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PÁGINA 4

A Polícia Civil 
inaugurou na tarde 
de sexta-feira (10) a 
estrutura no centro 
da cidade, anunciado 
reforço de efetivo 
policial e viaturas 

Polícia Civil inaugura 31ª 
Delegacia Regional e apresenta 
os quatro delegados de Maravilha

PÁGINA 5

Educação, Economia, Saúde 
e Assistência Social: Como 
estão encerrando o ano os 
setores mais afetados pela 
Covid-19? 

Balanço aponta principais 
desafios e superações do 
ano 2021 nos setores mais 
afetados pela pandemia  

NO CAMINHO DA ESPERANÇA 
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EMPRESÁRIO NENHUM QUER PARAR
Final de ano chegando e uma expectativa de retomada 

da economia para 2022. Ao menos era o que se esperava sem 
a nova variante do vírus COVID, que passou a apavorar meio 
mundo (ou o mundo todo...). A verdade é que ninguém mais 
aguentará uma nova onda de restrições, e olha que nem es-
tamos falando de lockdown. Sinceramente, não creio que vá 
chegar a tanto, até porque os índices da COVID estão bem 
controlados por aqui. Mesmo assim, vivemos a realidade 
de uma nova portaria, reforçando regras para realização de 
eventos em massa. Em princípio, são mais normas sanitárias 
do que propriamente um risco de que os eventos novamen-
te deixem de acontecer. Então, porque não auxiliar? O que 
se está pedindo da população é uma simples, singela con-
tribuição. Uso de máscaras, uso de álcool em gel, e os cui-
dados devidos quanto a eventos de maior porte. Não se está 
falando, absolutamente, em suspensão ou cancelamento de 
eventos – ao menos até agora. E para conseguirmos man-
ter esta perspectiva, e termos alguns eventos que movimen-
tem a economia em 2022, é preciso que haja tal compreen-
são e ajuda de todos. Assim, ninguém perde. A realidade é 
que quaisquer medidas que possam ensejar cancelamen-
tos, bloqueios, etc, causarão danos praticamente irreversí-
veis à economia. E olha que nem nos recuperamos do início 
da pandemia, quando o comércio ficou dias e dias fecha-
do. Tem gente que até hoje amarga àqueles prejuízos, sem 
contar com aqueles que foram a bancarrota. Ninguém, de sã 
consciência, quer isto. 

ESTADO INDENIZA CONDUTOR QUE SE ACIDENTOU
Já está pacificado em nosso Ordenamento Jurídico que 

o Estado deve indenizar os condutores por acidentes ou si-
nistros em geral, em virtude de má qualidade de estradas. 
Em uma condenação recente, o estado de Santa Catarina 
terá que pagar 800 mil reais para um motorista que ficou te-
traplégico, por conta de imperfeições na rodovia. Como dis-
se, tal entendimento já está pacificado, inclusive pela Justiça 
Federal. Mas e daí? O que isto resolve? Vai permitir que o ci-
dadão simplesmente tenha mais “qualidade de vida”, estan-
do tetraplégico?  Vai trazer de volta seus movimentos per-
didos? Lógico que não. Ninguém trocaria qualquer fortuna 
pela liberdade dos movimentos, do direito de ir e vir. As pu-
nições pecuniárias, ao Estado, a União ou a qualquer ente da 
Federação, são lenitivos muito brandos em questão de má 
qualidade de rodovias e as tragédias que elas acabam im-
pondo.  Infelizmente, as punições são muito brandas para 
quem tanto perdeu. Pior ainda: geralmente o Estado recor-
re de tais sentenças, levando anos e anos para pagar. Atitude 
totalmente desumana, tanto quanto desumanas são as con-
dições de nossas estradas. 

CULTURA

Oficina de Ballet faz apresentações no 
centro da cidade 
CARINE ARENHARDT

Duas apresentações da oficina de Bal-
let marcaram a programação de quarta-
-feira (8), organizada pelo Departamento 
de Cultura de Maravilha. As apresentações 
são itinerantes e seguem o cronograma de 
fim de ano, que vem envolvendo todas as 
oficinas da Cultura desde novembro. 

Na quarta-feira, as apresentações fo-
ram na Praça Matriz, seguindo para o Ban-
co do Brasil, após para o antigo Texaco e 
finalizou no Espaço Criança Sorriso.

Na sexta-feira (10) teve apresentação 
do Coral, também nos pontos centrais de 
Maravilha. Na próxima semana o crono-
grama encerra com o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos. Uma das apresentações de Ballet de quarta-feira

Carine Arenhardt/O Líder



,  MARAVILHA 11 DE DEZEMBRO DE 2021 3

LIÇÕES DE VIDA
“Lembre-se das três coisas mais 
importantes quando for comprar o 
imóvel para residir: a localização, 
a localização e a localização...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

O COMBATE DO 
CONTRABANDO

Uma ocorrência de descaminho foi registra-
da pela Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) 
na Rodovia SC 157, em São Lourenço do Oes-
te. As Guarnições da PMRv do Posto 17 e do Tá-
tico Ostensivo Rodoviário abordaram um ôni-
bus, que realizava transporte interestadual.

No coletivo, os policiais verifica-
ram no compartimento de bagagem diver-
sos eletrônicos, oriundos do Paraguai, sem pos-
suir o devido desembaraço aduaneiro.

As mercadorias, avaliadas em R$ 170 mil, fo-
ram apreendidas e encaminhadas para a Recei-
ta Federal. Tem sido corriqueira essas apreen-
sões, o que fortalece nosso comércio legalizado...

Entrada de estrangeiros por fronteira 
terrestre em SC será liberada 

RECONDUZIDA COMO 
PRESIDENTE DO CEME

A empresária Poliana de Oliveira foi recon-
duzida a mais um mandato como presiden-
te do Conselho Estadual da Mulher Empresária 
(CEME), representando 76 núcleos de mulhe-
res empresárias que congregam mais de 1,2 
mil nucleadas no estado. A recondução de Po-
liana é um reconhecimento pelo seu traba-
lho, pois é pessoa determinada e quando assu-
me um cargo se dedica e desempenha em mais 
alto grau de competência. Parabéns Poliana!

Maravilha recebe a 31ª Delegacia Regional de SC 

A 31ª DRP em Maravilha abrangerá 15 municípios sob a sua administração, os quais 
pertenciam até então às Delegacias Regionais de Chapecó e de São Miguel do Oeste. O de-
creto de criação foi assinado pelo governador Carlos Moisés (PSL) em julho deste ano.

Com isso, a delegacia prestará de forma integral os serviços de trânsito como as de-
mais sedes de Delegacia Regional e, além disso, concentrará a atividade de plantão, 
de núcleo de inteligência, de delegacias especializadas e das estratégias no enfrenta-
mento à criminalidade de forma sistêmica com as demais regionais da Diretoria de Po-
lícia da Fronteira (Difron/PCSC). A 31ª DRP terá como titular o delegado de polícia 
Joel Specht. Sem dúvidas uma grande conquista de nossa administração municipal.

Sede fica localizada na área central de Maravilha

 Arvito Concatto/NDTV
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A entrada de turistas estrangei-
ros por fronteira terrestre em San-
ta Catarina será liberada, desde que 
seja apresentado o comprovan-
te de vacinação contra a Covid-19 
ou teste negativo para a doença. 

A nova regra passaria a va-
ler a partir de hoje (11), mas 
foi adiada para o dia 17 em ra-
zão do ataque hacker que tirou do 
ar o ConecteSUS, aplicativo res-
ponsável pela emissão do Certi-
ficado Nacional de Vacinação.

A liberação havia sido so-
licitada pelo senador Jorginho 
Mello (PL), vice-líder do gover-

no no Congresso, em conjunto 
com a coordenadora da região 
Sul da Embratur, Júlia Zanatta.

Para o senador, a liberação chega 
em hora crucial para estimular e au-
xiliar na reconstrução do setor turís-
tico, que sentiu duramente os efeitos 
da pandemia nos últimos dois anos.

“Com a imunização avança-
da e as taxas de mortalidade e infec-
ção caindo, não havia motivo para 
não termos uma temporada de gran-
de movimentação do turismo, em es-
pecial para Santa Catarina, que é um 
dos principais destinos no Brasil para 
argentinos e uruguaios”, destacou.

VENDAS NO NATAL

Matéria divulgada no nosso site www.wh3.
com.br, sobre o otimismo dos dirigentes da 
FCDL/SC em relação as perspectivas de vendas 
de Natal: “Um levantamento realizado pela Fe-
deração das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Santa Catarina (FCDL/SC) revela que 38,9% dos 
entrevistados têm expectativa de aumento nas 
vendas acima de 5% para o Natal 2021, em re-
lação ao mesmo período do ano passado. En-
tre os empresários ouvidos, a mostra aponta 
que os lojistas projetam o tíquete médio em R$ 
168. Os produtos mais procurados para a gran-
de data do varejo, de acordo com o levantamen-
to, serão roupas e calçados (37,1%), brinquedos 
(18,2%) e eletroeletrônicos (13,9%).” Bons sinais!

NATAL EM MARAVILHA
Tem sido um sucesso a programação natalina na cidade 

de Maravilha, com várias atrações. O Departamento de Cultu-
ra, através da competente secretária Rosi e sua equipe, apoia-
dos por toda administração municipal, é digno dos melhores 
elogios de toda a comunidade. O clima de Natal renova as for-
ças e é a época mais linda do ano. Parabéns aos organizado-
res, a comunidade tem comparecido em todas as atrações.

ALTA DOS JUROS

Pressionado pela inflação acima da meta e 
com recessão no horizonte, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de-
cidiu elevar a taxa Selic em 1,5 ponto percentu-
al, para 9,25% ao ano, na quarta-feira (8). Dando 
continuidade ao ciclo iniciado em março, a últi-
ma reunião de 2021 confirmou a sétima alta con-
secutiva para os juros básicos, agora no maior 
patamar desde setembro de 2017.  Isso significa 
que o principal instrumento de política mone-
tária do país para controlar a inflação, a Selic in-

fluencia o juro de empréstimos, financiamen-
tos e aplicações financeiras. Quanto mais 
elevada, menor é a atividade econômica.

Divulgação
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POLÍCIA CIVIL Município passa a ter trabalho especializado de investigação, contando com três delegacias

Com quatro delegados confirmados, 31ª Delegacia 
Regional é inaugurada em Maravilha

REDAÇÃO 

Com sede na Rua Gene-
ral Osório, a 31ª Delegacia Re-
gional de Polícia da Fronteira foi 
inaugurada na tarde de sexta-fei-
ra (10), em Maravilha, com a pre-
sença de diversas autoridades. 
Reivindicação antiga da comuni-

dade e lideranças locais, esta é a 
primeira regional da Polícia Civil 
criada após 15 anos em todo ter-
ritório catarinense. 

Os principais responsáveis 
por trazer a Delegacia Regional 
para Maravilha foram o governa-
dor Carlos Moisés da Silva, pre-
feito Sandro Donati, deputado 

federal Celso Maldaner e depu-
tado estadual Mauro de Nadal. 
A estrutura vai funcionar inicial-
mente em imóvel alugado, com 
recursos da Administração Mu-
nicipal. No ato da inauguração 
também foram anunciadas duas 
novas viaturas para a regional de 
Maravilha. 

QUATRO 
DELEGADOS 
Com a inauguração, 
a Delegacia 
Regional começa 
o atendimento 
em Maravilha, 
contando com 
três delegacias 
e um trabalho 
especializado em 
investigação. Serão 
quatro delegados, 
distribuídos entre 
Delegacia de 
Comarca (Dpco), 
Delegacia de 
Proteção à Criança, 
Adolescente, 
Mulher e Idoso 
(DPCami), Divisão 
de Investigação 
Criminal (DIC). O 
quarto delegado 
é o chefe maior 

das três delegacias, 
sendo nomeado com 
a função de delegado 
regional de Maravilha. 
O efetivo também tem 
um incremento no 
número de agentes para 

investigação. 
Joel Specht – Delegado 
Regional
João Luiz Miotto –  
Delegacia de Polícia de 
Comarca - DPCO
Rodrigo Aislon Perico da 

Silva Moura – Divisão de 
Investigação Criminal – 
DIC
Arthur de Oliveira Lopes 
– Delegacia de Proteção 
a Criança, Adolescente,  
Mulher e Idoso – DPCAMI

Entre a lista de autorida-
des estavam a vice-governado-
ra Daniela Reinehr, delegado 
geral da Polícia Civil de San-
ta Catarina Marcos Flavio Ghi-
zoni Junior, diretor da Polícia 
da Fronteira Fernando Callfass, 
delegado regional nomeado 
para Maravilha Joel Specht, pre-
feito Sandro Donati, presidente 
da Alesc Mauro de Nadal, juiz 

da Comarca de Maravilha Solon 
Bittencourt Depaoli, promotor 
da Comarca de Maravilha Mar-
cos Alberton, deputado federal 
Celso Maldaner, deputado es-
tadual Fabiano da Luz, depu-
tado estadual Mauricio Esku-
dlark, presidente da Câmara de 
Vereadores Marclei Grando, co-
ronel comandante da 4ª região 
da Polícia Militar da Fronteira 

Jorge Luiz Hack, major Everton 
Carlos Roncaglio representan-
do a Polícia Militar de Maravi-
lha, médico legista do IGP de 
Chapecó Oswaldo Zandayalli, 
presidente do Conseg Sandra 
Mallmann, ex-prefeita Rosimar 
Maldaner, sargento do Corpo 
de Bombeiros Rogério Golin, 
além de vários prefeitos e dele-
gados da região. 

AUTORIDADES PRESENTES

COMPLEXO DE 
SEGURANÇA 
Embora o trabalho da nova 
Delegacia Regional tenha 
início em imóvel alugado 
no centro de Maravilha, a 
Polícia Civil já tem projeto 
para mudança. Conforme 
informação levantada 
anteriormente pela nossa 

reportagem, a ideia é 
executar a construção 
de uma grande estrutura 
que vai abrigar todo o 
trabalho da Polícia Civil 
em Maravilha. 
Um prédio novo será 
sede de um Complexo 
de Segurança Pública 
da Polícia Civil, para o 

trabalho das delegacias 
e os novos serviços. 
A licitação para a 
construção da obra deve 
ocorrer no próximo ano. 
O projeto é tratado como 
uma “Delegacia Conceito” 
em Santa Catarina e 
será o primeiro modelo 
executado no Oeste.  

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Autoridades acompanharam a solenidade de inauguração 

Delegados que vão atuar na Delegacia Regional de Maravilha 

Duas viaturas foram entregues para a Delegacia Regional 

Homenagem às lideranças que contribuíram para a efetivação da Delegacia Regional 

Entrega do título Amigo da Polícia Civil ao deputado estadual Mauro de Nadal 

ABRANGÊNCIA 
Com a reorganização, Maravilha passa a ser responsável pelas investiga-

ções dos municípios da grande região. A 31ª Delegacia regional da Polícia Ci-
vil vai atender os municípios de Maravilha, Cunha Porã, Palmitos, Pinhalzi-
nho e Modelo, Flor do Sertão, Iraceminha, São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, 
Saudades, Nova Erechim, Caibi, Serra Alta, Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste.
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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!

Áreas foram inauguradas nesta semana

FIM DE ANO!
A chegada de um novo ano costuma trazer uma diversidade de sentimentos, expectativas e, principalmente, reflexões. Após tantas dificul-

dades em um longo período de pandemia, o desejo é de celebrar a vida e renovar as esperanças. Não importa onde ou com qual roupa, acre-
dito que nesta virada o ponto alto será abraçar aqueles que amamos, valorizando quem está ao nosso lado. Percebo que o que fica de ensi-
namento é a mensagem final do filme Na Natureza Selvagem (um dos meus preferidos!): “A felicidade só é real quando compartilhada.”

Camilla Constantin, jornalista 

Pandemia: desafios e superações 

Uma das nossas reportagens da semana traz um balanço dos desafios e 
superações dos reflexos da pandemia em Maravilha. Avaliamos o trabalho 
dos setores mais afetados: Economia, Saúde, Social e Educação. Foi mais um 
ano de intensas mudanças provocadas pela pandemia. Um dos grandes de-
safios continua sendo na área social, onde há um expressivo crescimento no 
número de famílias que vem precisando de ajuda para o básico – colocar co-
mida na mesa. Esse é um triste reflexo da pandemia, infelizmente há uma 
dura realidade sendo vivida por muitas famílias brasileiras de baixa renda. 

Carine Arenhardt, jornalista 

Estrelas de Maravilha 
Recentemente, cinco jovens aqui de Maravilha levaram o nome do nosso município para o grande centro 
de São Paulo. Gabriel, Leonardo, Stefani, Guilherme e Gustavo participaram das Paralimpíadas. Alguns se 
destacaram tanto que brilharam os olhos de profissionais da seleção brasileira. O esporte, quando é bem 
desenvolvido, é inclusivo e oportuniza quem se dedica. Parabéns aos envolvidos! 

Cleiton Ferrasso, jornalista

BOM SENSO
A CDL e Associação Empresarial inauguraram espaços para abri-

gar veículos no centro de Maravilha. O estacionamento privativo será ad-
ministrado pelas entidades com o intuito de liberar mais vagas de esta-
cionamento nas ruas para os clientes. Um projeto possui várias mãos, 
como disse a presidente Eliana Estefano. Agora, ela pede bom sen-
so do empresariado e funcionários. E, quero frisar esse ponto: o bom 
senso. Agora, fim de ano, precisamos ainda mais. Além de usar o es-
tacionamento privado, não se importar em caminhar algumas qua-
dras. É muito bom chegar e ter uma vaga para fazer as compras....

Celso Ledur/Rádio Líder

Ascom Governo de Santa Catarina  
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SESSÃO Vários projetos de lei estiveram em pauta, para primeira e segunda votação 

Câmara aprova projeto que denomina como Nidolfo 
Carlos Mattje o Centro Administrativo da Prefeitura 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha promoveu a pri-
meira sessão ordinária de de-
zembro no último dia 3.  Em 
primeiro turno cinco proje-
tos foram analisados e vota-
dos. Um dos destaques foi o 
Projeto de Lei Legislativo nº 
17/2021, de autoria da Banca-
da do PP. O projeto denomi-
na de Prefeito Nidolfo Carlos 
Mattje o Centro Administrati-
vo da Prefeitura de Maravilha.

Também estiveram na 
pauta o PL 042/2021 que au-
toriza o Poder Público a per-
mitir o uso de espaço público 
para a instalação de uma tor-
re de FM para a Rádio Difu-
sora; PL 46/2021 que aprova 
o prolongamento da Rua Da-
niel Menin; PL 47/2021 que 
dispõe sobre repasse finan-
ceiro para o CTG Juca Ruivo e 
o PL 48/2021 que denomina a 
ponte da Avenida 7 de Setem-
bro de Sadi Cocco.

SEGUNDO TURNO 
Em segundo turno foi 

aprovada a Mensagem Subs-
titutiva Global ao Proje-
to de Lei Complementar nº 
005/2021 que trata sobre o 
Estatuto do Desenvolvimen-
to Socioeconômico do Mu-
nicípio de Maravilha. Tanto 
as emendas quanto o projeto 
foram aprovados. Outro Pro-
jeto de Lei Complementar nº 
009/2021, altera a Lei Com-
plementar nº 016/2005, que 
trata sobre o Estatuto dos Ser-
vidores Municipais.

Ainda em segundo tur-
no foi aprovado o PL 40/2021 
que ratifica as alterações re-

alizadas na 6ª alteração con-
tratual de consórcio públi-
co – Conder; PL 43/2021 que  
altera dispositivo de leis mu-
nicipais – Lei 2.856 e a 4.028 
– sobre o código tributário 
municipal; PL 27/2021, que 
autoriza o Poder Executivo a 
conceder reposição anual aos 
servidores públicos e agentes 
políticos na ordem de 5,26%; 
PL 45/2021 que autoriza a do-
ação de cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, cadeiras 
motorizadas, muletas, anda-
dores e outros equipamentos 
para a Associação dos Porta-
dores de Necessidades Espe-
ciais de Maravilha  (Aspma); 
e o Projeto de Lei Legislativo 
nº 015/2021, de autoria do ve-
reador Mozer de Oliveira, que 
trata sobre a transmissão ao 
vivo via internet, de todas as 
licitações realizadas nos po-
deres Executivo e Legislativo 
de Maravilha. 

Outro projeto é o 36/2021 
que autoriza a doação de ma-
terial reciclado coletado no 
município. Na prática, auto-
riza o município a doar para 
entidades habilitadas ma-
teriais da coleta seletiva em 
Maravilha, no ano 2022. Cada 
entidade vai ser beneficia-
da um mês do ano, contem-
plando o Geama, Rotaria-
nos, Lions Clube Maravilha, 
Lions Clube Maravilha Oes-
te, Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer, Associação de 
Voluntários, Apae, ONG Ame 
Bicho, LEO Clube, Associação 
dos Portadores de Necessida-
des Especiais e Banda Marcial 
Cidade das Crianças. 

Votação única

Esta foi a primeira sessão de dezembro

Em votação única, várias matérias 
foram aprovadas. Primeiramente, 
foram aprovadas as contas do 
Município de Maravilha referentes ao 
exercício financeiro de 2020 – parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado 
nº PCP21/00265029. Foi relator no 
Tribunal, o conselheiro Luiz Eduardo 
Cherem, contas estas com parecer 
favorável do Tribunal de Contas.
A Indicação nº 251/2021, de autoria 
dos vereadores Sergio Bourscheid 
(PL) e Francys Balestreri (MDB), pede 
que o Executivo instale uma faixa de 
pedestres elevada em frente à Escola 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
situada na Avenida Sul Brasil, no Bairro 
Floresta.
A Indicação nº 252/2021, de autoria do 
vereador Vinicius Ventura (PP), solicita 

que o Executivo viabilize a aquisição 
ou incentivo para a compra de óculos 
para pessoas com daltonismo.
A Indicação nº 253/2021, de 
autoria do vereador Natalino Prante 
(PP), sugere que o Executivo 
providencie melhorias no Cemitério 
Municipal Jardim da Paz através do 
reperfilamento/asfaltamento das 
principais vias de acesso.
A Indicação nº 254/2021, de autoria da 
vereadora Marclei Grando (MDB), pede 
que o Executivo inclua na lista para 
futuras denominações de rua, avenida 
ou logradouro público, o nome do 
pioneiro Ernesto Antonio Manfrin.
A Indicação nº 255/2021, de autoria 
da vereadora Eliana Simionato (PT), 
solicita que o Executivo providencie 
com urgência reparos na escadaria 

situada na Rua Iguaçu, Bairro Bela 
Vista. Também solicita que seja 
instalada iluminação pública nas duas 
escadarias do bairro, bem como para 
que seja providenciado projeto para 
instalação de iluminação, inclusive na 
escadaria que está sendo executada.
A Indicação nº 256/2021, de autoria 
da vereadora Marclei Grando (MDB), 
sugere que o Executivo inclua na lista 
para futuras denominações de rua, 
avenida ou logradouro público, o nome 
da pioneira Carmelina Bassani.
O Requerimento nº 58/2021, que 
requer informações sobre licitações; 
e o Requerimento nº 59/2021, ambos 
de autoria do vereador Natalino Prante 
(PP), que requer informações sobre 
tubos, foram deferidos pela presidente 
Marclei Grando (MDB).

Divulgação
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Em reunião com o su-
perintendente regional do 
DNIT em Chapecó, Vis-
silar Pretto, o prefeito de 
Maravilha, Sandro Dona-
ti, formalizou o pedido 
para que o Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra autorize a Prefeitura de 
Maravilha a licitar e con-

tratar a obra do elevado na 
BR-282 com a BR-158. A 
permissão é necessária e 
em Brasília o pedido será 
tratado através do gabi-
nete do deputado federal 
Celso Maldaner.

Os recursos para a 
obra já estão assegurados 
pelo Governo de Santa 

Catarina. Donati relatou 
que o deputado estadu-
al Mauro de Nadal, pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa, intermediou 
junto ao governador Car-
los Moisés os recursos 
para a obra. Após a auto-
rização do DNIT será fei-
to um convênio entre Es-

tado e Município para a 
licitação e contratação da 
obra. Donati lembra que 
o município já está execu-
tando o contorno viário, 
também com recursos do 
Governo do Estado, e que 
empresas de grande por-
te já estão se instalando 
no local.

LIGAÇÃO Os recursos para a obra já estão assegurados pelo 
Governo de Santa Catarina

Prefeito Sandro Donati pede 
permissão ao DNIT para licitar e 
contratar obra do elevado da BR-282

Obra do contorno viário já está em andamento 

Divulgação

Divulgação

O projeto permanen-
te de empréstimo de camas 
hospitalares é mantido pelo 
Lions Clube Maravilha Oes-
te e visa atender pessoas que 
tem necessidade de cuida-
dos especiais, com dificul-
dade de locomoção. O obje-
tivo é melhorar a qualidade 
de vida do paciente, bem 
como de seus familiares. O 
clube cede, na forma de em-
préstimo, as camas pelo tem-
po necessário ao paciente.

Neste Ano Leonístico 
2021/2022, que seu iniciou 
em julho, já foram atendidos 
18 pacientes. “Seu emprés-
timo é feito através do pre-
enchimento de um Termo 
de Empréstimo, onde o res-
ponsável pelo paciente tam-
bém é responsável pela de-
volução assim que não tiver 

AÇÃO PERMANENTE 

Clube divulga balanço do projeto de 
empréstimo de camas hospitalares 

mais a necessidade de uso”, 
destaca a diretoria do clube. 

No total, o Lions Clu-
be Maravilha Oeste possui 
28 camas hospitalares e to-
das elas estão sendo usadas. 

O projeto tem uma comis-
são permanente responsá-
vel pelos empréstimos, que 
pode ser contatada pelo nú-
mero (49) 9 8818 8550 com 
Lenir Schaefer, ou com Emi-

lio Rieger que faz as entregas. 

RECURSOS 
Os recursos para aquisi-

ção das camas hospitalares 
são angariados com a pro-
moção de eventos do clube, 
a exemplo do 17º Pastel Be-
neficente que ocorre nes-
te sábado (11), do qual par-
te do lucro será revertido 
para a aquisição e conser-
to de camas. “Assim, campa-
nhas, ações e eventos desen-
volvidos pelo Lions Clube 
Maravilha Oeste e abraça-
dos pela comunidade ma-
ravilhense são extrema-
mente importantes, para 
que desta forma seja pos-
sível atender as demandas 
e necessidades de pacien-
tes e seus familiares”, finali-
zam os membros do clube. 

Lions Clube Maravilha Oeste possui 28 camas hospitalares e todas elas estão 
sendo usadas

Ano 1  Edição 24

Dezembro / 2021

Notícias ALESC

Projetos de servidores 
em tramitação 

Reconhecimento a quem age 
com Responsabilidade Social 

FOTO DA SEMANA

Ampliação de vagas e 
redução dos informais

Mais aprovações têm 
foco na segurança 

Norte terá três regiões 
metropolitanas 

Projetos que reajustam o sa-
lário do magistério e os planos 
de carreira dos agentes so-
cioeducativos e dos policiais 
civis foram aprovados pelos 
deputados e agora seguem 
para sanção do governador. 
Cerca de 30 outras propostas 
referentes ao funcionalismo 
público tramitam de forma 
conjunta e devem ser votadas 
em plenário até o dia 21. 

O Parlamento promoveu a 11ª edição do Prêmio de Certifi-
cação e Troféu de Responsabilidade Social – Destaque 

SC. Foram premiadas organizações sem fins lucrativos, em-
presas privadas e públicas que desenvolvem ações sociais e 
de preservação do meio ambiente. Desde que este reconhe-
cimento foi instituído por lei, em 2004, mais de mil empresas já 
foram certificadas e cerca de 50 receberam troféus. 

Foi aprovada a ampliação 
do Programa Juro Zero, que 
oferece empréstimos a em-
preendedores populares, 
incentivando a criação e a 
manutenção de postos de 
trabalho, já que em SC mais 
de 50% dos empregos são 
gerados por microempreen-
dedores. Neste programa, 
pagando as prestações em 
dia, a última parcela fica por 
conta do governo.

A Alesc aprovou proposta que 
destrava a promoção de pra-
ças, policiais e bombeiros mi-
litares, que estejam próximos 
de ir para reserva. Outra apro-
vação em plenário institui o 
Programa de Cooperação e o 
Código Sinal Vermelho, com o 
objetivo de combater os casos 
de violência contra a mulher. 
Ambos seguem para análise 
do governo.

Deputados aprovaram a 
criação das regiões metro-
politanas de Joinville, Ja-
raguá do Sul e do Planalto 
Norte. O objetivo é que, com 
as regiões oficialmente cons-
tituídas, os municípios bus-
quem soluções conjuntas 
para questões de transporte 
coletivo e saneamento, assim 
como acesso a recursos da 
União e de organismos inter-
nacionais. 

integraçao | Presidente da Alesc, dep. Mauro De Nadal, 
abriu Congresso Estadual de Vereadores e ressaltou a 
importância da interação entre os legislativos municipais e o 
estadual. O evento contou com mais de 300 participantes

foto: Vicente Schmitt/AGÊNCIA AL

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

NO CAMINHO DA ESPERANÇA
Balanço aponta principais desafios e superações do ano 2021 

nos setores mais afetados pela pandemia em Maravilha

Educação, Economia, 
Saúde e Assistência Social: 
Como estão encerrando 
o ano os setores mais 
afetados pela Covid-19? 

No dia 11 de maio de 
2020, Maravilha confir-
mava o primeiro caso de 

Covid-19. A data marcava o início 
de uma dura trajetória para supe-
rar os inúmeros reflexos negati-
vos provocados pela pandemia 
não só no município, mas a ní-
vel mundial. Todos os problemas 
provocados refletiam, e continu-
am refletindo, diretamente na 
economia, um dos setores mais 
impactados. 

Em Maravilha, no entanto, os 
números já demonstram supera-
ção no setor econômico. Os índi-
ces são crescentes, mesmo neste 
período de pandemia. Confor-
me dados levantados pela Se-
cretaria de Indústria Comércio 
e Turismo, baseado em dados 
do Siconfi - Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN), a média de 
crescimento nas receitas do mu-
nicípio vem sendo de 13% des-
de 2019. 

Os dados correspondem ao 
acumulado dos cinco primeiros 
bimestres do ano. Em 2021, até 
outubro, o município acumulou 
um valor superior e R$ 103 mi-
lhões em receitas líquidas, o que 
representa um crescimento de 
15%, num comparativo com o 
mesmo período de 2020 que foi 
de R$ 89,2 milhões. Em 2019, o 

montante de receitas neste perí-
odo foi de R$ 80,6 milhões e em 
2018 de R$ 71,4 milhões. 

Outro dado que reforça o 
crescimento de Maravilha é a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), que 
prevê um aumento significativo 
nas receitas do município para 
2022. Para o próximo ano, Ma-
ravilha deve somar uma receita 
total de R$ 117,2 milhões. Neste 
ano a receita estimada ficou em 
R$ 87,5 milhões, no entanto o 
montante já foi ultrapassado. 

A projeção para o próximo 
ano foi elaborada levando em 
consideração a evolução da re-
ceita nos últimos três anos, além 
do comportamento da arreca-
dação em 2021 e perspectivas de 
crescimento da economia. 

Conforme o secretário de In-
dústria Comércio e Turismo, Gel-
son Rossetto, essa evolução que 
vem acontecendo anualmen-
te está pautada principalmen-
te pelo empreendedorismo da 
classe produtiva. “Mesmo em 
momento de pandemia, essa 
classe segue em frente, empre-
endendo, inovando, produzin-
do, colocando a mão na massa, 
o que impacta diretamente no 
incremento do ICMS, no FPM e 
na prestação de serviços de nos-
so município”, afirma. 

SAÚDE: Avanço da vacinação    
              foi determinante

Em janeiro deste ano começava 
um importante capítulo da trajetória 
de luta contra a pandemia, com a va-
cinação. Embora com um ritmo len-
to nos primeiros meses, o avanço da 
imunização está diretamente ligado a 
queda nos casos ativos, internações e 
óbitos. Maravilha enfrentou dois picos 
severos da doença em 2021, o primei-
ro entre fevereiro e março e o segundo 
na primeira quinzena de junho. 

No início de junho a vacinação se-
guia para o seu quinto mês, no entanto 
apenas idosos, pessoas com comorbi-
dades, profissionais da saúde e educa-
ção estavam sendo imunizados, fator 
que contribuiu para o segundo pico. 
Apenas no dia 7 de junho o município 
começava a imunizar pessoas com 59 

anos, avançando para as demais faixas 
etárias nos dias e meses seguintes. 

Conforme a secretária de Saúde, 
Miriane Sartori, a vacinação da po-
pulação mais jovem e mais ativa no 
mercado de trabalho foi determinan-
te para a queda nos casos. A partir da 
segunda quinzena de julho Maravilha 
não voltou a registrar mais de 50 casos 
ativos da doença. O recorde havia sido 
registrado no dia 5 de junho, com 376 
casos ativos. 

Já no final de julho, toda popula-
ção acima dos 30 anos estava sendo 
imunizada, seguindo no dia 9 de se-
tembro com atendimento para todos 
os maiores de 18 anos e no dia 13 de 
setembro início da imunização dos 
adolescentes. 

CASOS GRAVES 
Além de queda nos casos ativos, o avanço da 
vacinação no município determinou a redução 
nos índices de pacientes que apresentavam 
sintomas graves. Em 19 de julho a UTI do 
Hospital São José de Maravilha deixou de 
atender pacientes com Covid-19, voltando a 
receber outros casos clínicos. A unidade estava 
com atendimento exclusivo para pacientes com 
Covid-19 desde fevereiro, devido ao alto índice de 
casos graves da doença no município e região. 

E O CENÁRIO ATUAL? 
Conforme Miriane Sartori o município segue com 
baixo índice de casos ativos, mantendo uma 
média abaixo de 10, no entanto o cenário ainda 
demanda cautela. O momento é sim de superação, 
mas precisa do cuidado da população quanto a 
aglomerações e continuidade da vacinação para 
manter os bons números estáveis. 

Ascom Governo de SC

Secretário de Indústria Comércio e Turismo, Gelson Rossetto Secretária de Saúde, Miriane Sartori

Fotos: Arquivo/O Líder
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A retomada das aulas presenciais na Rede Mu-
nicipal de Maravilha foi em 18 de fevereiro deste 
ano, com turmas do pré-escola ao 9º ano. No en-
tanto, a exemplo da Rede Estadual, o trabalho co-
meçou pelo sistema híbrido, quando os alunos fo-
ram divididos em dois grupos, intercalando com 
um deles tendo aula presencial e o outro mantido 
no remoto. A cada semana, os grupos eram inter-
calados, com o objetivo de diminuir o número de 
alunos nas salas de aula e possibilitar maior distan-
ciamento. Já as creches iniciaram de forma gradati-
va o retorno presencial, a partir de março. 

Para atender aos protocolos de segurança para 
evitar o contágio da Covid-19, toda equipe de pro-
fessores e demais servidores que atuam nas esco-
las, assim como os alunos, vivenciaram uma nova 
rotina. Um dos exemplos foi a suspenção de um 
momento coletivo para o lanche na escola, com 
cada turma sendo encaminhada num horário es-

pecífico, para evitar contato com outros alunos. 
Em agosto uma nova rotina era iniciada nas 

escolas, com o sistema 100% presencial, com ex-
ceção de alguns estudantes que precisaram con-
tinuar o ano todo com ensino remoto, após apre-
sentarem atestado médico indicando que não 
poderiam participar das aulas presenciais por 
problemas de saúde. 

EDUCAÇÃO: Retomada das aulas presenciais 
                     foi o grande desafio 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Cresce o número de beneficiários 
                                       de programas sociais  

Ascom Governo de SC

Focada no atendimento das famílias 
e pessoas em situação de vulnerabilida-
de e risco social, a Secretaria de Assis-
tência Social de Maravilha registrou um 
crescimento significativo no número be-
neficiários do Programa Bolsa Família e 
benefícios eventuais, como entrega de 
cestas básicas. Este aumento vem sen-
do registrado desde o início da pande-
mia, surgindo neste período novas famí-
lias que necessitaram de auxílio. 

Conforme a secretária de Assistên-
cia Social, Kathiucya Lara Immig, o prejuízo 
nas fontes de rendimento familiar, afetando 
as condições financeiras de prover o próprio 
sustento, foi um dos motivos mais recorren-
tes neste contexto de situação de emergên-
cia. “Seja pela perda do trabalho formal ou 
informal, bem como dificuldades e atrasos 
advindo do recebimento de benefícios, pe-
rícias e demais meios”, explica a secretária.

Com relação a demanda de benefí-
cios eventuais, houve um aumento acima 
de 125%  em 2021, num comparativo com 
2019. Naquele ano, anterior a pandemia, fo-
ram concedidas 380 cestas básicas, aumen-
tando para 718 em 2020 e chegando a 861 

até o dia 7 de dezembro deste ano. 
Além do poder público, as famílias im-

pactadas contaram ainda com o apoio de em-
presas privadas e entidades. Conforme levan-
tamento da Secretaria de Assistência Social, 
aproximadamente 300 cestas de alimentos fo-
ram entregues neste ano, com a contribuição 
de empresas e entidades do município. 

Com relação aos beneficiários do Bolsa Fa-
mília, o aumento foi de 75% desde dezembro 
de 2019. No último mês de 2019, o município ti-
nha 202 beneficiários do programa federal, nú-
mero que aumentou para 273 em dezembro de 
2020 e chegou em 354 em outubro deste ano, 
antes do lançamento do novo programa social 
Auxílio Brasil. 

SURTO EM CRECHE 
Um dos grandes desafios foi manter o 
acompanhamento de todos os alunos e 
fazer o isolamento quando havia algum caso 
confirmado de Covid-19. Quando ocorria uma 
confirmação toda turma era testada e os 
alunos com diagnóstico positivo para a doença 
eram isolados, junto com os demais familiares. 
No mês de setembro o município identificou 
um surto de Covid-19 entre os alunos que 
frequentam o Centro de Educação Infantil 
Silvia Ebert, com atendimento de crianças 
de creche e pré-escola. A escola foi fechada 
por 14 dias e todos os alunos e servidores 
afastados, sendo que os diagnosticados 
cumpriram isolamento junto com a família. 

PROFESSORES VACINADOS 
Conforme a secretária de Educação, Cleusamar 
Preuss, o avanço da vacinação trouxe mais 
segurança para o trabalho nas escolas. 
Ela confirma que todos os professores 
da Rede Municipal foram imunizados. 
A secretária destaca que o setor pode 
sim falar em superação, e a equipe está 
confiante para continuar o trabalho de 
forma presencial em 2022. 
Cleusamar destaca que a parceria com a 
comunidade escolar foi fundamental para que o 
ano pudesse ser de superação, com a retomada 
das aulas presenciais. Ela ressalta que as 
escolas precisaram se reinventar e a superação 
vem sendo construída diariamente. 

Fotos: Arquivo/O Líder

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 

Conforme a secretária Kathiucya Lara Immig, além da concessão de alimentos, 
a equipe técnica se disponibiliza para realizar, dentro das possibilidades, o 
acompanhamento familiar para todos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. Outro trabalho, realizado em parceria com outras 
secretarias municipais, é quanto ao encaminhamento dessas pessoas para o 
mercado de trabalho, inclusive de novos imigrantes que chegam ao município. 
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Como forma de valo-
rizar empresas parceiras, 
estreitar laços com asso-
ciados e comunidade em 
geral, foi realizado o 3º Fei-
rão de Veículos Sicredi, na 
rua Coberta em Maravi-
lha, entre os dias 27 e 28 
de novembro. A programa-
ção contou com a parceria 
da Associação Empresarial 
e da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas, além do apoio 
da administração muni-
cipal. Participaram cin-
co revendas: Provenzi Au-
tomóveis, Maravimotors, 
Piaça Multimarcas, Zam-
piva Automóveis e Mara-
vilha Multimarcas. Para 
divertir as crianças, fo-
ram disponibilizados brin-
quedos nos dois dias.

De acordo com o ge-
rente da agência do Sicre-
di, Rodrigo Ranzi, a ava-
liação é positiva do feirão. 
“Ficamos felizes pelo pú-
blico que nos visitou e, 
também, porque todos os 
participantes consegui-
ram efetivar negócios no 
evento e alguns, inclusi-

SICREDI
Avaliação do Feirão de Veículos 
em Maravilha é positiva

Evento foi promovido no Espaço Criança Sorriso

ve, fechar outras vendas 
nos dias depois da progra-
mação, diretamente em 
suas empresas. Sabemos 
que além da comerciali-
zação de veículos, a ação 
é muito importante tam-
bém pelo relacionamen-
to que estreitamos com 
os lojistas parceiros, com 
os associados que estive-
ram presentes e com a po-
pulação que trafegou pela 
rua Coberta, espaço es-
tratégico no município, 
pois fica ao lado da praça 
e também em frente à pre-
feitura”, justifica Ranzi.

Ainda, conforme o ge-

rente, o feirão foi uma 
oportunidade de conso-
lidar a marca, como uma 
cooperativa que incenti-
va e proporciona aos as-
sociados meios de que seu 
negócio tenha incremen-
to. “Entendo que este tipo 
de movimentação é neces-
sária, pois aproxima os co-
merciantes dos clientes, é 
uma oportunidade de ex-
por os produtos a diversos 
públicos que passam pelo 
local e de movimentar as 
vendas. Enfim, todos saem 
ganhando e estamos satis-
feitos com o resultado al-
cançado”, assegura Ranzi.

Diversos itens diferenciados foram colocados para exposição e comercialização Agricultura familiar também foi destaque na feira com produtos agroecológicos

EDERSON ABI

A CDL e Associação Em-
presarial realizam no sába-
do (4) mais um sorteio da 
campanha “Sua Compra Vale 
Prêmios” deste ano em Ma-
ravilha. O sorteio foi reali-
zado em frente a Loja Vimó-
veis, na Avenida Araucária. 
Foram sorteados vales de 
R$ 500, R$ 1 mil e R$ 2 mil. 

Agora, o sorteio do dia 
18 de dezembro vai distri-
buir quatro vales-compras 
de R$ 1 mil e três de R$ 2 mil 
e receberá o Trio Maravi-
lha a partir das 15h30, tam-
bém no centro da cidade.

O último sorteio da cam-
panha será realizado no dia 
29 de dezembro na sede da 
CDL e Associação Empresa-
rial e vai sortear cinco vales-
-compras de R$ 1 mil e dois 
no valor R$ 5 mil. A ação toda 
vai contemplar 51 pessoas e 
R$ 50 mil em vales-compra.

R$ 500,00
Tainan Stuchi  - D’ Hora 
Alimentos
Ivandra da Rosa - Maravilhas 
do 10
Fabiana Cristina Segheto  
-Mercado Cresfeli
Lígia Muller Heep - Farma e 
Farma
Leticia F. De lima - Pitol 
Calçados
Leomar Feltez - Posto 
Kakareko
Evaldo Gavinski Junior - 
Farmácia Farma e Farma
Patrícia Bertolo – Amauri 
Supermercado
Makelen Panizzon – Max Vest
Regina Novelo Ribeiro - 
Auriverde

R$ 1 MIL
Edemar T. – Sordi Celulares
Enomar Fedrezzi - Copema

R$ 2 MIL
Elisandra Brandt – Stock 
Atacadista

SORTE
CDL e Associação Empresarial 
realizam novo sorteio

EDERSON ABI

A secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
organizou e realizou mais 
uma Feira do Artesanato, 

Agricultura Familiar, Agro-
ecologia e Ornamentais em 
Maravilha. O evento come-
çou às 14h na Rua Coberta.

Neste ano, foi a segun-
da edição realizada e teve 

o objetivo de oferecer um 
espaço para a comerciali-
zação de produtos do mu-
nicípio. 

Conforme o secretário 
de Agricultura, Pedro Gil-

berto Ioris, o local rece-
beu produtos artesanais, 
produtos coloniais e agro-
ecológicos, além de plan-
tas ornamentais, sendo um 
sucesso.

SUCESSO Evento teve participação de vários produtores e artesãos 
no Espaço Criança Sorriso

Maravilha realiza Feira do Artesanato, 
Agricultura Familiar, 
Agroecologia e Ornamentais 

Fotos: Ederson Abi/O Líde
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LÍDER POPULAR
Farmácia de Maravilha 
reinaugura com nova bandeira  
CARINE ARENHARDT

Com mais de 50 anos de aten-
dimento em Maravilha e manten-
do o mesmo endereço, na Avenida 
Araucária, a farmácia foi reinau-
gurada na quarta-feira (8), com 
lançamento da nova bandeira Lí-
der Popular. A empresa fazia par-
te da rede Líder Farma e iniciou 
a mudança para a nova bandeira 
em setembro deste ano.  O aten-
dimento segue sendo feito pela 

mesma equipe, formada por cinco 
colaboradores com experiência. 

A Farmácia Líder Popular tra-
balha com toda linha de medica-
mentos, perfumaria, linha infantil 
e produtos de beleza e cuidados 
corporais e faciais. Com a nova 
bandeira, a empresa apresen-
ta uma nova visão, com foco no 
atendimento personalizado e hu-
manizado, buscando conhecer a 
necessidade do cliente para aten-
der melhor. A farmácia também 

apresenta variedade de produtos 
e preços competitivos. “Temos o 
propósito de proporcionar saúde, 
bem estar e qualidade de vida aos 
nossos clientes”, destacam os ad-
ministradores Jamile Segala Za-
netti e Thiago Zanetti. 

Empresas interessadas em fe-
char convênios com a Farmácia 
Líder Popular também podem ga-
rantir descontos especiais para 
seus colaboradores, entre outros 
benefícios. 

DIA DA BELEZA
Na quinta-feira (9), os clientes foram atendidos com um dia da 
beleza, com a participação especial de uma consultora repassando 
informações sobre cuidados com a pele e cabelo. Conforme Jamile o 
objetivo é promover novos eventos personalizados para os clientes. 

Sede se mantém na Avenida Araucária

Colaboradores e administradores da Farmácia Líder Popular 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

NÓS E AS ÁRVORES

Vocês já pararam para pensar como somos semelhantes às 
árvores? Não! Então vamos lá!

Nós crescemos sabendo que um dia a semente se torna-
rá uma árvore. Assim é o nosso processo de autoconhecimen-
to e cura interior. Processos esses que te trazem essa luz. Nesse 
processo, descobrimos que nossa força vem das nossas raí-
zes mais profundas: a nossa ancestralidade. Quanto mais você 
honrar sua ancestralidade, tomar posse da sua vida, aceitar a 
sua intuição, acolher sua criança interior, seguir o seu instin-
to e viver em essência, mais você sentirá o seu poder interior.

Lembremos ainda das estações do ano, em cada uma delas 
as árvores passam por uma transformação. No frio do inver-
no, estão secas, reclusas, quase que como se estivessem mor-
tas. Muitas vezes nós também estamos assim, passando por 
um período de recolhimento, de tristeza, mas também de re-
fazimento.

E aí vem a primavera, os brotos das árvores surgem ver-
des, lindos ao som do canto dos pássaros. Nós também pode-
mos sair do nosso momento de reclusão, cheios de energia e 
muitos aprendizados. E neste ritmo, nós e as árvores seguimos 
no verão.

Mas chega uma época do ano que as podas são necessárias, 
é o outono. Muitas vezes a poda dos “NÃOS” trazem ainda mais 
coragem para realizarmos todos os nossos sonhos. Como sabe-
mos, a poda das plantas sendo realizada de forma correta for-
talece o crescimento das mesmas... não é assim que funciona?

Pois sua força não está nas folhas (elas são a APARÊNCIA), 
a sua força está nas raízes (que é a sua ESSÊNCIA), e essas são 
independentes do quanto se pode as folhas. O que irá manter 
a árvore em pé são suas raízes.

Então queridos, saiam do julgamento e amem cada centí-
metro da sua árvore... seu templo sagrado, sua morada. Esteja 
em UNIDADE com o Divino Criador. Você é muito mais FOR-
TE DO QUE IMAGINA SER.

Eu vejo você!

Nos dias 25, 29 e 30 de no-
vembro, o Sicoob Credial par-
ticipou das formaturas do 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violên-
cia (Proerd), realizado pela Po-

EM MARAVILHA
Parceria entre Sicoob e Polícia Militar formam 
158 alunos do Proerd

lícia Militar, em Maravilha. No 
total foram 158 formandos, 
uma turma por escola, sen-
do: EEF Jucelino K. de Oliveira, 
EEB Santa Terezinha, CE Mon-
teiro Lobato, DOM – Sistema 
Educacional, EEB João XXIII, 
CE Vereador Raymundo Veyt, 
EEB Nossa Senhora da Sale-
te e CE Mundo Infantil – CAIC.

Devido à pandemia, as for-
maturas foram realizadas em 
cada escola, contando com a 
participação de voluntários do 
Instituto Sicoob, que realiza-
ram a contação de história do 
livro “Caio achou uma moe-
dinha”. O livro faz parte da Cole-
ção Financinhas do Instituto e a 
contação tem por finalidade fa-
zer com que as crianças refli-

tam sobre educação financeira.
Após a contação aconteceu 

a entrega da premiação para a 
melhor redação e, ao final, todos 
os alunos foram agraciados com 
um mascote Daren (leãozinho), 
livro do Caio, cofrinho e certifi-
cado de participação do Proerd. 

O Instrutor PM CB Dalla 
Corte, em nome da Polícia Mi-
litar, agradece a parceria com 
o Sicoob Credial que possibili-
tou a realização das formaturas 
nas escolas de Maravilha. “Nos-
so trabalho está fundamentado 
em transmitir conhecimentos 
para que as crianças possam se 
tornar bons cidadãos, fazendo 
escolhas seguras e responsáveis 
e a contribuição do Sicoob nes-
se processo é fundamental, pois 

possibilita que cada criança leve 
consigo um mascote Daren, fa-
zendo com que se lembrem 
dos ensinamentos aprendi-
dos para sempre”, destaca.

Segundo o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbie-
ri, o Sicoob Credial é parceiro 
do programa em toda sua área 
de atuação. “O Proerd desen-
volve em nossos jovens atitu-
des corretas e responsáveis em 
relação à assuntos importan-
tes, como dizer não às drogas e 
à violência. Acreditamos que, ao 
apoiar projetos como este, es-
tamos também apoiando para 
que estes jovens possam se tor-
nar disseminadores do conhe-
cimento adquirido, em prol de 
toda a comunidade”, finaliza.

Ao todo, foram 158 alunos formados, uma turma por escola

Divulgação

CAPACITAÇÃO Profissionais estiveram em Chapecó e Florianópolis 
buscando conhecimento

Equipe do Hospital São José participa de 
cursos sobre doação de órgãos e transplantes

A equipe de profissionais 
do Hospital São José de Ma-
ravilha participou do XXIV 
Curso de Formação de Coor-
denadores  Hospitalares de 
Transplante de Santa Cata-
rina, realizado ainda no mês 
de novembro em Florianópo-
lis. Participaram a enfermei-
ra e Coordenadora da Comis-
são Hospitalar de Transplante, 
gerente de enfermagem Marli-
ce Ropke  e a enfermeira coor-
denadora da UTI Diane Die-
sel.  Entre os temas abordados 
estavam os desafios do Siste-
ma Nacional de Transplantes 
e a importância da Comissão 
Hospitalar de Transplante na 
estrutura e comunicação em 
situações críticas. Também 
foi realizada uma homenagem 

aos hospitais doadores. 
Já a assistente social Ma-

rizete Badia Fior e a psicólo-
ga Vanderléia da Costa estive-
ram participando de um curso 
em Chapecó no último dia 3. O 
médico Ivo Santin também es-
teve em capacitação em Cha-
pecó, no dia 4. Nestas capa-
citações os principais temas 
abordados foram as formas de 
comunicação em situações crí-
ticas, abordagem de famílias 
dos pacientes críticos e morte 
encefálica.

O objetivo é oferecer aos 
profissionais de saúde, que es-
tão em contato diário com as 
famílias de pacientes graves, 
ferramentas que facilitam a co-
municação e o estabelecimen-
to de uma relação de ajuda. Hospital São José foi homenageado pelo trabalho em Florianópolis

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Como fazer então para pla-
nejar o orçamento para essa 
época do ano e não sobrecar-
regar seu bolso? Planejar estra-
tegicamente sua vida financeira 
é o primeiro passo. Para ajudar 
nessa tarefa, listamos algumas 
dicas essenciais:

1 – Escolha criteriosamente 
quem deve receber 
presentes

Por mais que você quei-
ra presentear todos os conhe-
cidos nessa época, isso nem 
sempre é possível. E a maioria 
das pessoas compreende per-
feitamente! Assim, é essencial 
que você escolha aquelas pes-
soas que merecem realmente 
um agrado, bem como aque-
las que podem ser cortadas da 
lista. Assim, reflita sobre quem 
é mais próximo de você e de 
sua família, e escolha presen-
tear as pessoas com quem tem 
maior convívio.

2 – Faça um orçamento de 
quanto pretende gastar

Qualquer pessoa deve pri-
meiro refletir sobre seu orçamen-
to total para presentes neste final 
de ano. Não vá gastar todo o 13º 
salário em presentes, pois há ou-
tros gastos com os quais se preo-
cupar nessa época do ano (im-
postos e dívidas acumuladas, 
por exemplo).

Somente gaste o que sobrar 
da reserva para essas despesas. 
Não se endivide ainda mais nesta 
época, para evitar que o primeiro 
semestre do ano seguinte seja re-
cheado de juros e dívidas. Assim, 
é importante saber o orçamen-
to exato com o qual poderá tra-
balhar. Estabeleça um limite para 
cada pessoa, baseado no grau de 
proximidade e de importância de 
cada relação.

3 – Seja criativo na 
seleção dos presentes

A partir daí, pense criativa-

mente! Comprar um presente 
ou fazer um você mesmo? Pre-
sentear com cartões ou comprar 
o que a pessoa pediu na lista de 
amigo oculto? Quando for pre-
sentear uma família, por que 
não dar um presente que todos 
possam usar? Assim, você eco-
nomiza e agrada a todos! Além 
disso, é possível que suas ha-
bilidades e conhecimentos lhe 
permitam dar presentes extre-
mamente criativos e cheios de 
valor sentimental, como um 
prato que só você sabe prepa-
rar, um quadro ou um desenho 
personalizado (desde que você 
tenha esse talento!).

4 – Faça uma lista!
Essa é uma dica essencial! 

Assim como quando você vai ao 
supermercado, sair de casa sem 
uma lista de presentes e presen-
teados pode acabar saindo caro. 
Você se esquece de algumas pes-
soas e acaba tendo que fazer 

Essas são as principais dicas que você precisa saber para 
administrar bem as finanças para as compras de Natal.

Excelente final de semana a todos!

Fonte: financaspessoais.organizze.com.br

ALGUMAS DICAS PARA Planejar as compras de final de ano talvez seja uma das coisas mais difíceis 
que os consumidores enfrentam. As ofertas de Natal são tentadoras e o clima fes-
tivo da época induz a comprar presentes para todos os familiares e amigos.

Além disso, há o “amigo oculto” (também chamado de secreto ou invisível) do trabalho, 
da turma do curso de línguas, a lembrancinha para os clientes e funcionários… no final das 
contas, você começa o ano endividado, principalmente quando é surpreendido, em janeiro, 
com diversos impostos (IPVA, IPTU e outros), além de parcelas no cartão e outras despesas.

NÃO EXTRAPOLAR
NAS COMPRAS DE NATAL

compras de última hora, poste-
riormente. Além disso, quando 
você se planeja com antecedên-
cia, pode pesquisar melhor os 
preços e otimizar seus gastos.

5 – Fuja de presentes 
excessivos e caros

Como já havíamos mencio-
nado anteriormente, é muito fá-
cil se empolgar nessa época do 
ano. Você acaba gastando mui-
to, pensando que os presentes 
mais caros agradarão mais. Mas 
isso não é verdade. Reflita bas-
tante sobre algum comentário 
que seu colega ou familiar te-
nha feito – uma dica para você 
achar o presente perfeito para 
aquela pessoa.

Na maioria das vezes, esta 
estratégia leva a comprar pre-
sentes não muito caros, como 
livros e chocolates, mas que 
agradam bastante, visto que 
você demonstra para aquela 
pessoa que realmente a ouve e 

que tem prestado atenção em 
suas conversas.

6 – Reserve dinheiro 
para eventualidades

Esqueceu-se de comprar o 
presente para o amigo oculto? 
Vai a uma festa e não tem com o 
que presentear o anfitrião? Você 
provavelmente já passou por 
esta situações antes. Uma boa 
solução de última hora é com-
prar um vinho ou uma sobre-
mesa diferente. Por essa razão, 
não deixe de reservar uma par-
cela de seus rendimentos para 
gastos com eventualidades nes-
sa época do ano. Crie um fundo 
de Natal para situações inespe-
radas como estas e utilize com 
parcimônia.

7 – Organize o amigo oculto
Essa é uma ótima forma de 

economizar. Na empresa, no cur-
so de línguas e até mesmo em 
família, a brincadeira do ami-
go oculto permite que todos tro-
quem presentes, sem sobrecar-
regar o orçamento, visto que há a 
necessidade de comprar apenas 
uma lembrança.

Nestes casos, talvez seja pos-
sível gastar um pouco mais, ain-
da que um valor aquém do que 
você gastaria se fosse presentear 
todos os seus colegas e familiares. 
Você economiza e ainda garante 
um bom presente. Algumas fa-
mílias e amigos também estabe-
lecem um limite máximo para o 
gasto com esse presente, o que 
pode ser bastante útil para todos.
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Vitrine PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AS PESSOAS MAIS CORAJOSAS SÃO 
AS QUE AMAM PROFUNDAMENTE

Seja uma pessoa capaz de amar pro-
fundamente. O amor beneficia a tudo e 
a todos. As pessoas mais corajosas são 
aquelas capazes de amar profundamen-
te. Para manifestar o amor, dedique-se 
inteiramente ao próximo, com coragem. 
Seja atencioso e bondoso com os outros. 
Sinta orgulho de ser praticante do Amor 
de Deus e dirija o sentimento de amor 
sincero e profundo a todas as pessoas.

A prática do amigo secreto causa contro-
vérsias. Alguns amam, outros odeiam! Num 
geral, isso acontece porque temos inseguran-
ça de escolher o presente e, ao mesmo tem-
po, medo de receber um presente que não 
nos satisfaça. Mas o pior pesadelo é quando 
nosso amigo secreto não deixou dicas, não é?

Presentes de moda geralmente são uma 
ótima escolha, porque todos amamos ter 
uma roupa ou acessório novo! Fica ainda me-
lhor se o presenteador tiver o capricho de 
pensar com carinho e se esforçar para sur-
preender. Minha dica é você comprar um 
presente de moda com um valor bem pró-
ximo ao limite que seu grupo estipulou, e 
deixar o restante do dinheiro para entregar 
algo a mais, como uma caixa legal que a pes-
soa possa usar depois e alguns chocolates 
acompanhando.

Alguns presentes de moda não têm 
erro: camisetas básicas, acessórios, cin-
tos, chinelos e até pijamas. Evite peças ínti-
mas, roupas muito chamativas e as temidas 
meias! Sempre prefira comprar um pre-
sente de ótima qualidade do que vários de 
qualidade duvidosa.

Se quiser surpreender mais, observe a 
pessoa por alguns dias, veja o que ela gosta, 
quais peças ela usa mais, quais a valorizam e 
assim por diante. Para facilitar, tente pensar 
em algum adjetivo para definir seu amigo se-
creto: romântico, clássico, ousado? Depois, é 
só falar isso para a atendente da sua loja pre-
ferida que ela com certeza irá te ajudar.

Para não ter pesadelos em ganhar um 
presente que não irá gostar, você pode visitar 
lojas da cidade e deixar uma lista dentro do 
valor estipulado com sua vendedora preferi-
da, avisar o grupo que deixou lá com a ven-
dedora uma lista ou até mesmo tirar fotos e 
mandar para o grupo do amigo secreto.

Acho um pouco impessoal pedir ou dar 
vales presentes, mas se estiver muito na dúvi-
da tanto para presentear quanto para ser pre-
senteado, é melhor optar por eles do que co-
meter uma gafe.

COMO SER E FAZER ALGUÉM FELIZ NO AMIGO 
SECRETO COM PRESENTES DE MODA
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Vitrine

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

Jorge... Felicidade, paz, alegria e tudo de 
melhor. Parabéns! Homenagem de sua 
família e amigos!

No último dia 04, a festa ficou por 
conta deles, Cinara e Mouser, foi uma 
linda cerimônia de casamento!! Uma 
noite mágica, que ficará na memória de 
todos... Que nesta nova etapa de suas 
vidas, todos os seus sonhos e desejos 
se realizem. Felicidades!!

Parabéns ao Açaí e Vitaminas pelos seus cinco 
anos de atuação em Maravilha. 

Mari que ao comemorar mais 
essa etapa de sua vida você 
possa continuar sonhando, e 
conquiste tudo aquilo que ainda 
não conquistou. Feliz Aniversário!

Quem comemorou mais um aniversário no dia 
10 foi o colaborador Mauro Berticelli, Parabéns, 
felicidades hoje e sempre!! Homenagem do grupo 
WH Comunicações.
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MUNICÍPIOS

As comemorações iniciam neste mês com as programações de Natal e seguem até janeiro

Evento foi realizado na noite de domingo (5)

Encontros acontecem no ginásio municipal 

Placas de reconhecimento foram entregues as autoridades

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
(IELCB) de Tigrinhos realizou 
no domingo (5), a tradicio-
nal Caminhada das Lanter-
nas. O percurso foi pelas prin-
cipais ruas do município com 

as lanternas que foram con-
feccionadas pelos organiza-
dores. Além dos membros da 
igreja a comunidade em geral 
também participou do evento 
que marca o início do adven-
to e das festividades de Natal. 

Ás vésperas de 2022 os gru-
pos e coletivos de Flor dos Sertão 
se organizam para retomar a re-
alização de eventos sociocultu-
rais em locais fechados – não sem 
a necessidade de seguir as res-
trições ainda em vigor. “São mo-
mentos tradicionais de confra-
ternização, ao mesmo tempo em 
que são formas de os respecti-
vos grupos e associações anga-
riarem recursos para a manuten-
ção de suas atividades”, informa 
o assessor de comunicação de 
Flor do Sertão, Jovir Zanuzzo. 

E uma forma de o setor públi-
co auxiliar esses promotores cul-
turais foi à aprovação da Lei Fe-
deral Aldir Blanc (n. 14.017). Ela 
oportunizou o repasse de recursos 
federais, através da gestão munici-

pal, aos agentes culturais que tive-
ram suas atividades suspensas em 
razão da pandemia. Em Flor do 
Sertão, foram beneficiados atra-
vés do Edital Municipal 02/2020 
cinco grupos de mães, quatro gru-
pos de idosos e também foi be-
neficiado o Centro de Tradi-
ções Gaúchas Estância do Ipê. 

Na última semana, com a 
presença de diversos coorde-
nadores, além de representan-
tes da Polícia Militar e da admi-
nistração, uma reunião definiu 
o calendário municipal de even-
tos de 2022. São pelo menos 
duas dezenas de eventos pro-
gramados, que deverão se rea-
lizar, considerando as norma-
tivas ainda em vigor, conforme 
orienta o policial Délcio Pigatto.

O município de São Mi-
guel da Boa Vista comple-
ta 30 anos de emancipação 
político administrativo no 
dia 09 de janeiro de 2022. 
O município nasceu fruto 
de muito trabalho e sonho 
da população e após mui-
tas reuniões, debates e con-
vencimentos São Miguel da 
Boa Vista até então distri-
to de Maravilha, se tornou 
município.

Para comemorar o ani-
versário as festividades co-
meçam neste mês de de-
zembro junto com as 
atrações de Natal. Na sexta-

Pessoas interessadas em par-
ticipar das aulas de zumba ofere-
cidas pela Secretaria de Saúde de 
São Miguel do Oeste, por meio da 
Academia de Saúde, podem fazer 
as inscrições na portaria da Unida-
de Básica de Saúde com a Vanessa 

Kluge. Para aquelas que já se ins-
creveram e passaram avaliações fí-
sicas e médicas e foram aprovadas, 
as aulas já iniciaram no dia 03. Os 
encontros acontecem no ginásio 
municipal e mais de 100 mulhe-
res estão participando das aulas.  

Foi realizada na noite de 
terça-feira (07), pela Câma-
ra de Vereadores uma ses-
são solene em homenagem 
a Associação Desportiva de 
Cunha Porã (ADCP) nas de-
pendências do Esporte Clu-
be de Cunha Porã. A ses-
são contou com participação 
de autoridades, professores, 
pais, atletas, familiares, ami-
gos, patrocinadores, sócios 
torcedores, idealizadores da 
ADCP e público em geral.

O trabalho da ADCP hoje 
abrange mais de 400 crian-
ças no município, levan-
do esporte, lazer e principal-
mente saúde aos pequenos e 
jovens atletas, um projeto re-
conhecido a nível de Estado.

COMEMORAÇÕES Festividades começam neste mês com as atrações de 
Natal e seguem até o dia do aniversário

São Miguel da Boa Vista 
completa 30 anos em janeiro

-feira (17), tem à noite cul-
tural em frente à prefeitura. 
No dia 23 de dezembro, terá 

a presença do Papai Noel e 
Mamãe Noel na casa do Pa-
pai Noel, também em fren-

te à prefeitura com início às 
18h. E por último no dia 9 
de janeiro, em frente à pre-
feitura, às 20h tem corte do 
bolo, brinquedos infláveis e 
música ao vivo.

O prefeito Vanderlei Bo-
naldo disse que é uma ale-
gria comemorar os 30 anos 
do município. “Temos que 
parabenizar a todos que 
contribuíram e que conti-
nuam contribuindo com o 
desenvolvimento e a evo-
lução do município. Dese-
jo os parabéns a todos nes-
ta data especial”, destacou o 
prefeito. 

RECONHECIMENTO

Associação Desportiva de Cunha Porã 
recebe homenagem

Divulgação

Divulgação

Divulgação

TRADICIONAL

BENEFÍCIO

FLOR DO SERTÃO

Igreja realiza a 
Caminhada das Lanternas 

Aulas de zumba disponíveis 
em São Miguel da Boa Vista

Com auxílio da Lei Aldir Blanc 
grupos voltam a realizar eventos

Divulgação
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CARINE ARENHARDT

A semana foi de agenda ex-
terna para 10 vereadores de Ma-
ravilha. O objetivo foi participar de 
cursos voltados para representan-
tes dos Legislativos Municipais. 

Em Florianópolis, estiveram 
os vereadores Orli Berger, Mozer 
de Oliveira, Sérgio Bourscheid, 
Gilmar Castanha, Eliana Simio-
nato e Sérgio da Silva. Eles partici-
param do Congresso Estadual de 
Vereadores 2021, promovido pela 
União dos Vereadores de Santa 

Catarina (Uvesc). 
O tema foi “O Brasil começa 

no município” e a programação 
teve palestras com parlamenta-
res, profissionais da área jurídica 
e representantes do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), na sede 
da Alesc. Em paralelo ao Con-
gresso, a Uvesc também promo-
veu o Encontro do Fórum Parla-
mentar da Mulher, com eleição e 
a posse da próxima diretoria.

AGENDA EM BRASÍLIA 
Já em Brasília estiveram os 

vereadores Vinicius Ventura, Na-
talino Prante e Ademir Unser. 
Eles participaram de um cur-
so sobre planejamento estraté-
gico e agenda propositiva para o 
Legislativo em 2022. “Na opor-
tunidade cumprimos agenda no 
Senado Federal e Câmara dos 
Deputados, onde tivemos audi-
ências com a deputada Angela 
Amin, senador Esperidião Amin 
e o senador Jorginho Mello, além 
de uma audiência na liderança 
do governo na Câmara dos De-
putados”, destacaram. 

Os vereadores protocola-
ram solicitações referentes à saú-
de (ampliação do Hospital São 
José), juventude e infraestrutura, 
especialmente a pauta das peri-
metrais e do elevado no entron-
camento das rodovias BR-158 e 
282. Os senadores se comprome-
teram a estabelecer diálogo com 
o Dnit para que haja a liberação 
das obras de modo que o muni-
cípio possa executá-las.

CURSO EM SÃO PAULO 
Já o vereador Francys Bales-

treri viajou para São Paulo, onde 
encerra amanhã (12) a participa-
ção no curso de formação políti-
ca RenovaBR. O vereador explica 
que esta é uma extensão do cur-
so que ele fez no ano passado. 
“Do Oeste de Santa Catarina ape-
nas eu fiz esse curso. Agora o Re-
novabr está dando continuidade 
para aqueles que se elegeram. O 
curso é sobre Educação Executi-
va,  Mandatos Municipais e Pla-
nejamento Urbano”, explica. 

Balestreri destaca que o cur-
so é feito em parceria com o Ins-

per de São Paulo, e todos os 
gastos são patrocinados pelo Re-
novaBR, não sendo necessário 
o uso de verba pública para esta 
viagem e capacitação. O curso 
tem a participação de vereadores, 
prefeitos e vice prefeitos de qua-
se todo o território nacional. “Fui 
um dos 100 selecionados, entre 
44 mil inscritos, para participar 
da maior escola política do Brasil: 
o RenovaBR. Foram 12 semanas 
de muito aprendizado para me 
formar um agente político demo-
crático e qualificado”, finaliza. 

CAPACITAÇÕES O objetivo foi participar de cursos voltados para representantes dos Legislativos Municipais

Vereadores participam de cursos em Brasília, 
Florianópolis e São Paulo 

Fotos: Divulgação

Vereadores que participaram do Congresso da Uvesc em Florianópolis Vereadores que foram a Brasília, ao lado da deputada Angela Amim e senador 
Esperidião Amim

Vereador Francys Balestreri está em São Paulo 
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Competição foi realizada no ginásio e no Espaço Criança SorrisoVacinação avança no município 

ESPORTE Evento foi realizado nas áreas interna e externa do 
ginásio municipal

Maravilha sedia Festival Paralímpico 
e reúne atletas de 10 a 17 anos

O município de Maravilha 
sediou no sábado (4) o Festival 
Paralímpico, mobilizando cer-
ca de 150 atletas no município. 

As competições iniciaram 9h no 
ginásio municipal Gelso Tadeu 
Mello Lara e no Espaço Criança 
Sorriso, com jogos de futebol 5, 

atletismo e taekwondo.
O Festival Paralímpico reu-

niu atletas de 10 a 17 anos.  O 
evento foi observado de per-

to pelo professor Douglas Lago, 
responsável técnico pelas mo-
dalidades que atendem os atle-
tas com deficiência.

Divulgação

A Secretaria de Saúde 
de Maravilha está aplican-
do a dose de reforço do labo-
ratório Janssen desde a sex-
ta-feira (10). A segunda dose 
deve ser aplicada em pes-
soas que receberam a pri-
meira dose do laborató-
rio há mais de dois meses.

Também está disponí-
vel a primeira dose para ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
acompanhados por alguém 
responsável e para toda po-

pulação adulta com mais 
de 18 anos. Para a aplica-
ção da segunda dose, estão 
disponíveis os imunizantes 
da Oxford, Janssen, Corona-
vac e Pfizer. Já a terceira dose 
é feita para maiores de 18 
anos, com intervalo de cin-
co meses da segunda dose.

É indispensável a apre-
sentação do cartão de va-
cina onde consta as do-
ses já aplicadas, o CPF 
ou cartão do SUS.

APÓS 60 DIAS
Saúde está aplicando 
segunda dose da 
vacina Janssen

Arquivo/O Líder
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Quer mais para o verão? 
Acesse sicredi.com.br 

Pra tudo que  
o verão pede: 

Sicredi.

Você pode realizar seus pagamentos com os Cartões  

de débito, crédito e por aproximação ou programar pelo 

Débito Automático, além de ter acesso às facilidades  

do App do Sicredi, em que você consulta saldo, extrato,  

faz transações por Pix e muito mais.

2022 Empresário Gelson Rossato assume como presidente para dar continuidade aos trabalhos no 
município após a gestão de Marcelo Buratto

Novo Conselho Diretor toma posse na JCI de Maravilha
EDERSON ABI

A JCI empossou o novo 
Conselho Diretor para 2022 
na noite de sábado (4) em Ma-
ravilha. O evento foi realiza-
do na Cantina Italiana, com 
a presença de membros e fa-
miliares, além de Sandra Ca-
ron Rossini, vice-presidente 
nacional 2022, representan-
do Marco Poffo, presidente da 
JCI Brasil.

O novo presidente da JCI 
para o próximo ano é o em-
presário Gelson Rossato. 
Além da posse, a JCI realizou 
homenagens e distintivação 
de novos membros.

NOVA GESTÃO
Presidente Gelson Rossato 
Secretaria: Fernanda Buratto
Tesoureiro: Ederval Botin
Presidente subsequente: 
Fabrício Ferreira
Assessor Legal: 

Marcelo Buratto

NOVOS MEMBROS 
DISTINTIVADOS
Daniel Enrique Schaefer
Iuri Ferreira da Silva
Maurício Krein

Jonathan Sonalio
Douglas Secchi
Rafael Rollwagen
Taisa Moehlecke Rollwagen
Elizione Krumenauer
Emerson André Nothaft
Fernanda Buratto

Jéssica Pâmela Moehler
Luís Felipe Viña
Thiago Elimas Rott
Maithiéli Cibulski
Robson Belusso
Sérgio Santos
Vanderleia de Almeida

PREMIAÇÕES
Melhor senador: Miguelina 
Pirolli Frandoloso
Diretoria do Ano: Gelson 
Rossato, Chancarlyne 
Vivian e Junior Ederval 
Bottin
Melhor Projeto: Festival do 
Sorvete, Fabricio Ferreira e 
Leocir Zittlau
Júnior do Ano: Gelson 
Rossato
Melhor Companheiro: 
Gelson Rossato
Maior Assiduidade: Alan 
Bertochi
Novo Senador JCI: Jandrei 
Paulo Wilinghoefer

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Novos membros foram distintivados e integram plano de expansão

Jandrei Wilinghoefer foi anunciado como novo senador da JCI MaravilhaNova diretoria fez o juramento e tomou posse no fim da solenidadeO colar de presidente carrega o nome de todos os presidentes da organização local
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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

FARÓIS ACESOS NAS RODOVIAS

Olá amigo leitor.
Vamos falar novamente de uma importante alteração le-

gislativa, referente à utilização das luzes nas rodovias, em es-
pecial após a alteração dada pela Lei 14.071/2020 no Códi-
go de Trânsito Brasileiro, que está em vigência desde 12 de 
abril de 2021.

O artigo 40, §2º do CTB, passou a determinar que “os 
veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna 
deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista sim-
ples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo duran-
te o dia.”

Percebam que a dogmática legislativa faz menção à 
obrigatoriedade de deixar acesos os faróis na rodovia ou as 
luzes de rodagem diurna para os veículos que as possuem. 
Contudo, nota-se que a rodovia deve ser simples e situada 
fora do perímetro urbano. Desse modo, nas rodovias que 
passam em meio as cidades, ou aquelas rodovias duplas, 
por exemplo a BR-101 em alguns trechos, os veículos não 
terão necessidade de ter os faróis acesos durante o dia.

Quanto às luzes de rodagem diurna, essa se tornou equi-
pamento obrigatório, conforme artigo 105, inciso VIII do 
CTB, medida que vem ao encontro das inovações tecnológi-
cas dos veículos, já que vários modelos já contam com este 
dispositivo. 

Ademais, caso o condutor não observar as regras estabe-
lecidas para os faróis nas rodovias durante o dia, irá incorrer 
em infração de trânsito de natureza média, cuja penalidade é 
de multa no valor de R$ 130,15, e 5 pontos no prontuário do 
condutor, conforme artigo 250, inciso I, alínea “e” do CTB.

  
Tenham todos uma boa semana.

Um homem de 37 anos 
ficou ferido após um aci-
dente de trânsito na manhã 
de ontem (10), por volta de 
10h30, em Maravilha. Foi 
uma colisão traseira en-
volvendo três veículos. 

Segundo Samu e Cor-

po de Bombeiros, que 
atenderam a ocorrên-
cia, o homem era condu-
tor de um dos veículos e 
estava com dores na re-
gião da boca. Ele foi imo-
bilizado e encaminhado 
para o Hospital São José.

A Polícia Militar apreen-
deu dois carregamentos de 
vinho da Argentina na tarde 
de quinta-feira (9) em Mara-
vilha. O primeiro foi na Aveni-
da Araucária e o segundo no 
Bairro Jardim Itália. 

De acordo com a Polícia 

Militar, um homem foi preso 
em um veículo Corsa, na Ave-
nida Araucária, por volta de 
15h30. A carga de vinho foi 
avaliada em R$ 73 mil. Após 
tentativa de abordagem, o 
motorista fugiu com o veí-
culo em direção ao centro 

CONTRABANDO Policiais flagraram um Uno e um Corsa com 
mais de R$ 150 mil em mercadoria

Polícia Militar apreende dois 
carregamentos de vinho em Maravilha

Veículo Uno estava carregado com vinho da Argentina

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia da Comar-
ca de Maravilha, prendeu pre-
ventivamente um homem de 
32 anos na manhã de quarta-
-feira (8), em Maravilha. O in-
quérito policial apura a ten-
tativa de sequestro de uma 
menina de 13 anos, que ocor-
reu no dia 6 de agosto deste ano. 

Segundo a polícia, a ten-
tativa ocorreu quando a víti-
ma foi raptada, com ameaça 
e violência, enquanto aguar-
dava a mãe no ponto de ôni-
bus, em frente ao Centro Edu-
cacional Mundo Infantil (Caic).

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Polícia Militar realizou duas apreensões na mesma tarde no município

da cidade. O condutor acabou 
abandonando o carro e fugin-
do pelo rio, mas foi capturado. 

Mais tarde, a polícia in-
terceptou um veículo Uno, 
placas do Paraná, também 

carregado com vinho. A car-
ga foi avaliada em R$ 81 mil. 
Após parar o carro, o moto-
rista fugiu em direção ao Jar-
dim Itália, mas foi preso logo 
depois.

A Polícia Militar pren-
deu um homem por tráfico de 

TRÂNSITO
Homem fica ferido 
após colisão traseira

INVESTIGAÇÃO

POLÍCIA MILITAR

Polícia Civil prende suspeito por tentativa de 
sequestro de adolescente 

Policiais apreendem drogas e prendem homem por tráfico 

Polícia Civil realizou investigação e efetuou a prisão do homem após o crime

Segundo as investigações, 
o sequestro apenas não foi re-

alizado porque a vítima con-
seguiu se desvencilhar e pu-

lou do carro em movimento.
O suspeito foi identifi-

cado e possui diversos regis-
tros policiais, como homicí-
dio, sequestro de adolescente 
para a prática de estupro, es-
tupro de vulnerável e por per-
seguição de adolescente.

Na operação policial, fo-
ram realizadas buscas na resi-
dência do homem, onde foram 
encontradas roupas e o veícu-
lo utilizado no dia do crime.

Após o interrogató-
rio, o investigado foi enca-
minhado à Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha. 

Polícia Civil

drogas na noite de terça-fei-
ra (7) após intenso trabalho 
entre as guarnições de Ma-
ravilha, Cunha Porã e o Ca-
nil de São Miguel do Oeste. A 
ocorrência começou na Aveni-
da Maravilha, nas proximida-
des do trevo, quando a PM ob-
servou a presença de um Polo 
branco, placas de Cunha Porã. 

O motorista não obede-
ceu a ordem de parada e fu-
giu pela BR-282. Após acompa-
nhamento tático, o homem foi 
abordado nas proximidades do 
entroncamento com a BR-158. 
Durante o trajeto, os policiais 
perceberam que ele jogou 

pela janela alguns objetos. 
Após a prisão do suspei-

to, a polícia localizou mais 

de um quilo de maconha, 
200 gramas de cocaína, uma 
faca, plásticos e uma balan-
ça de precisão para emba-
lar o produto. Parte da dro-
ga foi localizada pelo cão 
de faro às margens da rodo-
via. Além disso, o trafican-
te estava com mais de R$ 2 
mil em dinheiro, resultado 
da venda dos entorpecentes. 

A Polícia Militar tam-
bém foi até a residência 
do traficante, em Cunha 
Porã, mas nada foi locali-
zado. Após a ação, o ho-
mem foi levado para a de-
legacia da Polícia Civil. 

Homem estava com maconha, cocaína, 
dinheiro e balança de precisão

Divulgação
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MILA MOREIRA
A atriz Mila Moreira 
morreu no dia 6 de 
dezembro, aos 72 anos. 

Ela começou a carreira 
como modelo, aos 14 anos, 

e participou de diversas novelas na TV Globo, 
entre elas Plumas e Paetês, Paraíso Tropical e 
Ti Ti Ti. Ao longo da carreira, esteve em cerca 
de 30 novelas e minisséries. O último trabalho 
na TV foi a novela A Lei do Amor, em 2016. 

VILSON KESSLER
Faleceu no dia 3 de dezembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 58 anos. Seu 
corpo foi velado no salão comunitário de Novo 
Encanto, em Santa Terezinha do Progresso, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

JOÃO CAMARGO
Faleceu no dia 3 de dezembro, no Hospital 
São Paulo de Xanxerê, aos 62 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica São Francisco de 
Assis e sepultado no cemitério municipal. 

SAMANTA MARKENDARF 
Faleceu no dia 4 de dezembro, no Hospital 
Materno Infantil de Chapecó, aos 17 anos. 
Seu corpo foi velado na capela mortuária 
municipal de Maravilha e sepultado no 

cemitério municipal de Maravilha. 

DORILDE PERUZZO LORENZETTI
Faleceu no dia 4 de dezembro, no Hospital 
Regional de Chapecó, aos 55 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica de Palma Sola e 
sepultado no cemitério municipal.

THEREZINHA ROZZI DISEGNA
Faleceu no dia 4 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 84 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária do Bairro São 
Jorge e sepultado no cemitério municipal.

MARIA COIMBRA
Faleceu no dia 5 de dezembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 63 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Assembleia de Deus da Linha 
Tope da Serra e sepultado no cemitério de 
Iraceminha. 

ARMANDO RELMAR DIMER
Faleceu no dia 6 de dezembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha 
Ouro Verde e sepultado no cemitério da 
comunidade.

IRMINGARD EBELING
Faleceu no dia 8 de dezembro, no Hospital 

OBITUÁRIO

No sábado (4) e domin-
go (5), a cidade de Mara-
vilha foi representada no 
Campeonato Brasileiro - 
TMB Plátinum Ciclo III em 
Joinville. Nestes dias acon-
teceram os jogos das ca-
tegorias paralímpicas, em 
disputas no individual por 
clubes, equipes de clubes 
e equipes de seleções es-
taduais. Por meio da Ad-
ministração Municipal de 
Maravilha e Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
(SEJL), o mesatenista Natan 
Zanchet competiu, no indi-
vidual e nas equipes de se-
leções estaduais. 

Na categoria individual, 
o maravilhense acabou eli-
minado na fase de grupos, 
pelos atletas Jean Padilha, 
de Criciúma, melhor ran-
queado da classe 3 e David 
Freitas, foi campeão. “Ainda 
assim, Natan conseguiu jo-

É CAMPEÃO Agora Natan Zanchet, Leonardo França e Gustavo Castanha, 
disputam o Parajasc

Maravilhense é campeão 
nacional de tênis de mesa 
paralímpico

Atleta foi campeão na categoria duplas classe 4 vestindo a camisa de Santa Catarina

Divulgação

ESPORTE

Regional de São Miguel do Oeste, aos 72 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Luterana 
da Linha Anta Gorda Alta e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

EDGAR OTTO RECZIEGEL
Faleceu no dia 8 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
89 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Paraíso e sepultado no cemitério 
municipal de São Miguel do Oeste. 

TEREZA LOPES
Faleceu no dia 8 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 

79 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária do Bairro São Gotardo e sepultado 
no cemitério do Bairro São Gotardo. 

CARMEN SALINAS
A atriz mexicana 
Carmen Salinas morreu 
no dia 9 de dezembro, 

aos 82 anos. Atuou em 
grandes produções e ficou 

ainda mais conhecida pelo grande público 
ao interpretar Agripina, na novela Maria do 
Bairro. A última aparição de Carmen na 
televisão mexicana foi em Minha Fortuna é 
te Amar.

Maravilha ficou na 7ª colocação geral nos joguinhos 

No início deste mês a 
equipe de futebol da parce-
ria entre Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer 
(SEJL), de Maravilha e Clu-
be Recreativo Maravilha 
(CRM), participou dos Jo-
guinhos Abertos de San-
ta Catarina, em Criciúma. 

Os maravilhenses ven-
ceram a primeira partida 
contra Caçador pelo placar 
de 1 a 0 e no segundo con-
fronto da competição per-
deram para Criciúma por 4 
a 0. Com o último resultado, 
a representação de Maravi-
lha foi eliminada. Na soma 
geral a Cidade das Crian-

ças fiou em 7º lugar. “Con-
sideramos um resultado 
que há de se comemorar, 
pois trata-se de uma dis-
puta a nível estadual”, co-
menta o professor Ronal-
do Piton, que comandou a 
equipe na oportunidade. 

Ainda conforme o pro-
fessor é uma conquista do 
trabalho realizado pelo Es-
porte de Maravilha, desen-
volvido pela Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer. 

No geral as qua-
tro equipes primeiras co-
locadas foram 1º Criciú-
ma; 2º Concórdia, 3º São 
José e 4º Rio do Sul. 

ESTADUAL
Futebol da Cidade das 
Crianças entre os oito 
melhores do Estado 

Divulgação

gar em ótimo nível e vem 
chamando a atenção de-
vido a constante evolu-
ção técnica e tática”, disse 
o professor Tiego Drumm, 
que acompanhou Zanchet. 

Para o professor é pre-
ciso melhorar nos aspec-
tos técnico e físico. “Mas já 
foi uma amostra de que es-
tamos no caminho certo”, 
ressalta.

Já nas disputas de 
equipes de seleções es-
taduais, competindo na 
classe 4 por Santa Catari-
na, Zanchet subiu ao lugar 
mais alto do pódio, ven-
cendo na final a forte equi-
pe da seleção paranaen-
se por 2 a 1. “Agora, Natan 
se desloca a Itajaí, onde 
se junta aos mesatenistas 
Leonardo França e Gus-
tavo Castanha, para a dis-
puta do Parajasc”, lembra 
Drumm.



,  MARAVILHA 11 DE DEZEMBRO DE 202122

ESPORTE

Momento especial que contou com brincadeiras, lanches e presentes

De quarta-feira (02) até do-
mingo (05) aconteceu em Crici-
úma a fase estadual dos Jogui-
nhos Abertos de Santa Catarina. 
O vôlei de Maravilha participou 
nos dois naipes. Os professores 
Thomas Zardo e Edinar Zardo 
acompanharam e comandaram 
as equipes. 

No naipe masculino Ma-
ravilha perdeu para São José e 
Blumenau por 3 sets a 0. Com 
as duas derrotas logo na largada 
da competição foram desclassi-
ficados e ficaram na 11ª coloca-
ção geral.  

Já as meninas tiveram uma 
campanha um pouco mais pro-
missora. No primeiro jogo vitória 
contra Xaxim por 3 sets a 0 derro-
ta no segundo jogo contra Balne-
ário Camboriú por 3 sets a 0. Na 
classificação geral elas ficaram 
com 8ª colocação estadual. 

“Estamos muito felizes com 
nossas equipes, foi um ano cheio 
de conquistas e classificações 
para fase estadual, a categoria 
Joguinhos é complicado pois te-
mos atletas só de nossa cidade 
que já trabalham, fazem faculda-
de e estão no exército e conseguir 

MENINOS E MENINAS As equipes do vôlei voltam em quadra 
no sábado (18), em Pinhalzinho pela Liga Oeste de Vôlei

Vôlei de Maravilha participa dos 
joguinhos em Criciúma 

Na terça-feira (07), no Es-
tádio Doutor Leal Filho, do 
Clube Recreativo Maravilha 
(CRM), aconteceu torneio in-
terno de futebol. Na parte da 
manhã 32 crianças da catego-
ria sub-09, participaram e fo-
ram coordenadas pelo pro-
fessor Matheu Gonçalves. Na 
parte da tarde foi a vez das 
crianças das categorias sub-
10 e sub-11. Participaram pelo 

A turma de ginástica rít-
mica da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer (SEJL), 
de Maravilha coordenada pela 
professora Sílvia de Oliveira re-
alizou confraternização de en-
cerramento das atividades para 
o ano de 2021. O encontro foi 
na semana passada e contou 

com entrega de presentes, pi-
quenique e brincadeiras no 
parquinho da Praça Fioravan-
te Trevisan (Praça dos Moto-
ristas). “Agradecemos com ca-
rinho por todo apoio recebido 
pela Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer da nossa ci-
dade”, finaliza a professora.

PARCERIA 
Futebol de base realiza torneio interno

Divulgação

Elas ficaram na 8ª colocação geral

No naipe masculino Maravilha ficou na 11ª primeira posição nos joguinhos 

Fotos: Divulgação

essas colocações é gratificante 
pelo esforço de cada um”, ressal-
tam os professores.

Agora as equipes do vôlei 
de maravilha voltam em quadra 
no sábado (18), em Pinhalzinho 

pela Liga Oeste de Vôlei na cate-
goria mirim e será a última com-
petição de 2021. 

2021
Ginástica rítmica faz 
confraternização de 
encerramento das atividades

Mais de cem meninos participaram divididos em suas respectivas categorias 

menos 50 atletas da sub-11 e 
por volta de 30 da sub-10. Es-
tas categorias foram organi-
zadas pelos professores Íta-

lo Stieven e Fabrício Kempfer. 
Todas as crianças receberam 
medalha de participação. 

 O CRM é parceiro no 

projeto da Secretaria de Es-
portes, Juventude e La-
zer nas categorias de base 
do futebol maravilhense. 

Divulgação

Com os resultados alcançados os maravilhenses ficaram na 3ª colocação geral 

No último fim de sema-
na Maravilha foi representa-
da na 1º Copa Oeste de jiu-jit-
su, em Itapiranga. A equipe WS 
Team competiu com 10 atle-
tas e conquistou oito meda-
lhas para o município.  O even-
to contou com equipes dos 
estados do Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. 
Com os resultados alcança-

dos, os maravilhenses fica-
ram na 3ª colocação geral. 

Eles agradecem o apoio 
dos patrocinadores e da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer. “Tivemos grandes resul-
tados tendo em vista a dificul-
dades de se manter em plena 
pandemia, agradecemos aos 
patrocinadores e ao apoio da 
Prefeitura”, ressaltam os atletas.

WS TEAM
Jiu Jitsu conquista 
medalhas em competição 

Divulgação
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 ONEIDE BEHLING

Na noite de sábado acon-
teceu a final da Copa Cata-
rinense, competição organi-
zada pela Liga Catarinense 
de Futsal (LCF). A final foi 
em Saudades entre a equi-
pe da ADAF e Chapecoen-
se Futsal. No primeiro jogo 
em Chapecó a Chapecoen-
se foi goleada pelo placar 
de 8 a 1, mas como não ha-
via saldo de gols uma vitó-
ria simples da Chapecoense 
levava o jogo para prorroga-
ção e foi o que aconteceu. 

No sábado (04), em jogo 
comandado pelo árbitro da 
Liga Catarinense e maravi-
lhense Leandro Slongo Mat-
tos e seu colega de trabalho 

No sábado (04), o xadrez 
de Maravilha participou da 
Copa Fraiburgo de Xadrez Rá-
pido, em Fraiburgo. Além de 
Maravilha, estiveram presentes 
também as representações dos 
municípios de Lages, Joaçaba, 
Lacerdópolis, Videira, Mon-
te Carlo, Tangara, Lebom Ré-
gis, Concórdia e Fraiburgo. De 
acordo com o professor da Se-
cretária de Esportes, Juventude 
e Lazer, de Maravilha, respon-
sável pela modalidade, Jor-
ge Godois (Vacaria) pelo me-
nos 160 atletas participaram da 
competição.

Maravilha competiu com 
atletas nos naipes masculino 
e feminino nas categorias sub-
10, sub-12, sub-16 e sub-18 e no 
naipe masculino pela sub-14. 
Segundo Vacaria, 21 enxadristas 

As equipes de futsal ca-
tegoria sub-15 de Maravilha, 
Pinhalzinho, Águas Frias e 
Guaraciaba, participam neste 
sábado (11), do Festival Ma-
ravilha de Futsal. A competi-
ção é organizada pela Secre-
taria de Esportes, Juventude 

e Lazer (SEJL), de Maravilha. 
As disputas acontecem no Gi-
násio Municipal Gelso Tadeu 
Mello Lara a partir das 8h. 

A forma de dispu-
ta é chave única todos con-
tra todos. Quem somar 
mais pontos será a equi-

pe campeã.  Os jogos são 
de 15 minutos cada tem-
po com o último minuto 
dos tempos cronometrado. 

O primeiro jogo é Mara-
vilha x Pinhalzinho, depois 
tem Águas Frias x Guara-
ciaba, mais tarde Maravi-

lha x Águas Frias, em segui-
da jogam Pinhalzinho x 
Guaraciaba, no quito jogo 
tem Águas Frias x Pinhal-
zinho e o último jogo é en-
tre Guaraciaba x Maravilha. 

A projeção é de encerar a 
competição até o meio dia. 

COPA Competição aconteceu em Fraiburgo e contou com 160 atletas 

Enxadristas conquistam 
medalhas em competição regional 

Cidade das Crianças conquistou 12 medalhas distribuídas entre as categorias disputadas 

maravilhenses participaram e 
levaram para casa 12 medalhas.

“Nossos competidores são 
oriundos do trabalho de base 

da cidade, onde é ofertado grá-
tis para toda população, a prá-
tica da modalidade, no Ginásio 
Municipal de Esportes Gelso 

Tadeu Mello Lara, e tem o apoio 
da Secretaria Esportes e Admi-
nistração Municipal”, finaliza o 
professor.

BASE

PROFISSIONAL

Maravilha organiza Festival de Futsal sub-15

Árbitro maravilhense atua em decisão de 
competição estadual 

Fabiano Ferreira a Chapeco-
ense venceu no tempo nor-

mal, pelo placar de 4 a 3 
e na prorrogação veio ou-

tra vitória da Chapecoen-
se, na prorrogação por 2 a 1.

Leandro Slongo Mattos atuou na final da Copa Catarinense

Divulgação

Divulgação FIM DE FESTA 
Brasileirão Série A terminou com o Atlético-MG campeão. Me-

recido, após 50 anos de jejum. A Chapecoense foi a grande decep-
ção. Cuiabá, em seu primeiro ano, fez bonito. Fortaleza marcou 
na sua história uma vaga para a Libertadores. E a Seleção do Bra-
sileirão, segundo a CBF, teve a escolha feita com votos de jornalis-
tas, treinadores e capitães dos 20 clubes participantes. Ficou assim: 
Weverton (Palmeiras); Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gomes (Pal-
meiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-
-MG); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga 
(Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Michael (Flamengo) 
e Hulk (Atlético-MG). O técnico é Cuca, do Galo. Melhor jogador do 
campeonato, Hulk. André, do Fluminense, ganhou como revelação.

VEXAME 
Chapecoense pegou o posto de pior time da era dos pontos cor-

ridos. Apenas uma vitória, não conseguiu um triunfo sequer na Are-
na Condá. Foi presa fácil durante o Brasileirão. Recorde negativo, 
para decepção da torcida. O fato curioso é que a Chape foi o úni-
co time que não perdeu para o campeão Atlético-MG, foram dois 
empates. Campanha amarga e difícil de digerir, os números confir-
mam esse vexame.

DNA PERDEDOR 
Inter vence o Grêmio, momento de maior felicidade! Lem-

bram? Nesse jogo o Colorado atingiu pontuação para escapar do re-
baixamento. Não passava pela cabeça dos torcedores que o time ia 
cair tanto de rendimento. Isso não aconteceu por um motivo ape-
nas. O áudio do Paixão, no mínimo, não fez bem pro elenco. Aguirre 
com a cabeça no Uruguai. A maioria dos jogadores tem o rótulo de 
“DNA Perdedor”. Simplesmente não conseguem ganhar títulos no 
Beira-Rio. Direção promete uma reformulação no grupo. Digo mais, 
técnico para o Inter tem que ser o Abel Braga. Ele é o cara. Não tem 
que inventar nada! Abelão, esse tem “DNA Vencedor”.

REBAIXADO 
Como tornar claro que um elenco de R$ 15 milhões foi rebaixa-

do? Grêmio paga em dia, tem sustentação, e não soube fazer uma 
pontuação adequada para permanecer na Série A. Isso é pura in-
competência dos profissionais do futebol gremista. Humilhação de 
um rebaixamento com as finanças em dia. Futebol não é só balan-
ço financeiro. As coisas não acontecem por acaso. Passar 37 rodadas 
na “zona do agrião” é vergonhoso para o torcedor. Esse mesmo tor-
cedor vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Afinal essa 
paixão chamada futebol não tem divisão. Uma coisa é certa, as mu-
danças serão drásticas para a nova realidade.



Prefeito Sandro Donati pede permissão ao Dnit para 
licitar e contratar obra do elevado nas BRs 282 e 158

PÁGINA 7
Os recursos para a obra já estão garantidos pelo Governo do Estado, através de convênio com o município 

Presidido por Gelson Rossato, JCI empossa 
novo Conselho Diretor PÁGINA 19

ENTRONCAMENTO  

CAPACITAÇÃO 

ESPORTE 

Vereadores 
participam de 
cursos nas 
capitais  

Maravilha 
sedia Festival 
Paralímpico 

Nesta semana, 10 vereadores 
maravilhenses se dividiram entre 
viagens para Florianópolis, São Paulo 
e Brasília 

Evento foi realizado nas áreas interna e 
externa do ginásio municipal, reunindo 
atletas de 10 a 17 anos 

PÁGINA 17

PÁGINA  18
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