
maravilha, SÁBaDO, 
4 De janeirO De 2020 - eD 559 - r$ 3,00

O ano 2019 foi de muitas histórias 
e acontecimentos marcantes. 
O Jornal O Líder preparou um 
conteúdo especial nesta edição 
para lembrar os principais 
fatos que marcaram o ano em 
Maravilha e região. Esta é nossa 
primeira edição do ano. No dia 20 
retornamos das férias coletivas e 
a partir do dia 25 você acompanha 
as próximas edições do Jornal 
O Líder. Esperamos ter muitas 
notícias boas para contar. Feliz 
2020 a todos!
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Começam atendimentos 
para a realização de 
pequenas cirurgias

Saneamento básico 
tem obras retomadas

Falha na bomba suspende trabalho no 
poço profundo 

Centenas de ciclistas participam de pedal 

Governo Moisés oficializa o 
fim das ADRs

Saúde 

Cidade 

deSabaSteCimento 

CiCliSmo turíStiCo 

aCabou Todos os cargos comissionados foram extintos e os servidores 
efetivos foram redistribuídos para outros órgãos do governo ou de origem 

O ano 2019 foi marcado 
pelo fim das agências de de-
senvolvimento regional (ADR) 
no Estado. A extinção definiti-
va foi objeto de reforma admi-
nistrativa e encaminhada à As-
sembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc) em fevereiro. 
O decreto oficializando a de-
sativação das 20 agências foi 
publicado em 21 de janeiro no 
Diário Oficial do Estado e assi-
nada pelo governador, Carlos 
Moisés. 

As exonerações dos cargos 
ocorreram em 2 de janeiro. To-
dos os cargos comissionados 
foram extintos e os servidores 
efetivos foram redistribuídos 
para outros órgãos do governo 
ou de origem. 

Em Maravilha, foram exo-

nerados os servidores dos car-
gos comissionados de secre-
tário-executivo, assessoria de 

comunicação, gerência de Ad-
ministração, Finanças e Conta-
bilidade e consultoria jurídica. 

Continuam como comissiona-
dos os gerentes de Educação, 
Infraestrutura e Saúde. 

Estruturas das antigas aDrs continuam, mas o nome mudou para coordenadorias regionais de educação

Fotos: Arquivo/O Líder

Três unidades básicas de 
saúde (UBS) de Maravilha 
começaram a fazer peque-
nos procedimentos cirúr-
gicos. Os postos dos bair-
ros Floresta, Estrela e Novo 
Bairro começaram a ofere-
cer pequenas cirurgias para 

os pacientes, o que antes 
só era realizado no Hospi-
tal São José. O feito foi possí-
vel com a vinda de duas pro-
fissionais do Programa Mais 
Médicos. Além disso, o mu-
nicípio adquiriu mais ma-
teriais para o ambulatório. 

Em 21 de janeiro a empre-
sa Dalba Engenharia retomou 
as obras de saneamento bási-
co no município de Maravilha. 
As obras representam a tercei-
ra e quarta etapas do projeto 
e consistem na conclusão das 
estações elevatórias dos resí-
duos e construção da estação 
de tratamento de esgoto (ETE). 

A estação de tratamen-
to será construída na área da 

pedreira, Linha Barro Preto, e 
terá capacidade de tratar 25 li-
tros por segundo. Os investi-
mentos são de mais de R$ 4,4 
milhões e os recursos são da 
Funasa. Nestas etapas o mu-
nicípio colocará uma con-
trapartida de R$ 234 mil, que 
já estão assegurados e de-
positados em conta especí-
fica para a obra. O prazo de 
conclusão é de 12 meses. 

Empresa trabalha na colocação dos tubos na avenida Sul Brasil

A Casan interrom-
peu a captação de água no 
poço profundo em Maravi-
lha. O motivo foi a falha me-
cânica na bomba que cap-
ta água do poço profundo. 
Uma empresa precisou vir 
de São Paulo para retirar o 
equipamento. A Compa-
nhia ainda cobrou um lau-
do da empresa para saber o 
exato problema da bomba. 

São mais de 300 metros de tubos 
e cabos até a bomba

Aproximadamente 120 ciclistas participaram do 
3º Pedal Liderfarma de Cicloturismo, realizado em 
Cunha Porã em 20 de janeiro. O evento foi organi-
zado pelos integrantes do grupo Pedal Cunha Porã.

Foram dois trajetos, um de 30 quilômetros e 
outro de 54 quilômetros. As trilhas foram pelo in-
terior e no final todos receberam uma medalha de 
participação. Na oportunidade, um ciclista de 73 
anos completou o percurso de 30 quilômetros. Du-
rante o evento também teve homenagem ao ciclis-
ta Jairo Luiz Riscof, que morreu vítima de atropela-
mento na BR-158 no dia 24 de setembro de 2018. Centenas de ciclistas participaram do trajeto

jOSÉ marCianO
O cantor Marciano, que marcou 
a história da música sertaneja ao 
lado de João Mineiro, morreu no 
dia 18 de janeiro, aos 67 anos, ví-
tima de infarto. O cantor, que nos 
últimos anos usava o título de O 
Inimitável, iniciou a carreira na 
década de 1970. Junto com João 
Mineiro, fez sucesso com a músi-
ca “Ainda ontem chorei de sauda-
de” e é também um dos compo-
sitores de “Fio de cabelo”, um dos 
maiores hits da música sertaneja. 

obituÁrio



,  MaraviLha 4 DE JaNEirO DE 2020 3

Abertura da Copa Maravilha é marcada por emoção

Cooperativa Auriverde 
vence licitação 

Projeto de ampliação 
da Câmara causa 
repercussão

CDL e Associação Empresarial 
inauguram a nova sede

Bombeiros atuam em força-tarefa após tragédia 

HomenaGem

Área induStrialPolÊmiCa

Solenidade

brumadinHo Profissionais do Estado foram acompanhados 
por dois cães de busca e resgate

registro mostrou profissionais catarinenses no resgate de um bovino

Os 12 militares catari-
nenses retornaram da For-
ça-Tarefa em Brumadi-
nho no dia 14 de fevereiro. 
A equipe foi liderada pelo 
então comandante do Cor-
po de Bombeiros de Mara-
vilha, capitão João Emilia-
no de Moura Miranda, que 
classificou o cenário como 
assustador. 

Eles são treinados para 
atuar em cenários diversos, 
mas nem todo preparo pré-
vio conseguiu evitar o can-

saço físico e psicológico de 
uma missão tão árdua. No 

total, foram 11 dias de uma 
experiência profissional e 

pessoal que nunca será es-
quecida. A equipe viajou 

acompanhada de dois cães 
de busca e resgate, entre eles 

o Johny, labrador treinado 
pelo próprio capitão Moura.  

Fotos: Arquivo/O Líder

Equipe foi formada por 12 profissionais e dois cães

A abertura oficial da Copa 
Maravilha 2019, realizada no Es-
tádio Osvaldo Werner, contou 
com apresentação das equipes 
participantes, pronunciamentos 
e acendimento do fogo olímpico. 

Um dos momentos mais 
marcantes foi a homenagem fei-
ta ao ex-atleta Fabinho Baia-
no, que faleceu em um aci-
dente de trânsito durante a 
realização da Copa Maravilha 

de 2018. O filho Gabriel rece-
beu uma placa, entregue pelo 
vice-prefeito, Sandro Donati. 

Participaram 98 equi-
pes, nas categorias sub-11, 
13, 15 e 17, vindas dos esta-
dos do Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, São Pau-
lo e Mato Grosso do Sul, além 
da Argentina e do Paraguai.

Família recebeu placa em 
homenagem

ato inaugural contou com a presença de lideranças 

A Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores, em 
2018, autorizou a con-
fecção do projeto de en-
genharia para ampliação 
da atual sede do Legisla-
tivo em Maravilha. O or-
çamento do ano passado 
previa o valor de R$ 900 
mil para investimento na 
ampliação da estrutura. 

Conforme divulgado 
pelo Jornal O Líder em fe-
vereiro de 2019, pelo con-
trato firmado pela Câmara 
de Vereadores o engenhei-
ro deve observar vários 
detalhes para confecção 
do projeto. A ampliação 
terá salas divididas por 
gesso acartonado e ba-
nheiros com “balcões em 

madeira e mármore de 
boa qualidade”. Segundo 
consta no projeto, o aces-
so principal deve receber 
uma remodelação na fa-
chada e entrada princi-
pal, colocação do eleva-
dor, edificação de escada 
para acesso ao segun-
do piso e adequação do 
acesso e entrada às nor-
mas de acessibilidade. 

Pelo que dizia o tex-
to encaminhado ao en-
genheiro, o projeto deve 
ainda reservar um espaço 
maior para a sala que será 
ocupada pelo presidente 
da Câmara de Vereadores, 
com aproximadamen-
te 42 metros quadra-
dos, incluindo banheiro. 

Em 21 de fevereiro foi 
inaugurada a sede da CDL 
e Associação Empresa-
rial, situada na Rua Jorge 
Lacerda. A estrutura con-
ta com design moderno e 
área de 461 metros qua-
drados, com possibilidade 
de ampliação no subsolo. 

O local possui salas ad-
ministrativas, salas de reu-

niões, copa, auditório com 
capacidade para 200 pes-
soas, banheiros, almoxa-
rifado e acessos externos, 
além de estacionamen-
to que atende todas as exi-
gências de acessibilidade. 
O evento também contou 
com o sorteio de um car-
ro, da campanha “Maravi-
lha é estar de carro novo”.

O governo municipal de 
Maravilha divulgou no mês de 
fevereiro o resultado do pro-
cesso licitatório que definiu 
a empresa que vai se insta-
lar na área industrial localiza-
da na Linha Barra do Segre-
do. Com quase 25 hectares, a 
área será utilizada pela Coo-
perativa Regional Auriverde. 

A cooperativa tinha na pro-
posta a geração de 38 novos em-
pregos e edificação com mais 
de 11,5 mil metros quadrados 
de área construída. As novas 
instalações e atividades da Au-
riverde no local preveem ain-
da um incremento de R$ 10 mi-
lhões por ano no movimento 
econômico de Maravilha. Ou-
tro item previsto pelo edital e 
que será cumprido pela Auri-
verde é o fornecimento de 10 
mil litros de leite para a me-
renda escolar do município. 

O prazo estipulado para que 
a empresa inicie a instalação na 
nova área industrial é de até cin-
co anos. Na área industrial, a co-
operativa deve se dedicar prin-
cipalmente às atividades na área 
de processamento de grãos. 

Área industrial fica na Linha Barra 
do Segredo

jOÃO valDir 
PalOSChi
João Valdir Paloschi 
faleceu no dia 17 de 
fevereiro, aos 72 anos, 
deixando saudades 
eternas no coração 
de familiares e ami-
gos. Ele era agricul-
tor e morava no mu-
nicípio de Descanso. 

obituÁrio
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Vereador propõe debate e estudo sobre 
estacionamento rotativo

rotatiVo Na época, ainda não havia definição sobre o tema, somente a ideia inicial 
devido à dificuldade de estacionar os veículos no Centro, especialmente quando chove 

O estacionamento ro-
tativo no município de Ma-
ravilha foi pauta de debate. 
Em março o vereador e en-
tão presidente da Câmara de 
Vereadores, Jandir Primon 
(PP), comentou o assunto na 
Câmara. A ideia era discutir 
com mais lideranças e bus-
car um estudo da viabilida-
de ou não do estacionamen-
to rotativo em Maravilha. Na 
época, ainda não havia defi-
nição sobre o tema, somente 
a ideia inicial devido à difi-
culdade de estacionar os ve-
ículos no Centro, especial-
mente quando chove. 

Em resposta, a adminis-
tração municipal informou, 
por meio de nota, que em 

2013 havia contratado um 
estudo com o objetivo de 
melhorar a fluidez do trânsi-
to e avaliar a viabilidade do 
estacionamento pago. Con-
forme o estudo, o estacio-
namento pago custaria R$ 2 
por 30 minutos. O governo 
ainda informou que a pos-
sível cobrança poderia pre-
judicar o comércio, traba-
lhadores e consumidores. 
A solução seria usar o esta-
cionamento consciente nas 
principais ruas do Centro, 
ou seja, não ficar por longos 
períodos na vaga. 

Debate foi sugerido pela 
dificuldade de encontrar 

vagas disponíveis no Centro

Fotos: Arquivo/O Líder

Carnaval infantil reúne 
dezenas de crianças 

CTG Juca Ruivo realiza o 20º Rodeio 
Crioulo e Artístico Nacional 

diVerSão Cultura

Com a decoração des-
contraída no Espaço Crian-
ça Sorriso e música, foi re-
alizado o Carnaval Infantil 
2019 em Maravilha. O even-
to foi organizado pelo De-

partamento de Cultura e 
realizado em 5 de mar-
ço. Muitas crianças e famí-
lias participaram, inclusive 
houve premiação do con-
curso de melhor fantasia. 

Prefeita, rosimar Maldaner, distribuiu doces para as crianças

O tradicionalismo da cul-
tura gaúcha também marcou 
o ano 2019. Em março, nos 
dias 22, 23 e 24, foi realizada a 
20ª edição do Rodeio Criou-
lo e Artístico Nacional no CTG 
Juca Ruivo de Maravilha. Com 
provas de laço, campeiras e ar-
tísticas, contação de causos, 
confraternização nos quios-
ques, o evento foi um sucesso, 
na avaliação do patrão, Nel-
son Silveira. Segundo ele, cer-
ca de 70 invernadas artísti-
cas participaram do Rodeio. 

Para facilitar a mobilida-
de, foram feitos novos acessos 
ao CTG contornando a peri-

rodeio contou com provas campeiras, artísticas, homenagens e confraternização 

metral da BR-282, com a en-
trada pelo trevo de Maravilha. 
Além disso, a prefeita, Rosi-
mar Maldaner, oficializou a 

entrega de R$ 20 mil como in-
centivo à cultura. O valor já 
havia sido aprovado pela Câ-
mara de Vereadores na épo-

ca. Também houve homena-
gens a todos os patrões pela 
passagem dos 50 anos do CTG 
Juca Ruivo de Maravilha. 
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Fotos: Arquivo/O Líder

Era uma tarde de segun-
da-feira, dia 18 de março, 
quando a chuva no municí-
pio de Maravilha ficou inten-
sa e voltou a assustar os mora-
dores ribeirinhos. Naquele dia 
a chuva foi tão forte que o rio 

transbordou e alagou algumas 
ruas em poucas horas. Os pon-
tos mais críticos eram as ave-
nidas Anita Garibaldi, Sul Bra-
sil e Presidente Kennedy, além 
das ruas José Leal Filho e José 
Bonifácio. 

Apesar da situação crítica, 
o Corpo de Bombeiros Militar 
avisou os moradores que mo-
ram em áreas de alagamento 
horas antes sobre a possibili-
dade de alagamento e, assim, 
todos se prepararam. Na épo-

ca, foram 10 atendimentos re-
alizados. As obras de melhora-
mento fluvial do rio ainda não 
haviam começado. 

Aquela chuva também 
causou estragos nas lavouras 
da região e desmoronou um 

barranco sob a rodovia SC-
160, em Modelo. O desliza-
mento atingiu cerca de 60 me-
tros da rodovia e interditou o 
trecho. O prefeito do municí-
pio, Ricardo Maldaner, chegou 
a procurar o órgão estadual – 

Deinfra -, mas não conseguiu 
muita ajuda imediata. Então, 
fez uma força-tarefa com os 
municípios próximos para de-
sobstruir a rodovia. O Estado 
garantiu que devolveria os re-
cursos investidos no trabalho. 

Rio Iracema transborda, assusta moradores 
e causa transtornos

alaGamento Corpo de Bombeiros realizou 10 atendimentos na cidade. 
Também houve danos no interior

Deslizamento interditou o trecho da SC-160 em Modelo a água do rio subiu e alagou algumas ruas do Centro de Maravilha

Em março a Sala de Situa-
ção de Maravilha registrava 108 
focos do mosquito Aedes ae-
gypti, que transmite dengue, 
zika vírus, febre amarela e chi-

kungunya. Na época, a preocu-
pação era de alerta, pois havia 
casos de pessoas infectadas em 
Palmitos, Bom Jesus do Oes-
te, Cunha Porã e Saudades, ci-

dades próximas de Maravilha. 
O coordenador da Sala de Si-
tuação, Francys Balestreri, ha-
via comentado que o número 
de focos era alto e nunca alcan-

çado naquela época do ano. Foi 
realizada uma reunião com os 
municípios e solicitada a cola-
boração da sociedade para não 
deixar água parada em casa. 

Em 8 de março a Associa-
ção Cultural Alemã de Maravi-
lha (Acalmar) reiniciou as ativi-
dades do coral Immer Fröhlich 

no município de Maravilha. O 
trabalho é realizado sob a re-
gência da maestrina Raquel 
Cristina Roth e os ensaios são 

realizados nas sextas-feiras à 
noite, na sede do Rotary Club. 
A associação também dispo-
nibiliza aulas de língua alemã. 

Além dos coralistas, pessoas 
ainda não sócias e interessa-
das podem fazer a inscrição 
com o professor Altair Reinehr. 

Município em estado de alerta contra o Aedes aegypti

Coral alemão reinicia atividades

PreoCuPação

immer FröHliCH

raFael henZel
O jornalista Rafael Henzel mor-
reu no dia 26 de março, aos 45 
anos, vítima de infarto. O pro-
fissional, que atualmente tra-
balhava na rádio Oeste Capital 
de Chapecó, foi um dos quatro 
brasileiros sobreviventes na tra-
gédia aérea da Chapecoense, 
em 2016. Em 2017 Henzel lan-
çou o livro Viva Como se Esti-
vesse de Partida. Na obra, ele 
fala sobre o incidente e a men-
sagem de importância à vida.

obituÁrio
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

Defesa Civil tem novo 
coordenador regional

Mutirão contra a 
dengue envolve mais 
de 300 pessoas 

Vizinho Maravilha reúne 
aproximadamente 450 participantes

mudança

enGaJamento

SuCeSSo Programação foi realizada em diversos bairros da cidade 

A quarta edição do pro-
jeto Vizinho Maravilha reu-
niu grupos em diversos bair-
ros da cidade. O objetivo foi 
promover a confraterniza-
ção entre vizinhos e o forta-
lecimento de vínculos que 
contribuem para a seguran-
ça pública. 

O número de participan-
tes representou crescimen-
to de aproximadamente 30% 

em comparação com as edi-
ções anteriores. Um dos pon-
tos positivos foi também a 
contribuição para o forta-
lecimento da Rede de Vizi-
nhos, um projeto realizado 
pela Polícia Militar que en-
volve a comunidade em um 
trabalho preventivo de segu-
rança pública. 

Fotos: Arquivo/O Líder 

 representantes do governo municipal 
e Conseg visitaram os grupos

 vizinhos se reuniram para confraternizar

O soldado-bombeiro mili-
tar Henrique Cocco assumiu o 
cargo de coordenador regio-
nal da Defesa Civil do Esta-
do em Maravilha. Ele ficou 
no lugar do sargento-bom-
beiro militar Rogério Golin. 

Entre os projetos desen-
volvidos junto aos 17 mu-

nicípios da Associação dos 
Municípios do Entre Rios 
(Amerios), o foco no momen-
to era o combate ao mos-
quito Aedes aegypti. O aten-
dimento permaneceu no 
mesmo local, no Centro Inte-
grado de Gerenciamento de 
Riscos e Desastres (Cigerd). 

A Sala de Situação rea-
lizou mutirão em Maravilha 
contra o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue e 
demais doenças. Mais de 300 
pessoas participaram da ativi-
dade e aproximadamente mil 

sacos de lixo foram usados.
Na ocasião, amigos e gru-

pos de serviços se organizaram 
para combater o mosquito e 
auxiliar na diminuição dos fo-
cos. Todos os bairros da cidade 
receberam equipe de vistoria. 

henrique Cocco é bombeiro militar e aceitou o desafio

Grupos se organizaram para auxiliar no combate

PÁSCOa
Departamento de Cultura promove 
Caça aos Ovos 

Em abril o Departamen-
to de Cultura de Maravilha reali-
zou mais uma edição da tradicio-
nal Caça aos Ovos. O evento teve 
a primeira largada para crianças 
de zero a cinco anos e em seguida 
para crianças de cinco a dez anos. 

A brincadeira animou os pe-
quenos e contou com aproxima-
damente 900 casquinhas escondi-
das no Parque Cidade das Crianças. 
Posteriormente, cada casquinha 
foi trocada por um brinquedo.  Crianças se divertiram com a atividade diferenciada 

aBrinDO OS “OlhOS Da 
menTe”, vemOS QUe nÃO 
eXiSTe mal em lUGar alGUm
Toda criação de Deus é perfeita. Por-
tanto, a essência do mundo e do ser 
humano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres 
possuem a natureza búdica” e “Montes, 
rios, plantas, terra, em tudo está presente 
a natureza búdica”. Abrindo os “olhos da 
mente”, vemos que não existe mal algum. 
Esta é a primeira e a última Verdade.
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Polícia indicia 
homem por 
importunação sexual

Evento marca o Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo

Capitão do Corpo de Bombeiros 
e cão são homenageados 

Crime

mundo aZul

SeSSão da CÂmara  Objetivo foi reconhecer os serviços 
prestados ao município

Fotos: Arquivo/O Líder 

O então comandante do 
Corpo de Bombeiros de Ma-
ravilha, João Emiliano de 
Moura Silva Miranda, foi ho-
menageado em sessão da 
Câmara de Vereadores, jun-
tamente com o cão Johny, 
treinado para operações de 
busca e resgate. A homena-
gem foi proposta por Pro-
jeto de Resolução, de auto-
ria do vereador Ivo Badia e 
aprovado em plenário. O ob-

jetivo foi reconhecer os servi-
ços prestados pelo capitão ao 
município. 

Moura recebeu uma pla-
ca de honra ao mérito do Le-
gislativo, entregue pelo vere-
ador Ivo Badia e o presidente 
da Casa, Jandir Primon. Na 
oportunidade, o comandan-
te também recebeu uma pla-
ca de homenagem da prefei-
ta, Rosimar Maldaner, e o cão 
Johny recebeu uma medalha.

Bombeiros de Maravilha participaram da sessão

Prefeita fez a entrega da placa ao capitão e da medalha para o cão

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia da Comarca de Ma-
ravilha, indiciou um homem 
pela prática do crime de im-
portunação sexual contra duas 
adolescentes. Este foi o primei-
ro caso de indiciamento pela 
prática do novo crime realizado 
pela Polícia Civil no município.

A primeira vítima, de 17 
anos, compareceu na delegacia 

relatando que estava em seu 
local de trabalho quando um 
de seus colegas, sem consenti-
mento, passou a mão em suas 
partes íntimas. Posteriormente, 
outra adolescente, de 16 anos, 
procurou a Polícia Civil relatan-
do fatos semelhantes. A polícia 
instaurou inquérito e verificou 
que os dois casos foram prati-
cados pelo mesmo indivíduo. 

homem de 23 anos foi indiciado por importunação sexual em Maravilha 

Em comemoração ao 
Dia Mundial de Conscienti-
zação ao Autismo, Maravi-
lha sediou um evento espe-
cial. A ação foi promovida pela 

Rede de Atendimento ao Au-
tista e reuniu lideranças, fa-
mílias e a comunidade em ge-
ral na Câmara de Vereadores.

A cerimônia contou com 

apresentação da campanha “É 
preciso conviver para conhe-
cer” e em seguida as famílias fa-
laram sobre os filhos autistas. 
A noite teve a apresentação ofi-

Público lotou o plenário da Câmara de vereadores

cial do Pin do Autismo, comer-
cializado para arrecadar recur-
sos para estudos sobre a cura 
do Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA), e homena-
gens a profissionais, entidades 
e empresas que trabalham pela 
causa e auxiliam diariamen-
te pessoas com o diagnóstico.

CarOline BiTTenCOUrT
A modelo e apresentadora 
Caroline Bittencourt foi en-
contrada morta no dia 29 
de abril, aos 37 anos, após 
cair da lancha em que esta-
va com o marido em Ilhabela 
(SP). Nascida na capital pau-
lista, trabalhou na RedeTV! e 
na Record TV. Durante qua-
tro anos foi repórter do pro-
grama Amaury Jr. e já desfilou 
para estilistas como Valenti-
no Garavani e Roberto Cavalli. 

obituÁrio
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Quadra coberta do Bairro 
Progresso é reformada

obra FinaliZada Espaço foi construído em 2015 e começou 
a ser utilizado no primeiro semestre de 2019

A quadra coberta construí-
da no Bairro Progresso, em Ma-
ravilha, foi reformada no primei-
ro semestre de 2019, com a obra 
iniciada no mês de abril. O espaço 
já foi inaugurado e está sendo uti-
lizado pela Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer, após ficar mais 
de três anos sem uso por falhas na 
execução do projeto inicial. 

O trabalho de reforma foi 
executado pela empresa P&F Pa-
vimentação e Saneamento, ven-
cedora da licitação. O investimen-
to na reforma foi de R$ 61.500 mil, 
recursos do governo federal. Estrutura passou por reforma e foi inaugurada

Fotos: Arquivo/O Líder

Após paralisação dos tra-
balhos, a Gaia Rodovias re-
tomou em maio o servi-
ço de limpeza de laterais 
para implantação de tercei-
ra faixa na BR-282, na re-
gião entre São Miguel do 
Oeste e Maravilha. A Tra-
çado que trabalhava na re-
gião de Pinhalzinho tam-
bém retomou a obra. 

A empresa Gaia Rodo-
vias havia paralisado os tra-
balhos no mês de abril, 
devido a um impasse no re-
passe de recursos por par-
te do governo federal para 
continuidade das obras. 

Na região de Pinhalzi-
nho a Traçado também ha-
via retirado as equipes. 

O investimento to-
tal nesta obra está previsto 
em mais de R$ 150 milhões, 
para restauração do trecho 
da BR-282 entre Chapecó e 
São Miguel do Oeste, e BR-
158 trecho entre Maravilha 
e a divisa com o Rio Grande 
do Sul. O deputado federal 
Celso Maldaner (MDB) tinha 
confirmado que o governo 
federal também autorizou 
a inclusão das perimetrais 
de Maravilha e Pinhalzi-
nho neste pacote de obras.

Município registra dois 
casos de paciente com H1N1

Gaia Rodovias e Traçado 
retomam obras na BR-282 

alerta

reGião

A Secretaria de Saúde 
confirmou o primeiro caso 
de H1N1 no município em 
maio. Foi uma criança, diag-
nosticada em abril, encami-
nhada pela rede privada e 
que fez o tratamento em Cha-
pecó. A criança se recupe-
rou e ficou bem de saúde.

Segundo a secretária, 
Miriane Sartori um segun-
do caso também foi registra-
do no município, mas de um 
paciente de outra cidade. Ele 
apenas foi tratado em Ma-
ravilha e, segundo o muni-
cípio, não contabilizou nos 
dados oficiais da cidade.

Sindicato protocola ofício e pede diálogo com 
o governo municipal 

reaJuSte

A pauta de reivindicações 
foi protocolada na prefeitu-
ra de Maravilha pelo Sindicato 
dos Trabalhadores no Servi-
ço Público Municipal. O sindi-
cato pedia um diálogo com o 
governo municipal para tra-
tar sobre o reajuste salarial dos 
servidores para o ano 2019. 

O projeto de lei que cons-
tava um reajuste de 5% para os 
servidores públicos do municí-
pio já estava em votação na Câ-
mara de Vereadores, aprovado 
em primeiro turno. Deste to-
tal, 4,83% correspondia ao Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) e 0,17% de ganho 

real, concedido pelo município. 
O pedido era de um reajus-

te maior, com ganho real de 2%. 
O ofício entregue ao governo mu-
nicipal também solicitava a ga-
rantia de auxílio social para os 
menores pisos salariais. O pedi-
do era que todos os trabalhadores 
que ganham até R$ 1.500 mil re-

cebecem este auxílio, no valor de 
R$ 100. Jair Fülber, presidente do 
sindicato, destacou que também 
constava na pauta o pedido para 
que os professores da educação 
infantil do município tenham 
uma semana de recesso em julho, 
assim como já é garantido aos de-
mais profissionais do magistério.Equipe trabalha na limpeza de laterais para implantação de terceira faixa

Base Koban recebe Escolinha de Trânsito
ProJeto 

No mês que lembra a importância 
dos cuidados no trânsito, Maravilha pas-
sou a contar com um novo projeto sobre 
normas de circulação e conduta de veícu-
los e pedestres. O projeto Escolinha de Trân-
sito começou a ser trabalhado em maio 
na Base Koban da Polícia Militar de Ma-
ravilha, na Praça Padre José Bunse. 

Implantado numa parceira entre Polí-
cia Militar, governo municipal e Rotary Club 
de Maravilha e São Carlos, a escolinha apre-

senta uma pista de condução que simula si-
tuações do trânsito. O espaço é utilizado prin-
cipalmente com crianças, para campanhas 
de conscientização e educação no trânsito. 

A primeira ação ocorreu durante um even-
to alusivo ao Maio Amarelo. A atividade co-
tou com a utilização da pista de condução para 
orientar crianças. Também fez parte da progra-
mação a avaliação veicular gratuita, simulação 
de resgate veicular, orientações sobre trânsito, 
contação de histórias, pintura facial e mateada. Escolinha de Trânsito fica na Praça Padre José Bunse
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Com investimento de R$ 1,5 milhão, Corpo 
de Bombeiros inaugura novo quartel 

inFraeStrutura vice-governadora participou de ato e realizou 
visitas no município

O Corpo de Bombeiros 
inaugurou o novo quartel com 
a presença de diversas lide-
ranças, em Maravilha. A es-
trutura, que também abriga 
Samu e Defesa Civil munici-
pal, fica nas proximidades da 
Unoesc, no Bairro Universi-
tário e teve o custo de R$ 1,5 
milhão. A obra foi concluída 
em 2018. 

Além da inauguração, a 
solenidade contou com pro-
moção de 18 bombeiros co-
munitários, que foram con-
decorados pelos serviços 
prestados, e a entrega do ca-
minhão-tanque para o com-
bate a incêndios, modelo 

Fotos: Arquivo/O Líder

Estrutura de dois pisos tem espaço amplo de 1.337 metros quadrados

De forma simbólica, chave do caminhão foi entregue para a corporação

2019, no valor de R$ 447 mil. 
O veículo foi adquirido com 
emenda parlamentar do de-

putado federal Celso Mal-
daner (MDB). 

A inauguração teve a pre-

sença da vice-governadora, 
Daniela Reinehr, comandan-
te-geral do Corpo de Bombei-

ros em Santa Catarina, Edu-
pércio Pratts, comandante do 
12º Batalhão na região, tenen-
te-coronel Jorge Cameu, en-
tão comandante da 3ª Com-

panhia de Maravilha, capitão 
João Emiliano de Moura Mi-
randa, deputados, prefeitos, 
vereadores e o comando re-
gional da Polícia Militar. 

Maravilha organiza coleta de eletrônicos e móveis 

Apae realiza Chá da Inclusão 

reCiClaGem

deSFile

O município de Ma-
ravilha, em parceria com 
a JCI, realizou a campa-

nha para coletar mate-
riais eletrônicos e móveis 
velhos. O objetivo é dar o 

destino correto aos mate-
riais. Quem levou mate-
riais recebeu uma muda de 

chá, árvore frutífera ou flor 
na troca pelo objeto ele-
trônico ou móvel usado. 

CRM é vice do Regional Oeste da Liga Chapecoense
Final

No dia 1º de maio o 
Clube Recreativo Maravi-
lha (CRM) foi até a cidade 
de Pinhalzinho enfrentar o 
Ajap, na decisão do Regio-
nal Oeste, organizado pela 
Liga Chapecoense de Fute-
bol. Com empate no jogo, 
para definir quem fica-
va com a taça a partida foi 
para os pênaltis e o placar 
final das penalidades máxi-
mas ficou 5 x 4 para o Ajap. No tempo normal 2 x 2 e nos pênaltis 5 x 4 para os pinhalenses

A edição 2019 do Chá da In-
clusão da Apae Marisol foi re-
alizada em maio no CTG Juca 
Ruivo, em Maravilha. O ob-
jetivo foi promover um even-
to inclusivo para os alunos.

Houve desfile com os alunos 
e familiares . As empresas partici-
pantes foram Jumaníy, Rapa Nuy, 
Evidência, Erva Daninha, Ru-
dely, Pipoquinha, Duetto, Dellas, 
Cartola, Cabana Bis e Visual.

BeTh CarvalhO 
A cantora e compositora Beth 
Carvalho morreu no dia 30 de 
abril, aos 72 anos, vítima de in-
fecção generalizada. Após a pri-
são do pai no início da ditadura, 
ela passou a dar aulas de mú-
sica. No ano seguinte, gravou o 
seu primeiro compacto simples 
e a partir de 1973 passou a lan-
çar um disco por ano, emplacan-
do vários sucessos. A artista foi 
homenageada na edição 2009 do 
Grammy Latino, em Las Vegas. 

obituÁrio
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Com alterações no trânsito, começa 
a obra na Avenida Maravilha 

reVitaliZação ComPleta O trabalho começou no trecho 
próximo ao trevo de acesso à cidade 

A equipe da empre-
sa Gaia Rodovias começou 
em junho a obra de revita-
lização completa da Aveni-
da Maravilha, com investi-
mento de R$ 4.169.693,70, 
recurso financiado pelo mu-
nicípio. O clima colaborou 
nos meses seguintes, possi-
bilitando o bom andamento 
do serviço com diversas má-
quinas e trabalhadores em-
penhados.

A obra com restaura-
ção completa do asfalto, 
nova iluminação, ciclovia, 
parklets (áreas de lazer em 
meio às árvores) e calçadas 
foi dividida em três etapas. 
A equipe trabalhou por tre-

Obra começou nas proximidades do trevo 

Fotos: Arquivo/O Líder

chos, começando o trabalho 
pelo preparo da base e co-

locação da nova camada de 
asfalto. O trânsito teve inter-

rupções e desvios no decor-
rer da obra. 

Emissão de RG tem 
mudanças no Estado

Dinheiro não é liberado e obras param 
novamente na BR-282

Clubes de serviço 
empossam novas diretorias 

identidade 

PreoCuPação

leo e lionS 

Os recursos financeiros 
prometidos (R$ 35 milhões) 
após paralisação dos traba-
lhos na BR-282, no início do 
mês de maio, não foram libe-
rados no prazo estimado e a 
obra teve novas paralisações. 

A reportagem do Gru-
po WH Comunicações apu-
rou que o Dnit trabalhava, na-
quela oportunidade, com uma 
nova paralisação das obras 
na BR-282 no Extremo-O-
este. O órgão, que represen-
ta o governo federal, monito-
rava a discussão e os cortes 
que afetaram o orçamento 
para a obra ainda em 2018. 

Já o deputado federal Cel-
so Maldaner disse que a obra 
é uma das mais importantes 
de Santa Catarina e a única 

Já em vigor, a mudança 
na emissão do documento 
de identidade vale para to-
dos os municípios de San-
ta Catarina. A informação 
foi confirmada pelo Setor 
de Identificação da prefei-
tura de Maravilha e a prin-
cipal mudança é na apre-
sentação da certidão de 
nascimento ou certidão de 
casamento na hora de fa-
zer o Registro Geral (RG). 

Conforme a responsá-
vel pelo setor em Maravi-
lha, Rosane Gonçalves, a 
confecção das identida-

des só pode ser feita com 
a apresentação de certi-
dões emitidas a partir do 
ano 2014. Quem tem a cer-
tidão de nascimento ou de 
casamento com data de 
emissão anterior ao ano 
2014 precisa de uma certi-
dão atualizada, que pode 
ser feita junto ao Cartó-
rio de Registro Civil. A mu-
dança foi determinada 
através de uma ordem de 
serviço emitida pelo Ins-
tituto de Identificação do 
Instituto Geral de Perí-
cias de Santa Catarina. 

O Lions Clube Mara-
vilha, o Lions Clube Ma-
ravilha Oeste e o LEO Clu-
be empossaram, no dia 22 
de junho, as diretorias para 
a gestão 2019/2020. A so-
lenidade foi realizada no 
centro de eventos do Ma-
ravilhas Park Hotel, reunin-
do lideranças locais e com-
panheiros Lions e LEO. 

O então presidente do 

Lions Clube Maravilha Oes-
te gestão 2018/2019, Gel-
son Rossetto, repassou o 
cargo para Elise Kothe; a en-
tão presidente do LEO Clu-
be, Schayane Golzer, repas-
sou a função para Djanaina 
Amanda Manfrin; e o en-
tão presidente do Lions Clu-
be Maravilha, Silvino Gia-
comin, repassou o cargo 
para Jaqueline Timm.

Novas presidentes empossadas

Trecho em obras próximo a cidade de Maravilha

que não faltaria recursos. No 
decorrer do ano, o Dnit confir-

mou que não havia obra para-
lisada no Estado, mas apenas 

em ritmo lento devido a de-
mora no repasse de recursos. 
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No dia 10 de junho foi 
assinada a ordem de servi-
ço para a construção de ba-
nheiros e de uma acade-
mia na Praça Fioravente 
Trevisan (Praça dos Moto-
ristas). A prefeita, Rosi-
mar Maldaner, e a secre-
tária de Saúde, Miriane 
Sartori, entregaram o do-
cumento à empresa Nati-
va Projetos e Construção, 
que venceu a licitação. O 
valor do investimento é de 

R$ 107 mil e os recursos são 
do Ministério da Saúde.

A academia é um espa-
ço fechado com aparelhos 
para exercícios e cuida-
dos com a saúde. Confor-
me explicou Miriane, as 
atividades físicas no lo-
cal serão sempre em gru-
pos e acompanhadas por 
profissionais. Já os banhei-
ros eram uma solicitação 
antiga dos frequentadores 
da Praça dos Motoristas.

Obra no Rio Iracema começa após 
liberação da licença ambiental 

Primeira etaPa O trabalho começou nas proximidades 
da Br-282 e segue até próximo do campo do CrM

A obra de melhoramento 
fluvial no Rio Iracema de Mara-
vilha finalmente saiu do papel 
em junho. O que estava demo-
rando era a liberação da Licença 
Ambiental de Instalação (LAI) 
do Instituto do Meio Ambiente 
(IMA) para iniciar as obras. 

Com o documento libe-
rado, a prefeitura pôde iniciar 

as obras de canalização e de-
sassoreamento mecanizado 
no leito do rio. O objetivo foi 
dar vazão na água e diminuir 
o risco de inundação na cida-
de. O trabalho começou nas 
proximidades da BR-282 e se-
gue até próximo do campo do 
CRM. Neste trajeto, duas pon-
tes serão substituídas. Para esta 

primeira etapa, o recurso foi ga-
rantido, segundo a prefeita, Ro-
simar Maldaner. 

O projeto executivo inicial 
havia apontado valor de R$ 27 
milhões, no entanto, o governo 
federal orientou o município a 
dividir o projeto em três etapas. 
Para a primeira fase, o municí-
pio conseguiu empenhar recur-

so de R$ 7,5 milhões do Ministé-
rio da Integração Nacional, por 
intermédio do deputado federal 
Celso Maldaner (MDB). Com o 
dinheiro garantido, a prefeitu-
ra licitou a obra com valor má-
ximo de R$ 8,3 milhões. A partir 
disso, a empresa Gaia Rodovias 
venceu a licitação no valor de 
R$ 6,9 milhões.

Autorizada a construção 
de banheiros e 
academia de saúde 

Movimento econômico tem crescimento de 12% 

Praça doS motoriStaS 

eConomia loCal

início da obra da academia e banheiros 

O ano 2018 trouxe bons re-
sultados para o setor econô-
mico de Maravilha. Em 2017 o 
município havia registrado que-
da de quase 2% no movimento 
econômico, mas em 2018 vol-
tou a apresentar índices positi-
vos, somando crescimento de 
aproximadamente 12%. Com o 
aumento, Maravilha contabili-
zou movimentação econômica 
de R$ 935.478.985,05 em 2018. 

Um comparativo dos úl-
timos 10 anos aponta cresci-
mento de aproximadamen-
te 250% na movimentação 
econômica entre 2009 e 2018. 
Conforme o secretário de In-
dústria e Comércio, Gelson 
Rossetto, os bons resultados 
de cada setor, especialmen-
te o crescimento da indús-
tria no município, foram de-

indústria foi o setor que mais se destacou

cisivos. Os números apontam 
a Indústria como o maior des-
taque de 2018. Num compa-
rativo com 2017, o segmen-

to teve crescimento de 18,88%.
Com os números posi-

tivos, Maravilha agora ocu-
pa a 39ª posição entre os maio-

res movimentos econômicos 
do Estado. Este é o melhor 
ranking já conquistado pelo 
município em nível estadual. 

Trabalhos de limpeza e remoção da vegetação foram executados

Fotos: Arquivo/O Líder

FranCO ZeFFirelli
O diretor de filmes e ópe-
ras Franco Zeffirelli morreu 
no dia 15 de junho, aos 96 
anos. Aclamado pelo filme 
Romeu e Julieta e produ-
ções líricas nas principais 
salas do mundo, dirigiu 
mais de 24 filmes e traba-
lhou com estrelas como Eli-
zabeth Taylor, Richard Bur-
ton, Laurence Olivier, Alec 
Guinness e Jon Voight. 

obituÁrio
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Hospital São José implanta 
projeto com música para pacientes 

toQue de amor Projeto foi lançado e chamou a atenção de toda 
a comunidade, por ser inovador e promover humanização

Com o nome “Toque de 
amor”, o projeto foi implan-
tado pelo Grupo de Tra-
balho de Humanização do 
Hospital São José de Ma-
ravilha. A iniciativa leva 
sessões de música aos pa-
cientes da UTI, além de im-
plantar musicoterapia nos 
setores do hospital com 
som ambiente algumas ho-
ras por dia.

Conforme a psicóloga 
Vanderléia da Costa, a mú-
sica é utilizada como re-
curso para humanizar o 
ambiente hospitalar para 
pacientes, familiares e cola-
boradores. O principal obje-
tivo é amenizar o sofrimen-
to dos pacientes durante o 
período de internação e ofe-
recer também à equipe de 
profissionais que trabalha 
na UTI uma atividade que 
auxilia na manutenção da 
saúde mental e estresse. 

Equipe do hospital envolvida no projeto

Conforme a assisten-
te social e coordenadora 
do Grupo de Trabalho Hu-

manização, Marizete Badia 
Fior, essas iniciativas de hu-
manização hospitalar a par-

tir da utilização da música 
em estudos demonstram ser 
amplas e eficazes. 

Fotos: Arquivo/O Líder

Rotary empossa diretoria 2019/2020 
e apresenta novos membros 

Após nona cirurgia, menino Diogo é 
recepcionado pela Polícia Militar

Festival da Canção 
Infantojuvenil premia 
três categorias

maraVilHa Guerreiro

Cultura

O Rotary Club de Ma-
ravilha realizou a cerimô-
nia de posse da nova diretoria 
no Restaurante e Churrasca-
ria Zatt, com a presença de 
associados e lideranças lo-
cais. A programação come-

çou com a posse de 11 novos 
companheiros, que recebe-
ram o primeiro pin do clube. 

A solenidade teve ainda as 
homenagens aos companhei-
ros 100% e revelação do com-
panheiro destaque, título que 

foi entregue para Simone Da-
riva Raber, presidente empos-
sada. A solenidade também 
teve a entrega do pin Paul Har-
ris para quatro companhei-
ros que auxiliaram financei-
ramente projetos do Rotary.

Nova diretoria empossada

vencedores na categoria mirim 

O 5º Festival da Canção In-
fantojuvenil Cidade das Crian-
ças, promovido pela prefei-
tura de Maravilha, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra, teve grande sucesso. Crian-
ças e adolescentes participa-
ram do evento nas categorias 
mirim, infantil e juvenil. No pal-
co, a timidez foi deixada de lado 
para fazer bonito aos cinco ju-
rados e ao público presente. 

O objetivo do festival foi 
identificar e revelar talentos lo-
cais, oportunizando a demons-
tração do potencial artístico atra-
vés da música. Os três primeiros 
colocados de cada categoria re-
ceberam troféu, medalha e a 
oportunidade de se apresentar 
no Encontro de Talentos Locais 
no Espaço Criança Sorriso, even-
to que fez parte da programa-
ção de aniversário do município. 

A tarde do dia 11 de julho 
foi de muita emoção para o me-
nino Diogo Lanzini, de 7 anos, 
para a família e para a Polícia 
Militar de Maravilha. Ele retor-
nou da internação em Chape-
có. Após precisar fazer a nona ci-
rurgia na cabeça, ele recebeu 
alta e voltou para casa, quan-
do foi recepcionado por poli-
ciais militares. Diogo é um gran-
de admirador da Polícia Militar. 

Além de muito afeto na che-
gada, ele foi presenteado com 
uma cesta de chocolates e uma 
modificação em seu carrinho de 
brinquedo. Em razão da paixão 
pelo trabalho da Polícia Militar, 
os policiais, em parceria com a 
empresa Tele Artes Gráfica, ade-
sivaram o Jeep de brinquedo de 
Diogo. O carrinho ganhou co-
res, traços da viatura da polícia e 
a identificação “Polícia Militar”. 

Por conta do amor pela Po-
lícia Militar, a corporação acom-
panha o caso do menino mara-
vilhense, que ficou conhecido 

em toda a região pela luta contra 
um tumor no cerebelo e preci-
sou passar por diversas cirurgias. 

De acordo com os pais, Le-
onel José e Claudete Lanzini, o 
pequeno foi diagnosticado em 
outubro de 2018, quando co-
meçou a luta da família e cres-
ceu o carinho de todos por Dio-
go. Com o diagnóstico e quadro 
de hidrocefalia, ele iniciou a ba-
talha para a retirada de 90% 

do tumor. A situação se agra-
vou após meningite e, depois 
da nona cirurgia, o jovem ini-
ciou fisioterapia e outros trata-
mentos, já que não será possí-
vel a retirada de 100% do tumor. 

Recentemente, ele fez 
mais uma cirurgia e ganhou 
uma grande festa de aniver-
sário da sede da FM Pneus, 
com amigos e familiares. 

Na chegada em casa, Diogo foi recepcionado pelos policiais e recebeu presentes especiais
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Maravilha completa 61 anos com 
shows, bolo gigante e muita festa

aniVerSÁrio Programação contou com muitas pessoas, que foram 
ao Espaço Criança Sorriso ao longo da semana de aniversário

Fotos: Arquivo/O Líder

Com reportagens do Jornal 
e Rádio Líder, alunos 
estudam em sala de aula

Estudantes de Maravilha 
são medalhistas de ouro 

Após três dias de 
julgamento, homens 
são condenados por 
assassinato de advogado

eduCação 

olimPíada de matemÁtiCa Sentença

O município realizou um 
grande evento para comemo-
rar o aniversário de 61 anos em 
2019. O Espaço Criança Sorri-
so sediou a maior parte das atra-
ções. Com 37 grupos, a Parada 27 
de Julho foi realizada na tarde de 
sábado (27) e após, a área cober-
ta recebeu o público para o cor-
te do bolo de 61 metros. Brin-
quedões divertiram as crianças 
ao lado do ginásio municipal. A 
Orquestra de Teutônia embar-
cou todos em uma viagem, com 
interpretações emocionantes. 
Desde o tema da vitória, que fi-

aproximadamente cinco mil pessoas acompanharam as atrações no domingo

cou marcado em conquistas do 
piloto Ayrton Sena na Fórmula 
1, até clássicos do cinema, MPB 
e folclóricas.

O dia 28 foi especial para a 
região. O show de Os Paralamas 
do Sucesso animou milhares de 
pessoas no início da noite. Mui-

tas pessoas de outros municípios 
da região estiveram na área co-
berta para acompanhar o show 
de Herbert Vianna e banda. 

A Secretaria Municipal 
de Educação utilizou repor-
tagens do Grupo WH Comu-
nicações na sala de aula para 
trabalhar com alunos fatos so-
bre o desenvolvimento histó-
rico de Maravilha. O material é 
uma série de reportagens em 
áudio, vídeo, texto e fotos pro-
duzidas em 2018 pela equi-
pe de jornalistas da Rádio Lí-
der, Jornal O Líder e site wh3. 

As reportagens foram traba-
lhadas com os alunos do Centro 
Educacional Vereador Raymun-
do Veit. De acordo com o pro-
fessor de História, pós-gradu-

ado em patrimônio histórico 
material e imaterial do Bra-
sil, Fernando Brambila, o ma-
terial é rico em informações 
sobre o município e está sen-
do estudado em nove turmas 
do ensino fundamental. “Ser-
ve para que os alunos tenham 
maior noção sobre os prefei-
tos de Maravilha, sobre o Hino, 
a Bandeira, o Brasão e até mes-
mo os nomes históricos de ruas, 
como Avenida Sul Brasil e Ave-
nida Araucária. A gente está uti-
lizando esse material também 
como uma complementação de 
conteúdo”, afirma o professor.

alunos e professores ficaram felizes em receber o material para uso em sala de aula

Estudantes medalhistas em 2019

Cássio Cavalli Albrecht e 
Luan Ghisleri estudam na Esco-
la de Educação Básica João XXIII 
e também têm outro fato em co-
mum: ganharam uma medalha 
de ouro em 2019. Eles foram os fi-
nalistas da Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Escolas Pú-
blicas (Obmep). Para se ter uma 
ideia da importância do prêmio, 
apenas 575 estudantes de todo o 
país foram premiados com me-
dalhas de ouro, pelo desempe-
nho na 14ª Olimpíada Brasileira 

de Matemática das escolas pú-
blicas e privadas de 2018, que 
teve 18,2 milhões de inscritos.

Os maravilhenses, assim 
como todos os outros vencedores, 
ganharam a viagem até a Bahia 
com tudo pago para receber o prê-
mio. Além disso, eles receberam 
o ingresso gratuito em programas 
de iniciação científica. Albrecht e 
Ghisleri fazem parte dos 44 estu-
dantes do Estado que também fo-
ram premiados com a medalha 
de ouro e os únicos dois do Oeste.

O juiz Márcio Cristó-
foli proferiu a sentença no 
dia 3 de julho após o julga-
mento dos cinco réus de-
nunciados pelo assassinato 
do advogado de Guaracia-
ba Joacir Montagna. O ad-
vogado foi morto em 13 
de agosto de 2018 e o caso 
repercutiu no Estado. 

Foram julgados cinco 
denunciados, sendo Ade-
lino José Dala Riva (con-
tratante), os irmãos Lucas, 
Abel e David Gomes dos 
Santos e José de Almei-
da (tio dos três irmãos). 

O juiz, ao proferir a 
sentença, fixou indeniza-

ção considerando a mor-
te de Montagna. Segundo 
Cristófoli, os três contri-
buíram para a morte da ví-
tima. A indenização tem 
o objetivo de compen-
sar ou diminuir a dor dos 
familiares da vítima.

Os jurados entende-
ram que Adelino Dala Riva 
contratou Lucas, com pro-
messa de recompensa, 
para executar o advoga-
do Joacir Montagna, en-
tregando a arma utiliza-
da no crime como parte 
do pagamento. Das sen-
tenças, cabe recurso em 
instância superior.

PaUlO henriQUe amOrim
O jornalista Paulo Henri-
que Amorim morreu no dia 
10 de julho, aos 77 anos, ví-
tima de infarto. Ele traba-
lhou em diversas redações 
e emissoras de televisão 
do país, deixando um le-
gado para a comunicação. 
O apresentador atuava no 
ramo de jornalismo des-
de 1961 e era proprietário 
do blog Conversa Afiada.

obituÁrio
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CRM é bicampeão da 
fase Oeste do Estadual 

Futebol Conquista foi fora de casa, em itapiranga, contra o Cometa

O ano 2019 vai ficar marcado 
na história do Clube Recreativo 
Maravilha (CRM), com a conquis-
ta do segundo título consecutivo 
da fase Oeste do Estadual de fute-
bol não Profissional – Taça Schro-
eder Esquadrias. Após um início 
de campeonato turbulento para 
o clube, o resultado foi positivo. 

A decisão foi com cara e cli-
ma clássico de dois grandes ti-
mes e duas camisas de mui-
to peso no cenário regional e 
estadual. CRM e Cometa fizeram 
uma final digna da Taça Shroe-
der Esquadrias. O fato das duas 
equipes já estarem classificadas 
para a fase estadual não tirou o 
brilho e o desejo da conquista 
pelo título da fase regional. 

No jogo de ida em Maravilha 

a torcida do CRM lotou o está-
dio e a do Cometa também mar-
cou presença. A vitória foi do CRM 

pelo placar de 2 x 0. O jogo da volta 
foi em Itapiranga. O resultado da 
partida foi de 2 x 1 para o Come-

ta. Com a vitória de 2 a 0 no jogo 
de ida, Maravilha garantiu o título, 
o quarto troféu da fase Oeste. 

Equipe do CrM conquistou o título pelo segundo ano consecutivo

Fotos: Arquivo/O Líder

A vice-governadora, Daniela 
Reinehr, visitou a sede do Grupo 
WH Comunicações (Rádio Líder, 
Jornal O Líder e site wh3.com.
br) em Maravilha. Ao vivo na Rá-
dio Líder, ela falou sobre o rotei-
ro na região e a participação na 
programação de aniversário de 
61 anos do município. A vice-
governadora também falou so-
bre o trabalho que está desen-
volvendo em Santa Catarina.  

Daniela Reinehr afirmou 
que as demandas são gran-

des em todas as regiões do Es-
tado de Santa Catarina. Entre 
as pautas, consórcio de asfal-
to e melhorias nas rodovias. 
“Especialmente aqui para a 
nossa região produtora”, afir-
mou. Ela também comen-
tou sobre a expectativa cria-
da logo após a eleição, por ser 
de Maravilha e ter residência 
em Chapecó. Para ela, as de-
mandas estão sendo atendidas 
e a expectativa sendo cumpri-
da por ela junto à comunidade. 

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha re-
cebeu R$ 105.382 mil em re-
cursos oriundos da venda de 
materiais da coleta seletiva no 
município. O valor total foi re-
passado em 13 parcelas, en-
tre junho de 2018 e junho de 
2019. Neste período, a entida-
de recebeu mensalmente o va-
lor arrecadado com a ven-
da dos materiais recicláveis. 

A comunidade teve um pa-

pel importante no repasse dos 
valores, já que contribuiu fazen-
do a separação do lixo encami-
nhado para a coleta seletiva. Du-
rante 12 meses, a Rede Feminina 
recebeu R$ 0,10 por tonelada 
de lixo recolhido, mas em junho 
de 2019 o valor acabou baixan-
do para R$ 0,06. A queda no va-
lor pago por tonelada foi devi-
do às falhas na separação do lixo.

Os repasses para a Rede Fe-
minina foram garantidos atra-

vice-governadora concedeu entrevista que foi transmitida ao vivo pelo Facebook

Rede Feminina divulga valores recebidos 
com a coleta seletiva 

Vice-governadora visita sede do Grupo 
WH Comunicações em Maravilha

reSultadoS 

entreViSta

vés de um projeto de lei de au-
toria do Executivo municipal 

e aprovado na Câmara de Ve-
readores, ainda em 2018. 

Presidente da rede, Meri Teresinha ranzan, agradece a todos pelo apoio 

Maravilha fica com o 
4º maior crescimento 
populacional da região 

eStimatiVa 2019 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou em agosto a esti-
mativa populacional 2019. 
A data-referência é o dia 1º 
de julho e aponta para cres-
cimento de 0,79% da popu-
lação que reside no Brasil. 
A estimativa é que o país te-
nha 210,1 milhões de ha-
bitantes, número que em 
2018 era de 208,5 milhões. 

Santa Catarina teve em 
2019 estimativa de 7.164.788 
milhões de habitantes, nú-
mero que em 2018 era de 
7.075.494 milhões, tendo cres-
cimento médio de 1,3%. Ain-
da em nível de país, a pes-
quisa aponta que dos 5.570 
mil municípios, 28,6% apre-

sentam redução no nú-
mero de habitantes. Qua-
se metade, 49,6%, tiveram 
crescimento de zero a 1% e 
apenas 4,8% (266 municí-
pios) acumularam aumen-
to igual ou superior a 2%. 

Dos municípios da região 
entre Chapecó/Dionísio Cer-
queira/Itapiranga os maiores 
crescimentos ficaram com Pi-
nhalzinho, Chapecó, Nova Ere-
chim, Maravilha e São Miguel 
do Oeste, respectivamente. 
Com a 4ª melhor colocação no 
ranking, Maravilha teve cresci-
mento médio de 1,4%. Em 2019 
a estimativa do IBGE registrou 
25.762 mil habitantes na Cida-
de das Crianças, número que 
em 2018 era de 25.403 mil.
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Jornal O Líder no ranking dos Top 10 do 
Jornalismo Impresso e da Publicidade

PrÊmio adJori Com o primeiro lugar na campanha de agência, o 
material teve três peças vinculadas em diferentes edições do ano 2018 

Fotos: Arquivo/O Líder

Avançam obras no Rio Iracema 
miCrodetonaçÕeS 

A equipe da Gaia Rodo-
vias, empresa responsável pe-
las obras, iniciou a fase de testes 
com as primeiras microdeto-
nações no leito do Rio Iracema. 
Com uso de explosivos, a ação é 
necessária para o rebaixamen-
to da laje e limpeza do leito do 

rio. A nova fase da obra come-
çou no trecho entre a BR-282 e 
a ponte da Avenida Entre Rios. 

Todo material gerado com 
as microdetonações é retira-
do do rio e encaminhado para 
um aterro, definido pelo li-
cenciamento ambiental. 

Na lista dos Top 10 me-
lhores jornais de Santa Ca-
tarina, o Jornal O Líder teve, 
mais uma vez, seu lugar ga-
rantido. O ranking destaca os 
melhores em produção de 
conteúdos jornalísticos e pu-
blicitários que concorreram 
na 20ª edição do Prêmio Ad-
jori/SC de Jornalismo - Troféu 
Luiz Henrique da Silveira. 

O concurso é a maior pre-
miação de imprensa do Esta-
do, entregando troféus e men-
ções honrosas nas categorias 
de jornalismo impresso, jor-

nalismo on-line, publicida-
de e área acadêmica. Na edi-
ção 2019 foram mais de 250 
trabalhos inscritos e mais de 
30 jornais avaliados por 51 
jurados. 

A premiação foi entre-
gue no dia 17, em Florianó-
polis. O Jornal O Líder rece-
beu duas menções honrosas 
e um troféu pelos trabalhos 
apresentados. O semanário 
ficou com a 6ª colocação em 
produção jornalística impres-
sa e com o 4º lugar no ranking 
de publicidade, entrando 

para o Top 10 do Jornalismo e 
Top 10 da Publicidade. 

1º lUGar CamPanha 
De aGÊnCia 

A Campanha de Agên-
cia teve três peças vincula-
das em diferentes edições do 
ano 2018. Os anúncios tra-
tam sobre a importância do 
cooperativismo para o cres-
cimento da comunidade. A 
campanha apresenta servi-
ços e produtos da coopera-
tiva Sicredi e foi produzida 
pela Agência Morya.  Equipe do Jornal O Líder de Maravilha

Maravilha sedia primeiro painel sobre 
Transtorno do Espectro Autista

Com várias instituições, Feira das Profissões 
é sucesso e mobiliza estudantes

imPortante

oPortunidadeS

A Rede de Atendimen-
to ao Autista de Maravilha pro-
moveu o 1º Painel em Pesqui-
sa, Protocolo e Atualizações no 
Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA). O evento recebeu di-
versos profissionais para deba-
tes sobre temas que envolvem 
o indivíduo com Transtorno do 
Espectro Autista. A programa-
ção recebeu o apoio de entida-
des e empresas do município. 

No dia 16 o encontro abor-
dou “a importância do conhe-
cimento genético e molecu-
lar como ferramentas para 
diagnóstico e desenvolvimen-
to de tratamentos para autis-
mo”. O evento foi realizado no 
Maravilhas Park Hotel, que fi-
cou lotado. Ministraram, no pri-

meiro dia, o PhD Roberto He-
rai e o PhD Rudimar Riesco.

O Painel no dia 17 foi na Uno-
esc, com cinco profissionais para 
o debate. Cada um abordou uma 
temática diferente. A neuropedia-
tra Kátia Seitz falou sobre os “de-

safios e práticas na atenção inte-
grada”. A cirurgiã-dentista Elissa 
Santin Costella, “atendimento 
odontológico em pacientes com 
o Espectro Autista”. A psicopeda-
goga Andrea Rigotti Vendrusculo, 
as “práticas e resultados embasa-

dos em Análise do Comportamen-
to Aplicada (ABA)”. O PhD Roberto 
Herai, sobre os avanços da pes-
quisa científica na compreensão 
e tratamento do Autismo. E o MD 
PhD Rudimar Riesgo, sobre o tra-
tamento baseado em evidências.

Público participou massivamente dos debates

A Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sale-
te realizou a 4ª edição da Fei-
ra das Profissões em Maravilha. 
O evento contou com novi-
dades tecnológicas, palestras 
e a presença de diversas enti-
dades e grupos, que puderam 
apresentar trabalhos e ativida-

des profissionais. Foram 11 pa-
lestras com assuntos diversos 
durante os três períodos, des-
de problemáticas ambientais 
até perspectivas profissionais. 

Participaram da feira: Uno-
esc, Unopar, Uceff Chapecó, 
Horus Pinhalzinho, URI de Fre-
derico Westphalen, Udesc de 

Pinhalzinho, UFFS de Chape-
có, IFSC São Carlos e São Mi-
guel do Oeste, Sesi, Senai de 
Maravilha, Senac de São Mi-
guel do Oeste, Microvip de 
Maravilha, Jumper Cursos, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar Ambiental, Polícia Ci-
vil e Polícia Militar. A grande 

novidade em 2019 foi a par-
ticipação do Exército, com 
a Cavalaria Mecanizada.

Para a diretora, Lucirle-
ne Pertuzatti de Lemes, o am-
biente proporcionou diversos 
conhecimentos aos estudantes 
e teve resultado extremamen-
te positivo na vida de todos. 

FernanDa YOUnG
A escritora, roteirista e atriz 
Fernanda Young morreu no 
dia 25 de agosto, aos 49 anos, 
vítima de parada cardíaca 
após uma crise de asma. Seu 
trabalho mais popular foi a 
série Os Normais, com Luiz 
Fernando Guimarães e Fer-
nanda Torres. Ela também 
apresentou programas no 
canal a cabo GNT, como Saia 
Justa e Irritando Fernanda 
Young, e lançou 14 livros.

obituÁrio
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CTG Juca Ruivo promove 
Semana Farroupilha 

Taça Gambatto Fiat de 
Futsal define os campeões 

Com polêmica e protestos, Legislativo aprova 
doação de recursos da coleta seletiva 

Maravilha realiza Festival do Atleta Paralímpico

Ocorrências de incêndio têm 
crescimento de 80% na região 

tradiCionaliSmo

eSPorte

PolítiCa 

oPortunidade 

FoGo inverno com frio rigoroso, que secou áreas de vegetação, e 
período de estiagem contribuíram para o aumento de queimadas

O Brasil enfrentou au-
mento no número de quei-
madas em 2019 e em Santa 
Catarina o cenário não foi di-
ferente. Com um inverno mar-
cado pelo frio intenso, com 
ocorrência de geadas que se-
caram paisagens, e o perío-
do de estiagem, o Estado teve 
aumento de quase 12% nas 
ocorrências de queimadas 
em vegetação. Na região da 
3ª Companhia de Bombeiros 
Militar de Maravilha, houve 
aumento de aproximadamen-
te 80% nas ocorrências de in-
cêndio atendidas pelo Corpo 
de Bombeiros em 2019. 

Conforme o comandan-
te capitão João Emiliano de 
Moura Miranda, os bombei-
ros atenderam 43 incêndios 
em vegetação e edificações 
entre 1º de janeiro e 3 de se-

tembro na região da 3ª Com-
panhia. Em 2018 o número foi 
de 25 ocorrências neste mes-
mo período. Os registros de 

queimadas somente em vege-
tação também ficam com au-
mento médio de 80%. Entre 
janeiro e o início de setembro 

foram 21 incêndios em vege-
tação na região, número que 
em 2018 foi de 12 neste mes-
mo período. 

Trabalho de combate a incêndio em área de vegetação

Fotos: Arquivo/O Líder

A Câmara de Vereadores 
aprovou o projeto que trata sobre 
a doação de valores arrecadados 
com a coleta seletiva para enti-
dades do município. Após pas-
sar por análise na Comissão de 
Finanças, o projeto foi apresen-
tado no plenário, em setembro, 
com texto substitutivo, de autoria 
do vereador relator Láurio Stieler. 

O novo texto modificou o 
cronograma de repasses, in-
cluiu na lista a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer e estipulou 
que a doação só pode ser feita se 
a entidade tiver a declaração de 
utilidade pública. Antes da vota-
ção em primeiro turno, o vere-
ador Láurio Stieler apresentou 
uma emenda aditiva, propon-

do que o LEO Clube, o CTG Juca 
Ruivo e o Hospital São José tam-
bém recebessem as doações. 

Com a emenda aditiva 
aprovada, os vereadores vota-
ram o substitutivo global, que 
alterou o texto do projeto ori-
ginal de autoria do Executi-
vo. A aprovação em primeiro 
turno foi com seis votos favo-

ráveis da bancada de oposi-
ção e cinco contrários da si-
tuação. Após aprovação, em 
forma de protesto ao substi-
tutivo, alguns representantes 
de entidades deixaram o ple-
nário. O projeto substitutivo 
foi à votação de segundo tur-
no em outubro, aprovado tam-
bém com seis votos favoráveis. 

As finais do Campeonato 
Municipal de Futsal de Maravi-
lha - Taça Gambatto Fiat foram 
realizadas no dia 27 de setembro, 
no Ginásio Municipal Gelso Ta-
deu Mello Lara de Maravilha. Os 
jogos definiram os primeiros co-
locados nas categorias femini-
no, veterano e livre. Foram en-

tregues troféu e medalhas para 
os três primeiros colocados, de-
fesa menos vazada e goleador. 

No feminino, o 1º lugar fi-
cou com Cerveja Mestizo – La 
Rubia Cosméticos, no vetera-
no com Avioeste/Aracnomania 
e no livre o campeão foi Aracno-
mania/HG Auto Center ACE. 

Acampamento, cavalgada, 
homenagem, concurso e amos-
tra da cultura gaúcha. Essas fo-
ram algumas das principais ati-
vidades da Semana Farroupilha 
2019 em Maravilha. A progra-
mação foi organizada pelo CTG 
Juca Ruivo, que ampliou a pro-
gramação no último ano, fir-
mando parcerias para atin-
gir um público maior e levar os 
costumes e valores da cultu-
ra gaúcha aos maravilhenses. 

A abertura oficial foi no dia 

13 de setembro, com o acen-
dimento da Chama Crioula e 
acampamento farroupilha na 
Praça Padre José Bunse. No dia 
14 foi realizada a tradicional ca-
valgada com a condução da 
Chama Crioula até a casa do ho-
menageado, Nilton Federizzi, 
que recebeu os tradicionalistas 
em sua chácara, no Rancho do 
Gringo. A programação teve ain-
da almoço, Concurso Regional 
de Prenda e Peão Barriga-Ver-
de, e jantar-fandango no CTG. 

O município de Maravilha sediou em setembro o Fes-
tival do Atleta Paralímpico, promovido pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), em parceria com a prefeitura de 
Maravilha, por meio da Secretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer e acadêmicos de Educação Física da Unopar polo 
de Maravilha. As atividades ocorreram no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Begrow e reuniu alunos e pais.

O festival teve como objetivo promover três mo-
dalidades paralímpicas em cada núcleo, distribu-
ídos em todo o território nacional, de forma lúdi-
ca, para um grupo de até 50 crianças com deficiência. 
Outro objetivo do festival é a importância de sociabi-
lizar atividades paralímpicas com a participação de 
atletas sem deficiência. As modalidades disputadas fo-
ram atletismo, tênis de mesa e voleibol sentado. houve grande número de participantes na oportunidade

Município publica 
Decreto de Emergência 

eStiaGem

Conforme informações re-
passadas pelo governo muni-
cipal de Maravilha, o índice de 
chuva dos meses anteriores a se-
tembro foi de apenas 30% do es-
perado. O município publicou 
Decreto de Situação de Emer-
gência devido à estiagem. Nas 
justificativas do decreto, o gover-
no municipal apontou perdas de 
aproximadamente 30% na pro-
dução de leite, atrasos no plan-
tio das lavouras, falta de água 

para o consumo animal no in-
terior e o racionamento de água 
na cidade por parte da Casan. 

Conforme o secretário de 
Agricultura de Maravilha, Pe-
dro Gilberto Ioris, o decreto de 
emergência teve validade de 
180 dias e possibilitou medidas 
para amenizar prejuízos. O de-
creto também foi uma garantia 
em caso de perdas nas lavouras, 
para produtores que preci-
sem acionar o seguro agrícola. 
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Maravilha escolhe as novas soberanas 

Com milhares de pessoas, desfile marca 
comemorações de 7 de Setembro

terCeira idade 

PÁtria Grupos inovaram nas manifestações e levaram para as 
ruas cores e temas sobre o Brasil

Fotos: Arquivo/O Líder

Milhares de pessoas partici-
param do desfile em comemora-
ção ao Dia da Independência do 
Brasil - 7 de setembro - em Mara-
vilha. Após a abertura com a pre-
sença das autoridades no Espaço 
Criança Sorriso, o desfile come-
çou seguindo pela Avenida Arau-
cária até a Avenida Sul Brasil, 
onde foi montado o palco princi-

pal. Daquele ponto, as autorida-
des puderam observar a passa-
gem das fanfarras e grupos. 

Desfilaram vários grupos es-
colares, com destaque especial 
para as fanfarras, que deram bri-
lho diferenciado para o desfile. 
Os integrantes levaram cartazes e 
temas sobre o país e a vida do co-
tidiano brasileiro. 

autoridades disseram que o desfile foi um sucesso e o tempo colaborou

Um evento cheio de ale-
gria e emoção. Foi assim a ce-
rimônia de escolha das no-
vas soberanas da terceira idade 
de Maravilha, no dia 28 de se-
tembro, no Salão Paroquial. Na 
passarela, 14 candidatas pro-
tagonizaram o desfile e arran-
caram aplausos do público. 
O vestido social foi ofereci-
do pelo município, que pro-
moveu o evento através da 
Secretaria de Assistência So-
cial, em parceria com a coor-
denação da terceira idade.

As candidatas representa-
vam grupos de idosos do mu-

nicípio e foram avaliadas por 
cinco jurados nos quesitos ele-
gância, simpatia, desenvoltura, 
beleza e carisma. Helena Maria 

Schafer é a nova rainha da ter-
ceira idade, ficando com a fai-
xa e coroa pelos próximos dois 
anos. A faixa de primeira-prin-

cesa foi entregue para Teresinha 
Maria Petry, de segunda-prin-
cesa para Maria da Silva e miss 
simpatia para Classi Scheffler. 

as novas soberanas da terceira idade

Davi marTinS riSTOW
Davi faleceu no dia 10 de 
setembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 11 
anos. Ele era estudante e 
muito querido pela comu-
nidade local, causando uma 
grande comoção regional. 
Davi é filho do Pastor Lean-
dro Ristow e Karin Ristow, 
líderes da Igreja Evangé-
lica de Confissão Lutera-
na no Brasil de Maravilha. 

obituÁrio
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Maravilha elege prefeita e 
vice-prefeito mirins 

emPoSSadoS Concurso teve a apresentação de 11 candidatos 
de seis escolas do município

A Secretaria de Educação 
e o Departamento de Cultu-
ra de Maravilha realizaram 
em outubro a última etapa do 
concurso para prefeita e vice
-prefeito mirins. O evento foi 
na Câmara de Vereadores e 
teve a apresentação de 11 can-
didatos de seis escolas do mu-
nicípio. Os participantes pre-
cisaram elaborar projetos de 
ação com o tema “Maravilha: 
Cidade que educa. Como pos-
so colaborar?”, que visa trazer 
melhorias para o município. 

O vice-prefeito-mirim foi 
Pedro Lucas Mattia, com o 
projeto Espaço para Bebê Ma-
ravilha, e a prefeita-mirim 
eleita foi Marina Koch Doerz-
bacher, com o projeto Peda-
lando por Maravilha, ambos 

vice-prefeito-mirim é Pedro Lucas Mattia e a prefeita-mirim Marina Koch Doerzbacher

da Escola de Educação Bási-
ca João XXIII. Os empossados 

representam as crianças nos 
eventos do município, princi-

palmente nos que se referem 
ao público infantil.

Fotos: Arquivo/O Líder

População escolhe 
conselheiros tutelares 

Público prestigia a 11ª Oktoberfest in Maravilha 

Município propõe 
regulamentação 
de food trucks 

Município inaugura asfalto 
em Linha Primavera

CinCo eleitoS

Cultura alemã 

ProJeto 

inVeStimento

Os brasileiros, de forma fa-
cultativa, foram às urnas no dia 
6 de outubro para eleger os con-
selheiros tutelares de seus mu-
nicípios. As urnas foram aber-
tas às 8h e a votação, em alguns 
casos, como Maravilha, ocor-
reu com a distribuição de se-
nhas para depois das 17h, ho-
rário-limite para votar. 

Em Maravilha foram elei-
tos os então candidatos Lia-
ne Maria Muller, Simoni 
Raquel Arnold da Silva, Ro-
sália Adler, Marçal Picco-
li Hoffmann e Rosana Ma-
ria Dalmolin Vendrame. Os 
demais ficam como suplen-
tes. Eles serão empossa-
dos neste mês de janeiro. 

O governo municipal de Ma-
ravilha encaminhou para análi-
se na Câmara de Vereadores um 
projeto de lei propondo a regula-
mentação de food trucks na cida-
de. Além dos empreendimentos 
que já estão atendendo em es-
paços públicos, o município tem 
vários pedidos para instalação 
de outros food trucks na cidade. 

Conforme o secretário de 
Administração, Cleiton Borgaro, 

o aumento nos pedidos é uma 
das principais justificativas para 
a criação da lei que vai regula-
mentar a atividade. O projeto 
prevê que os interessados parti-
cipem de um processo licitatório, 
o qual vai definir os vencedores 
que receberão a autorização para 
exercer a atividade em locais pú-
blicos.  Todas as empresas que 
atuam no ramo de alimentos po-
derão participar da licitação. 

O município inaugurou o as-
falto novo de Linha Primavera, 
em Maravilha. O trecho é o pri-
meiro a receber asfalto no inte-
rior na história do município. 
Moradores e lideranças parti-
ciparam da procissão de Nos-
sa Senhora Aparecida, logo 
após houve culto e inaugura-
ção com pronunciamentos, al-
moço e dança durante a tarde. 

A inauguração teve a pre-
sença da prefeita, Rosimar Mal-

daner, e do deputado federal 
Celso Maldaner (MDB), que 
auxiliou no repasse de recur-
sos de emenda parlamentar 
para a pavimentação de todo 
o trecho na comunidade. A 
obra foi realizada em duas eta-
pas. O primeiro trecho, em Li-
nha Primavera Alta, foi fina-
lizado em 2017. Já o segundo 
trecho, com 860 metros de ex-
tensão, até a sede da comuni-
dade, foi construído em 2019. 

Obra foi realizada em duas etapas

O Centro Cultural 25 de Julho realizou a 
11ª edição da Oktoberfest in Maravilha em 
outubro. A abertura teve jantar típico da 
culinária alemã e no segundo dia da festa 
foi realizada carreata pelas principais ruas 
da cidade até o Espaço Criança Sorriso, 
onde foi aberto o primeiro barril de chope. 

O ponto alto foi o baile, no Giná-
sio de Esportes Carlos Alberto Begrow, 
com duas bandas. No local, o Volkstanz-
gruppe Wunderbar fez algumas apresen-
tações ao público. Muitas pessoas cria-
ram grupos para aproveitar a Oktoberfest. 

Alfredo Salmeu Birck e Vigon Ebert 
são homenageados 

ProFiSSional deStaQue

Uma noite de emoção 
e nostalgia. A 7ª edição do 
projeto Profissional Desta-
que foi promovida no dia 24 
de outubro pelo Rotary Club 
de Maravilha. Alfredo Sal-
meu Birck, na atividade de 
montador de serraria, e Vi-
gon Ebert, na atividade de 
mecânica, foram os home-
nageados do ano 2019. Eles 
receberam uma placa e ti-
veram suas histórias conta-
das em um momento espe-

cial do protocolo e também 
assistiram a um vídeo com 

depoimentos de amigos. 
O evento é promovido 

desde 2013, idealizado por 
Marcos Raber, com o objeti-
vo de reconhecer profissio-
nais que se destacam na co-
munidade local. As placas 
foram entregues pela pre-
sidente, Simone Raber, e 
Marcos Raber. Na oportu-
nidade a prefeita, Rosimar 
Maldaner, também entre-
gou uma placa aos home-
nageados, pelos relevan-
tes trabalhos prestados 
pelos dois profissionais. 

Entrega das placas aos homenageados

Festa encerrou com baile no Tomatão
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Um show de apresenta-
ções marcou a final da eta-
pa municipal da 9ª edição do 
concurso Oratória nas Esco-
las, promovido pela JCI de 
Maravilha. O concurso teve 
a participação de mais de 
300 alunos do 8º ano de es-
colas de Maravilha, Tigri-
nhos, São Miguel da Boa Vis-
ta e Cunha Porã.

Neste ano o tema propos-
to foi “Como aceitar as dife-
renças e começarmos a nos 

tratar como seres humanos, 
sem máscaras ou estereóti-
pos”. O conteúdo e a técni-
ca de oratória dos estudan-
tes encantaram os presentes 
e deixaram uma difícil mis-
são aos cinco jurados. O ven-
cedor da fase municipal foi 
Mateus Marcon, do Centro 
Educacional Mundo Infantil 
(Caic) de Maravilha. Ele vai 
representar a JCI de Maravi-
lha na fase regional do con-
curso neste ano. 

Mateus Marcon é o vencedor do 
concurso Oratória nas Escolas

etaPa muniCiPal Concurso teve a participação de mais de 300 
alunos de Maravilha, Tigrinhos, São Miguel da Boa vista e Cunha Porã 

Fotos: Arquivo/O Líder

Ministério Público 
encaminha TAC dos animais 

aJuStamento de Conduta

Mateus Marcon foi o vencedor da fase municipal

O Ministério Público da 
Comarca de Maravilha enca-
minhou um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) ao 
Executivo e Legislativo muni-
cipal, pedindo ações em prol 
dos animais. Entre várias ações 
propostas, o TAC propõe a im-
plantação de um programa 
de castração de animais, com 
serviço próprio ou em parce-
ria com clínicas; realização de 

campanhas educativas sobre 
tratamento ético às formas de 
vida e direitos dos animais; im-
plantação de uma unidade de 
controle de zoonoses ou convê-
nio com outro município que já 
tem o serviço; implantação de 
um abrigo público de animais 
ou parceria com outro municí-
pio que já tenha a estrutura; e 
normalização do código muni-
cipal de proteção aos animais.

Criança, a Festa é Sua reúne centenas de pessoas 
Comemoração

atividades foram no Espaço Criança Sorriso 

O evento Criança, a Fes-
ta é Sua foi sucesso na tarde do 
dia 12 de outubro em Maravi-
lha. O Dia das Crianças teve in-
tensa programação, tanto para 
adultos, como para as crian-
ças no Espaço Criança Sorriso. 

O evento começou com o 10º 
Passeio Ciclístico pela manhã. O 
Núcleo de Jovens Empreendedo-
res realizou várias brincadeiras 

com distribuição de brinquedos 
e fichas de sorvete para os ganha-
dores, com o apoio do LEO Clube. 
O Festival do Sorvete, da JCI, che-
gou na 15ª edição com extremo 
sucesso. Fazendo parte das várias 
atrações teve os brinquedões in-
fláveis, tirolesa do Corpo de Bom-
beiros e pintura facial, além das 
empresas que promoveram o 
sorteio de presentes no local. 

marCO TeBalDi 
O ex-prefeito de Joinville Marco Te-
baldi morreu no dia 13 de outu-
bro, aos 61 anos. Ele lutava contra 
um câncer no pâncreas, foi sub-
metido a um procedimento no ca-
nal da bílis e contraiu uma infec-
ção bacteriana. O político ocupou 
cargos como deputado federal, se-
cretário estadual de Educação, se-
cretário municipal de habitação e 
presidente da Agência Municipal de 
Águas e Saneamento. Ele era o pre-
sidente do PSDB de Santa Catarina.

obituÁrio
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A 3ª Cia do 12º Batalhão 
de Bombeiros Militar no-
meou no dia 14 de novembro 
um novo comandante: capi-
tão Michael Magrini. Ele ficou 
no lugar do capitão João Emi-
liano de Moura Silva Miran-

da, que foi transferido para 
Navegantes, na 2ª Cia do 7º 
BBM. A troca de comando foi 
realizada no Espaço Criança 
Sorriso e contou com a pre-
sença de várias autoridades, 
entre elas a vice-governadora, 

Daniela Reinehr. No mesmo 
dia também ocorreu a forma-
tura de 19 bombeiros comu-
nitários. 

nOva viaTUra 
Ainda durante a troca de 

comando, o capitão Mou-
ra entregou a chave de uma 
nova viatura para o quartel. 
É uma ambulância (autosso-
corro de urgência) avaliada 
em R$ 234 mil com recursos 
locais do convênio. 

Corpo de Bombeiros tem 
troca de comando 

Sob noVo Comando Evento também teve formatura de 
19 bombeiros comunitários

Novo comandante faz vistoria na tropa

Fotos: Arquivo/O Líder

Comunidade escolar 
escolhe novos diretores 

Desbloqueio de recursos 
garante retomada das obras 

Famílias ribeirinhas recebem 
pedido de realocação

eleição 

br-282

rio iraCema

Cinco escolas de Maravi-
lha que fazem parte da rede es-
tadual de ensino elegeram os 
novos gestores no início de no-
vembro. A votação foi realiza-
da com a participação da co-
munidade escolar, entre alunos, 
pais e professores. Os eleitos as-
sumem neste mês e ficam no 
cargo até dezembro de 2023. 

Conforme o coordena-
dor regional de Educação, Erno 
Schwerz, o pleito renovou al-
gumas gestões escolares, sen-

do que 11 novos diretores assu-
mem em 2020 em toda regional. 
A Escola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete elegeu 
Odair José Batistello; o Centro de 
Educação de Jovens e Adultos 
(Ceja), Jucilei Passoni Giacomi-
ni; a Escola de Educação Básica 
João XXIII, Katia Zanotto Linke; 
a Escola de Ensino Fundamental 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
Graciela de Sousa; e a  Escola de 
Educação Básica Santa Terezi-
nha, Ilse Sirlei Schenkel Gheno.

O Ministério dos Transpor-
tes do governo federal confirmou 
no dia 16 de novembro o desblo-
queio de recursos para a continui-
dade das obras na BR-282, trecho 
entre Chapecó e São Miguel do 
Oeste e BR-158 entre Maravilha e 
a divisa com o Rio Grande do Sul. 
A informação foi repassada pelos 

deputados e senadores da ban-
cada catarinense. Foram libera-
dos R$ 19,5 milhões para a obra 
na região. O recurso é provenien-
te de emenda coletiva da bancada 
catarinense e estava contingen-
ciado pelo governo federal. Com 
a demora nos repasses, as obras 
na região estavam paralisadas. 

Em novembro o governo 
municipal de Maravilha confir-
mou que iria realocar aproxima-
damente 20 famílias ribeirinhas 
do Rio Iracema, residentes em 
área pública, na Rua 4, no Bair-
ro Floresta. Conforme o secre-
tário de Administração, Clei-
ton Borgaro, com a execução da 
obra de aprofundamento e ca-
nalização, estas residências fica-
ram muito próximas do rio, além 

de já estar em área considera-
da de risco pela Defesa Civil. 

A área já pertence ao mu-
nicípio. O governo municipal 
fez uma reunião onde todos fo-
ram informados sobre a necessi-
dade de realocação. Muitos mo-
radores residem no espaço há 
mais de 20 ou 30 anos. A realo-
cação ocorre via processo judi-
cial, envolvendo também a par-
ticipação do Ministério Público. 

LEO Clube empossa 10 novos associados
reunião FeStiVa 

O LEO Clube de Maravi-
lha promoveu, durante uma 
reunião festiva com a pre-
sença de associados e com-
panheiros do Lions Clube 
Maravilha e presidente do 
Distrito LD8, a posse de 10 
novos membros. Eles foram 
apresentados pelos padri-
nhos e fizeram o juramento 
do clube, comprometendo-
se com o trabalho voluntá-
rio em prol da comunidade. 
Os empossados foram Ca-
roline Gialdi, Gabriela Ro-

registro dos novos associados e padrinhos

cha, Geovanna Cembra-
nel, Jéssica Estefano, Lucas 

Zimmermann, Paula Gu-
diel, Ronaldo Piton, Viní-

cius Frandoloso, Werison 
da Silva e Wesley Andretta. 
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O projeto CDL nas Esco-
las encerrou no início de no-
vembro com evento de en-
trega da premiação para as 
redações e desenhos finalis-
tas da edição 2019. Neste ano 
o projeto envolveu 845 estu-

dantes de Maravilha e teve 
como tema a biodiversidade, 
com o objetivo de promover 
a conscientização das crian-
ças na preservação e conser-
vação do meio ambiente.

Receberam a premiação 

os três desenhos finalistas do 
1º ao 3º ano, três desenhos 
do 4º ao 5º ano, três redações 
do 6º ao 7º ano e três reda-
ções do 8º ao 9º ano. Foram 
encaminhados para concor-
rer em nível estadual o de-

senho do aluno Denver Da-
niel, do Centro Educacional 
Vereador Raimundo Veit, e 
a redação da aluna Tamires 
Francini Teixeira, do Centro 
Educacional Mundo Infan-
til (Caic). 

Entregue premiação do projeto 
CDL nas Escolas 

ConCurSo Desenho do aluno Denver Daniel e a redação da aluna 
Tamires Francini Teixeira foram encaminhados para a fase estadual 

Fotos: Arquivo/O Líder

Construído com base em 
dados oficiais de 2018, o Ín-
dice Firjan de Gestão Fis-
cal (IFGF) 2019 é composto 
por quatro indicadores: Au-
tonomia, Gastos com Pes-
soal, Liquidez e Investimen-
tos. Divulgado em novembro, 

o estudo avaliou o desempe-
nho econômico de 5.337 ci-
dades brasileiras. Maravilha 
alcançou excelência em Au-
tonomia, índice que verifi-
ca a relação entre as receitas 
oriundas da atividade econô-
mica do município e os cus-

tos para manutenção da es-
trutura administrativa. 

Entretanto, essa não é a 
realidade de diversas cidades 
brasileiras. O pior resultado 
entre os indicadores foi neste 
quesito, mostrando que mui-
tos municípios do país não se 

sustentam: a receita local que 
geram não é suficiente para 
cobrir os gastos com a pró-
pria estrutura administrativa 
e com a Câmara de Vereado-
res. Nos últimos anos, Maravi-
lha vem mantendo o bom de-
sempenho com nota máxima.

No dia 17 de novem-
bro o maravilhense Cristian 
de Lima, de 17 anos, foi te-
tracampeão mundial no fu-
tebol pela Seleção Brasilei-
ra. A premiação ocorreu no 
Estádio Bezerrão, onde ele 
agradeceu Marlisa Wahl-
brink, mais conhecida como 
Goleira Maravilha. A pro-
fissional era a preparado-
ra de goleiros do Projeto 
Genoma Colorado Maravi-
lha, uma escolinha de fu-
tebol ligada à prefeitura. 

“Praticamente graças a 
ela que eu cheguei onde che-

Maravilhense conquista título de campeão mundial 

Município alcança nota máxima em 
Investimentos e Autonomia 

Cerimônia marca a 
fundação do Rotaract 
em Maravilha 

SuCeSSo 

deSemPenHo eConÔmiCo 

Clube de SerViço 

Cristian de Lima foi tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira

guei hoje, campeão do mun-
do com 17 anos. Antes de eu 
ir para o Atlético Mineiro, eu 

jogava no Genoma, uma es-
colinha em Maravilha, e era 
ela quem me passava os trei-

nos”, agradece Cristian.
Apesar de ser nascida em 

Constantina, no Rio Gran-
de do Sul, Marlisa ganhou 
o apelido carinhoso pelo 
nome da cidade de Mara-
vilha, local onde foi criada. 
Foi onde nasceu o goleiro 
Cristian, de 17 anos, que re-
cebeu os primeiros treina-
mentos para a posição que 
exerce por meio da ex-jo-
gadora. Ela era a prepara-
dora de goleiros do Projeto 
Genoma Colorado Maravi-
lha, uma escolinha de fute-
bol ligada à prefeitura local.

Estudantes acompanharam palestra antes da premiação

O Rotary Club de Mara-
vilha realizou no dia 23 de 
novembro a cerimônia para 
lembrar a fundação do Ro-
taract no município. A pro-
gramação foi no Restau-
rante Sartori e marcou a 
posse oficial dos associa-
dos fundadores do Rota-
ract e diretoria. O Rotaract 
é formado por jovens de 
18 a 30 anos e foi reativa-
do no município neste ano. 

O presidente empossa-

do oficialmente é Gustavo 
Santa Catarina. Ele desta-
cou na data que o objetivo 
é fortalecer ações voluntá-
rias em prol da comunida-
de. A diretoria empossada 
é composta pelo presiden-
te, Gustavo Santa Catarina; 
vice-presidente, Scheiler 
Neusa Schaefer; tesourei-
ro, Matheus Willmann; se-
cretária, Manoella Nathaly 
Shomoeller; e imagem pú-
blica, Dionatan Valandro. 

GUGU liBeraTO
O apresentador Gugu Libera-
to morreu no dia 22 de novem-
bro, aos 60 anos, após sofrer um 
acidente em sua casa nos Es-
tados Unidos. Começou a car-
reira como assistente de palco 
de Silvio Santos e estreou como 
apresentador no SBT à frente 
do Sessão Premiada. Ao longo 
de quase três décadas coman-
dou vários programas de su-
cesso na emissora. Em 2009 foi 
contratado pela Rede Record.

obituÁrio
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Programa Estudante Cidadão 
forma 42 alunos

eduCação atividades foram coordenadas por policiais militares e 
envolveram estudantes do CE Monteiro Lobato 

Desenvolvido pela Po-
lícia Militar de Santa Catari-
na, o Programa Sou Estudante 
Sou Cidadão teve a sua primei-
ra edição realizada em Mara-
vilha no ano 2019. O trabalho 
foi coordenado por dois poli-
ciais da 3ª Companhia da Po-
lícia Militar de Maravilha, cabo 
Jonathan Dalla Corte e soldado 
Franciele Tauchert. 

Com 42 alunos participan-
tes, do 1º ao 3º ano do Centro 
Educacional Monteiro Loba-
to, o programa encerrou no dia 
5 de dezembro com a formatu-
ra. Todos os estudantes recebe-
ram o diploma de participação 
e também houve a premiação 

Estudantes formandos durante apresentação cultural

Fotos: Arquivo/O Líder

para os três alunos que se des-
tacaram durante o programa: 

Brenda Wissmann, Mateus Boi-
ta e Ana Carla Rosa. O programa 

trabalhou a disciplina, patriotis-
mo e liderança com os alunos. 

Os membros da Comis-
são de Transportes, Comunica-
ções, Tecnologia, Informática, 
Obras Públicas e Urbanismo da 
Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha apresentaram repre-
sentação para instaurar pro-
cesso disciplinar e cassação do 
mandato do vereador licencia-
do Pedro Gilberto Ioris (MDB). 

A apresentação ocorreu 
durante a sessão do dia 9 e foi 
aprovada por seis votos a fa-
vor e cinco contrários. A alega-
ção seria por não compareci-
mento em reunião no dia 6 de 
dezembro para tratar assun-
tos relacionados à Secretaria 
de Transportes e Obras, como 
compras, licitação e empenhos. 

Em resposta, foi gera-
do um ofício representado 
pelo gabinete da prefeitura, o 
qual informava que Pedro Gil-
berto Ioris e os demais ser-
vidores não poderiam com-
parecer naquela convocação 
porque já tinham agenda na-
quela data. O ofício do muni-
cípio ainda solicitou que os 
servidores fossem convoca-
dos com um prazo de pelo me-
nos 10 dias de antecedência 
e sugeriu que a reunião fosse 
no dia 12 ou 13 de dezembro. 

O processo segue nes-
te ano, com análise do pedido 
pela Comissão de Ética. O vere-
ador licenciado será notifica-
do para apresentar sua defesa.

Representação pede 
cassação de mandato 
de vereador licenciado 

PolítiCa
Comunidade Evangélica 
promove Caminhada 
das Lanternas 

Oficina de Assistente 
Administrativo forma 
mais de 40 alunos

natal CaPaCitação

Pastor Leandro ristow conduziu a multidão que empunhava as lanternas Formandos da Oficina de assistente administrativo

No dia 1º de dezembro 
foi realizada a 23ª Caminha-
da das Lanternas em Maravi-
lha. O evento religioso é organi-
zado pelos Casais Reencontristas 
da Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil e contou 
com milhares de participantes. 

A Caminhada começou 
logo após culto na igreja da co-
munidade evangélica e a pro-

cissão seguiu em direção as ave-
nidas Araucária e Sul Brasil, 
chegando ao palco permanen-
te da Praça Padre José Bunse, 
quando teve formação de pa-
lanque oficial com pronun-
ciamentos. Um show gospel 
encerrou a programação da 
noite. A Caminhada das Lan-
ternas marcou o começo da 
preparação para o Natal. 

Os alunos da oficina de As-
sistente Administrativo recebe-
ram o certificado de conclusão 
do curso no dia 11, na Câmara de 
Vereadores de Maravilha, com a 
presença de familiares e lideran-
ças. No total, 43 jovens com idade 
entre 14 e 19 anos participaram 
da atividade. A carga horária foi 
de 40 horas, entre aulas teóricas, 
práticas, dinâmicas realizadas na 
sede do Senai em Maravilha e vi-
sita a uma empresa do município. 

A realização da oficina foi 
possível porque foi firmado con-
vênio entre a Secretaria de As-
sistência Social de Maravilha e o 
Senai. A coordenadora do Cras, 
Karina Vendrame, disse que foi 
priorizado o público já atendi-
do pelos serviços da Assistên-
cia Social. Segundo ela, os jo-
vens tiveram uma oportunidade 
de adquirir conhecimento e a 
partir disso serem encaminha-
dos ao mercado de trabalho. 

Donati assina ordem 
de serviço para início 
de duas obras 

inVeStimento

Na competência de pre-
feito em exercício de Maravi-
lha, Sandro Donati assinou nos 
dias 3 e 5 de dezembro duas or-
dens de serviço para início de 
obras no município. A primeira 
ordem de serviço foi com a em-
presa Viga Construtora e Incor-
poradora Eireli, que  venceu o 
processo de licitação para am-
pliação, reforma e adequação 
conforme as normas de aces-
sibilidade do Salão Comunitá-
rio Cruzeiro da Linha Cabecei-
ra do Iraceminha, no interior de 
Maravilha. O investimento será 
de R$ 96,9 mil, recursos próprios 

do município. O prazo para exe-
cução da obra é de seis meses. 

No dia 5 foi assinada ordem 
de serviço para início da obra de 
pavimentação na Rua Presiden-
te Juscelino, na quadra da Apae 
Marisol. A vencedora do proces-
so de licitação é a empresa Gaia 
Rodovias, que deu início aos tra-
balhos na semana seguinte. A 
área a ser pavimentada é de mais 
de 1.600 metros quadrados. O va-
lor da obra é de R$ 197,3 mil, re-
cursos próprios do município, 
devolvidos pela Câmara de Ve-
readores. O prazo para execu-
ção da obra é de quatro meses.
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Em noite de gala, Sarau da Prenda 
Jovem é sucesso no CTG Juca Ruivo

tradiCionaliSmo Cerimonial teve nove jovens participantes, 
com desfile e valsa

O Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo 
de Maravilha realizou o 17º 
Sarau da Prenda Jovem no 
dia 7, em sua sede. O ceri-
monial marcou a apresen-
tação de prendas que com-
pletam 15 anos e foram 
conhecidas pela comunida-
de presente. 

O evento começou com 
a abertura feita pelo pa-
trão do CTG, Nelson Silvei-
ra, dando as boas-vindas. Os 
padrinhos foram apresenta-
dos, sendo Marcus e Sirley 
Dagostini. O primeiro ato 
foi o desfile individual, de-
pois coletivo, e a valsa. De 
acordo com o patrão, o Sa-
rau da Prenda Jovem é tra-
dicional na cultura gaúcha 
e apresenta as prendas que 
estão na adolescência. Após 
a cerimônia teve fandango 
com Os Mateadores. Prendas mostraram ensaio e entrosamento no desfile coletivo pelo salão

Fotos: Arquivo/O Líder

Prefeitura lança edital 
para processo seletivo

VaGaS temPorÁriaS 

O governo municipal de 
Maravilha lançou o edital de 
processo seletivo para contra-
tação de servidores. As provas 
objetivas e práticas deverão 
ser aplicadas no sábado (11). 

As vagas são para cargos 
de técnico de enfermagem, 
médico, agente comunitá-

rio de saúde, auxiliar de ser-
viços gerais, monitor de ofi-
cina e artesanato, educador 
social, orientador social cos-
tureiro, professor de dança, 
monitor social alta complexi-
dade, biólogo, fisioterapeuta, 
técnico em enfermagem para 
o Samu e motorista do Samu.  

marie FreDriKSSOn
A vocalista do Roxette, Ma-
rie Fredriksson, morreu no 
dia 10 de dezembro, aos 61 
anos, vítima de câncer no cé-
rebro. O Roxette foi uma du-
pla de música pop rock 
sueca que alcançou suces-
so mundial entre o fim dos 
anos 1980 e meados da dé-
cada de 1990, vendendo cer-
ca de 75 milhões de álbuns no 
mundo todo. A cantora gra-
vou também 11 discos solo.
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