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OS AUXÍLIOS DO GOVERNO & AS 
MENTIRAS DE CAMPANHA

Nunca gostei de governos populistas. Aliás, como tivemos por 
anos aqui no Brasil. E nesta tocada de populismo, entram os famo-
sos auxílios pagos para a população de baixa renda. Bolsa Família 
que agora virou Auxílio Brasil, vale gás, auxílio emergencial, e por aí 
vai. A campanha passada, para as eleições presidenciais, teve como 
forte oposição ao governo atual a possibilidade de se cortar muitos 
benefícios. Pois bem: Não apenas foram mantidos todos os auxí-
lios – alguns com nome trocado, mas com a mesma essência – como 
muitos foram criados, mantidos, ampliados. Faço esta observação 
porque no ano que vem teremos novas eleições presidenciais. Bem, 
nem tanto ao céu, e nem tanto à terra. Ninguém consegue delibe-
radamente aumentar os auxílios e ninguém consegue, deliberada-
mente, cortá-los. Estas “fakes” de campanha certamente vão per-
mear as campanhas eleitorais vindouras. É preciso que fiquemos 
atentos, pois muitos prometem o que a lei sequer os permite mexer. 
É o caso do candidato que disser que vai baixar o preço da gasolina. 
Fatalmente, não conseguirá, até que se mantenham os contratos in-
ternacionais celebrados ainda em 2015 (lembram-se do ex-ministro 
Pedro Parente?) e que atrelaram o preço da gasolina e diesel ao dó-
lar.  Assim, as ditas promessas de campanha deveriam ser pautadas 
pela lei, ou pelo que se pode fazer, legalmente falando. É preciso que 
fiquemos criteriosos para analisar as promessas. Ah, sobre os “auxí-
lios”, se concordo? Olha... Sou do tempo que valia o ensinamento bí-
blico. “Não dê o peixe. Ensine a pescar”. 

E O QUE FALAR DAS PESQUISAS?
Se há um “produto” altamente manipulável no Brasil são pes-

quisas. Eleitorais ou não. Mas vamos nos deter as eleitorais (ou elei-
toreiras). Sou da opinião que deveriam ser proibidas em época de 
campanha. Do tipo que faltando três meses para o pleito, deveriam 
se proibir divulgações. As pesquisas atendem interesses particula-
res, são feitas para beneficiar este ou aquele candidato, representam 
bom faturamento para institutos inescrupulosos, manipulam o elei-
tor, induzem o eleitor a erro, instigam a votar em quem supostamen-
te está à frente. Um desserviço a população. Não é utilizada como fa-
tor de esclarecimento ou de tendência, mas principalmente, como 
fator manipulador mesmo, para induzir o eleitor a votar neste ou na-
quele candidato porque, supostamente, está à frente nas pesquisas. 
Para mim, um dos pontos mais nocivos de campanhas eleitorais. De 
toda a forma, será muito difícil que ocorra alguma proibição ou limi-
tação. Já me contentaria que fossem proibidos de divulgar aqueles 
institutos que divergiram muito do resultado final das urnas. Acho 
que nem isto vai acontecer. Afinal, quem está nas casas legislativas 
lá em Brasília? Parlamentares que, sem exceções, se valem deste ex-
pediente para buscarem amealhar votos. Ou seja, as pesquisas favo-
recem exatamente aqueles que lá estão. Por isso, vão continuar, sem 
sombra de dúvidas. E nós, sendo induzidos ao erro ou a acreditar em 
contos mirabolantes e promessas vãs. 

Os kits foram recebi-
dos pelo Lions Clube Ma-
ravilha Oeste do Distrito 
LD 8, numa parceria com 
a empresa Colgate. Cada 
kit é composto por uma 
escova de dente, um cre-
me dental e um sabone-
te. Os kits foram enviados 
para que o clube pudes-
se desenvolver suas cam-
panhas na área da saúde.

O Clube destinou 50 
kits para o Hospital São 
José para atender pacien-
tes e os outros 150 kits 
de higiene foram entre-

HIGIENE
Lions Clube Maravilha Oeste entrega kits para 
o hospital e Serviço de Convivência 

gues ao Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 

de Vínculos juntamen-
te com um bombom por 

criança para encerra-
mento do ano e o Natal.

Entrega dos kits para o Serviço de Convivência

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não perca tempo lamentando 
erros passados. Aprenda 
com eles e siga em frente.”por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Maravilha sedia Festival Paralímpico neste sábado (4), a partir das 8h, no 
Ginásio Municipal de Esportes e na Rua Coberta. Crianças e adolescentes 
de 10 a 17 anos, com e sem deficiência, poderão vivenciar modalidades 
paralímpicas como futebol 5, atletismo e taekwondo. Participe! É esperado 
algo em torno de 150 participantes, que vão receber camisetas e lanches.

A campanha Maravilha sua Compra Vale Prêmios da CDL e Associa-

ção Empresarial de Maravilha terá novo sorteio neste sábado (4), às 16h30. 

Serão sorteados 10 vales-compras de R$ 500, dois de R$ 1 mil e um de R$ 

2 mil. Na ocasião estará se apresentando a artista Rubiane Seidel e fa-

mília, a partir das 15h, na Avenida Araucária, em frente à Edu Artes.

CDL/AE DE MARAVILHA

Neste sábado (4) estão se unindo pelos laços ma-

trimoniais os prezados amigos Cinara Furst e Mou-

ser de Marco. Pessoas de nossa sociedade com gran-

de círculo de amizades em todas as camadas sociais. 

Ambos empresários e muito bem relacionados. De-

sejamos ao novo casal muitas felicidades e que essa 

união constitua uma grande família. Parabéns amigos!

POSSE NA JCI

Acontece hoje (4), 
a partir das 19h, a so-
lenidade de posse da 
junta diretiva 2022 e 
a distintivação de no-
vos membros da JCI 
Maravilha, nas de-
pendências da Can-
tina Italiana, ocasião 
em que assumirá o 
clube o prezado Gel-
son Rossato. Agra-
decemos o convite, 
desejamos suces-
so aos novos dirigen-
tes e parabenizamos 
os trabalhos desen-
volvidos pela atual 
gestão, dirigida pelo 
companheiro Marce-
lo Buratto. Estamos 
sempre à disposi-
ção para a divulga-
ção das campanhas 
a serem realizadas.

APROVAÇÃO EM MEDICINA

Deixo aqui a mensagem de felicitações 
para a minha neta Cristina Hubner pela 
sua aprovação no vestibular para ingres-
so no curso de Medicina em Chape-
có, promovido pela Acafe. Orgulho 
da família e principalmente de seus 
pais, Fernando e Raquel. Parabéns 
Cristina, continue com sua deter-
minação de um dia se tornar médica!

PASSAGENS AÉREAS

Quem pretende viajar neste fim de ano já tem que ir preparando o bolso. O motivo é que 
as passagens aéreas registram alta. Um relatório divulgado dia 1° pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) aponta que no terceiro trimestre deste ano, o valor médio da tarifa aé-
rea ficou em R$ 529. O que representa aumento de mais de 45% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. No período de janeiro a setembro de 2021, apenas 5% das passagens 
foram vendidas com valores abaixo de R$ 100 e 42% por menos de R$ 300. Entre as princi-
pais empresas brasileiras, as tarifas da Azul subiram 37,2%, da Gol 54,2% e da Latam 44,1%.



,  MARAVILHA 4 DE DEZEMBRO DE 20214

VEREADORES Diversos projetos e indicações foram votados e analisados 

Legislativo aprova recomposição salarial para 
servidores e doações para entidades de Maravilha

Na noite de segunda-feira 
(29), os vereadores de Maravi-
lha se reuniram para a 4ª ses-
são ordinária de novembro. 
Em segundo turno foi aprova-
do um projeto que ratifica o 
deslocamento e alargamento 
da Rua da Felicidade, no bairro 
Floresta. O trajeto da rua, que 
fica nas margens do Rio Irace-
ma, acabou sofrendo algumas 
modificações devido a altera-
ções no leito do rio com o pas-
sar do tempo. 

Já em primeiro turno, inú-
meros projetos foram aprova-
dos. A primeira análise foi da 
Mensagem Substitutiva Glo-
bal ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 005/2021 que trata 
sobre o Estatuto do Desenvol-
vimento Socioeconômico do 
Município de Maravilha. Tanto 
as emendas quanto o projeto 
foram aprovados. Outro Pro-
jeto de Lei Complementar nº 
009/2021, altera a Lei Comple-
mentar nº 016/2005, que trata 
sobre o Estatuto dos Servido-
res Municipais.

Na pauta também este-
ve em primeira votação o PL 
40/2021 que ratifica as altera-
ções realizadas na 6ª alteração 
contratual de consórcio públi-
co – Conder e o PL 43/2021 que  
altera dispositivo de leis munici-
pais – Lei 2.856 e a 4.028 – sobre 
o código tributário municipal.

RECOMPOSIÇÃO DE SALÁRIOS
Um dos destaques foi a 

aprovação do PL 27/2021, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder reposição 
anual aos servidores públicos 
e agentes políticos na ordem 
de 5,26%. Os salários com a 
recomposição começam a ser 

A Indicação nº 242/2021, de autoria do 
Vereador Sérgio Bourscheid (PL), pede que 
o Executivo providencie a pavimentação 
asfáltica das ruas Iracema, Rua 10, Rua 11 
e Rua 12, no Bairro Floresta.
A Indicação nº 244/2021, de autoria do 
vereador Natalino Prante (PP), solicita que 
o Executivo providencie a instalação de 
lixeiras nas ruas Irmã Maria Borja, trecho 
entre as ruas Victor Meirelles e Santa 
Catarina; na BR 282, em frente à empresa 
Divina Festa; no trecho compreendido entre 
Maravilha e Tigrinhos, em frente ao prédio 
Savaris; nas imediações da sede do grupo 
musical Tchê Kakareko.
A Indicação nº 245/2021, de autoria da 
vereadora Eliana Simionato (PT), sugere 
que o Executivo providencie a instalação de 
balanços para bebês/crianças nos parques 
infantis do município.
A Indicação nº 246/2021, de autoria da 
vereadora Eliana Simionato (PT), solicita 

que o Executivo dê sequência ao projeto 
de canalização do rio localizado no Bairro 
Progresso, bem como o desassoreamento.
A Indicação nº 247/2021, de autoria do 
vereador Vinicius Ventura (PP), sugere 
que o Executivo viabilize um programa 
de mobilidade urbana que contemple a 
utilização de transporte coletivo como 
ônibus circular.
A Indicação nº 248/2021, de autoria do 
vereador Vinicius Ventura (PP), pede que o 
Executivo viabilize o aplicativo “Maravilha 
digital”, que permite a população fiscalizar, 
relatar problemas e acompanhar 
processos relacionados à municipalidade, 
semelhante ao que já acontece em outros 
municípios.
A Indicação nº 249/2021, de autoria do 
vereador Francys Balestreri (MDB), solicita 
que o Executivo providencie a instalação 
de iluminação pública no parque infantil do 
Loteamento Nosso Sonho.

INDICAÇÕES 

MOÇÃO 
A Moção nº 033/2021, de autoria da Bancada do PP, é uma moção de apelo 
às autoridades estaduais sobre projeto que objetiva a prestação de serviços 
de telecomunicações para prover acesso à internet nas áreas rurais.

REQUERIMENTO 
Também foi deferido 
o Requerimento nº 
057/2021, de autoria 
da vereadora Eliana 
Simionato (PT), 
que requer que o 
Executivo encaminhe 
informações referente 
à decoração natalina 
realizada na Praça da 
Igreja Matriz, cópia do 
projeto, montante dos 
valores empenhados 
para a execução da 
decoração e processo 
licitatório.

pagos em janeiro de 2022. 

RECURSOS DA 
COLETA SELETIVA 

Outro projeto de destaque 
da sessão foi o PL 36/2021 que 
autoriza a doação de material 
reciclado coletado no municí-
pio. Na prática, autoriza o mu-
nicípio a doar para entidades 
habilitadas materiais da coleta 
seletiva em Maravilha, no ano 
2022. Cada entidade vai ser be-
neficiada um mês do ano, con-
templando 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. 

DOAÇÕES PARA OS POR-
TADORES DE NECESSI-

DADES ESPECIAIS
Também foi aprovado o PL 

45/2021 que autoriza a doa-
ção de cadeiras de rodas,  ca-
deiras de banho, cadeiras 
motorizadas, muletas, anda-
dores e outros equipamentos 
para a Associação dos Porta-
dores de Necessidades Espe-
ciais de Maravilha  (Aspma). 
Os materiais foram adquiri-
dos pelo município com re-
cursos de emenda parlamen-
tar da deputada estadual Ana 
Campagnolo, atendendo um 
pedido do vereador Sérgio 
Bourscheid. 

 GRAVAÇÃO DAS LICITAÇÕES 
Ainda na sessão foi aprova-

do 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. A gravação deve 
ser em alta resolução e de livre 
acesso para qualquer cidadão 
acompanhar. 

Esta foi a última sessão do mês de novembro

Divulgação
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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!

ENTÃO É NATAL Fiéis saíram do ginásio da comunidade, seguindo até a Praça Padre José Bunse. 
Cerimônia é realizada há 25 anos

Tradicional Caminhada das Lanternas é 
realizada pela comunidade evangélica
CLEITON FERRASSO

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IECLB) 
e o grupo de Casais Reencontris-
tas realizaram a tradicional Ca-
minhada das Lanternas na noite 
de domingo (28), em Maravilha. 
Inicialmente foi realizado um 
culto, por volta das 19h, no giná-
sio da comunidade com a par-
ticipação do Coral Municipal e 
em seguida iniciou a caminhada. 
Com som automotivo em três 
carros, o grupo seguiu a pé segu-
rando velas acesas até a Praça Pa-
dre José Bunse.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Coral encantou os fiéis

Fiéis caminharam com velas acesas 

Cerimônia religiosa foi realizada no ginásio da comunidade 

Grupo caminhou pelas ruas da cidade até a Praça Padre José Bunse

O Estado de Santa Catari-
na publicou um Edital para a 
6ª Chamada do Concurso Pú-
blico de Ingresso no Magisté-

rio Estadual. Serão chamados 
mais de 1.500 servidores efe-
tivos da Educação para atuar 
nas unidades escolares catari-

nenses. A escolha de vagas será 
nos dias 13 e 14 de dezembro. 

Nas escolas que perten-
cem a Coordenadoria Regio-

nal de Maravilha serão ofer-
tadas 10 vagas, sendo cinco 
para assistente de educa-
ção e cinco para professo-

res. Com mais essa chamada 
o Estado de Santa Catari-
na terá efetivado mais de 4,8 
mil profissionais da Edu-

cação desde o ano de 2019. 
Mais informações estão dis-
poníveis no Portal da Secre-
taria de Estado de Educação.

EDUCAÇÃO

Com 10 vagas para a regional de Maravilha, Governo do Estado 
publica edital para efetivar novos servidores
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TRATAMENTO INTENSIVO

Com trajetória marcada por desafios e uma pandemia 
histórica, UTI do Hospital São José completa 10 anos 
Equipe relembra 
processo para 
implantação e 
principais marcos 
no atendimento 
de pacientes

CARINE ARENHARDT 

No dia 8 de dezembro de 2011, 
às 19h, a equipe do Hospital São 
José de Maravilha iniciava o pri-
meiro plantão da UTI Ernani Appe-
lt, atendendo um paciente mara-
vilhense com diagnóstico de AVC 
hemorrágico. Mas, este não foi o 
primeiro dos muitos desafios para 
tornar este projeto real. Conforme 
o médico cirurgião e plantonista da 
UTI desde a implantação da unida-
de, Robson Alexandre Veira de Sou-
za, foram mais de dois anos de mui-
to trabalho antes da inauguração. 

O médico destaca que mes-
mo tendo disponibilidade de verba 
e área física para implantar a UTI, a 
equipe clínica e diretoria do hospital 
ainda não tinha o respeito da pró-
pria comunidade, precisando lutar 
contra o preconceito com um hos-
pital pequeno, do interior do estado, 
com pouca equipe médica. “Existia 
a dúvida da capacidade técnica que 
o hospital teria em prestar o serviço. 
Então passamos praticamente dois 
anos antes, desse primeiro dia, por 
muitos estudos. Fomos diversas ve-
zes à São Paulo e Florianópolis para 
ver dos equipamentos, de quais se-
riam os melhores para a nossa reali-
dade, além de buscar conhecimen-
to”, explica Souza. 

Ao implantar a UTI, o hospital 
também precisou abrir mão do es-
paço onde se concentravam 36 lei-
tos clínicos. “O hospital teve que ce-
der, perder praticamente esses 36 
leitos clínicos para implantar neste 
espaço os 10 leitos de UTI”, destaca 
o médico plantonista. 

O INVESTIMENTO 
Adequar a estrutura de acordo com todos protocolos 
exigidos para implantação de uma unidade de terapia 
intensiva e comprar os equipamentos. Estes foram os 
investimentos iniciais para que o sonho de ter uma UTI no 
Hospital São José fosse possível. Conforme o Dr. Robson 
foram investidos na época R$ 2 milhões, sendo R$ 900 
mil para adaptação da área física e R$ 1,1 milhão em 
equipamentos. 
Aproximadamente o mesmo valor é investido anualmente 
pelo hospital para manter a estrutura em funcionamento. 
“R$ 2 milhões para implantar a UTI foi a parte mais 
simples, mas R$ 2 milhões por ano para manter é 
doloroso, no sentido de recursos. Nós temos pacientes 
que passam com facilidade de um custo de R$ 3 mil 
por dia, sendo que o SUS não repassa para o hospital 
toda essa quantia. Então é um desafio diário, saúde é 
muito caro”, afirma. O médico cita ainda os constantes 
investimentos em equipamentos que precisam ser 
substituídos, e agregação de novas tecnologias. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Com uma equipe exclusiva para atendimento na UTI, médicos, 
enfermeiros e até trabalhadores da limpeza precisam ser muito 
qualificados para atuar na unidade de terapia intensiva. “A abertura 
de uma Unidade de Terapia Intensiva, necessariamente aumentou a 
qualificação e especialização multiprofissional, de médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, além da equipe especializada de diferentes 
áreas como nutricionista, farmacêutica, fisioterapeuta, assistente 
social, psicóloga, além de profissionais de apoio como profissionais 
nutrição (copa) e higienização, técnicos de radiologia, bioquímico e 
fonoaudióloga”, destaca a direção do Hospital. 
Nestes 10 anos, a equipe já atendeu mais de 4 mil pacientes, vindos de 
mais de 130 cidades catarinenses, além do Paraná e Rio Grande do Sul. 
Ao todo, são aproximadamente 40 profissionais atuando direto na UTI.

DIVISOR DE ÁGUAS PARA A SAÚDE REGIONAL 
A implantação da UTI Ernani Appelt foi um divisor de águas 
não apenas para o Hospital São José, mas para todo Oeste 
catarinense. A UTI possibilitou que o hospital atendesse 
novas especialidades, fazendo por exemplo cirurgias de 
grande porte na unidade. “A nossa UTI trouxe um respeito ao 
nome de Maravilha no Oeste”, ressalta Dr. Robson.
Outro fator importante é que a unidade de terapia intensiva 
de Maravilha serve de apoio para outras UTIs referência 
na região, a exemplo de Chapecó e Xanxerê. “Chapecó é 
especializada em neurocirurgia, Xanxerê em cirurgia cardíaca 
e aí os doentes clínicos, que precisam de um maior tempo 
de internação, conseguirmos absorver dessas duas UTIs, 
facilitando que eles consigam atender mais pacientes 
neurocirúrgicos e cardíacos”, explica. 

Enfermeira Diane Diesel, coordenadora de enfermagem da UTI e médico coordenador Daniel Fernando Heinz

Carine Arenhardt/O Líder Fotos: Divulgação

Equipe 1 de plantão diurno da UTI

Equipe 1 de plantão noturno da UTI

Segunda equipe de plantão diurno da UTI
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Estamos felizes em 
proporcionar esse 

serviço à comunidade durante 
esses 10 anos. Momentos difíceis 
durante esse período, mas nosso 

objetivo está sendo alcançado em 
prestar atendimento humanizado e 

de qualidade para a comunidade”, 
Nilvo José Dondoerfer, Presidente 

da Sociedade Beneficente 
Hospitalar Maravilha. 

Durante esses 10 
anos só temos o que 

nos orgulhar, e não posso deixar 
de mencionar nossa gratidão e 

respeito aos nossos profissionais 
contribuindo no dia a dia em salvar 

vidas”, Neiva Rossa Schaefer, 
Diretora Executiva do Hospital 

São José. 

“A UTI de Maravilha 
nestes 10 anos 

conseguiu conquistar mais 
credibilidade e reconhecimento de 

outros estabelecimentos de saúde, 
está sendo fundamental na região 

Oeste e para o Estado no tratamento 
de pacientes de alta complexidade. 

Referência na área da saúde pelo 
atendimento e as ações humanizadas 

aos pacientes e familiares durante 
a Pandemia”, Dr. Daniel Fernando 

Heinz, Coordenador da UTI

PANDEMIA FOI UM MARCO HISTÓRICO 
Um dos grandes marcos nestes 10 anos 
foi em 2021. A UTI do Hospital São José 
passou a ser exclusiva para atendimento 
de pacientes com Covid-19, entre fevereiro e 
julho deste ano. Conforme a enfermeira Diane 
Diesel, coordenadora de enfermagem da UTI, 
a equipe precisou intubar pacientes no pronto-
socorro e clínica médica por falta de vagas na 
terapia intensiva, não apenas em Maravilha, 
mas em todo estado. Além de se deparar com 
uma doença nova e com a necessidade de um 
tratamento intensivo, havia a preocupação com a 
contaminação da própria equipe. 
“Tinham pacientes muito jovens, outros que 
tinham uma piora muito rápida, que estavam bem 
e conversando com a equipe, mas em questão 
de horas eram intubados. Nesse período tivemos 
bastante perdas, então a estrutura psicológica 
da equipe ficou bem abalada”, lembra Diane. 
Sem possibilidade de visitas, devido ao risco de 
contaminação, a equipe também precisa oferecer 
um acolhimento diferenciado aos pacientes 
que permaneciam sozinhos no hospital, além 
de se preocupar em dar assistência e todas as 
informações aos familiares. 
Uma das alternativas implantadas foram 
chamadas em vídeo, para que os pacientes 
pudessem falar com familiares. As altas também 
ganharam comemorações especiais.  

NOVA UTI NEO NATAL E 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
Com novos projetos, a direção e corpo clínico do 
Hospital já tem outras metas grandiosas para 
serem alcançadas. Com projeção de R$ 24 milhões 
em investimentos, o hospital já apresentou o 
projeto para a construção de um novo prédio com 
cinco pavimentos, além de reforma e ampliação do 
pronto-socorro. 
Um dos grandes objetivos com a obra é 
possibilitar a implantação de uma UTI NEO 
Natal, com 10 leitos. A nova estrutura também 
vai contemplar laboratório de 
análises clínicas, novo centro 
cirúrgico, banco de leite, 27 
novos leitos de internação 
e centro administrativo. 
Outra meta é trazer para 
Maravilha atendimento de 
alta complexidade na área de 
ortopedia. 
E já para 2022, o hospital vai 
colocar a disposição da população 
um novo centro de imagens, com 
o que há de mais moderno no 
serviço, com qualidade e agilidade 
nos exames. 

Fotos: Divulgação

Segunda equipe de plantão noturno da UTI
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Notícias ALESC

Nova carreira para 
Polícia Civil em pauta 

Alesc garante vagas para 
mulheres vítimas de violência 

FOTO DA SEMANA

Auxílio Educação 
chega ao Parlamento

Nova divisão de ICMS 
amplia percentual

Reconhecimento ao 
valor dos catarinenses 

Os parlamentares irão anali-
sar a proposta, enviada nesta 
semana pelo Governo do Es-
tado, que pretende organizar 
os cargos e a evolução fun-
cional da Polícia Civil. Com 
a reformulação, o policial 
poderá ter mais segurança 
para progredir na carreira. 
Os cargos atendidos são os 
de agentes, escrivães, psicó-
logos e delegados de polícia. 

Está aprovada pela Assembleia Legislativa a matéria que 
reserva vagas de trabalho na administração estadual para 

mulheres em situação de vulnerabilidade econômica devido 
à violência doméstica. A medida estabelece a reserva de no 
mínimo 5% nos contratos terceirizados, desde que tenham 
mais de 30 vagas. A qualificação profissional deve ser aten-
dida. A proposta precisa do aval do governador para virar lei. 

O projeto que concede au-
xílio financeiro a alunos do 
ensino médio da rede esta-
dual começou a tramitar na 
Alesc. Serão 60 mil bolsas 
de R$ 6.250,00 por ano. Para 
ter direito ao auxílio, as famí-
lias dos alunos precisam ser 
cadastradas do CadÚnico e 
comprovar carência finan-
ceira. Já o estudante precisa 
ter, pelo menos, 75% de pre-
sença nas aulas. 

Uma audiência pública de-
bateu a PEC 4/2021, em tra-
mitação na Casa, que prevê 
nova repartição da receita do 
ICMS entre os municípios ca-
tarinenses. A proposta do go-
verno aumenta de 25% para 
35% o valor a ser comparti-
lhado entre os 295 municí-
pios, respeitando a reserva 
de 10% atrelada aos indica-
dores de aprendizagem.

Trinta e três pessoas, além 
de oito entidades e empre-
sas, receberam nesta sema-
na a Comenda do Legislativo 
Catarinense, a mais alta hon-
raria concedida pelo Parla-
mento. Cada deputado indi-
cou um homenageado que 
recebeu o reconhecimento 
público por ações que con-
tribuem para que SC seja um 
estado cada vez mais desen-
volvido, justo e humano. 

cultural | A solenidade de entrega da comenda teve 
como destaque as apresentações da Orquestra de 
Itapiranga, formada por 42 jovens músicos regidos pelo 
maestro Henrique Drebel.

foto: Bruno Collaço/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127
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AULAS Em janeiro terá atendimento de creche plantão e em fevereiro início das aulas normais

Secretaria de Educação divulga calendário 
do ano letivo 2022 na rede municipal 
CARINE ARENHARDT 

Com diferença de datas 
para creches e centros edu-
cacionais, a Rede Munici-
pal de Ensino de Maravilha 
inicia os trabalhos já no dia 
3 de janeiro. Nesta data tem 
início o atendimento da cre-
che plantão, seguindo até o 
dia 28 de janeiro no Centro 
de Educação Infantil Crian-
ça Sorriso, próximo ao Caic. 
As inscrições, para crianças 
que vão precisar de creche 
plantão, estão sendo feitas 
pelos centros de educação 
infantil. 

No dia 2 de fevereiro, co-
meça oficialmente o ano leti-
vo em todas as creches, para 
as crianças matriculadas. 
Para a educação básica e 
ensino fundamental, do pré 
ao 9º ano, as aulas vão co-
meçar no dia 7 de fevereiro. 

Conforme a secretá-
ria de Educação, Cleusa-
mar Preuss, para as creches 
o município  já garantiu 300 
novas vagas para 2022, aten-
dendo crianças que estão 
inscritas na lista do TAC. As 
novas matrículas serão re-
alizadas na próxima sema-
na, entre os dias 7 e 8 de de-
zembro, das 07h30 às 16h30 
sem fechar ao meio-dia, no 
auditório da prefeitura. Na 
terça-feira as matrículas 
são para berçário e mater-
nal III e na quarta-feira para 
maternal I e maternal II. 

As crianças que já estão 
inscritas, mas não constam 
na lista divulgada no site 
da prefeitura devem aguar-
dar nova chamada. Confor-
me levantamento do muni-
cípio, cerca de 100 crianças 
ainda vão aguardar vaga 
para o berçário, 70 para o 

maternal I e 20 para o ma-
ternal II. 

Para atender a nova de-

manda, o município já está 
com uma nova creche em 
construção no Loteamento 

Nosso Sonho e também lici-
tando uma nova unidade no 
Bairro Estrela. 

REDE ESTADUAL 
Na Rede Estadual todos 
os alunos começam o 
ano letivo no dia 7 de 
fevereiro. Os professores 
iniciam alguns dias 
antes, em 3 de fevereiro, 
para o planejamento 
pedagógico do ano 
letivo. O primeiro 
semestre letivo termina 
no dia 16 de julho, 
quando começa o 
recesso escolar de 
meio de ano. As aulas 
serão retomadas para o 
segundo semestre no dia 
1º de agosto, e o término 
do ano letivo será em 
16 de dezembro, com 
os conselhos de classe 
marcados para os dias 
19, 20 e 21.

Ricardo Wolffenbüttel /Secom

Com exceção das creches, alunos começam o ano letivo no dia 7 de fevereiro
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AMPLIAÇÃO Para celebrar o momento, proprietários receberam clientes, amigos e familiares com coquetel 

Loja NaturalMente 
reinaugura espaço e 
comemora sucesso 
em Maravilha

A loja NaturalMente, com produtos saudáveis, 
orgânicos, funcionais e suplementação está 
de cara nova em Maravilha. O espaço, na Ave-

nida Anita Garibaldi, reinaugurou na sexta-feira (26) 
com coquetel e muita comemoração com os clientes. 

De acordo com os sócios, Cristiane, Ricardo e 
Anelise Konzen, além da reinauguração, são quase 
seis anos de trabalho em Maravilha. A loja ampliou 
o espaço e o mix de produtos, com novidades como 
queijos Perosa, vinhos Lovatel e linha de itens fracio-
nados. A NaturalMente também ampliou as opções 
de produtos sem glúten e zero lactose. “Para nós é um 
passo muito importante”, afirma Cristiane.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Cristiane e Anelise comemoraram o sucesso da loja e a expansão do mix Brinde marcou dia especial de reinauguração com clientes e amigos

Cristiane, Ricardo e Anelise Konzen são os proprietários da NaturalMente

Convidados foram recepcionados com coquetel e muito carinho Com reinauguração, loja ampliou opções para itens fracionados

Loja fica na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha
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CARINE ARENHARDT 

Com o nome “Uma história 
bate a sua porta”, o projeto Con-
tação de Histórias levou um re-
pertório especial para os alu-
nos das creches e pré-escola da 
Rede Municipal de Maravilha. 
O cronograma teve início ainda 
no mês e outubro e encerrou na 
quarta-feira (1º), passando por 
todas as creches do município. 

Os repertórios são apresen-
tados pelas integrantes do pro-
jeto de Contação de Histórias 
Marcelina Hubert, Sirlei Man-
frin e Cladis Mella. São elas 
também que elaboram os re-
pertórios, que fazem sucesso 
com os alunos. 

O repertório de histórias 
foi diferenciado de acordo com 

MARAVILHA O repertório de histórias foi diferenciado de acordo com cada faixa etária

Projeto Contação de Histórias atende 
turmas de creche e pré-escola 

cada faixa etária, proporcionan-
do momentos de ludicidade e 
encantamento. Entre os objeti-
vos do projeto está despertar a 

curiosidade, a fantasia e a ima-
ginação das crianças, envol-
vendo os pequenos nas histó-
rias. As turmas eram atendidas 

nos ambientes externos das es-
colas, respeitando o cenário de 
pandemia.   

Conforme Marcia Estela 

Campana, professora de uma 
turma do Pré 1 no CEI Silvia 
Ebert, os alunos ficaram encan-
tados com as histórias e intera-
giram bastaste com as conta-
doras. “Eles amam, participam, 
cantam, dançam, brincam jun-
to com elas. A gente trabalha 

também no dia a dia com a con-
tação de histórias em sala de 
aula, porque a fantasia é o má-
gico de tudo. Então quando tem 
um assunto que a gente quer 
abordar com eles geralmente 
inicia com uma história, é o que 
eles gostam”, reforça. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Crianças do Pré-1 do CEI Silvia Ebert 

Marcelina Hubert, Sirlei Manfrin e Cladis Mella comandam os repertórios

Com o compromisso de 
contribuir com o crescimento 
dos seus associados e com o de-
senvolvimento das regiões onde 
atua, a Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG chega a Modelo, oita-
vo município em solo catarinen-
se a contar com a cooperativa 
– que no total soma 35 agên-
cias nos três estados de atuação. 

A inauguração do espa-
ço, localizado na Rua do Co-
mércio, 1353, Centro, acon-
teceu no último dia 25. Para 
que mais pessoas pudessem 
acompanhar, a programa-
ção foi transmitida pelo canal 
do YouTube da cooperativa.

Entre os participantes, a 
presidente da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG, Angelita Ma-
risa Cadoná, o vice-presidente, 
Sérgio Luiz Triches, conselhei-
ros de Administração, diretoria 
executiva, o prefeito, Dirceu Sil-
veira, e o vice, César Meurer, li-
deranças empresariais, repre-
sentantes de outras cooperativas 
e do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais. O ato foi abrilhanta-
do pela apresentação dos artistas 
locais João Henrique e Daniel.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, é uma grande satisfa-
ção para a administração públi-
ca poder contar com o Sicredi. 
“Estamos satisfeitos com a ins-

talação da agência, pois o traba-
lho que é desenvolvido pela co-
operativa é diferenciado. Isso já 
comprovamos pelos meses que 
os colaboradores estão na ci-
dade, com uma qualidade in-
questionável nos serviços, valo-
rizando muito o setor agrícola, 
mas também os empreendi-
mentos urbanos, além de pes-
soas físicas. Por sabermos dos 
valores desta instituição e da for-
ma séria que atua, temos certe-
za que trará crescimento ao mu-
nicípio e à região”, frisa Silveira.

A COOPERATIVA
Há oito meses, o Sicredi está 

com escritório de negócios em 
Modelo e abre a agência já so-
mando 360 associados. De acor-
do com o gerente, Everton Junior 
Dose, isso se deve a boa recepti-
vidade que a equipe teve e a for-
ma como os moradores valori-
zam o cooperativismo. “Fomos 
muito bem recebidos, desde as 
primeiras visitas, tanto pelo po-
der público, como por represen-
tantes de entidades e popula-
ção. Isso faz nos sentirmos ‘em 
casa’ e queremos crescer, cada 
vez mais, junto com esta comu-
nidade. Somos uma cooperati-
va de crédito com dois pilares, o 
econômico e o social, e com isso 
queremos valorizar o nosso pro-

AGÊNCIA
Sicredi segue seu processo de expansão e chega a Modelo

Agência fica localizada na Rua do Comércio, 1353

pósito, que é ajudar a desenvol-
ver as pessoas e contribuir com o 
crescimento local”, explica Dose. 

A inauguração representa 
mais um passo na relação pró-
xima e simples que a instituição 
mantém com as pessoas e tam-
bém é uma maneira de fortale-
cer o cooperativismo no Oeste de 
Santa Catarina. “Abrimos este es-
paço em um ano muito especial 
à cooperativa. Em 2021, comple-

tamos quatro décadas de fun-
dação e ultrapassamos os 100 
mil associados. E podemos so-
mar a estas alegrias a nossa che-
gada a esta cidade, que é mo-
delo em vários aspectos, pois 
tem pessoas sérias, trabalhado-
ras, empreendedoras e entida-
des que fazem a diferença. Esta-
mos aqui para nos associarmos 
a este progresso e a este empre-
endedorismo que sentimos em 

todas as visitas que fizemos. En-
tão, contem com a nossa coo-
perativa e com nossa estrutu-
ra, em tudo o que a comunidade 
entender que possamos contri-
buir. Nós faremos o possível para 
mostrarmos o potencial e os dife-
renciais que temos, e, assim, nos 
associarmos a este desenvolvi-
mento que já comprovamos nes-
te município”, justifica a presi-
dente, Angelita Marisa Cadoná.

EXPANSÃO EM 
SANTA CATARINA

A Cooperativa iniciou a ex-
pansão em solo catarinen-
se em 2007 e, atualmente, pos-
sui agências em São Carlos, 
Cunha Porã, Palmitos, Maravi-
lha, Pinhalzinho, Caibi, Sauda-
des e Modelo. Ainda, no dia 30 
de dezembro, será inaugura-
da a 9ª agência no estado, na ci-
dade de Águas de Chapecó.

Divulgação
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Polo atende em anexo à Atualizar Cursos, na rua 
José Bonifácio. Unidade contém graduação, pós-
graduação e cursos livres totalmente digitais

Faculdade Estácio 
chega a Maravilha 

NOVIDADE

Com a intenção de oferecer 
ensino de qualidade, a 
Faculdade Estácio chegou 

a Maravilha. A unidade é um polo 
regional e contém cursos de 
graduação, pós-graduação, MBA e 
cursos livres. Todos na modalidade 
digital. A proprietária, Claíze Schroder, 
já trabalha com a Atualizar Cursos há 
13 anos e acredita que a Faculdade 
Estácio vai agregar ainda mais no 
conhecimento dos alunos. 
“Já atuamos na área educacional 
aqui em Maravilha e, agora, queremos 

oferecer uma faculdade acessível 
a todos, que todos possam ter um 
ensino superior de qualidade e 
melhorar a vida profissional. Para isso, 
trouxemos a Faculdade Estácio para 
nossa cidade”, reforça. 
A Faculdade Estácio está no mercado 
há 50 anos e possui polos no Brasil 
inteiro, são mais de 1.000 unidades. 
A inauguração do polo regional de 
Maravilha ocorre quarta-feira (8), a 
partir das 16h, em anexo à Atualizar 
Cursos. Haverá sorteio de prêmios 
naquele dia.

Polo atende em anexo à empresa Atualizar Cursos

Proprietária, Claíze Schroder, tem boas perspectivas com a unidade

 Inauguração ocorre quarta (8)

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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NATAL Cronograma segue durante o mês, envolvendo também as crianças do Serviço de Convivência 

Oficinas do Departamento 
de Cultura seguem 
com apresentações 
NELCIR DALL’AGNOL 

Seguindo o roteiro de 
apresentações itinerantes 
de Natal, organizado pelo 
Departamento de Cultura 
de Maravilha, na noite de 
quarta-feira (1º), aconte-
ceu a apresentação da ofici-
na de zumba. Elas aconte-
ceram na Praça Padre José 
Bunse, em frente ao Ban-
co do Brasil e no Espaço 
Criança Sorriso. 

Também na quarta-fei-
ra foi feita a Exposição dos 
trabalhos de artesanato e 
pintura em tecido, na Praça 
Padre José Bunse. Ontem 
(3) teve apresentações de 

acordeon e violão na Praça 
Padre José Bunse, finalizan-
do no Espaço Criança Sorriso. 

OFICINA DE DANÇA 
Ainda na sexta-feira da 

semana passada (26) houve 

apresentação da oficina de 
dança, também na área cen-
tral da cidade. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Apresentação da oficina de zumba Apresentação da oficina de dança

Exposição dos trabalhos de artesanato e pintura em tecido

Cleiton Ferrasso/O Líder

CARINE ARENHARDT 

Com foco nas crianças ca-
rentes a campanha de Natal, or-
ganizada pelo Nelson Salmin, 
popular Palito, vem mais uma 
vez tendo boa adesão da comu-
nidade. Conforme o organizador 
várias doações já estão chegan-
do nos pontos de arrecadação. 
Qualquer empresa ou pessoa 
pode doar doces e brinquedos, 
contribuindo com a campanha. 

Nesta semana, Salmin di-
vulgou novos pontos de arreca-
dação, onde as doações podem 
ser entregues. Em Maravilha 
os pontos são Quartel do Cor-
po de Bombeiros, PS do Brasil, 
Mega Variedades, Mega Ataca-
dista e Escapamentos Trico-
lor. Em Tigrinhos podem ser en-
tregues no Mercado Remi, em 
Flor do Sertão na Agropecuá-
ria Piroca e em São Miguel da 
Boa Vista no Mercado Grasieli. 

Os presentes arrecada-
dos serão doados para crian-
ças carentes dos municípios 
de Maravilha, Tigrinhos, Flor 
do Sertão e  São Miguel da 
Boa Vista. Vestido de Papai 
Noel, Nelson Salmin faz pes-
soalmente as entregas, com 
auxílio dos parceiros. Nes-
te ano são parceiros o Cor-
po de Bombeiros, PS do Bra-
sil, Cinquentões, Lions Clube 
Maravilha e imprensa local.

CAMPANHA DE NATAL 

EDIÇÃO 2021

Nelson Salmin divulga novos 
pontos de arrecadação

Lions Clube Maravilha Oeste promove 
17º Pastel Beneficente

Esta é a 17ª edição do Pastel Beneficente do Lions Clu-
be Maravilha Oeste. Devido ao período de pandemia foi 
necessário fazer algumas adequações na ação, que neste 
ano vai apenas fazer a entrega dos pastéis ainda não fritos. 

Os pastéis vendidos serão entregues no sába-
do da próxima semana, dia 11 de dezembro, na sede 
do Clube de Lions. As fichas estão sendo vendidas pe-
los integrantes do clube. Cada ficha custa R$ 30 re-
ais, dando direito a um combo com cinco pastéis, sen-
do três de carne, um de queijo e um de chocolate. 

Os recursos arrecadados serão usados em campa-
nhas beneficentes do Lions Clube Maravilha Oeste.

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

AS CORES DO NATAL

Quando a gente sabe o significado das cores, decorar a casa para o Natal ganha um novo sen-
tido, não acham? Sentir que estamos enchendo a casa de amor, generosidade, esperança, ao mes-
mo tempo que arrumamos tudo para receber a família e os amigos. Tem jeito melhor de curtir a 
melhor época do ano?

Excelente final de semana a todos!
Fonte: wefashiontrends.com

O SIGNIFICADO DAS CORES DO NATAL
O Natal é uma data em que 

comemoramos o nascimen-
to de Jesus Cristo. Na antigui-
dade, o Natal era comemora-
do em várias datas diferentes, 
pois não se sabia com exatidão 
a data do nascimento de Jesus. 
Foi somente no século IV que o 

25 de dezembro foi estabeleci-
do como data oficial de come-
moração.

As antigas comemorações 
de Natal costumavam durar 
até 12 dias, pois este foi o tem-
po que levou para os três reis 
magos chegarem até a cidade 

de Belém e entregarem os pre-
sentes (ouro, mirra e incenso) 
ao menino Jesus. Atualmente, 
as pessoas costumam montar 
as árvores e outras decorações 
natalinas no começo de de-
zembro e desmontá-las até 12 
dias após o Natal.

VERMELHO
O vermelho representa o amor. Por 

ser uma cor quente significa também 
alegria, que aparece quando o amor 
prevalece entre as pessoas. Por isso é 
a cor mais importante do Natal. Para 
o catolicismo, é o amor incondicional, 
ensinado por Jesus e representado pelo 
sangue de cristo.
A roupa do Papai Noel é vermelha, 
porque ele foi baseado na lenda de São 
Nicolau, um bispo que distribuía doces 
para as crianças no Natal. Ele, como 
todos os bispos, usava vestes vermelhas.

DOURADO
O dourado representa o sol, a luz 

e a presença do divino. Tem um 
significado muito bonito que é o da 
generosidade, de presentear. Um dos 
presentes que os reis magos trouxeram 
para Jesus ao nascer foi ouro, além 
de incenso e mirra. O dourado sempre 
apareceu nas árvores de Natal também 

com a estrela, que guiou o caminho dos 
magos pelo deserto.

VERDE
Na antiguidade, as pessoas 

usavam ramos de pinheiro, azevinho 
e hera – plantas que não perdem as 
folhas durante o inverno – para enfeitar 
a casa nos meses frios e escuros do ano. 
Era uma maneira de lembrar a todos 
que o inverno não duraria para sempre 
e que a primavera voltaria logo. O verde 
no Natal é um símbolo de esperança, 
resistência e resiliência. E hoje aparece 
não só nas folhagens de guirlandas e 
na árvore, como também em bolas e 
enfeites.

BRANCO
O branco representa a neve e o frio, 

e também a pureza e a inocência. 
É um símbolo de renascimento. No 
catolicismo, significa a vinda da luz de 
cristo para o mundo.

Em 25 de dezembro, no 
hemisfério norte é o auge 
do inverno. Com isso, a cor 
que mais fica evidente na 
natureza é o branco, da 
neve, que encobre o verde 
das árvores. Para se aque-
cerem durante o inverno, 

é comum acenderem fo-
gueiras e lareiras nas ca-
sas. Por isso, o dourado e 
o vermelho do fogo são co-
res que são ligadas a essa 
época do ano.

Tradicionalmente, as 
cores do Natal são verme-

lho, dourado, verde e bran-
co. O que pouca gente 
sabe é que existe um mo-
tivo para a escolha destas 
cores nessa época do ano. 
Cada uma tem um signifi-
cado, passado adiante por 
gerações.

Laura James/Pexels



,  MARAVILHA 4 DE DEZEMBRO DE 202114

por SUSANE ZANIN

MODA & 
ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

BPAO
FACELIFT

BUFALOTER
TORAHALO
EPREAOU

OBRAAVOP
OUBRANCA
LACANUAS
MONDAVE

DEVIDOSAC
O

XISSTILL
IÇARAMAG

O

COAFR
ORI

ASILOMIC
A

SO
NORIZADAS

Pequena
ulceração
da muco-
sa bucal

O mouro
de Shake-

speare
(Lit.)

Tendên-
cias da

moda sus-
tentável

 Entidade
da qual

faz parte
a Unesco

Destino do
carrega-
mento de
alvenaria

Unidade
de venda
da pipoca

O (?) da
questão:
o aspecto
principal

O pentea-
do como
a trança

nagô
Mineral
brilhante 

usado como
isolante

Histórias
(?), recur-
sos pedagó-
gicos que
envolvem
trabalho 

com música

Função do
guindaste
Proteção
em em-
baixada "Rico (?) à

toa" (dito)
1.500, em
romanos

O cerne
(?) do

Iguaçu,
cidade

Ainda, 
em inglês
Corrida 

"off-road"

Advérbio de
afirmação
Baralho 

divinatório

Verniz de
móveis
Imposto

(?), infor-
mação do
programa 
de declara-
ção do IR

Fenômemo
essencial
ao surfe

Verdejante

Peladas
"Clara (?)

Anjos",
romance

A cor da
paz

Objeto
genérico

Fração da
unidade

Emissora
de TV

Página
(abrev.)
Tropa
militar

Auréola
luminosa
Orelha, 

em inglês

Anseio do 
consumista

Capital
de Cuba

Roedor da
caatinga
Palco de
comícios

Cirurgia 
que atenua
os sinais
da idade
no rosto

(ing.)

É representado por
times como o Cruz Azul

e o Tigres
UANL

Tronco de
madeira

Animal
cujo

rebanho
se concen-
tra na Ilha
de Marajó

Mau há-
lito (pop.)
Peixe de

tatuagens

Descascar
(o tomate)

Tecido
leve e fino

3/ear. 5/carpa — still. 8/face lift. 11/sonorizadas.

ESPAÇO GOURMET

MODO DE PREPARO
Deixe o feijão de molho de véspera. No dia seguinte cozinhe-o 
juntamente com o caldo de carne e 2,5 litros de água fria. Tam-
pe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximada-
mente uma hora. Em outra panela doure o paio, a cebola e o 
alho, no óleo. Junte o coento e o arroz e refogue bem. Acrescen-
te o feijão já cozido, juntamente com o caldo. Misture bem, tam-
pe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique cozido, úmi-
do e com consistência cremosa. Cubra o arroz com as fatias de 
queijo. Tampe a panela novamente e deixe que o vapor derre-
ta o queijo. Sirva acompanhado de carne-de-sol frita ou assada.

BAIÃO DE DOIS
INGREDIENTES
1/2 kg de feijão verde
1 paio cortado em rodelas
2 tabletes de caldo de carne
1 cebola ralada
1 dente de alho amassado
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 colher (sopa) de coento picado
2 xícaras e 1/2 (chá) de arroz lavado e escorrido
150 g de queijo de coalho cortado em fatias finas

Alguns amam, outros odeiam, mas, não há 
discussões de que os próximos dias são os mais 
gostosos do ano: férias, Natal, ano novo, família e 
amigos reunidos. E gostamos de aproveitar esses 
dias com looks bem estilosos, não é? Hoje vou te 
falar das 4 composições que mais farão sucesso 
neste verão, confira!

Calça wide leg ou mom com top cropped: 
com o calor que vivemos até parece impossível, 
não é? Mas esses modelos de calças são mais sol-
tinhas e, como são feitas de algodão, não aba-
fam a pele. Nos pés, veremos sandálias rasteiras, 
mas principalmente tênis. Se for muito calor para 
usar durante o dia, deixe para os jantares à noite.

Vestidos midi ou longos com rasteiras: leves, 
românticos, fresquinhos e estilosos, ou seja, per-
feitos para o verão! Os modelos que predomina-
rão são os de algodão com recortes e babados, 
que são ótimos para usar em almoços de famí-
lia ou de trabalho, bem como para sair às com-
pras de Natal. 

Short, camisa de manga curta e sandália: 
perfeito para ir do trabalho ao jantar com ami-
gas, tudo vai depender da composição. Se você 
optar por um short mais curto e jeans, pode 
combinar com uma sandália rasteira e usar em 
momentos mais informais. Já os shorts ou ber-
mudas de alfaiataria, combinados com sandá-
lias de salto baixo vão muito bem até em am-
biente de trabalho.

Conjuntos claros ou coloridos: mais um look 
perfeito para várias ocasiões típicas de dezem-
bro. Em várias lojas você vai encontrar um shor-
tinho de tecido leve e uma camisa, cropped ou 
blusas em geral do exato mesmo tom. A parte boa 
de comprar um conjunto é que você pode usar as 
peças juntas ou separadas, multiplicando as pos-
sibilidades de looks.

Escolhi dicas de looks para vários estilos! Tem 
tanto para quem é mais romântica, mais elegante 
ou mais despojada! Qual deles você vai escolher?

Looks que vão 
bombar neste verão
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Vitrine

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

Andressa, nesse seu aniversário lhe 
desejamos as mais belas alegrias, que toda 
a felicidade do mundo seja pouca para 
encher esse teu coração tão belo. Parabéns!

Jeferson, Parabéns pelo teu 
aniversário! Vida e saúde! Que a 
coragem esteja sempre contigo. Que 
a alegria impulsione os teus passos. 
Homenagem de toda a sua família e 
amigos. 

Simone, pule de alegria e sem 
medo alcance o mais alto dos 
seus sonhos. Feliz aniversário, 
homenagem de seus amigos 
e familiares. 

Morgana, Feliz aniversário! Que Deus lhe 
conceda muitos anos de vida
Sempre com saúde, paz e alegria. 
Parabéns e muitas felicidades!

Fabiana, Feliz aniversário, que você possa 
ter uma vida abençoada. Que Deus lhe 
conceda Muita saúde, amor e realizações 
dos seus sonhos. Parabéns! 

Débora, todo dia é uma nova oportunidade que a 
vida oferece, e que nesta nova etapa você consiga 
realizar todos os teus sonhos. Feliz aniversário!

Andrielli, parabéns por esse dia tão 
especial, muita alegria, paz e harmonia. 
Que todos os seus desejos se realizem, 
pois você merece. Feliz aniversário!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

MAIS RESPEITO E 
APOIO ÀS MÃES 

Incrível como um momento difícil na nossa vida 
traz tantas reflexões. A doença do Tony (meu ca-
chorro) mudou toda minha rotina, acordar várias 
vezes a noite, ou para levar fazer xixi, ou dar remé-
dio por conta da dor, fora várias vezes que fui no ve-
terinário e depois na fisioterapia. Eu não dormia e 
nem comia direito. E claro, aliado a tudo isso, man-
ter a casa em dia e dar conta de dois trabalhos (rá-
dio e advocacia), foram dois meses bem cansativos. 

Mas aí pensei, misericórdia e as mães! Quan-
tas mulheres dão à luz sem auxílio nenhum, nem fi-
nanceiro, quanto mais emocional. 

Nos primeiros meses, aquela mulher ainda fra-
gilizada pela drástica mudança, precisa cuidar de 
um ser tão frágil, e se ela disser que está cansada, 
para alguns será tido como preguiça. 

Fiquei pensando, quantos homens efetivamen-
te trocam fraldas, acordam a noite para acalmar o 
bebê ou preparar a mamadeira. E quantos ainda 
dão conta de um bebê com cólica? 

Mães vocês são demais e merecem sim mais res-
peito, porque muitas ainda precisam manter seus 
empregos, seu empreendimento ou lutar pelo au-
xílio maternidade que muitas vezes lhe é negado. 
Sem falar aquelas mães que precisam ir à Justiça 
buscar a pensão alimentícia para os seus filhos. 

E um salve ainda maior para as mamães de be-
bês especiais, vocês devem ter sido escolhidas a 
dedo por Deus, pois eu vejo a grandeza de vocês. 
Mulheres que muitas vezes também precisam enca-
rar a maternidade sozinhas, pois o pai não dá con-
ta. E lá seguem essas verdadeiras leoas defendendo 
suas crias com unhas e dentes. 

Então, antes de você julgar, não esqueça de 
tudo o que uma mulher passa para se tornar MÃE. 
E como diz Bert Hellinger: “Uma mãe é aquela que 
teve a coragem suficiente para fazer a vida seguir 
adiante, apesar de todos os desafios e dificuldades.”

Que todas as MAMÃES se sintam abraçadas, res-
peitas e amadas, vocês merecem! 

Na segunda-feira (29) foi 
inaugurada a nova agência do 
Sicredi em Palmitos, na Aveni-
da Brasil, 921, Centro, que con-
ta agora com 510m². Respei-
tando as recomendações de 
saúde, o ato foi realizado de for-
ma restrita, com a participa-
ção de algumas lideranças e 
autoridades locais, além de re-
presentantes da cooperativa. 

O gerente, Diego Luís So-
mavilla, cita a evolução da agên-
cia ao longo dos anos. “Chega-
mos em Palmitos em 2008 e, de 
lá para cá, só crescemos, graças a 
confiança que a cooperativa re-
cebeu da população do municí-
pio nestes 13 anos. Atualmente, 
ultrapassamos os 4,5 mil asso-
ciados e estamos administrando 
mais de R$ 250 milhões na agên-
cia. Somos gratos por estes bons 

REINAUGURAÇÃO
Palmitos recebe nova agência do Sicredi

Agência fica localizada na Avenida Brasil

Segundo a secretaria, segundo pavimento será finalizado e terceiro receberá telhado

índices e queremos estar cada 
vez mais juntos do nosso qua-
dro social – razão de estarmos 

aqui atendendo todos os dias. 
É muito bom poder fazer parte 
da vida das pessoas, ajudando-

-as a realizar seus sonhos e tam-
bém contribuindo com o pro-
gresso do município”, salienta. 

Divulgação

Prefeitura de Maravilha

A secretaria de Saúde de 
Maravilha realizou modifica-
ções em virtude da construção 
do segundo pavimento do Cen-
tro Especializado em Saúde, em 
Maravilha. Por questões de se-
gurança de pacientes e traba-
lhadores, foi necessária uma al-
teração temporária no layout de 
atendimento, de acordo com a 
secretária Miriane Sartori. 

Segundo ela, permanecem 
no local os setores de farmá-
cia, vacinação, epidemiologia 
e consultas médicas de rotina 
(pediatra, ginecologia e ultras-
sonografia). 

Já os serviços de ortopedia, 
fonoaudiologia, infectologia e 
o setor administrativo atende-

MARAVILHA Serviços de ortopedia, fonoaudiologia, infectologia e o 
setor administrativo atenderão temporariamente na antiga sede do Caps

Secretaria muda atendimento após 
início de obras no Centro de Saúde

rão temporariamente na anti-
ga sede do Caps, na Rua 15 de 
Novembro, em frente a Igreja 

Evangélica de Confissão Lutera-
na do Brasil.

De acordo com a secretária 

Miriane, a mudança deve per-
manecer por aproximadamente 
cinco meses.
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Açaí & Vitaminas 
comemora cinco anos de 
atendimento em Maravilha

Fruto é rico em proteínas, fibras e diversos 
nutrientes que ajudam na melhoria da saúde

CAMILLA CONSTANTIN

Neste sábado (4) o Açaí e Vitami-
nas completa cinco anos de atuação 
em Maravilha, com promoção es-
pecial: tanto o açaí com ovomaltine 
quanto o de M&M irão custar apenas 
R$ 10 cada. Além disso, será feito sor-
teio da “promostorie”, com cinco ga-
nhadores. Todos que postaram foto 
e marcaram o instagram @acaievita-
minas ao longo do ano vão estar con-

correndo a deliciosos açaís.
Os proprietários, Ivo Rodrigues 

dos Santos e Denise Ferro da Silva, 
destacam que o atendimento será 
das 14h às 20h. “Fomos os pioneiros 
em Maravilha neste ramo, comercia-
lizando um produto único. Gostaría-
mos de agradecer a todos, amigos e 
clientes, que confiam em nosso tra-
balho”, afirmam. O estabelecimento 
fica localizado na Avenida Euclides 
da Cunha.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Açaí e Vitaminas iniciou os trabalhos no município em 2016

O atendimento de hoje (4) segue até às 20h 

BENEFÍCIOS DO AÇAÍ

Conhecido por ser um dos frutos mais nutritivos, 
o açaí é fonte de minerais, fibras, vitaminas e 
antioxidantes. O consumo pode trazer inúmeros 
benefícios para a saúde, conheça os 10 principais:

1. Evita o acúmulo de gordura nas artérias
2. Melhora a função intestinal
3. Regula o colesterol
4. Reduz o risco de câncer
5. Energético natural 
6. Fortalece a imunidade
7. Combate o envelhecimento
8. Combate a anemia
9. Ajuda a controlar o peso
10. Auxilia na saúde dos ossos.

Fotos: Divulgação

Açaí com frutas é um dos 
mais pedidos

Estabelecimento também conta 
com opção de açaí na tijela
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DENTRO DE VOCÊ MESMO EXISTE A CAPACIDADE 
PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

As lições a serem aprendidas nesta vida são muitas; mas 
não precisamos nos preocupar, pois existe um princípio 

maravilhoso, segundo o qual “jamais nos serão apresenta-
dos problemas que não consigamos solu-

cionar”. Existem muitos problemas difí-
ceis, mas para o sr. A são apresentados 

problemas que somente ele pode 
resolver, assim como para o B são 
apresentados problemas que so-

mente ele consegue solucionar.

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ

Espécie do Contrato: Contrato Administrativo nº 141/ 2021
Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ e CONSOR-

CIO INTERMUNICIPAL DESENV. INFRAESTRUTURA
RODOVIARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscri-

ta no CNPJ sob nº 11.117.243/0001-20.
Do Objeto: EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE PA-

VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALI-
ZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS DO PERÍMETRO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC –PARTE DA 
RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO COLINA VERDE , COM ÁREA DE 
1.125,20M², E TAMBEM PARTE DA RUA PEDRO IVO CAMPOS 
COM AREA DE 2.164,10,NO BAIRRO COLINA VERDE, TUDO 
EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMO-
RIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO, ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA 
DA AMERIOS – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE 
RIOS/SC, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-
CÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC

ORIGEM DOS RECURSOS:
 GOVERNO DO ESTADO PORTARIA: 378/2021-SEF 23/09/2021
ANEXO UNICO:EMENDAS PARLAMENTARES 2021 SECRETARIA DA 

INFRA ESTRUTURA SIE:
PROCESSO Sge:SCC00017941/2021-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

VALOR:R$ 200.000,00
Contrapartida do Município de Cunha Porã: Valor R$ 61.306,92
Processo Licitatório: 598/2021
Modalidade: Dispensa por Justificativa nº 497/2021
Do valor: R$ 261.306,9(duzentos e sessenta e um mil 

trezentos e seis reais e noventa e dois centavos)
Data do Contrato: 24/11/21

Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ

EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

O Município de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, TOR-
NA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que fará reali-
zar o Processo Licitatório nº 596/2021, na modalidade TOMADA 
DE PREÇO nº 007/2021, com julgamento do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO EM REGIME DE EMPREI-
TADA GLOBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA OBRA NA QUADRA EXTERNA DA ESCOLA NÚCLEO NÚME-
RO UM, LOCALIZADO NA RUA 20 DE JULHO ESQUINA COM A 
RUA OSVALDO CRUZ, NO BAIRRO CIDADE ALTA, NO MUNICÍ-
PIO DE CUNHA PORÂ-SC .
TRANSFERENCIA ESPECIAL VOLUNTARIA PORTARIA N°468/
SEF-22/11/2021-FESPORTE-1018/2021
ANEXO UNICO -TRANSFERENCIA ESPECIAL 
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
VALOR :R$ 180.000,00
CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ 
Órgão: 05 – Secretaria de Educação e cultura
Unidade: 05.01 – Departamento de Educação
Dotação:12.361.001.10.10.03 melhoria,reforma e ou amplia-
ção da estrutura física de rede de ensino.
Fonte:101-Receita de impostos e transferencia de imposto;
VALOR:R$ 109.198,50
A Sessão Pública será no dia 20/12/2021, com inıćio às 13:45h, 
horário de Brasıĺia – DF.
Maiores informações podem ser obtidas no Departamento de 
Compras e Licitações, pelo e-mail: licitacao@cunhapora.sc.gov.br 
ou pelo telefone (49) 3646-3505.
A íntegra do edital se encontra disponível no site do Município: 
www.cunhapora.sc.gov.br. 
Cunha Porã/SC, 01 de dezembro de 2021.
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

A noite do dia 26 de novem-
bro foi de magia na Praça Muni-
cipal em Flor do Sertão. Centenas 
de pessoas aguardavam ansiosas 
a chegada do Papai e o acendi-
mento das luzes decorativas. E, 
como diz a canção, “seja rico ou 
seja pobre, o velhinho sempre 
vem”, não tardou para ele apare-
cer na avenida, sobre um cami-
nhão todo decorado. Ele teve di-
ficuldades para chegar à frente 
do presépio montado na praça, 
onde prontamente abraçou cada 
criança e distribuiu doces.

O público presente supe-
rou as expectativas da organiza-
ção do evento, conforme infor-
mou o secretário de Educação e 
membro da equipe organizado-
ra do evento, Leandro Neuhaus. 
“Desta vez fizemos uma chega-
da do Papai Noel diferente, sobre 
um pequeno trio elétrico, com 
som e luz, percorrendo do tre-
vo até a praça, onde nos impres-

FLOR DO SERTÃO Abertura oficial do Natal teve a chegada do Papai Noel 
em um trio elétrico que percorreu do trevo até a praça municipal

Luzes e Papai Noel encantam 
público em Flor do Sertão

Crianças puderam tirar foto com o Papai Noel e também ganharam doces

Público lotou o salão evangélico para assistir o show do Badin 

sionamos com a quantidade de 
crianças aguardando”, afirma ele, 
explicando a decoração feita no 
local: “priorizamos a praça, dei-
xando-a mais colorida e ilumina-
da que das outras vezes, já que é 
o principal ponto de encontro da 
cidade”, explica Neuhaus.

Segundo o prefeito Sidnei 

José Willinghöfer, após mais um 
ano com restrições, praticamente 
sem eventos públicos, as pessoas 
estão ansiosas para se reunir, ce-
lebrar e festejar, ainda mais nes-
te tempo de Natal. “Estamos su-
perando a pandemia sem perder 
nenhum florsertanense para essa 
doença, o que faz transbordar em 

nós a gratidão e a disposição para 
iniciar este tempo de Natal im-
buídos de fé, amor e paz no cora-
ção”, comenta ele ao fazer a aber-
tura oficial do tempo de Natal no 
município: “que seja um tempo 
de alegria e solidariedade, e que 
o novo ano traga muitas alegrias 
a todos”, desejou o prefeito.

Divulgação

Atrações da programa-
ção do Natal Mágico da Grati-
dão em Cunha Porã ocorreram 
no final de semana (27 e 28). No 
dia 26, ocorreu o show do Ba-
din O Colono na Cidade no sa-
lão evangélico do município. O 
evento contou com grande par-
ticipação e todos se divertiram 
muito com as apresentações.

No sábado (27), ocorreu a 
terceira edição do Stammtis-
ch na Praça da Bandeira, e con-
tou com apresentações cul-
turais, desafio do chope de 
equilíbrio e show com a Ban-

da 5 Fritz de Ibirubá/RS. E no 
domingo (28), aconteceu a tra-
dicional Caminhada das Lan-
ternas que iniciou na Igre-
ja Evangélica seguindo até a 
Igreja Luterana ao lado da Pra-
ça da Bandeira, e contou com a 
participação do Departamen-
to de Cultura e das igrejas.

Hoje (4), será realiza-
do o show de patinação no gi-
násio municipal a partir das 
19h30. E amanhã ocorre o des-
file natalino a partir das 19 
horas nas principais ruas e 
avenidas do município. 

CUNHA PORÃ
Programação de Natal tem sequência

Divulgação

mailto:licitacao@cunhapora.sc.gov.br
http://www.cunhapora.sc.gov.br/
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO COM 

REGISTRO DE PREÇO
Processo Licitatório:  606/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico Com Registro de Preço 

nº 081/2021
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BRI-
TAGEM MÓVEL (BRITADOR) PARA A SECRETARIA DE IN-
FRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, SC.

Origem Recurso: 
- GOVERNO FEDERAL: PLATAFORMA +BRASIL, 

TRANSFERENCIA ESPECIAL, PROGRAMA 09032021- VA-
LOR R$ 500.000,00;

- MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ: R$ 220.000,00 
Data da publicação: 03/12/2021
Data da abertura do certame: 16/12/2021 as 09:00 horas
LUZIA ILIANE VACARIN 
Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO
Processo Licitatório: 607/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA 

GLOBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL IN-
FANTIL CRIANÇA FELIZ, ENDEREÇO RUA MOURA BRASIL 
ESQUINA COM A AV. JOSÉ BONIFÁCIO, CENTRO, CUNHA 
PORÃ/SC, CONFORME PROJETOS EM ANEXO

Data da publicação: 03/12/2021
Data da abertura do certame: 22/12/2021 as 08:30 horas
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.

Seguindo com as formaturas 
do Programa Um Olhar para o 
Futuro, na última semana, ocor-
reu a entrega de certificados aos 
alunos do 5º ano da Escola Nú-
cleo Escolar Professora Maria 
Olinda Hermann, de Iracemi-
nha. O ato ocorreu na Câmara de 
Vereadores e contou com a par-
ticipação de autoridades munici-
pais, professores, imprensa e es-
tudantes. 

Durante o programa que 
teve duração de aproximada-
mente seis meses, o gerente da 
agência, Jones Maschio e a ge-
rente de negócios, Samara Tec-
chio, trabalharam com as crian-
ças três principais pilares que 
são: cooperativismo, educação 
financeira e a sustentabilidade. 

O presidente da Cresol Oes-
te Catarinense, Gilmar Scato-
lin, destacou que a cooperativa 

EDUCAÇÃO Durante os seis meses de curso os alunos aprenderam 
sobre cooperativismo, educação financeira e a sustentabilidade

Programa Um Olhar para o Futuro 
realiza formatura em Iraceminha

O ato ocorreu na Câmara de Vereadores e alunos receberam um certificado de participação

Divulgação

está cumprindo com seu papel 
e seus princípios cooperativis-
tas de levar educação, forma-
ção e informação à comunidade 
onde está inserida e demostra o 
seu interesse em colaborar por 
mudanças positivas nas socie-
dades locais. 

Da mesma forma o geren-
te da agência da Cresol, Jones 

Maschio, destacou a importân-
cia de se discutir assuntos tão re-
levantes desde os anos iniciais. “A 
educação financeira é algo que 
as crianças vão levar para a vida 
toda e compreender o real senti-
do do cooperativismo para o lo-
cal onde vivem transforma as lo-
calidades”, frisou ele.

Além de participar da forma-

tura os alunos também tiveram 
a oportunidade de conhecer o 
estúdio da Rádio Comunitária 
Nova Iraceminha. Eles conce-
deram entrevistas e, tanto pro-
fessores quanto estudantes, 
enalteceram o trabalho da Cre-
sol por ser uma cooperativa que 
se preocupa com o desenvolvi-
mento local.

Na segunda-feira (29), ocor-
reu a posse dos novos mem-
bros do Conselho de Alimenta-
ção Escolar (CAE) de São Miguel 
da Boa Vista. De acordo com a 
responsável técnica pelo Pro-
grama Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), Adriana Fi-
limberti Motter, os membros dos 
CAE são voluntários e realizam 
um trabalho social. “Eles pos-
suem atividades pertinentes ao 
acompanhamento e fiscaliza-
ção ao PNAE, como: controle so-
cial, fiscalização dos recursos re-
passados pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-

A Secretaria Munici-
pal de Agricultura de Ti-
grinhos iniciou nesta se-
mana os atendimentos em 
sua nova sede, localiza-
da no Loteamento Coope-
rios. “A mudança de en-
dereço faz parte do nosso 
compromisso de atender 

nossos munícipes com ex-
celência e qualidade”, fri-
sou o prefeito Derli de Oli-
veira. Uma estrutura com 
instalações modernas e 
aconchegantes desenvol-
vidas para proporcionar 
mais conforto, praticidade 
e segurança aos usuários.  

JUSTIFIQUE
Nova diretoria do CAE de São Miguel da 
Boa Vista é eleita 

Reunião ocorreu no Centro Educacional Municipal Professora Herminda Ivanir Ferraz

ção (FNDE) e recursos próprios 
do município, além de acompa-
nhar a alimentação escolar ofe-
recida aos alunos da rede mu-
nicipal de ensino das escolas 
públicas brasileiras”, explica.

Na oportunidade toma-

ram posse representantes do 
Poder Executivo, representan-
tes de pais de alunos, profis-
sionais da área de educação 
como professores e da socie-
dade civil.  Após a efetivação 
da posse dos novos membros, 

foi colocado em votação a es-
colha do presidente e do vice-
-presidente para o quadriênio 
2021/2025, sendo nomeados 
Diane Lair Bendlin como pre-
sidente do CAE e Adriane Lenir 
Formehl como vice-presidente. 

Divulgação

MUDANÇA
Secretaria de 
Agricultura está em 
novo endereço 



,  MARAVILHA 4 DE DEZEMBRO DE 202120

COTIDIANO

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

Grupo estava com drogas e 
mais de R$ 3 mil em dinheiro

Galpão armazenava mais de 600 caixas do vinho contrabandeado

VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E A SUA 
PRIORIDADE NO TRÂNSITO

Olá amigo (a) leitor (a).
Quem nunca escutou uma viatura policial ou ambulância pas-

sando pela sua cidade? Vocês sabem quais as condutas que devem 
ser tomadas?

Na atividade diuturna das forças de segurança pública, é normal 
os agentes atenderem ocorrências das mais diversas possíveis, ha-
vendo em muitas delas o caráter de urgência.

Por esse motivo, o Código de Trânsito Brasileiro, quando estabe-
leceu as normas gerais de circulação e conduta, determinou no arti-
go 29, inciso VII, que os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e 
as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circu-
lação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de 
policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.

Desse modo, quando em decorrência de efetiva prioridade e 
a utilização correta dos alarmes sonoros e de iluminação, deve-
-se observar:

a) todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela fai-
xa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b)  os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz 
intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via 
quando o veículo já tiver passado pelo local;

Portanto, amigo leitor, quando verificar que um veículo de 
emergência estiver com os sinais luminosos e sonoros ligados, é seu 
dever dar passagem, ou quando haja dificuldade ou impossibilidade 
de o fazer, por circunstâncias do trânsito, deverá ao menos facilitá-la.  

Assim, caso não for observada as prescrições legais, o infrator irá 
incorrer na infração de trânsito do artigo 189 do Código de Trânsito 
Brasileiro, de natureza gravíssima, cuja penalidade é de multa no va-
lor de R$ 293,47.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar pren-
deu quatro pessoas na noi-
te de terça-feira (30) por 
tráfico de drogas em Ma-
ravilha. O caso foi registra-
do por volta de 23h30 no 
Bairro Floresta. 

Os policiais observa-
ram quatro homens den-
tro de um Gol, nas pro-
ximidades de um local 
conhecido pela equipe 
por ser ponto de tráfico 
de drogas. 

Então, os policiais rea-
lizaram a abordagem. Em 
revista pessoal e no veí-

culo, a equipe localizou 
R$ 3.500 mil em dinhei-
ro, sendo que não soube-
ram informar a procedên-
cia do montante. Ainda, 
os policiais encontraram 
100 gramas entre maco-
nha e cocaína. 

De acordo com a PM, 
os quatro foram presos 
por tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico, e 
conduzidos para a delega-
cia da Polícia Civil.

FLAGRANTE Além de droga, Polícia Militar localizou dinheiro com os envolvidos

Quatro homens são presos por 
tráfico de drogas em Maravilha

Polícia Militar

O jovem de 18 anos, Fabia-
no Kipper Mai, autor da cha-
cina na creche Pró-Infância 
Aquarela, em Saudades, teve 
autorização para ser transfe-
rido para o Hospital de Cus-
tódia de Tratamento Psiqui-
átrico em Florianópolis. A 
decisão foi assinada na quinta-
-feira (25) pelo juiz Caio Lem-

gruber Taborda da Vara Úni-
ca da Comarca de Pinhalzinho.

O ofício com a decisão 
foi encaminhado ao hospi-
tal ainda na quinta-feira com 
o pedido de vaga em até cin-
co dias. Enquanto isso, o jo-
vem segue no Presídio Mascu-
lino de Chapecó onde recebe 
atendimento psiquiátrico.

AUTORIZADO
Com transtorno mental, autor da 
chacina será transferido para hospital

Um casal perdeu R$ 5 
mil após cair em um gol-
pe no dia 25 de novem-
bro em Descanso. 

Eles receberam a visita de 
um homem vendendo chás. 
Porém, durante a conver-
sa, ele teria oferecido a visi-
ta de um cacique para retirar 
os “maus presságios” que se 
anunciavam sobre a família.

O suposto vendedor vol-

tou à casa do casal, no dia se-
guinte, acompanhado pelo 
suposto cacique. Os dois te-
riam chegado ao local em 
um carro sedan de cor prata.

Após a consulta com o ca-
cique, o casal, com medo de 
que algo de ruim acontecesse 
com seus familiares, concor-
dou em pagar a quantia de R$ 
5 mil em dinheiro e entregar 
um cheque de R$ 11.400 mil.

Conforme a PM, os R$ 5 
mil foram sacados e entre-
gues aos homens. Os este-
lionatários tentaram trocar 
o cheque em uma agên-
cia bancária no municí-
pio de Belmonte. No entan-
to, um funcionário do banco 
não efetuou a troca, pois te-
ria alegado que a grafia esta-
va errada e imediatamente in-
formou a filha das vítimas.

ESTELIONATO

CONTRABANDO

Casal cai em golpe de consulta com cacique 
e perde R$ 5 mil

Polícia Militar localiza e apreende mais 
600 caixas de vinho

Uma grande apreen-
são de vinhos foi realiza-
da na quarta-feira (1º), no in-
terior de Dionísio Cerqueira. 
O fato foi registrado por vol-
ta das 17h, em uma proprieda-
de rural da Linha Separação.

A Polícia Militar recebeu in-
formações sobre um barracão 
para o armazenamento de vi-
nho. Após algumas horas de dili-
gências, a equipe realizou abor-
dagem no local. A proprietária 
de uma residência afirmou que 
o galpão tinha livre acesso e ela 
não sabia de nada, apenas re-
sidia no local. Ela foi presa. 

Dentro do barracão os po-
liciais encontraram mais de 
600 caixas de vinho totalizan-
do mais de 3.300 garrafas, todos 
da Argentina e sem nota fiscal. 

Polícia Militar
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ANTONIO DALLA PICOLA
Faleceu no dia 1° de dezembro, no Hospital 
Regional, aos 82 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Belmonte e sepultado no 
cemitério municipal de Santa Helena.

EDI MORCHE LOSCH 
Faleceu no dia 1° de dezembro, em sua 
residência, aos 80 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Evangélica da Linha Primavera Alta 
e sepultado no cemitério evangélico da Linha 
Primavera Alta.

OSCAR ANTONIO DOS SANTOS
Faleceu no dia 2 de dezembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica da Cabeceira do Poço 

Rico e sepultado no cemitério da comunidade.

LUCIO REIS DORFER
Faleceu no dia 2 de dezembro, no Hospital 
de Iporã do Oeste, aos 91 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha Boa 
Esperança em Tigrinhos e sepultado no 
cemitério da Linha Boa Esperança.

ZECA BORGES
O criador e coordenador do 
Disque-Denúncia, Zeca Borges, 
morreu no dia 3 de dezembro, 

aos 78 anos, vítima de infarto. O 
programa, criado em junho de 1995, chegou aos 
26 anos em 2021. Até 2020, o serviço ajudou a 
prender e a autuar 20 mil criminosos.

ESPORTE

FRANK WILLIAMS
Fundador de uma das equipes 
de maior sucesso da Fórmula 1, 
Frank Williams morreu no dia 28 

de novembro, aos 79 anos. Sob seu 
comando, a Williams conquistou nove Mundiais de 
Construtores (atrás apenas da Ferrari), 114 vitórias 
e 128 poles em uma história que começou em 
meados da década de 1970. O dirigente era o último 
representante dos chamados garagistas, pessoas 
apaixonadas por corridas que fundaram suas próprias 
equipes sem o apoio de grandes montadoras.

JAIRO LOURENÇO
O ator Jairo Lourenço morreu 
no dia 29 de novembro, aos 60 
anos, após sofrer AVC. Ficou 

conhecido pelo grande público por 
ter interpretado o personagem Luciano da novela 
Vale Tudo, exibida na TV Globo entre 1988 e 1989. 
Também atuou em outras produções, como O 
Dono do Mundo e Força de um Desejo. 

TOMMY LANE
O ator Tommy Lane morreu no 
dia 29 de novembro, aos 83 anos. 
Atuou em longas como 007: 

Viva e Deixe Morrer e Amor, Sublime 
Amor. Ele também apareceu na série policial Simon 
& Simon, dos anos 1980, e foi um notável músico 
de jazz.

RENAN CARLOS FETTER
Faleceu no dia 25 de novembro, em sua 

residência, aos 20 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Luterana da Linha Ouro Verde, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NOEMI GERBELLI
A atriz Noemi Gerbelli morreu 
no dia 2 de dezembro, aos 68 
anos. Ela ficou mais conhecida 

por interpretar a diretora Olívia, da 
novela Carrossel. Entre outros trabalhos na TV, estão 
Presença de Anita, Os Normais, A Diarista, A Favorita 
e Carinha de Anjo. Sua última aparição em novelas 
foi em 2018, em Deus Salve o Rei.

DEJANIRA CÂMERA STUANI
Faleceu no dia 28 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja da Linha Daltro 
Filho, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ARNALDO ZANELLA
Faleceu no dia 28 de novembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 81 anos. Seu 
corpo foi cremado no Crematório Dom José, em 
Santa Clara (RS).

JOANA KIPPER BAIERLE
Faleceu no dia 29 de novembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 92 anos. Seu 
corpo foi velado no salão da Linha Esplendor 
em Iraceminha e sepultado no cemitério da 
comunidade.

OBITUÁRIO

A Prefeitura de Maravilha, 
por meio da Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer, rea-
lizou o IV campeonato de Gi-

nástica Rítmica. A atividade 
ocorreu sábado (27), à tar-
de, no ginásio Nelcídio Imho-
ff (ao lado da PM). O evento 

contou com a participação de 
17 ginastas das turmas avan-
çadas competindo em quatro 
categorias de acordo com sua 

idade: mirim, pré-infantil, in-
fantil e juvenil. 

Cada ginasta se apresen-
tou com duas coreografias: 

mão livres e aparelho (exce-
ção da categoria mirim que 
competiu somente mãos li-
vres). Conforme os organi-

zadores, foram premiadas 
as três melhores ginastas de 
cada aparelho e o individu-
al geral.

GINASTAS Evento contou com a participação de 17 ginastas das turmas avançadas competindo em quatro categorias

Campeonato de Ginástica Rítmica é realizado em Maravilha 

Ginastas fizeram manobras com equipamentos Dançarina demonstrou equilíbrio e técnica no festival Apresentações encantaram o público

O Rotaract Club de Mara-
vilha realizou a 1ª edição da 
Vaca Atolada, um prato com 
mandioca e carne bovina. A 
entrega das marmitas ocorreu 

neste sábado (27), no horá-
rio de almoço, no Lar de Con-
vivência dos Idosos. Integran-
tes do Rotary Club ajudaram 
a cozinhar o prato. Conforme 

os organizadores, foram ser-
vidas 337 marmitas. O valor 
arrecadado será usado para 
custear as ações realizadas 
pelo Clube na comunidade.  

VOLUNTARIADO
Rotaract Club realiza primeira 
edição de vaca atolada

Evento gastronômico foi realizado no Lar de Convivência dos Idosos

Divulgação
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ESPORTE

Grêmio da Canela Gaúcha levantou 
o troféu após vitória de 4 a 0 na 

final contra Palmitos 

CINQUENTÕES Ingresso era um quilo alimento não perecível. O arrecadado foi doado para a 
Apae Marisol de Maravilha

Grêmio da Canela Gaúcha é campeão 
da Taça Celso Maldaner

A primeira Taça Celso 
Maldaner organizada pela ca-
tegoria cinquentões do Clube 
Recreativo Maravilha (CRM), 
para comemorar cinco anos 
de fundação da categoria ma-
ravilhense, já tem campeão. 
O Grêmio da Canela Gaúcha 
levantou a taça na manhã de 
domingo (28), ao vencer na fi-
nal a equipe de Palmitos, pelo 
placar de 4 a 0. Os gols saíram 
todos no segundo tempo.

Na oportunidade teve 
também a decisão do terceiro 
lugar entre Cunha Porã e Ira-
ceminha. Cunha Porã ven-
ceu por 2 a 0.

Na classificação final fi-
cou em 1º Grêmio da Cane-
la Gaúcha, 2º Palmitos, 3º 
Cunha Porã e em 4º Irace-
minha.

O goleiro menos vazado 
foi Ivonei Rech, do Grêmio da 
Canela Gaúcha e o Goleador 
Gelson Ludke da equipe de 
Palmitos. 

O ingresso era um qui-
lo alimento não perecível. O 
arrecadado foi doado para a 
Apae Marisol de Maravilha.

Gabriela Kreutz

SUB-16

PREMIAÇÃO

Campeonato interno de futsal começa em Maravilha 

Bola de Prata da ESPN Brasil vai ter presença de maravilhense 

Na segunda-feira (29), deu início o 
Campeonato Interno de Futsal de Maravi-
lha, categoria sub-16. O certame é organi-
zado pelo professor Gian Mauro Silva e são 
quatro equipes participantes, com joga-
dores da escolinha da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer (SEJL), de Maravilha.

A forma de disputa vai ser todos con-
tra todos e os dois melhores fazem a fi-
nal. Disputam o título Amigos do Tchemy, 
Bela Vista, Boleiros FC e Canarinhos Fut-
sal. A primeira rodada foi de muitos gols. 
Amigos do Tchemy 3 x 0 Bela Vista e Bo-
leiros FC 4 x 6 Canarinhos Futsal. Previsão é de que a competição dura pelo menos duas semanas São quatro equipes participantes da competição interna 

Fotos:Divulgação

Bola de Prata é uma pre-
miação anual do futebol bra-
sileiro, criada em 1970 pela 
revista Placar, e organizada 
pela ESPN Brasil desde 2016, 
que elege os melhores joga-
dores do Brasileirão. O prê-
mio foi idealizado pelos jor-
nalistas Michel Laurence e 
Manoel Motta. Todos os jogos 
são assistidos por jornalis-
tas da ESPN, sempre nos está-
dios, e atribuem notas de 0 a 
10 aos jogadores. Ao final do 
campeonato, são premiados 
os jogadores com as melhores 
médias, por posição (somen-

te os jogadores com mais de 
16 jogos são levados em con-
sideração). A melhor média 
de todas leva a Bola de Ouro. 

Em 2007 a Placar fez uma 
parceria com o canal de tele-
visão a cabo ESPN Brasil. Des-
de então, o evento de entrega 
do prêmio é feito por jornalis-
tas das duas empresas, assim 
como a distribuição de notas.

PARTICIPAÇÃO 
MARAVILHENSE 

E neste ano em especial a 
cidade de Maravilha, de cer-
ta forma, estará presente. A 

goleira Maravilha foi cha-
mada para participar da en-

trega da premiação. Em 
2021 o evento acontece na 

sexta-feira (10), e vai contar 
também com outras jogado-
res e ex-jogadoras de fute-
bol como Pretinha, Formiga, 
Calan e Milene Domingues. 

Em conversa com a 
nossa reportagem a Go-
leira Maravilha que resi-
de no interior do municí-
pio de Maravilha disse que 
se sente prestigiada em re-
ceber o convite para fa-
zer entrega da Bola de 
Prata. “E ainda mais nes-
te ano que vai ter premia-
ção para o futebol femini-
no também”, comemora.

Ainda conforme Mara-
vilha está vai ser a tercei-
ra vez que ela é chamada 
para participar de alguma 
atração do canal de televi-
são por assinatura. A pri-
meira vez fui entrevistada 
pelo Juca Kfuri em come-
moração aos 30 anos que 
o futebol feminino foi le-
galizado no Brasil, depois 
fui convidada para comen-
tar os jogos olímpicos do 
Rio em 2016 e agora a en-
trega da Bola de Prata que 
acontece ao meio dia do dia 
10 de dezembro”, finaliza.

Maravilha vai entregar a premiação para os melhores do Campeonato Brasileiro

Arquivo/O Líder
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ESPORTE

 ONEIDE BEHLING

No sábado (04) e domin-
go (05), o mesatenista mara-
vilhense Natan Zanchet, da 
classe 3 paralímpica partici-
pa do Campeonato Brasileiro 
de Tênis de Mesa em Joinvil-
le. O atleta da Administração 
Municipal de Maravilha, atra-
vés da Secretaria de Espor-
te, Juventude e Lazer, com-
pete na categoria individual, 
na classe 3 e também partici-
pa da competição de equipes 
de seleções estaduais, onde 
foi convocado pela Federa-
ção Catarinense de Tênis de 
Mesa (FCTM) para represen-
tar o Estado de Santa Catari-
na na classe 4. 

O professor Tiego Drumm 
acompanha o mesatenista e 
avalia a convocação para a se-
leção catarinense: “É a pri-
meira vez que temos um atle-
ta convocado para a seleção 
catarinense que está treinan-
do em Maravilha. Espera-
mos conseguir repetir este 

O grupo Só Cor-
ro de Maravilha partici-
pou 4ª Corrida Solidária 
da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer (RFCC), 
de Pinhalzinho. O even-
to aconteceu no domingo 
(28), e contou com percur-
so de até 10 quilômetros. 

Do grupo de Maravi-
lha, a atleta Márcia Gia-
comolli ficou em 5º lugar 
no geral, e 1º na catego-
ria de 50 anos ou mais e 
Rosmili Weizenmann, 2º 

lugar no geral, 1º na ca-
tegoria 40 a 49 anos.

Oneide Staud, garantiu 
o 6º lugar, Cleusa Arend fi-
cou em 7º e 6º lugar Lean-
dro Alcides Arend categoria 
50 anos ou mais, 4º lugar 
para Angelise Bárbara Ho-
ffmann categoria 40 a 49 
anos, 7º lugar Cristiano De-
martini categoria   30 a 39 
anos e 4º lugar Mickeli Ma-
teus Ceccon na categoria 
30 a 39 anos, nos percur-
sos de cinco quilômetros.

TÊNIS DE MESA É a primeira vez que um atleta que treina em Maravilha 
é convocado para a seleção catarinense

Atleta maravilhense é convocado 
para seleção estadual 

Ele foi convocado pela FCTM para representar o Estado de Santa Catarina na classe 4

Divulgação

feito nos próximos anos”, 
ressalta. 

Ainda conforme Drumm, 
na quinta-feira (09) até sába-
do (11), ele se junta aos atletas 
Leonardo França e Gusta-

vo Castanha em Itajaí, onde 
acontece o Parajasc, última 
competição oficial prevista 
no calendário da modalidade. 

O atleta agradece além 
da administração munici-

pal e secretaria de esportes, 
aos patrocinadores, especial-
mente Erva Daninha e Cons-
trutora Frandoloso, além de 
familiares, colegas de treino e 
demais incentivadores.

SOLIDÁRIA

MUNICIPAL

Grupo Só Corro participa de corrida em Pinhalzinho 

Taça Posto Kakareko realiza terceira rodada

Grupo participou e levou medalhas de diversas categorias 

Divulgação

O campeonato Munici-
pal de Futebol 7-Taça Pos-
to Kakareko teve sequ-
ência no sábado (27), em 
Maravilha. Os jogos acon-
teceram no Pena Branca 
e no Recanto Piacentini. 
No Pena Branca jogaram 

pela categoria livre mas-
culino com os resulta-
dos de: Jardim do Lago 
1 x 5 4S Amizade, Mara-
vilha Tintas 3 x 0 Sport 
Club auriverde, Automó-
veis Wilighoefer/Lava-
gem3 x 0 E A Construções 

e FM Pneus 1 x 1 Trans-
portes Bergossa. Na cate-
goria Veterano SER Vasco 
da Gama 1 x 3 SER Aurora. 

Os resultados no Re-
canto Piacentini foram: Na 
Livre Comercial Manorov 
5 x 1 Erva Daninha, Val-

ter Auto Elétrica 3 x 1 SOS 
Reparos, JP Metalurgica 3 
x 1 Guaicurus e JS Mecâ-
nica 0 x 5 Rudély MH. NA 
categoria veterano Atléti-
co Master 0 x 0 Mil Anos. 

A próxima roda-
da é neste sábado (04). 

PARA SEMPRE LEMBRADOS
Foi um lindo evento e todos que compareceram na Arena 

Condá ou que acompanharam no YouTube, na última segunda-
-feira, ficaram maravilhados com o evangelista Deive Leonardo. 
Ele tem o dom de pregar a palavra de Deus. Independente do cre-
do religioso todos ficaram aliviados e sabedores que a vida tem que 
ser levada com amor ao próximo. Parabéns aos organizadores do 
“Para sempre lembrados”. Homenagem às vítimas do acidente aé-
reo que matou 71 pessoas.

DOR NO CORAÇÃO
A tragédia completou cinco anos. Na coluna de hoje, me per-

doem, não vou escrever sobre Inter, Grêmio e esporte local. Vou 
resgatar um texto que escrevi logo após o acidente. Na época, ao 
lado de Celso Ledur e Elói Becker cobrimos e vivemos o vestiário 
da Chapecoense. Essa tragédia se assemelhou à perda de um fami-
liar. Perdemos colegas de profissão que faziam o rádio esportivo do 
Oeste de Santa Catarina pulsar. E uma geração de atletas profissio-
nais que vamos lembrar sempre. Não tem profissionalismo nesta 
hora que faça segurar as lágrimas. Estamos acostumados a driblar 
sentimentos no rádio em nome da notícia. Foi um dos momentos 
mais difíceis da minha carreira, noticiar a morte de colegas e pro-
fissionais de um time emergente no futebol. A voz faltou.

ROTINA 
Logo na chegada, encontrávamos Gelson Galiotto entrevis-

tando torcedores no lado de fora da Arena Condá. Nossa primei-
ra parada era na cabine da Oeste Capital FM, onde Renan Agnolin 
tinha o café quentinho durante os jogos no inverno. Na sequência 
Fernando Doesse vinha percorrendo as cabines de transmissão, 
perguntando se estava tudo certo: “já estão com retorno do estú-
dio?”.  Sem esquecer Jota Biavatti, sempre requisitado para contar 
os “causos” policiais.

Na zona mista o repórter da Super Condá Edson Luiz Picolé já 
orientava brincando: “fica do meu lado que você consegue as me-
lhores entrevistas”. Douglas Dorneles, repórter da rádio Chapecó, 
mais fechado dizia: “antes da jornada esportiva entrar no ar somos 
todos amigos, depois é cada um por si”. Nossa alegria era ver o as-
sessor de imprensa Cleberson da Silva chegando com a escalação 
da Chapecoense. Sempre com um sorriso largo, soltava sua frase: 
“estavam ansiosos pela minha chegada, né?”. Já Gilberto Thomaz, 
o Giba, tinha a responsabilidade de repassar estatísticas, os joga-
dores pendurados, confrontos... “deixo tudo mastigadinho para 
vocês”, brincava. Todos fazem parte de uma bonita história que ter-
minou de forma trágica.

HUMILDADE DA DIREÇÃO 
No final das partidas a chegada de Sandro Pallaoro, “o presi-

dente”, para as entrevistas era peculiar. Se o time havia vencido, era 
só elogios! Em caso de derrota a revolta com a arbitragem era cer-
ta. Não consigo dimensionar o tamanho da perda, mas ao lado de 
Mauro Stumf e Cadu Gaúcho, assessores diretos no futebol, posso 
dizer que esse trio era de diálogo fácil.

Para sempre lembrados!



Projeto Contação de Histórias 
atende turmas de creche 
e pré-escola PÁGINA 10

O cronograma teve início 
ainda no mês de outubro 
e encerrou na quarta-feira 
(1º), passando por todas as 
creches do município

Com obra de ampliação, Secretaria de Saúde anuncia 
mudanças no atendimento do Centro Especializado 

PÁGINA 16

OFICINAS

ESPORTE 

Cultura 
segue com 
cronograma de 
apresentações

Grêmio da Canela 
Gaúcha é campeão 
dos Cinquestões

Desde a última sexta-feira (26), houve 
apresentações de dança, zumba, 
acordeon e violão e exposição 

Taça Celso Maldaner encerrou no 
domingo (28), e teve como ingresso 
um quilo de alimento

PÁGINA 12

PÁGINA  22

EDUCAÇÃO  

Carine Arenhardt/O Líder


