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RETROS
PECTIVA

NA NOSSA PRIMEIRA EDIÇÃO 

DO ANO, APRESENTAMOS 

A RETROSPECTIVA 2021. 

OS PRINCIPAIS FATOS QUE 

MARCARAM O ANO, OBRAS, 

INVESTIMENTOS, DESAFIOS E 

SUPERAÇÕES DA PANDEMIA. 

COMO FOI O ANO EM 

MARAVILHA E REGIÃO? VOCÊ 

ACOMPANHA A SEGUIR UM 

LEVANTAMENTO MENSAL COM 

AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS.
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ELOY JOSÉ RANZI
Em 23 de janeiro de 2021, morreu 
Eloy José Ranzi aos 79 anos. 
Ele ficou internado no hospital 
de Florianópolis para recuperar a saúde, mas não 
resistiu e faleceu. Em sua carreira política, ele ocupou 
o cargo de prefeito e vice-prefeito em Maravilha e 
deputado estadual. 

OBITUÁRIO

IMUNIZAÇÃO Médicos e profissionais da linha de frente foram os primeiros imunizados

Profissionais da Saúde 
recebem primeiras doses da 
vacina contra a Covid-19

Arquivo/O Líder

RECOMEÇO

SEM NEGÓCIOS

Planos de contingência 
para a volta às aulas 
são aprovados 

Pandemia força cancelamento da feira 
Itaipu Rural Show 

Com uma expectati-
va de normalidade e va-
cinação, ainda no mês de 
janeiro as escolas já se or-
ganizavam para recome-
çar as aulas de forma pre-
sencial em Maravilha. O 
trabalho vinha sendo fei-
to durante a pandemia fo-
cando em 2021. Em janeiro, 
seis planos de contingên-
cia haviam sidos aprova-
dos pelo Comitê Municipal 
de Educação. A ideia divi-
dia opiniões sobre o retor-
no e por isso um protoco-
lo de segurança foi feito. 

A secretária de Educa-
ção, Cleusamar Preuss, ain-

da ressaltou sobre os cui-
dados na época. “O retorno 
vai obedecer, rigorosamen-
te, medidas sanitárias que 
tratam do transporte esco-
lar, número de alunos em 
sala, turnos, adequação de 
espaços, uso de equipa-
mentos de proteção indi-
vidual, alimentação esco-
lar, atividades pedagógicas, 
gestão de pessoas e todos 
os aspectos da rotina do se-
tor de educação”, reforçou. 

Foi o que aconteceu no 
decorrer do ano. Uma re-
tomada gradual dentro 
da sala de aula com siste-
ma misto e presencial.

Comitê se reúne para avaliar planos das escolas

Médico Laércio Fornasari foi o primeiro a receber a dose da vacina

Presidente da Cooperativa Regional Itaipu, Arno Pandolfo

Em janeiro, a tão espera-
da vacina contra a Covid-19 
chegou em Maravilha. Foi no 
dia 19, uma terça-feira à tarde 
para ser exato. Assim que as 
294 doses chegaram ao posto 
de Saúde do Bairro Floresta, 
imediatamente foram apli-
cadas. As primeiras pessoas 
que receberam a vacina fo-
ram os profissionais da Saú-
de. São eles: médicos Laércio 
Fornasari e Saray Perez Hec-
tor, as enfermeiras Ana Paula 
Huppes e Daiane Buzatto, e a 
técnica em enfermagem Jus-
sara De Lazari.  

O número de doses era 
baixo e a Administração  Mu-
nicipal se articulava para 
tentar comprar vacinas por 
conta própria, mas não foi 
possível. Dia após dia as vaci-

nas foram chegando e novos 
grupos de pessoas foram con-
templados, começando com 

idosos, pessoas com comor-
bidades, indígenas até chegar 
aos mais jovens. Todas as eta-

pas foram seguidas conforme 
o Plano Nacional de Vacina-
ção do Ministério da Saúde. 

Ainda no começo de 2021, a 
23ª edição da Itaipu Rural show foi 
cancelada. A feira reúne comér-
cio agrícola, agricultores e visitan-
tes de toda região, mas precisou 
ser cancelada para evitar o con-
tágio da Covid-19. O evento se-
ria realizado entre os dias 16 a 22 
de fevereiro em Pinhalzinho. Se-
gundo o presidente da Cooperati-
va Regional Itaipu, Arno Pandol-
fo, na edição anterior, mais de 60 
mil pessoas passaram pelo local. 

Sobre a edição deste ano, o 
presidente disse, na época, que a 
feira seria realizada com peque-
nos grupos de produtores rurais 
e técnicos da área de abrangên-
cia da cooperativa para conhe-
cer as novidades da agricultura. 
Segundo Pandolfo, a Cooperitai-
pu já anunciou que a nova edi-
ção do evento será realizada en-
tre os dias 16 a 19 de fevereiro de 
2022 no parque de exposições 
da cooperativa em Pinhalzinho.

Divulgação

Divulgação
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No Sicoob
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rende muito mais. Procure sua cooperativa

e saiba mais!

O Sicoob divide os resultados com você.

Guardando seu dinheiro no Sicoob, você tem bons rendimentos,
segurança e aumenta sua participação nos resultados da cooperativa,
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Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | SAC - 24h 0800 724 4420

TELMO DE LIMA FREITAS 
O cantor e compositor Telmo de 
Lima Freitas morreu no dia 18 de 
fevereiro, aos 88 anos. Ele foi um 
dos nomes mais representativos da música gaúcha, 
sendo autor de sucessos como Cantiga de Ronda, 
Baile de Rancho, Esquilador e A Mesma Fuça.

OBITUÁRIO

SUSTO Com chuva de pedras, temporal causa destelhamentos, queda 
de árvores e alagamentos

Temporal causa prejuízos 
e assusta moradores

Fotos: Arquivo/O Líder

OESTE EM COLAPSO

EM ALTA

UTI de Maravilha é 
transformada em ala 
exclusiva para Covid-19

Em fevereiro, gasolina era vendida por R$ 5,08 o litro

Após transtornos, equipes de Maravilha realizaram a limpeza das ruas e o levantamento dos estragos

Hospital de Maravilha transforma todas as vagas de UTI em leitos para tratamento 
da Covid-19

Na tarde do dia 9 de feve-
reiro, um forte temporal, com 
granizo e vento, atingiu o mu-
nicípio de Maravilha e causou 
destelhamentos, alagamen-
tos e queda de árvores. Várias 
ruas ficaram bloqueadas devi-
do ao grande volume de água. 
Os pontos mais afetados fo-
ram as avenidas Sul Brasil, Pa-
dre Antônio, Anita Garibaldi e 
Sete de Setembro, no centro. 
Outros municípios da região 
também foram atingidos, mas 
sem grandes danos.

OS ESTRAGOS
Foram registrados deste-

lhamentos no Posto de Saú-
de do Bairro Bela Vista, na 
Avenida Presidente Kennedy 
e na Avenida Padre Antônio, 
sendo necessária a distribui-
ção de lonas e orientação aos 
moradores. 

Uma árvore caiu na Ave-

O líquido precioso para 
o transporte só subiu no últi-
mo ano. Em fevereiro, o litro 
da gasolina comum era vendi-
do por R$ 5,08 em média. Em 
apenas dois meses, quatro rea-
justes já haviam sido feitos. De 
lá pra cá, o preço continuou 
subindo, chegando a uma mé-
dia próxima de R$ 7,00 o litro. 

A fim de passar mais 
transparência no preço, o pre-
sidente Jair Bolsonaro edi-

tou um decreto para que os 
postos informem a composi-
ção do preço da gasolina. In-
formações como valor médio 
regional no produtor ou no 
importador; preço de referên-
cia para ICMS, imposto que 
é cobrado pelos estados; va-
lor PIS/Cofins e da Contribui-
ções de Intervenção no Do-
mínio Econômico (Cide). Na 
prática funcionou, mas o pre-
ço continuou disparando. 

Em fevereiro do último 
ano, Maravilha atingia a mar-
ca de 180 pessoas infecta-
das pelo novo coronavírus, 
além de oito pacientes nos 
hospitais. O ritmo acelera-
do de transmissão da doen-
ça acompanhava a tendência 
no Estado. Naquela épo-
ca, Santa Catarina registrava 
alta no total de casos ativos 
da doença e isso pressionava 
o sistema público de saúde. 
A situação levou ao fecha-
mento de estabelecimen-
tos para conter a doença. 

Devido à demanda nos 

hospitais, as 10 vagas de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) do hospital São 
José de Maravilha foram 
transformadas em leitos ex-
clusivos para atendimen-
to de pacientes com Co-
vid-19. Essa transformação 
ocorreu após solicitação do 
governo de Santa Catari-
na. A alteração foi realiza-
da após o colapso no siste-
ma de saúde dos municípios 
da região em razão do au-
mento no índice de pesso-
as contaminadas e que neces-
sitam de terapia intensiva. 

nida Maravilha, em frente ao 
Caic, na Rua Rodolfo Mene-
zes, com dano na fiação elé-
trica de baixa e alta tensão, 
sendo acionado a Celesc para 
manutenção da rede. Tam-

bém houve queda de árvo-
re na Avenida Anita Garibaldi 
e na Rua General Eurico, no 
Bairro Jardim.

Ainda, foi atendida uma 
ocorrência para abertura de 

um elevador em um edifício 
da cidade, na Avenida Eu-
clides da Cunha, que apre-
sentou problemas no pri-
meiro pavimento. Ninguém 
ficou ferido. 

Esse era o preço da gasolina em fevereiro deste ano 
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MELHORIAS Objetivo foi dobrar a capacidade de armazenamento no local 

Casan realiza limpeza profunda 
na barragem de captação 

RIO IRACEMA

DETALHES

Prefeito viaja à Brasília 
e trata sobre obras

Maravilha recebe decoração 
especial de Páscoa 

A Casan realizou em mar-
ço do último ano, uma profun-
da limpeza na barragem de cap-
tação de água na estação do Rio 
Jundiá, no interior de Maravilha. 
O local passou por desassore-
amento, com retirada de lama, 
vegetação e outros materiais.  

A equipe do Departa-
mento de Cultura de Mara-
vilha promoveu a montagem 
da decoração de Páscoa em 
pontos estratégicos do mu-
nicípio, como na Praça Pa-
dre José Bunse, Avenida Arau-
cária e em frente à prefeitura. 

Conforme a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert Hei-
neck, foram utilizadas mais 

de três mil casquinhas plás-
ticas na decoração. O desta-
que foi para o túnel na pra-
ça da Igreja Matriz, enfeitado 
com casquinhas, cenouras e 
flores. Além disso, teve coelhos 
de 1,64 cm de altura no local 
e um ovo gigante para que as 
crianças pudessem tirar fotos. 

Máquinas retiraram lama e vegetaçãoDonati entregou um relatório completo sobre as obras já executadas 

A Casan afirmou que o ob-
jetivo era dobrar a capacidade 
de armazenagem da água após 
a limpeza, já que diversas car-
gas de lama foram retiradas. De 
acordo com a empresa, o traba-
lho foi bastante técnico, já que 
máquinas retiraram a lama, que 

precisou de repouso para trans-
porte e descarte. 

A Comissão Especial em 
Prol da Captação, Tratamen-
to e Distribuição de Água e Sa-
neamento Básico, da Câma-
ra de Vereadores, promoveu 
uma vistoria no local.  De acor-

do com o presidente da Comis-
são, vereador Natalino Prante, 
o gerente da Casan, André To-
nello disse que a limpeza palia-
tiva não resolveria o problema 
no local, pois o acúmulo de su-
jeira ocorreria novamente em 
curto prazo. 

O prefeito de Mara-
vilha, Sandro Donati, es-
teve em Brasília em reu-
nião com o Ministro do 
Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Mari-
nho, para solicitar os re-
cursos necessários para 
a segunda etapa de 
obras no Rio Iracema. 

Em resposta, o minis-
tro disse que era preciso 
aguardar a aprovação do 

orçamento e sanção presi-
dencial. Também em Bra-
sília, Donati conseguiu a 
liberação de mais de R$ 
2,1 milhões para o paga-
mento de obras de asfal-
to já executadas em Mara-
vilha. O prefeito também 
cumpriu agenda em Flo-
rianópolis para rece-
ber um veículo destinado 
para o trabalho da equipe 
da alimentação escolar. 

Divulgação

Divulgação

Cenário na Praça Padre José Bunse 
é ideal para fotos 

Arquivo/O Líder
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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!

EDSON MONTENEGRO
O ator Edson Montenegro morreu no 
dia 21 de março, aos 63 anos, vítima 
de covid-19. Ele ficou famoso pelo 
filme Cidade de Deus. Também atuou em diversas 
novelas, como em Cúmplices de um Resgate.

OBITUÁRIO

COVID-19 Estado enfrentava colapso, com falta de leitos para tratar 
pacientes com sintomas graves 

Com UTI lotada, quatro pessoas morrem 
à espera de vagas em Maravilha 

INVESTIMENTOS

PANDEMIA

Prefeitura anuncia 
mais de R$ 6 milhões 
em obras

Município ultrapassa 230 casos ativos

A falta de leitos de UTI 
no Hospital São José de Ma-
ravilha foi uma grave crise 
enfrentada entre o final de 
fevereiro e início de março 
do último ano. Em três dias 
(no mês de março), qua-
tro pessoas morreram en-

quanto aguardavam vaga na 
Unidade de terapia Intensi-
va. As vítimas eram idosas e 
dos municípios de São Mi-
guel da Boa Vista e Chape-
có. Elas estavam na Ala Co-
vid intubadas na ventilação 
mecânica. 

A situação que o hospi-
tal de Maravilha passou não 
foi diferente de outras uni-
dades da região. A UTI do 
hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, por exem-
plo, também estava lotada 
na época. No Estado, a taxa 

de ocupação geral chegava a 
96%, segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Pacientes de Santa Cata-
rina foram encaminhados 
para tratamento no estado 
do Espírito Santo, por falta 
de vagas. 

O início de março foi 
marcado por um pico de ca-
sos ativos de Covid-19 em 
Maravilha. Na primeira se-
mana do mês, foram conta-

bilizados 237 casos ativos da 
doença no município, núme-
ro recorde na época. Um bo-
letim do Hospital São José 
informou que todas as va-

gas da Unidade Intensi-
va de Tratamento (UTI) es-
tavam ocupadas. A maior 
parte dos pacientes, cinco 
de 10, eram de Maravilha. 

Pacientes precisa-
vam ser intubados fora 
da UTI, enquanto aguar-
davam vagas em lei-
tos de terapia intensiva. 

O prefeito Sandro Do-
nati e o vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol anunciaram um 
pacote de 13 obras que jun-
tas superam o valor de R$ 
6 milhões em investimen-
tos no município. São obras 
nos setores de infraestru-
tura, saúde e educação. 

No setor de Saúde, foi 
contemplada a construção 
do segundo e o terceiro pavi-
mento do Centro Especiali-
zado em Saúde. No setor de 
Infraestrutura as obras con-

templam a construção da 
ponte na Avenida 7 de Se-
tembro, além da pavimen-
tação asfáltica de 12.600 
metros de vias públicas.

No setor de Educação fo-
ram anunciados mais R$ 200 
mil em recursos próprios do 
município para reformas no 
Centro Educacional Infan-
til Branca de Neve Exten-
são, reforma do setor de Me-
renda Escolar e reforma no 
Centro Educacional Infantil 
Proinfância Criança Sorriso. 

Leitos da UTI do Hospital São José estão lotados Foto mostra como era o local onde foi construída a ponte da Avenida Sete de Setembro 

Divulgação

Arquivo/O Líder
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Uma reportagem cir-
culada em abril do último 
ano, apontou um aumen-
to acima de 48% no custo 
produção de suínos, acu-
mulados nos 12 meses an-
teriores. Este índice foi 
impulsionado pela eleva-
ção dos custos com nutri-
ção, que ficou em 43,3%. A 
isso se somou ainda a de-
manda no mercado inter-
no, afetada pela crise eco-
nômica e pela elevação 
dos preços da carne suína. 

Pedro Galera, cria-
dor independente, ou 

seja, sem vínculo com fri-
goríficos, disse acredi-
tar que o aumento de cus-
tos foi superior a 70%. 
Segundo ele, em 2020 
o saco de milho custa-
va em torno de R$ 45,00 
e abril de 2021 ultrapas-
sou o valor de R$ 100,00. 

A reportagem apontou 
que a avicultura catarinen-
se também enfrentava alta 
nos custos de produção. 
A Embrapa Suínos e Aves 
calculava um crescimen-
to de 48,3% no acumulado 
dos 12 meses anteriores. 

DROGAS A ação foi deflagrada nas cidades de Mondaí, Cunha Porã, Maravilha e Palmitos

Operação prende sete pessoas por tráfico

Helicóptero foi utilizado para trabalho de 
busca em Maravilha e região

Fotos: Arquivo O Líder

PECUÁRIA
Custo de produção 
preocupa criadores 
de suínos

A Polícia Civil, com 
apoio da Polícia Militar e 
do Serviço Aeropolicial de 
Fronteira, desencadeou em 
abril do último ano a “Ope-
ração 158”, que resultou na 
prisão de sete pessoas na 
grande região. A ação foi 
deflagrada nas cidades de 
Mondaí, Cunha Porã, Mara-
vilha e Palmitos. 

Participaram de uma 
coletiva de imprensa, para 
apresentar os detalhes após 
a ação, o delegado Regional 
de Polícia Civil, Wesley An-
drade, acompanhado dos 
delegados Cléverson Müller, 
Roberto Carpeggiani Morei-

ra e do comandante do 11º 
BPM/Fron, tenente coronel, 
Jailzon Franzen. 

Além das prisões, a ação 
policial resultou na apreen-
são de três carros, quatro 
motos, R$ 2 mil em dinhei-
ro, três balanças de precisão, 
celulares, maconha e cocaí-
na. Levando em consideração 
somente os veículos apreen-
didos durante a operação, os 
quais eram utilizados para o 
tráfico, os criminosos tiveram 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 80 mil.

Custos de produção preocupam produtores de suínos

No dia 18 de abril a As-
sociação Empresarial de Ma-
ravilha comemorou 51 anos 
de sua fundação. A Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Maravilha (Acimar) foi fun-
dada em 1970 por empresá-

rios locais. O primeiro pre-
sidente eleito foi Ivo Roman 
(in memoriam), mas após 
essa gestão de 1970 a 1972, 
a Acimar ficou 15 anos de-
sativada, sendo a reativa-
ção em 1987. Após a sua re-

ativação, 10 presidentes 
permaneceram no cargo 
até a unificação da Acimar 
para Associação Empresa-
rial e CDL de Maravilha. 

Para comemorar o ani-
versário, a entidade reali-

zou a inauguração da Gale-
ria de Presidentes e fez ainda 
a distribuição de um mimo 
aos associados. Atualmen-
te, a CDL e Associação Em-
presarial representam mais 
de 520 empresas associadas. 

Galeria dos ex-presidentes da Associação Empresarial 

COMEMORAÇÃO
Associação Empresarial de Maravilha 
completa 51 anos de história
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NESTA VIDA, NADA SE RESOLVE 
FUGINDO DOS PROBLEMAS

Pare de pensar em fugir das dificuldades. Fugir das di-
ficuldades não é um meio de se livrar do sofrimento; pelo 
contrário, tal atitude só contribui para prolongar o so-
frimento. É preciso ter atitude oposta, isto é, es-
tar disposto a enfrentar os problemas. 
Qualquer dificuldade pode ser 
transformada em prazer ou 
satisfação quando enfren-
tada com determinação.

A Apae de Maravilha 
comemorou seus 36 anos 
de história em 2021. A As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, 
Apae de Maravilha foi cria-
da em 3 de maio de 1985 
por um grupo de maravi-
lhenses, entre eles pais, 
profissionais e amigos. 

A reportagem contan-
do a história da instituição 
dedicada a educação espe-
cial no município circulou 
no jornal O Líder em abril 
do último ano, poucos dias 
antes do aniversário. A ma-
téria lembrou fatos impor-
tantes como a criação da 
primeira diretoria da Apae, 
eleita no dia 25 de maio 
de 1985, tendo como pre-
sidente Maximino Tume-
leiro, além da trajetória 
para construção da escola. 

Conforme a diretora da 

O prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, realizou um 
roteiro de audiências com li-
deranças em Florianópolis 
em abril do último ano. Ele 
esteve com a então governa-
dora interina, Daniela Rei-
nehr, com a presidência da 
Casan e deputados estaduais. 
Em entrevista, Donati afir-
mou que o objetivo foi cobrar 
investimentos e captar recur-
sos para Maravilha. 

Na Casan, o assunto foi 
melhorias no abastecimento 
de água e o sistema de esgo-
tamento sanitário. 

ASFALTO PARA BOM 
JESUS DO OESTE

Em audiência com Da-
niela Reinehr, Donati deba-
teu sobre o asfaltamento do 
trecho entre Maravilha e Bom 
Jesus do Oeste, obra que foi 

A demanda pelo serviço 
de assistência social foi mui-
to superior ao tradicional com 
a pandemia de coronavírus em 
Maravilha. A informação foi re-
passada pela secretária de as-
sistência social do município, 
Kathiucya Lara Immig, ain-
da em abril do último ano.  

De acordo com a secretá-
ria, em razão da necessidade, 
a equipe se modificou para fa-
zer o atendimento, com horá-
rios agendados e opção pelo 
aplicativo WhatsApp. Segun-

do ela, o cenário estava bas-
tante modificado e muitas 
pessoas perderam o empre-
go no período de pandemia. 

Kathiucya também fa-
lou sobre as ações para in-
serir as pessoas no mercado 
de trabalho, já que Maravi-
lha possui muitas vagas for-
mais. Assim, a equipe esteve 
dedicada para atender quem 
estava necessitando de au-
xílio naquele momento e re-
encaminhar desempregados 
para o mercado de trabalho. 

INFRAESTRUTURA Sandro Donati conversou com a então 
governadora interina e deputados

Em Florianópolis, prefeito 
pede recursos para asfalto 
e melhorias na Casan

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município tem 
aumento nos pedidos 
de auxílio temporário 

Secretária Kathiucya Lara Immig afirma que o município está ajudando as pessoas no 
momento de pandemia

Instituição trabalha com a educação especial e diversas terapias, com atendimentos especializados 

Prefeito de Maravilha, Sandro Donati, visitou o estúdio da Rádio Líder

Fotos: Arquivo O Líder

ANIVERSÁRIO
Apae completa 36 anos de atendimento

entidade, Silvana Gotar-
do, além de recursos do po-
der público, a Apae sempre 

contou com a colabora-
ção de amigos e pais. Atual-
mente possui uma diretoria 

formada por 30 voluntários, 
entre eles pais e amigos 
do movimento apaeano. 

autorizada pelo governo esta-
dual nos meses seguintes. Na 
oportunidade, o prefeito de 

Maravilha reforçou a neces-
sidade de pavimentação até 
Bom Jesus do Oeste, repre-

sentando uma ligação direta 
entre Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

VITO DOMINGOS BONAMIGO
O ex-colaborador do Grupo WH 
Comunicações Vito Domingos 
Bonamigo morreu no dia 13 de abril, 
vítima de câncer aos 72 anos. Ele foi colaborador 
da Rádio Líder FM, por 17 anos. Bonamigo era 
casado com Ema Lorena Bonamigo e teve dois 
filhos, Adenir e Rosane. Em Maravilha, Bonamigo 
dedicou-se a trabalhar e colaborar com entidades e 
clubes de serviço.

OBITUÁRIO
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TRAGÉDIA Fabiano Kipper Mai, 18 anos, chegou na creche de bicicleta com duas facas

Chacina em creche de Saudades choca país 

ORTOPEDIA FALTA DE VAGAS
Saúde pública ganha 
nova especialidade

Mais de 30 empresários discutem melhorias 
para estacionamento 

Em Maravilha a ortope-
dia passou a integrar os ser-
viços da rede pública, com 
três médicos ortopedis-
tas credenciados para fa-
zer os atendimentos. O en-
caminhamento é feito pelo 
médico da Unidade Bá-
sica de Saúde do pacien-

te e agendado pela re-
gulação do município. 

Objetivo era zerar a 
fila pelas consultas orto-
pédicas, uma das gran-
des demandas da rede. 
Nos primeiros dias de 
atendimento foram cer-
ca de 40 pacientes. 

- Mirla Renner, de 20 anos, era agente 
educacional na escola
- Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, era 

professora e dava aulas na escola há cerca 
de 10 anos
- Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

- Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses
- Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 
8 meses.

Encaminhamento é feito pelo médico da Unidade Básica de Saúde do paciente e 
agendado pela regulação do município Entidade buscou parceria para colocar projeto em pratica

A diretoria da CDL e As-
sociação Empresarial reuniu-
-se com mais de 30 empresá-
rios no auditório das entidades 
para debater um assunto po-
lêmico em Maravilha: estacio-

namento. Na oportunidade 
foram convidados empresá-
rios que possuem suas em-
presas no “miolo” das ave-
nidas Araucária e Sul Brasil, 
para que todos pudessem co-

nhecer um projeto desenha-
do pelas diretorias da Asso-
ciação e CDL de Maravilha. 

Na oportunidade a entida-
de recebeu o aval dos empre-
sários para seguir com o pro-

jeto que visa aliviar a situação 
em alguns pontos e avenidas de 
Maravilha. Além disso, durante 
a reunião, destacou-se a impor-
tância da conscientização sobre 
as vagas de estacionamento. 

Fotos: Arquivo O Líder

Por volta das 10h35 do dia 
4 de maio, o 2º Batalhão da 
PM de Chapecó recebeu di-
versas ligações de Saudades 
pedindo ajuda. O relato era 
de que haviam pessoas gri-
tando em frente a Escola Pró-
-Infância Aquarela. Alguns 
funcionários da escola chega-
ram a relatar aos policiais que 
um homem havia entrado e 
ferido crianças e professoras. 

Fabiano Kipper Mai, 18 

anos, chegou na creche de bi-
cicleta com duas facas, com-
pradas há pouco tempo. De 
acordo com o delegado respon-
sável pelo caso, Jerônimo Fer-
reira Marçal, apenas uma delas 
foi utilizada para o crime. Cinco 
vítimas morreram após o ata-
que, todas atingidas com pelo 
menos cinco golpes de facão. O 
assassino tentou entrar em to-
das as salas da creche, mas pro-
fessoras conseguiram se trancar 

e proteger as crianças.
Depois de ferir as vítimas 

ele golpeou o próprio corpo. 
Ele foi internado e passou por 
uma cirurgia, sendo preso al-
guns dias depois. 

VELÓRIO 
As ruas de Saudades es-

tavam praticamente vazias 
naquela quarta-feira, dia 5 de 
maio. O silêncio tomou con-
ta da cidade devido ao velório 

coletivo das cinco vítimas do 
atentado ocorrido na creche 
Aquarela. Os corpos foram ve-
lados no Parque de Exposições 
Theobaldo Roos com o culto 
ecumênico celebrado pelo bis-
po Dom Odelis José Magri. No 
Cemitério Municipal, duran-
te o sepultamento, alguns fa-
miliares das vítimas passaram 
mal e precisaram de atendi-
mento de enfermeiras que es-
tavam no local. 

SOBREVIVENTE 
Henrique Hübler de 
1 ano e 9 meses, 
sobrevivente 
do ataque em 
Saudades, foi 
resgatado e 
encaminhado 
para a Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTI) em Chapecó, 
recebendo alta 
alguns dias depois. 

QUEM FORAM AS VÍTIMAS
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CASILDO MALDANER 
Faleceu no início da madrugada 
de 18 de maio em decorrência 
de um câncer, o ex-governador e 
ex-senador Casildo Maldaner. Ele havia completado 79 
anos em abril. Maldaner teve uma das mais longevas 
e profícuas trajetórias da história política catarinense. 
Em 1962 iniciou a vida pública como vereador, na 
cidade de Modelo, depois disso, já filiado ao MDB, foi 
eleito deputado estadual por dois mandatos. Em 1986, 
na chapa encabeçada por Pedro Ivo Campos, foi eleito 
vice-governador do Estado. Com o falecimento de Pedro 
Ivo, em 1990, assume a chefia do Executivo estadual, 
concluindo o mandato em março de 1991. Depois disso, 
foi eleito senador da República (1995-2003).

OBITUÁRIO

CHUVA Em Maravilha mais de 20 famílias que tiveram suas casas 
destelhadas solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros

Temporal causa estragos e 
prejuízos na região

MODIFICAÇÕES

UMBRELLA STREET 

Audiência pública debate 
alteração no zoneamento 
e perímetro urbano 

Instalação artística feita com guarda-
chuvas encanta moradores 

Na noite do dia 21 de maio 
um temporal causou prejuí-
zos e assustou a população de 
Maravilha e região. Não houve 
registro de feridos. Conforme 
o então capitão do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha, Mi-
chael Magrini, foram entregues 
600 metros quadrados de lona 
para cobrir residências deste-
lhadas. O acompanhamento 
foi feito a mais de 20 famílias 
que solicitaram atendimento à 
guarnição. 

Foram realizados cinco 
cortes de árvores caídas so-

O município de Mara-
vilha realizou uma audi-
ência pública, a primeira 
virtual da história, para al-
terações no Plano Diretor e 
na Lei do Perímetro Urba-
no. A audiência foi uma vo-
tação pela internet (no site 
da prefeitura), onde cons-
tava todos os dados e expli-
cações sobre as mudanças 
previstas. Após aprovação 
virtual, o projeto foi enca-
minhado para apreciação 
na Câmara de Vereadores. 

A votação foi até o dia 26 
de maio. O objetivo da inicia-
tiva foi aumentar o perímetro 
urbano, criar e modificar o 
zoneamento. Tudo em razão 
da construção do Contorno 
Viário, asfalto que liga a BR-
158, contornando Maravilha, 
em direção ao Paraná. Esta-
vam em discussão as altera-
ções das zonas comerciais 
e industriais, com a criação 
de espaço para implantação 
de indústrias ao longo o as-
falto do Contorno Viário. 

Mais de 100 guarda-
-chuvas coloridos foram 
instalados na Praça Pa-
dre José Bunse, encan-
tando quem passava pelo 
local. Além do embeleza-
mento do espaço, a ini-
ciativa teve como objeti-
vo levar mais cor e alegria 
em um momento de in-
certezas em razão da pan-
demia de coronavírus. 

O projeto foi executa-
do pela Prefeitura de Ma-
ravilha, por meio da equi-
pe do Departamento de 
Cultura, que pendurou 
os guarda-chuvas e tam-
bém fez manutenções. Guarda-chuvas coloridos atraíram a atenção de quem passava pelo local

Secretário Borgaro e diretor geral Berlin Felippin estiveram na Rádio Líder para debater 
alterações

bre ruas e casas. A chuva che-
gou no início da noite acom-
panhada de raios, vento e 
granizo. Houve queda de pla-
cas e fachadas do comércio fo-
ram arrancadas. Diversas ruas 
ficaram alagadas a exemplo 
da Avenida Anita Garibaldi e 
Avenida Padre Antônio. Em al-
gumas casas e lojas o grande 
volume de água acabou por ul-
trapassar a calha e entrar pelo 
telhado, molhando móveis e 
mercadorias. Algumas escolas 
também foram afetadas pelo 
temporal. 

REGIÃO ATINGIDA 
Outras cidades da região 

também foram afetadas pelo 
temporal. Em São Miguel do 
Oeste foram mais de 30 des-
telhamentos e queda de árvo-
res em pontos diversos da cida-
de. Na cidade de Flor do Sertão, 
além de danos em diversas ca-
sas, algumas residências fica-
ram sem energia elétrica ao 
longo do dia seguinte. Atendi-
mentos por queda de galhos ou 
destelhamentos foram registra-
dos também em Saudades, Ser-
ra Alta, Nova Erechim, Coronel 

Após alagamento equipe fez a limpeza das ruas 

Freitas, Campo Erê, Caibi, São 
Bernardino, São Lourenço do 
Oeste e Coronel Martins.

A Celesc atendeu só 
em Maravilha mais 
de 150 chamados 

por queda de energia 
elétrica. A instituição 

confirmou queda 
em 34 mil unidades 

consumidoras. 
Fotos: Arquivo O Líder
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AUTORIZADO Custo da obra é superior a R$ 785 mil 

Começa a obra na ponte da Avenida 
Sete de Setembro

RECURSOS
Prefeitura formaliza repasse 
para a ONG Ame Bicho

O prefeito Sandro 
Donati autorizou no dia 
15 de junho a construção 
de uma ponte de concre-
to na Avenida Sete de Se-
tembro ao lado da CDL e 
Associação Empresarial 
de Maravilha. No local, a 
única passagem era uma 
passarela apenas para 
pedestres. A ponte é mais 
uma ligação do centro 
para os bairros Floresta, 
Civemara e Novo Bairro. 
A construção é uma ne-
cessidade antiga reivin-
dicada pela comunidade. 

A extensão do eixo 
da ponte é de 20 metros, 
com também 20 metros 
de largura, além de duas 
faixas de rolamento, pas-
seios e guarda-corpo. O 
recurso para a obra é de 
uma emenda parlamen-
tar de R$ 400 mil do de-
putado estadual Valdir 
Cobalchini e o restan-
te é a contrapartida do 
município, no valor de 
385.769,32. 

O prefeito Sandro Dona-
ti retornou da capital do es-
tado onde manteve audiên-
cias com deputados estaduais 
e confirmou novas obras para 
Maravilha. Entre elas, a restau-
ração do pavimento e constru-
ção de uma ciclovia na Ave-
nida Anita Garibaldi,  com 
emenda do deputado esta-
dual Valdir Cobalchini.

Na época, o projeto de 

restauração da avenida esta-
va sendo concluído pela equi-
pe de engenheiros e arquitetos 
da prefeitura. O prefeito des-
tacou a importância de uma 
restauração completa no lo-
cal que apresentava muitos da-
nos em diversos pontos preju-
dicando o tráfego de veículos, 
além de não ter um aspecto 
adequado para uma das aveni-
das mais acessadas da cidade. 

O diretor do Meio-Am-
biente e Bem-Estar Ani-
mal, Eder Moraes, e a en-
tão presidente da ONG 
Ame Bicho, Joice Watte Kel-
ler, assinaram no dia 25 
de junho, o termo de fo-
mento que garante o re-
passe de R$ 5 mil mensais 
para auxiliar as voluntárias 
nas despesas de manuten-
ção e atendimento aos ani-
mais sob a tutela da ONG. 

O diretor Eder Moraes 

destacou que pela primeira 
vez a administração muni-
cipal formalizou um repas-
se permanente de recursos 
para a ONG e que estão sen-
do programadas pelo setor 
novas ações para auxiliar 
no combate aos maus-tra-
tos e também na questão 
do controle de natalidade. 
Eder também lembrou que 
não existia um setor especí-
fico para tratar do tema na 
estrutura administrativa. 

Entrega da ordem de 
serviço para a obra 

Fotos: Arquivo/O Líder

Termo de fomento que garante o repasse de R$ 5 mil mensais a entidade O prefeito destacou a importância de uma restauração completa no local

AVENIDA
Governo municipal anuncia restauração 
da Anita Garibaldi 

Aporte para a restauração, é por emenda do deputado estadual Valdir Cobalchini
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COVID-19

NO INTERIOR

Em menos de uma semana, Maravilha soma sete mortes 

Prefeitura lança edital para 
novas obras de asfalto

ALEXANDRE DONDOEFER
Faleceu no dia 21 de junho, Alexandre 
Dondoerfer, aos 92 anos. Ele foi 
um dos pioneiros do município de 
Maravilha e sócio fundador do Hospital São José. Em 
Maravilha também exercia sua profissão de sapateiro.  
Após anos como sapateiro, abriu comércio de secos 
e molhados, onde também realizava compra e venda 
de milho, feijão, fumo, soja e após comércio em 
geral, além de caça e pesca. Em 1960, deu início a 
construção do primeiro edifício em alvenaria da cidade, 
deixando assim registrada sua marca na história do 
município de Maravilha. 

OBITUÁRIO

Uma creche para 300 
crianças começou a ser 
construída no dia 31 de ju-
nho no loteamento Nos-
so Sonho em Maravilha. A 
ordem de serviço foi en-
tregue para a Construtora 
Oliveira, com prazo de 10 
meses para concluir o tra-
balho. A entrega aconteceu 
no local da obra e foi fei-
ta pelo vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol, acompanha-
do pela secretária de Edu-
cação, Cleusamar Preuss e 
pelos vereadores. 

A nova creche terá ca-
pacidade para atender 300 
crianças num espaço de 
aproximadamente 1.500 
metros quadrados. O in-
vestimento é de R$ 3,9 mi-
lhões e conta com emenda 
parlamentar do deputa-

Os sete óbitos foram 
confirmados na penúlti-
ma semana de junho. Os 
pacientes estavam inter-
nados no Hospital São 
José de Maravilha e Hos-
pital Regional Terezinha 
Gaio Basso de São Miguel 
do Oeste. As vítimas ti-
nham idade entre 47 e 75 
anos, todos homens e mo-
radores de Maravilha. 

No mês de junho a si-
tuação do Hospital São 
José era crítica, com 100% 
da UTI ocupada, com os 
10 leitos sendo usados 
para tratamento de pa-
cientes com Covid-19.  

O governo municipal 
de Maravilha lançou em 
junho o edital para as no-
vas obras de pavimenta-
ção rural. O edital previa 
um investimento de até 
R$2.266.009,76, para asfal-
tar os acessos das linhas 
São Paulo e Consolado-
ra. Deste montante total, 
R$ 2 milhões são de emen-
da do deputado Celso Mal-
daner e o restante con-
trapartida do município. 

A empresa vencedo-
ra da licitação é respon-
sável pela execução de 
serviços de pavimenta-

ção asfáltica, terraplana-
gem, drenagem pluvial e 
sinalização nos trechos. 

Conforme o secretá-
rio de Agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris, na Linha 
São Paulo a área pavimen-
tada é de 10,1 mil me-
tros quadrados, abran-
gendo o trecho que dá 
acesso a comunidade, com 
início na BR-282 e che-
gando até a sede. Na Li-
nha Consoladora a área 
é de 1,8 mil metros qua-
drados e contempla um 
trecho menor, próximo 
da sede comunitária.

Fotos: Arquivo/O Líder

Investimento da obra, incluindo o terreno, é de R$ 3,9 milhões

Situação do Hospital São José em relação às vagas de UTI era crítica

Um dos trechos é no acesso a Linha São Paulo

EDUCAÇÃO Edificação é executada pela Construtora Oliveira

Começa a obra da nova creche 
no Loteamento Nosso Sonho

do federal Celso Maldaner 
no valor de R$ 2,9 milhões. 

Além do terreno o muni-
cípio completará o inves-

timento com a contrapar-
tida.
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O governador de San-
ta Catarina, Carlos Moi-
sés da Silva, esteve cum-
prindo agenda em vários 
municípios do Oeste no 
fim de julho. Em Maravi-
lha, Carlos Moisés este-
ve no final da tarde do dia 
23 e confirmou a entrega 
de emendas parlamenta-
res para os municípios da 
Amerios, ativação da De-
legacia Regional no mu-
nicípio, recursos para a 
Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer, hospitais 
e escolas, além de finan-
ciamentos pelo BRDE que 
beneficiam cooperativas. 

Em solenidade rea-
lizada na Câmara de Ve-
readores de Maravilha, o 
primeiro ato oficial do go-
vernador foi a assinatu-
ra de um decreto que au-
toriza a ativação da 31ª 
Delegacia Regional de 

O ano leonistico 2021/2022 
começou oficialmente com as 
novas diretorias a frente dos tra-
balhos. Em Maravilha a cerimô-
nia de posse dos novos presi-
dentes e diretoria foi realizada 
no fim do mês, com a presen-
ça de poucos convidados, de-
vido ao cenário de pandemia. 

O evento foi na sede do 
Clube de Lions em Maravi-
lha, com a participação presen-
cial dos companheiros dos três 
clubes que entregaram ou as-
sumiram como presidentes, 
além do governador do Distrito 

LD-8 Rid Eloi Zatta, vice-prefei-
to Jonas Dall’Agnol e presiden-
te da Câmara de Vereadores 
Marclei Grando. Os demais as-
sociados dos clubes acom-
panharam a cerimônia de for-
ma online, empossados em 
seus cargos nas diretorias 
também de forma remota. 

No Lions Clube Maravi-
lha Oeste, Karen Heller e Gil-
nei Heller assumiram como ca-
sal presidente, no Lions Clube 
Maravilha, Douglas Fernando 
Dornelles e Andreia Segalin e 
no LEO Clube Robson Belusso. 

O lançamento oficial de 
um novo pacote de obras 
em Maravilha foi organizado 
para o dia 26, durante uma 
live, na véspera do aniversá-
rio de 63 anos do município. 
O prefeito Sandro Donati e o 
vice-prefeito Jonas Dall Ag-
nol anunciaram um inves-
timento de quase R$ 7 mi-
lhões na cidade. 

OBRAS
Revitalização na Ave-

nida Presidente Vargas: A 
obra contempla os cantei-
ros centrais da via no Bairro 
Floresta. O investimento é 
de aproximadamente R$ 110 
mil, com recursos próprios e 
emenda do deputado esta-
dual Mauro de Nadal. 

Praça no Loteamento 
Rigoni: Obra é na infraes-
trutura da praça e instala-

ção de um parque infantil.  
O investimento é de aproxi-
madamente R$ 95 mil, com 
emenda do deputado esta-
dual Mauro de Nadal e con-
trapartida do município. 

Praça no Bairro Nova 
Morada:  A obra de cons-
trução da nova praça, 
com campo de areia, é fei-
ta com recursos próprios, 
com investimento médio 
de R$ 88 mil. 

Escadaria Bela Vista: 
Restauração da estrutura e 
um investimento médio de 
R$ 77 mil, recurso próprio 
do município. 

Ampliação do Cen-
tro Especializado de Saú-
de: Construção dos dois pa-
vimentos superiores, com 
área de 1.818,21 m². O inves-
timento é de aproximada-
mente R$ 2,8 milhões, com 

Fotos: Arquivo/O Líder

ROTEIRO NO OESTE 
Governador confirma ativação de Delegacia 
Regional e recursos para Rede Feminina 

Polícia de Maravilha. 
O governo do Estado 

anunciou, ainda, a libera-
ção de R$ 1,3 milhão para a 

Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Maravilha. 
O recurso será usado na 
construção da nova sede 

da Rede Feminina. Vários 
outros recursos foram des-
tinados para a região na 
passagem do governador. 

SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Novos presidentes do Clube 
de Lions são empossados

INVESTIMENTOS Em razão da pandemia, não foi possível desenvolver shows ou desfiles

Em comemoração aos 63 anos, governo 
municipal anuncia pacote de obras 

Entre os anúncios no aniversário de Maravilha, mais dois pavimentos no Centro de Saúde

emenda do deputado fede-
ral Celso Maldaner e recur-
sos próprios. 

Reperfilagem Rua Sil-

vio Noronha: A obra do pri-
meiro trecho, de  1.046,47 
m², feita com recursos pró-
prios, com investimento 

médio de R$ 79 mil. 
Construção de pas-

seios públicos: Atenden-
do calçadas em terrenos 

com edificações públi-
cas, o investimento é de 
aproximadamente R$ 313 
mil, com emenda do de-
putado federal Celso Mal-
daner e recursos próprios 
do município. 

Rua Arnoldo Graef: Pa-
vimentação asfáltica em área 
de 5.203,60m². O investimen-
to é de aproximadamente 
750 mil, com emenda parla-
mentar da deputada federal 
Caroline De Toni e recursos 
próprios. 

Restauração da Ave-
nida Anita Garibaldi: O 
projeto de restauração e 
construção de ciclovia na 
avenida tem um inves-
timento R$ 2,6 milhões, 
com emenda do deputado 
estadual Valdir Cobalchi-
ni e contrapartida do mu-
nicípio.

Atos foram realizados na Câmara de Vereadores de MaravilhaSegunda mesa de hora com integrantes dos clubes
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ARTHUR BADALOTTI
O ex-presidente da Chapecoense e 
empresário Arthur Salvador Badalotti 
morreu no dia 14 de julho, aos 
91 anos. Durante a gestão dele, o clube conquistou o 
primeiro título catarinense, em 1977. Natural de Erechim, 
no Rio Grande do Sul, ele chegou em Chapecó aos 20 
anos. Na cidade, fundou uma empresa de materiais de 
construção. Além disso, também foi vereador entre os 
anos de 1983 e 1988.

OBITUÁRIO

A Igreja Evangélica Lutera-
na do Brasil (IELB) completou 
70 anos em Maravilha no dia 
11 de julho, e para comemo-
rar a data foram realizadas vá-
rias atividades durante o mês. 
Conforme o pastor Elvio Ben-
der, um selo comemorativo foi 
desenvolvido, além de um ví-
deo com fotos e a história da 
igreja em Maravilha. 

Além disso, também foi 
organizada uma campanha 
de doação de sangue no He-
mosc de Chapecó. O grupo de 
jovens (Jelma) fez a ação em 
comemoração aos 70 anos da 
congregação e lançou o desafio 
de levar 70 doadores de sangue. 

Um frio realmente con-
gelante. Na última semana 
de julho, o inverno trouxe as 
menores temperaturas regis-
tradas nos últimos anos no 
país, especialmente na região 
sul. Um dos fenômenos que 
mais chamou a atenção foi 
a ocorrência de neve, espe-
cialmente em municípios da 
serra catarinense e com ain-
da mais intensidade na serra 
gaúcha. A neve chegou com 
força, acumulando alguns 
centímetros de gelo no chão. 

Entre os dias 28 e 30 
de julho, dezenas de mu-

O governo munici-
pal de Maravilha confir-
mou mais uma obra para 
funcionamento de creche, 
com sede no Bairro Estre-
la. Conforme a secretá-
ria de Educação, Cleusa-
mar Preuss, a creche vai 
funcionar no subsolo do 
posto de saúde do Bair-
ro Estrela, e além da es-
trutura atual terá am-
pliação do espaço em 
190m², totalizando mais 
de 450m² em área total. 

A nova creche deve 

atender aproximadamen-
te 60 crianças, com tur-
mas do maternal 1, 2 
e 3 e berçário. O obje-
tivo é atender princi-
palmente famílias que 
residem em bairros pró-
ximos ao trevo de aces-
so principal da cidade. 

A obra deve ser fei-
ta com recurso de emenda 
parlamentar do deputa-
do estadual Valdir Cobal-
chini (MDB), no valor de 
R$ 600 mil, mais contra-
partida do município. 

COMEMORAÇÃO Cultos foram realizados para celebrar a data e contar 
um pouco da história 

Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil completa 70 anos

Igreja e ginásio de esportes estão localizados na Avenida Anita Garibaldi

Creche vai ser no subsolo do posto de saúde, mais ampliação de 190m²

A ação teve parceria com a Se-
cretaria de Saúde que disponi-

bilizou um ônibus para levar os 
interessados em fazer a doação.

O pastor Elvio destacou que 
as ofertas da Festa da Colhei-
ta seriam destinadas para refor-
mas no templo. 

FUNDAÇÃO
A fundação oficial da Co-

munidade Evangélica Lute-
rana Redentor de Maravilha, 
com a aprovação dos estatu-
tos aconteceu em 11 de julho 
de 1951. A primeira diretoria 
foi composta por Felipe Wans-
cher (presidente), Jorge Lam-
brecht (vice), Armando Weber 
(secretário), Alfredo Fischer 
(vice), Otto Lambrecht (tesou-
reiro), João Glienke (vice) e o 
Pastor Amândio Ary Gehm. 

Maravilha registrou três dias consecutivos de geada 

Fotos: Arquivo/O Líder

FRIO HISTÓRICO
Com -4,1°C, Maravilha registra uma das 
menores temperaturas dos últimos anos 

nicípios catarinenses re-
gistraram temperaturas 

abaixo de zero. Em Bom Jar-
dim da Serra os termôme-

tros marcaram -10°C, o dia 
mais frio do ano no Estado. 

No Oeste as mínimas fi-
caram na média de -4°C a 
-6°C. Em Maravilha, o dia 
mais frio do ano teve mínima 
de -4,1°, conforme o meteo-
rologista do Grupo WH Co-
municações, Piter Scheuer, 
uma das menores tempera-
turas registradas nos últimos 
anos no município. As tem-
peraturas negativas deixa-
ram as paisagens congela-
das por pelo menos três dias 
consecutivos, rendendo be-
los registros em todo estado. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Município confirma nova 
creche no Bairro Estrela 
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ACORDO FIRMADO Governador afirmou que o Estado destinará 
recursos para a BR-282

Incluindo obras na BR-163 no 
Extremo Oeste, Estado aplica R$ 
350 milhões em rodovias federais

MARAVILHA 

REGIÃO

Hospital apresenta 
projeto para novo prédio 
e UTI NEO Natal

Setor de oncologia completa 
três anos de atendimento 

O governo de Santa Ca-
tarina anunciou o total de 
R$ 800 milhões em obras 
federais, sendo R$ 350 mi-
lhões ainda em 2021. Uma 
audiência pública realizada 
no dia 17, no Senado Fede-
ral, tratou sobre os repasses 
do Estado para as obras que 

seriam de responsabilidade 
do governo federal. 

São R$ 200 milhões des-
tinados para os lotes 1 e 2 de 
obras na BR-470, R$ 50 mi-
lhões para a BR-280 e R$ 
100 milhões para a BR-163, 
entre São Miguel do Oeste e 
Dionísio Cerqueira. 

A direção do Hospital São 
José de Maravilha apresen-
tou no dia 13 de agosto o pro-
jeto para ampliação da estru-
tura e implantação de uma 
UTI NEO Natal, durante vi-
sita do secretário de Esta-
do da Saúde, André Motta 
Ribeiro. O deputado estadu-
al Marcos Vieira, também 
esteve presente na soleni-
dade e vem atuando como 
um mediador entre o gover-
no do Estado e a direção do 
hospital. O secretário cum-
pria agenda na região e este-

ve em Maravilha no final da 
manhã daquela sexta-feira. 

O projeto prevê a cons-
trução de um novo prédio, ao 
lado da estrutura atual, com 
cinco pavimentos. A estrutura 
terá ainda capacidade para re-
ceber futuramente mais dois 
andares. A nova estrutura vai 
possibilitar a implantação de 
10 leitos de uma UTI NEO Na-
tal e banco de leite, ampliação 
do pronto socorro, laboratório, 
centro cirúrgico, leitos de in-
ternação cirúrgica e nova área 
para o centro administrativo. 

O setor de oncologia com-
pletou três anos de instalação 
em julho em São Miguel do 
Oeste. Atendendo muitos pa-
cientes da região, a estrutura 
facilitou o trabalho da Secre-
taria de Saúde de Maravilha e 
levou novo cenário para pes-
soas que precisavam reali-
zar o deslocamento para Cha-
pecó para quimioterapia. 

Desde agosto de 2018, 
a oncologia do Hospital Re-
gional Terezinha Gaio, já re-

alizou 20 mil consultas, mais 
de seis mil sessões de qui-
mioterapia, e 1.937 cirur-
gias. Nesse período, vários 
pacientes do município fo-
ram até o Hospital Regional. 

A secretária de Saúde de 
Maravilha, Miriane Sarto-
ri, lembrou que foi uma luta 
muito grande garantir a ins-
talação da oncologia em São 
Miguel do Oeste, já que exis-
tem critérios populacionais 
para a implantação em uma 

região, mas valeu o esforço. 
“É mais perto e um atendi-
mento mais rápido”, afirmou. 

Conforme a secretária, in-
felizmente, muitos pacien-
tes novos são registrados to-
das as semanas. Os pacientes 
têm tratamentos específicos e 
precisam, também, do acom-
panhamento em São Mi-
guel do Oeste. O local, lem-
brou a secretária, ainda não 
possui a radioterapia, o que 
é realizado em Chapecó. 

BR-163, no Extremo Oeste deve ter um investimento de R$ 100 milhões 

RECURSOS PARA A BR-282 
Moisés afirmou ainda que o Estado destinará recursos 
futuramente para a BR-285 e para a BR-282. “Me parece 
que nós temos mais pontos de convergência do que 
de divergência, ministro. [...] A BR-470, a 163, a 285 e a 
282 e a 280. Todas elas precisam sair da nossa agenda 
para que a gente possa olhar o futuro e começar a fazer 
outros investimentos”, disse. 

Pacientes são atendidos na nova ala em São Miguel do Oeste 

Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro e deputado Marcos Vieira 
avaliam o projeto

Fotos: Arquivo/O Líder
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NILSON LAGE
O jornalista Nilson Lage morreu no 
dia 24 de agosto, aos 84 anos, vítima 
de câncer. Considerado um ícone da 
pesquisa do jornalismo brasileiro, escreveu livros como 
“A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa 
jornalística”, “A linguagem jornalística”, “Teoria e técnica 
do texto jornalístico” e “A estrutura da notícia”. Doutor em 
Linguística e Filosofia, mestre em Comunicação e Bacharel 
em Letras, foi professor e também atuou em veículos de 
comunicação.

OBITUÁRIO

ECONOMIA Orçamento da Câmara de Vereadores é repassado pelo 
próprio município, que recebe de volta o montante economizado

Câmara fez repasse de 
R$ 300 mil para o Executivo

OBRA COMEÇOU 
Projetado para tráfego pesado, contorno 
viário terá pista com sete metros de largura

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha, por meio 
da então presidente Mar-
clei Grando (MDB), efetuou 
um repasse de R$ 300 mil ao 
Executivo, no dia 16 de agos-
to. Conforme a presidente, o 
valor é referente a uma par-
te do duodécimo não utili-
zado pela Casa. “Em função 
de limitações nas aplicações 
de recursos, optamos por fa-
zer a devolução a cada dois 
meses, tornando o processo 
mais rápido para o municí-
pio”, explicou.

Acompanharam o ato os 
vereadores Sergio da Silva e o 
vice-presidente Gilmar Cas-

PARCERIA 
Rotary faz repasse 
de dois tachos para o 
Lar de Convivência

A presidente do Ro-
tary Club de Maravilha Cen-
tro, Sirley Hammes D´Agos-
tini, acompanhada de alguns 
companheiros do clube, es-
teve junto ao Lar de Con-
vivência de Idosos para 
fazer o repasse de dois re-
cipientes de ferro (tachos) 
que poderão ser utilizados 
nos eventos promovidos. 

A presidente do Lar de 
Convivência de Idosos, Ene-
ci Gruber, em companhia de 

membros da entidade, agra-
deceu o gesto, reforçando a 
disposição em manter a par-
ceria de longa data que exis-
te entre o Rotary e o Lar de 
Convivência. A presidente do 
Rotary destacou que foi mais 
um momento de reconheci-
mento e fortalecimento entre 
as duas entidades. A parce-
ria promete novas oportu-
nidades de surpreender a 
comunidade maravilhen-
se com eventos deliciosos. 

Fotos: Arquivo/O Líder

Documento foi entregue ao prefeito Sandro Donati e ao vice Jonas Dall Agnol 

Obra foi iniciada no dia 24 de agosto com abertura do traçado 

tanha. “Minha opinião é que 
ao realizar o repasse em um 

prazo menor, o valor pode ser 
utilizado antes pelo municí-

pio em benefício da popula-
ção”, finalizou.

O traçado do contor-
no viário de Maravilha co-
meçou a ganhar forma, com 
início das obras pela em-
presa Gaia Rodovias. A or-
dem de serviço foi entre-
gue no dia 23 de agosto pelo 
prefeito Sandro Donati, e o 
trabalho iniciado já dia 24 
com abertura do traçado, 
nas proximidades da área 
da Cooperativa Auriverde. 

Vencedora da licitação, a 
empresa Gaia Rodovias tem 
o prazo de 12 meses para 
executar o projeto, de abertu-
ra do traçado de 9,5 quilôme-

tros e pavimentação asfáltica 
de um trecho de 1,5 quilô-

metro. O investimento nes-
ta obra é de R$ 14.240.072,73, 

recurso que foi destina-
do pelo governo do Estado.

Entrega contou com a presença de membros das duas entidades
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Marcado por manifesta-
ções populares em todo país, o 
feriado de 7 de Setembro teve 
atos também em várias cidades 
da região, entre elas Maravilha, 
São Miguel do Oeste e Chapecó. 

Em Maravilha teve con-
centração de manifestantes 
no pátio do Posto Coocatrans, 

principalmente no horário 
próximo do meio-dia. Na par-
te da tarde, manifestantes que 
vieram em carreata de Cunha 
Porã se reuniram no Restau-
rante do Polaco, ao lado da 
BR-282, entre Maravilha e Pi-
nhalzinho. 

Em São Miguel do Oeste, 

a manifestação reuniu apro-
ximadamente 3,5 mil pessoas, 
entre elas cerca de 100 mora-
dores de Maravilha, que foram 
até o município vizinho com 
ônibus e carros de passeio. 
A concentração teve início 
na Praça Walnir Bottaro Da-
niel, seguida de carreata pelas 

principais avenidas da cidade, 
reunindo aproximadamente 
mil veículos. 

Denominada de festa pa-
triótica, a manifestação teve 
como objetivo pedir por liber-
dade de expressão, demons-
trar apoio ao governo federal e 
insatisfação com o STF e TSE. 

Em setembro o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgou 
a estimativa populacio-
nal 2021, colocando Maravi-
lha entre os municípios mais 
populosos do Oeste Catari-
nense e também entre aque-
les que registraram os cinco 
maiores crescimentos popu-
lacionais na região. A Cidade 
das Crianças teve aumento 
de 1,3% na população, che-
gando a 26.463 habitantes. 

Na região, os maio-
res crescimentos ficaram 

com Pinhalzinho, Chape-
có, Nova Erechim, Maravi-
lha e São Miguel do Oes-
te, respectivamente. Os 
índices de crescimento fi-
caram entre 0,9% e 1,9%.  

Nos municípios vizinhos 
de Maravilha, apenas Pi-
nhalzinho, Saudades, Cunha 
Porã e Modelo tiveram cres-
cimento populacional. Bom 
Jesus do Oeste, Flor do Ser-
tão, Iraceminha, São Miguel 
da Boa Vista, Santa Terezinha 
do Progresso e Tigrinhos re-
gistraram menos habitantes.

A programação da Sema-
na Farroupilha em Maravilha 
foi organizada pelo CTG Juca 
Ruivo. A cavalgada teve como 
ponto de partida a Avenida 
Araucária, no acesso ao lote-
amento Seminário, seguindo 
em direção a Linha Segredo. 

O ponto final foi na pro-
priedade de Vilmar Ange-
lo Beduschi, o homenageado 
do último ano. Na proprieda-
de da família ocorreu o acen-
dimento da chama criou-
la, apresentações culturais e 
os discursos em homenagem 
a Vilmar. Emocionado, ele 
agradeceu e disse ser uma 

Registro da carreata em São Miguel do Oeste

Cavalgada teve início na cidade e foi até a Linha Segredo

PROTESTOS Maravilhenses se dividiram entre atos realizados em 
Maravilha e São Miguel do Oeste 

Manifestações marcam o 
feriado de 7 de Setembro

ESTIMATIVA 2021

CTG JUCA RUIVO

Com mais de 26,4 mil 
habitantes, Maravilha fica 
com o 4º maior crescimento 
populacional da região 

Cavalgada e homenagem marcam programação 
da Semana Farroupilha 

Fotos: Arquivo/O Líder

honra fazer parte da história 
do CTG Juca Ruivo e ser lem-

brado pelas contribuições. A 
programação da Semana Far-

roupilha contou ainda com 
almoço no CTG Juca Ruivo. 

MAIS POPULOSOS DE SANTA CATARINA 
1º - Joinville: 604.708 habitantes
2º - Florianópolis: 516.524 habitantes 
3º - Blumenau: 366.418 habitantes 
4º - São José: 253.705 habitantes 
5º - Chapecó: 227.587 habitantes
6º - Itajaí: 226.617 habitantes 

7º - Criciúma: 219.393 habitantes 
8º - Jaraguá do Sul: 184.579 habitantes
9º - Palhoça: 178.679 habitantes 
10º - Lages: 157.158 habitantes 

MENOS POPULOSOS DE 
SANTA CATARINA
1º - Santiago do Sul: 1.211 habitantes 

(queda de 1,9%)
2º - Lajeado Grande: 1.408 habitantes (queda de 
0,7%)
3º - Paial: 1.444 habitantes (queda de 2%)
4º - Jardinópolis: 1.520 habitantes (queda de 1,6%)
5º - Presidente Castelo Branco: 1.526 habitantes 
(queda de 1,3%)
6º - Flor do Sertão: 1.575 habitantes (queda de 
0,2%)
7º - Tigrinhos: 1.606 habitantes (queda de 0,8%)
8º - Barra Bonita: 1.625 habitantes (queda de 1,5%)
9º - Marema: 1.703 habitantes (queda de 2,7%) 
10º - Macieira: 1.757 habitantes (queda de 0,5%)
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Os 684 quilômetros de ex-
tensão da BR-282, que cortam o 
estado de Santa Catarina, aca-
baram se tornando um cor-
redor violento, com expressi-
vo número de acidentes fatais. 
Entre 1º de janeiro e 19 de se-
tembro do último ano, foram 
contabilizadas 68 mortes na ro-
dovia, em Santa Catarina. Des-
te total, 20 vítimas fatais foram 
resultado de acidentes registra-
dos na região, trecho entre Cha-
pecó e São Miguel do Oeste. 

Os dados foram repassa-
dos pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e representam 
apenas as vítimas que morre-
ram no local do acidente. Não 
são contabilizadas as vítimas 
que acabaram vindo a óbito 
após o socorro, a caminho ou 

LUIS GUSTAVO
O ator Luis Gustavo Blanco morreu 
no dia 19 de setembro, aos 87 anos, 
vítima de câncer no intestino. Entre os 
personagens mais marcantes do artista estão o costureiro 
Ariclenes Almeida/Victor Valentin em Ti Ti Ti e Vanderlei 
Mathias, o Vavá, no programa Sai de Baixo. Fez diversas 
novelas, como Anjo Mau, O Beijo do Vampiro, Começar de 
Novo, O Profeta, Joia Rara e outras.

OBITUÁRIO

A administração de Ma-
ravilha entregou uma nova 
obra no mês de setem-
bro: o Centro de Convivên-
cia Bruno Heinrich, locali-
zado no Bairro Progresso. A 
cerimônia teve a participa-
ção de autoridades, mem-
bros do grupo de idosos e 
da comunidade em geral. 

O espaço conta com 
201,33 metros quadrados e 
teve investimento de apro-
ximadamente R$ 300 mil, 
com recursos conquistados 
pelo deputado federal Cel-
so Maldaner e contrapar-
tida do município.  O Cen-

Com investimento mé-
dio de R$ 40 mil por mês, 
a prefeitura de Maravilha 
contratou um novo servi-
ço para aumentar a segu-
rança nas escolas da rede 
municipal. O trabalho é ter-
ceirizado, sendo que o mu-
nicípio faz o repasse do va-
lor para a empresa que fica 

responsável pela seleção dos 
vigias, contratação e remu-
neração, assim como os trei-
namentos e orientações. 

O serviço, destina-
do para as 15 escolas da 
rede municipal, é presta-
do de segunda a sexta-fei-
ra, cobrindo todo período 
de atendimento dos alunos. 

No trecho entre Chapecó e São Miguel do Oeste a PRF contabilizou 20 vítimas fatais 

Cerimônia contou com homenagens e discurso das autoridades

Serviço teve como objetivo aumentar a segurança nas escolas

TRÂNSITO No mesmo período, foram contabilizados mais de 800 acidentes

Mais de 60 mortes foram registradas 
de janeiro a setembro na BR-282

NOVO ESPAÇO

SEGURANÇA 

Centro de Convivência Bruno Heinrich é inaugurado

Rede municipal 
efetiva serviço de 
vigilância nas escolas 

já durante o atendimento nos 
hospitais, o que torna o nú-
mero de mortos ainda maior. 

O número de pessoas que 

ficaram feridas é de 968, até 
o dia 10 de setembro. O total 
de acidentes neste período, 
em toda extensão da BR-282, 

foi de 826. Somente no trecho 
entre Chapecó e São Miguel 
do Oeste, a PRF contabilizou 
135 acidentes e 151 feridos. 

tro de Convivência era uma 
reivindicação antiga do gru-

po de idosos Barca de Je-
sus, que até então reali-

zava os encontros e festas 
no salão da comunidade. 

Divulgação
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A diretoria do Hospital São 
José de Maravilha apresentou 
em outubro do último ano os 
detalhes do projeto que prevê 
um investimento de R$ 24 mi-
lhões para construção de um 
novo prédio de cinco andares 
e reformas na estrutura atu-
al. A diretora Neiva Schae-
fer explica que obra contem-
pla UTI neonatal e banco de 
leite, ampliação do Pron-
to Socorro, laboratório, Cen-
tro Cirúrgico, leitos de inter-
nação cirúrgica e área para o 
Centro Administrativo. Serão 

três mil metros quadrados de 
nova construção e 600 me-
tros de reforma. 

No térreo da nova estru-
tura haverá um laboratório 
de Análises Clínicas e Centro 
Administrativo. O segundo 
andar vai abrigar a UTI ne-
onatal (com 10 leitos), sen-
do as instalações de equipa-
mentos técnicos no terceiro 
pavimento. O Centro Cirúr-
gico ficará no quarto andar, 
e o quinto pavimento terá a 
ala de internação, com total 
de 27 leitos. 

A ampliação vai trazer 
mais especialidades, mais pro-
cedimentos e um crescimen-
to em saúde para Maravilha, 
com patamar igual a São Mi-
guel do Oeste. Com a nova 
estrutura concluída o núme-
ro de profissionais trabalhan-
do pode dobrar, passando de 
170 para mais de 350. A di-
reção do Hospital segue tra-
balhando para conclusão e 
aprovação dos projetos, além 
da busca de recursos para fa-
zer a construção e equipar a 
nova estrutura. Projeto da nova construção, com prédio de cinco andares

Jantar teve comidas típicas da cultura alemã

Trabalho começou nos entroncamentos da avenida com as Ruas General Osório e Abyr Dihel

AMPLIAÇÃO Investimento previsto é de R$ 24 milhões. Com obra pronta, número de profissionais passa 
de 170 para mais de 350

Hospital São José busca Alta Complexidade 
e novo patamar na saúde regional

Sem as tradicionais festas de 
outubro, a opção foi comemo-
rar a Oktoberfest com jantar tí-
pico alemão. Esse foi o jeito que 
o Centro Cultural 25 de Julho de 
Maravilha encontrou para mar-
car a Oktoberfest, em outubro de 
2021. O jantar foi servido no sa-
lão, com restrição de público. 

A programação contou ain-

da com pequenas apresenta-
ções culturais. O Centro Cul-
tural 25 de Julho também foi 
contemplado com recursos 
da Lei Audir Blanc durante a 
pandemia e adquiriu cami-
setas para o coral, trajes típi-
cos da floresta negra, na Ale-
manha, além de chapéus é 
capuz para os dançarinos.

As obras na Avenida Ani-
ta Garibaldi em Maravi-
lha começaram na segunda 
quinzena de outubro. O tra-
balho teve início nas qua-
dras entre os entronca-
mentos da avenida com as 
Ruas General Osório e Abyr 
Dihel, com interrupções 
pontuais no trânsito. A obra 
ocorre no trecho da Aveni-
da Anita Garibaldi, entre 
a Rua Jorge Lacerda (pró-
ximo da Casa Mortuária) 
até a Rua General Osório.

Realizada pela Gaia Ro-
dovias, a obra contempla 
troca da camada asfáltica e 
reparações na base. Além 
do trabalho na pista, o pro-
jeto contempla a constru-
ção de uma ciclovia, entre o 
semáforo no entroncamen-
to das Avenidas Maravilha e 

Fotos: Arquivo/O Líder

CULTURA ALEMÃ REVITALIZAÇÃO
Jantar típico marca a 
Oktoberfest 2021 

Começa a obra na Avenida Anita Garibaldi 

Sul Brasil. A ciclovia é cons-
truída no lado esquerdo da 
via, para quem vem em dire-

ção ao centro da cidade, se-
guindo até o semáforo na es-
quina da Rua Prefeito Albino 

Cerutti Cella. A obra de re-
vitalização soma um inves-
timento de R$2.587.093,23.
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GILBERTO BRAGA
O autor de novelas Gilberto Braga 
morreu no dia 26 de outubro, aos 75 
anos, vítima de infecção generalizada. 
Considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia 
brasileira, foi autor de novelas de sucesso como Vale Tudo 
e Celebridade. Entre os trabalhos marcantes também estão 
as minisséries Anos Dourados e Anos Rebeldes. Braga foi 
indicado ao Emmy Internacional de melhor telenovela por 
Paraíso Tropical, e sua última produção foi Babilônia, em 
2015, exibida pela TV Globo.

OBITUÁRIO

O delegado titular da de-
legacia de Comarca de Ma-
ravilha, Joel Specht, confir-
mou em outubro do último 
ano os detalhes para insta-
lação da Delegacia Regio-
nal no município. Na opor-
tunidade, Specht confirmou 
que a 31ª Delegacia Regio-
nal da Polícia Civil, que ini-
ciou os atendimentos em 
dezembro, teria quatro de-
legados e mais 12 agentes. 

Os delegados estão dis-
tribuídos entre Delegacia de 
Comarca (Dpco), Delega-
cia de Proteção à Criança, 
Adolescente, Mulher e Ido-
so (DPCami), Divisão de In-
vestigação Criminal (DIC) e 
o quarto delegado é o chefe 
maior das três delegacias. “É 
uma delegacia especializa-
da, uma unidade nova, com 
atendimento para as pesso-
as mais vulneráveis, mulhe-
res, adolescentes”, afirmou 

Delegado Joel Specht detalhou o funcionamento da Delegacia Regional 

Centro de Saúde vai concentrar mais especialidades com a obra pronta

Programação especial para as crianças, com sorvetes e picolés 

Primeiro sorteio da campanha Maravilha Sua Compra Vale Prêmios

DELEGACIA REGIONAL Município passou a ter três delegacias e 
trabalho especializado de investigação

Polícia Civil anuncia quatro 
delegados e projeto para 
Complexo de Segurança

O Dia das Crianças foi 
marcado por muita doçu-
ra e também pelo primeiro 
sorteio da campanha Ma-
ravilha Sua Compra Vale 
Prêmios, da CDL e Asso-
ciação Empresarial. A pro-
gramação foi no dia 12 de 
outubro. Numa ação con-
junta entre a JCI, prefei-
tura e patrocinadores, as 
crianças do município re-
ceberam sorvetes e pico-
lés. A programação iti-
nerante entregou mais 
de 5 mil sorvetes e pico-
lés pelas ruas da cidade. 

Já o sorteio, o primei-
ro da campanha, entre-
gou 10 vales-compra de 
R$ 500, um de R$ 1 mil 
e outro de R$ 2 mil. No-
vos sorteios foram realiza-

A ordem de serviço para 
ampliação do Centro Espe-
cializado em Saúde de Mara-
vilha foi entregue pelo prefei-
to Sandro Donati em outubro 
do último ano. O investi-
mento é de R$ 2.835.853,38, 
para construção do segun-
do e terceiro piso. O segun-
do pavimento fica pron-
to para uso e o último andar 
será concluído em outra eta-
pa, com novos investimen-
tos na parte de acabamentos.

A obra pronta vai gerar 
uma economia de aproxi-
madamente R$ 3 mil em alu-
guel por mês ao município. A 
economia de aluguel é por-
que o município ainda man-

tém alguns serviços em espa-
ços alugados, que vão migrar 
para o Centro de Saúde. 

A secretária Miriane Sar-
tori ressalta que com a obra 
pronta, o primeiro piso se-
gue com os atendimen-
tos de três UBS, (Centros 1, 
3 e 4) e outras especialida-
des já oferecidas como or-
topedia, pediatria, infec-
tologia e ginecologia. A 
secretaria de Saúde migra 
para o segundo pavimen-
to, onde também vai funcio-
nar o Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO), 
Clínica de Fisioterapia, Nu-
tricionista, Vigilância Sanitá-
ria e de Combate a Dengue.

Fotos: Arquivo/O Líder

ORDEM DE SERVIÇO 

DATA ESPECIAL 

Autorizada a ampliação 
do Centro de Saúde

Dia das Crianças tem sorteio de prêmios e 
entrega de sorvetes 

Specht. Já na DIC, o delega-
do explica que há um grupo 
de profissionais chefiado por 
um delegado, atuando na in-
vestigação de crimes mais gra-
ves, como tráfico de drogas, 
homicídios, sequestros, assal-
tos e outros casos violentos. 

A sede da Delegacia Re-

gional fica em imóvel aluga-
do, no centro da cidade, no en-
tanto é provisória. A ideia é 
executar a construção de uma 
grande estrutura que vai abri-
gar todo o trabalho da Polí-
cia Civil em Maravilha. Será o 
Complexo de Segurança Pú-
blica da Polícia Civil, um pré-

dio novo para o trabalho das 
delegacias e os novos servi-
ços, como questões de trân-
sito, não havendo mais a ne-
cessidade de retirar a Carteira 
nacional de Habilitação (CNH) 
em São Miguel do Oeste. A li-
citação para a construção da 
obra deve ocorrer neste ano. 

dos nos dias 6 de novem-
bro, 4 e 29 de dezembro. 
No total foram entregues 
51 prêmios, somando R$ 
50 mil em vales para com-
pras no comércio local. 
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A administração inaugu-
rou no dia 11 de novembro 
a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) em Maravilha. 
O evento foi realizado onde 
a estrutura foi construída, 
na antiga Pedreira, em Linha 
Barro Preto, atrás da empre-
sa Piracanjuba, e contou com 
a presença de diversas auto-
ridades. Além disso, o muni-
cípio assinou novo convênio 
para ampliação da obra. 

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

Além disso, a inaugura-

O grupo de ciclistas Pe-
dal Maravilha realizou no dia 
21 de novembro o 5º Desa-
fio Cicloturismo Líder Far-
ma, com apoio da prefeitu-

ra de Maravilha. O evento 
teve largada no Tomatão com 
309 participantes de várias ci-
dades de Santa Catarina. 

A 5ª edição do evento con-

tou com três trajetos: de 17, 
35 e 50 quilômetros, passan-
do por várias comunidades do 
interior de Maravilha, trechos 
de Cunha Porã e Iraceminha. 

O Capitão BM, Diogo Ba-
taglin, assumiu no dia 12 de 
novembro o comando da 3ª 
Cia do Corpo de Bombei-
ros de Maravilha, com soleni-
dade realizada no quartel. 

Além da passagem de co-
mando, o Corpo de Bombei-
ros realizou homenagens para 
bombeiros militares e bombei-
ros comunitários pelo tempo 
de serviço prestado à corpora-

ção. Representando o setor da 
saúde, Miriane Sartori e Neiva 
Schaefer foram homenageadas 
pelo trabalho das equipes dian-
te da pandemia de Covid-19.

Após o ato solene, o capi-
tão Michael Magrini, que dei-
xou o comando para assu-
mir em São Miguel do Oeste, 
e o capitão Diogo Bataglin re-
ceberam o tradicional banho 
com o caminhão de resgate.

INVESTIMENTO O município também assinou novo convênio para ampliação da rede

Maravilha inaugura Estação 
de Tratamento de Esgoto 

Fotos: Arquivo/O Líder 

Estrutura fica localizada na antiga Pedreira, atrás da empresa Piracanjuba

ção contou com vereadores, 
secretários, trabalhadores da 
Casan e agentes de saúde de 
Maravilha. Em seu discurso, o 
prefeito lembrou que a inau-
guração e o funcionamento da 
estação colocam Maravilha no 
mapa dos municípios com sa-
neamento básico no Brasil. 

De acordo com o muni-

cípio, a obra contempla 850 
unidades domiciliares em di-
versos bairros em uma rede 
coletora com mais de 13.400 
metros de extensão. Duas es-
tações elevatórias auxiliam 
no transporte dos resíduos 
até a estação que tem capaci-
dade de tratar 20 litros por se-
gundo.

A operação e a gestão do 
sistema são feitos pela Casan, 
responsável também pela co-
brança das taxas do serviço 
e pela ampliação das redes 
para outras unidades domici-
liares. O investimento foi su-
perior a R$ 9 milhões para a 
primeira etapa de cobertura 
do tratamento. 

TROCA

PEDAL

Capitão Diogo Bataglin 
assume comando do 
Corpo de Bombeiros

Desafio Cicloturismo reúne 
mais de 300 pessoas

Passagem de comando foi realizada no dia 12 de novembro

Competidores se reuniram no pátio do Tomatão antes da largada oficial
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A CDL de Maravilha 
comemorou o aniversá-
rio de 46 anos no municí-
pio no dia 6 de novembro, 
quando uma homena-
gem aos ex-presidentes 
da entidade foi realizada. 
Cada um recebeu uma pla-
ca de agradecimento e re-
conhecimento pelo traba-
lho desenvolvido na CDL. 

Em 1975 um grupo de 
empresários de Maravilha 
sentiu a necessidade de de-
senvolver um trabalho de 
aproximação entre o co-

mércio, indústria e pres-
tação de serviços. Além 
de criar o laço, a finalida-
de era também a troca de 
ideias para criar soluções 
dos problemas comuns de 
interesse da classe lojis-
ta. A primeira sede oficial 
foi na Avenida Araucária.

Atualmente a entida-
de atua em parceria com 
a Associação Empresa-
rial de Maravilha com sede 
própria na Rua Jorge La-
cerda, 85, que juntas so-
mam 534 associados. 

VIOLINISTA Evento também marcou o acendimento das luzes natalinas

Com show itinerante, Maravilha 
abre a programação de Natal

O violinista Simão Wolf se 
apresentou e marcou o acen-
dimento das luzes de Natal 
no dia 12 de novembro. Ele 
percorreu as ruas de Mara-
vilha com sua carreta, le-
vando o espetáculo musical 
para a comunidade. O show 
de abertura teve o patrocí-
nio da Odonto Top e da Coo-
catrans.

Depois do show itineran-
te houve o acendimento das 
luzes de Natal, além da aber-
tura de cenários natalinos em 
pontos estratégicos, como na 
Praça dos Motoristas com o 
tema Neve e na Rua Coberta 
com o tema Ursos. 

Na Praça Padre José Bun-
se também foi aberto o ce-
nário Floresta Encantada do 
Natal, com as pelúcias mo-
torizadas, uma parceria entre 

o município e o Sicredi, além 
da oficina de brinquedos do 
Papai Noel e a Vila de Doces.

Fotos: Arquivo/O Líder 

Show do violinista Simão Wolf 
encantou a comunidade

Evento foi promovido na Praça Padre 
José Bunse

MARÍLIA MENDONÇA
A cantora Marília Mendonça morreu 
no dia 5 de novembro, aos 26 
anos, vítima de queda de avião no 
interior de Minas Gerais. Suas músicas arrebataram 
o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. 
Considerada uma das artistas mais populares do 
sertanejo, revolucionou o estilo musical, até então 
dominado quase apenas por homens. Entre os seus 
grandes sucessos, que a colocaram como uma das 
cantoras mais ouvidas do país, estão “Infiel”, “De quem 
é a culpa?” e “Eu sei de cor”.

OBITUÁRIO

PARABÉNS

CDL celebra 46 
anos de história 

Ex-presidentes foram homenageados

O ano de 2021 foi de re-
corde histórico em número 
de licenças autorizadas para 
a construção civil no municí-
pio. Até a última semana de 
novembro foram 363 licen-
ças autorizadas, uma mé-
dia de mais de 30 por mês e 
a maior dos últimos 18 anos. 

Os números represen-
tam crescimento de 30% 
comparados com 2020, 

quando foram liberadas 280 
licenças. O prefeito Sandro 
Donati comemorou os nú-
meros e destacou que se re-
ferem apenas aos empre-
endimentos privados. Além 
disso, ele reforçou que as 
licenças ambientais ne-
cessárias passaram a ser 
emitidas com prazo mui-
to menor com a adesão do 
município de Maravilha ao 

Conder. Assim, um edifí-
cio que antes poderia de-
morar até seis meses para 
ser licenciado, conta com 
prazo médio de 10 dias.

Outro ponto destacado 
por Donati foi o sistema im-
plantado pela Prefeitura de 
Maravilha em 2019 que tor-
nou 100% digital o proces-
so de análise e aprovação de 
projetos da construção civil. 

CAMPO DE OBRAS
Município bate recorde em número de 
licenças para construção civil 

Números se referem aos empreendimentos privados
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EMPREENDIMENTO Alvará para construção da capela já foi entregue 
pelo município que também vai liberar as licenças ambientais 

Investidores apresentam projeto 
para construção de novo cemitério A JCI empossou o novo 

Conselho Diretor para 2022 
no dia 4 de dezembro em 
Maravilha. O evento foi rea-
lizado na Cantina Italiana, 
com a presença de mem-
bros e familiares, além de 
Sandra Caron Rossini, vice-
-presidente nacional 2022, 
representando Marco Pof-
fo, presidente da JCI Brasil.

O novo presidente da 
JCI é o empresário Gel-
son Rossato. Além da pos-

se, a JCI realizou home-
nagens e distintivação 
de novos membros

GESTÃO 2022
Novo Conselho Diretor 
toma posse na JCI

Nova diretoria fez o juramento e tomou posse no fim da solenidade

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

Um grupo de cinco in-
vestidores apresentou no 
dia 15 de dezembro o pro-
jeto para construção de um 
cemitério público privado 
em Maravilha. A apresenta-
ção foi na sala de reuniões 
da Amerios, mesma data 
em que o município liberou 
o alvará para a construção 
da capela do cemitério com 
380 metros quadrados. 

Na oportunidade tam-
bém foi confirmado que 
10% de todas as vagas se-
rão destinadas para uso do 
município. O empreendi-
mento, chamado de Jardim 
das Memórias, vai receber 
também da Prefeitura de 
Maravilha as licenças am-
bientais para implantar o 
empreendimento, através 

Projeto foi apresenta em dezembro 

do Conder. 
A área do novo cemité-

rio está localizada no inte-
rior de Maravilha, na Linha 

Sanga Silva, e tem 18,8 mil 
metros quadrados. A esti-
mativa é que em um ano o 
empreendimento esteja dis-

ponível para sepultamen-
tos, suprindo a demanda de 
Maravilha pelos próximos 
40 anos.

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

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

MILA MOREIRA
A atriz Mila Moreira morreu no dia 6 de 
dezembro, aos 72 anos. Ela começou 
a carreira como modelo, aos 14 anos, e 
participou de diversas novelas na TV Globo, entre elas Plumas e 
Paetês, Paraíso Tropical e Ti Ti Ti. Ao longo da carreira, esteve em 
cerca de 30 novelas e minisséries. O último trabalho na TV foi a 
novela A Lei do Amor, em 2016. 

OBITUÁRIO

O município de Maravilha 
alcançou a posição de número 
33 no ranking das maiores eco-
nomias de Santa Catarina, com 
crescimento de 41% entre 2020/ 
2021 e atingiu a melhor mar-
ca da história. Os dados econô-
micos são da Secretaria de Es-
tado da Fazenda e da Amerios. 
O cálculo é feito através de da-
dos extraídos da Declaração de 

ICMS e Movimento Econômi-
co – DIME enviada mensalmen-
te através dos contadores, à Se-
cretaria de Estado da Fazenda.

O prefeito Sandro Dona-
ti comemorou o desempe-
nho de Maravilha e destacou 
a vocação empreendedora de 
empresários, prestadores de 
serviço, produtores rurais e tra-
balhadores do município.

33ª POSIÇÃO
Município alcança marca histórica 
entre as maiores economias

Números demonstram o crescimento de Maravilha

Com sede na Rua Ge-
neral Osório, a 31ª Delega-
cia Regional de Polícia da 
Fronteira em Maravilha foi 
inaugurada no dia 10 de de-
zembro, com a presença de 
diversas autoridades. A es-
trutura funciona inicial-
mente em imóvel alugado, 
com recursos da Adminis-
tração Municipal. No ato da 
inauguração também foram 
anunciadas duas novas via-
turas para a regional de Ma-
ravilha. 

Com a inauguração, a 
Delegacia Regional come-
çou o atendimento em Ma-
ravilha, contando com três 
delegacias e um trabalho 
especializado em investiga-
ção, com Delegacia de Co-

Quatro delegados estão atuando em Maravilha

marca (Dpco), Delegacia de Proteção à Criança, Adoles- cente, Mulher e Idoso (DP-

Cami), Divisão de Inves-
tigação Criminal (DIC). O 
quarto delegado é o chefe 
maior das três delegacias, 
nomeado com a função 
de delegado regional de 
Maravilha. O efetivo tam-
bém teve um incremen-
to no número de agentes 
para investigação. 
Joel Specht – De-
legado Regional

João Luiz Miotto –  De-
legacia de Polícia de 
Comarca - DPCO
Rodrigo Aislon Peri-
co da Silva Moura – Di-
visão de Investiga-
ção Criminal – DIC
Arthur de Oliveira Lo-
pes – Delegacia de Pro-
teção a Criança, Ado-
lescente,  Mulher e 
Idoso – DPCAMI

ABRANGÊNCIA 
A 31ª Delegacia regional da Polícia Civil atende 
os municípios de Maravilha, Cunha Porã, 
Palmitos, Pinhalzinho e Modelo, Flor do Sertão, 
Iraceminha, São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, 
Saudades, Nova Erechim, Caibi, Serra Alta, Sul 
Brasil e Bom Jesus do Oeste.

Fotos: Arquivo/O Líder

No dia 8 de dezembro de 
2011, às 19h, a equipe do Hos-
pital São José de Maravilha ini-
ciava o primeiro plantão da UTI 
Ernani Appelt, atendendo um 
paciente maravilhense com 
diagnóstico de AVC hemorrá-
gico. Mas, este não foi o primei-
ro dos muitos desafios para tor-
nar este projeto real. Conforme 
o médico cirurgião e planto-
nista da UTI desde a implanta-
ção da unidade, Robson Ale-
xandre Veira de Souza, foram 
mais de dois anos de muito tra-
balho antes da inauguração. 

TRATAMENTO INTENSIVO 
UTI do Hospital São José completa 10 anos

Conforme o Dr. Rob-
son foram investidos na épo-
ca R$ 2 milhões, sendo R$ 900 
mil para adaptação da área físi-
ca e R$ 1,1 milhão em equipa-

mentos. Aproximadamente o 
mesmo valor é investido anual-
mente pelo hospital para man-
ter a estrutura em funcionamen-
to. Nestes 10 anos, a equipe já 

atendeu mais de 4 mil pacien-
tes, vindos de mais de 130 cida-
des catarinenses, além do Para-
ná e Rio Grande do Sul. Ao todo, 
são aproximadamente 40 profis-

UTI tem 10 leitos para pacientes adultos 

sionais atuando direto na UTI.
Um dos grandes mar-

cos nestes 10 anos foi em 
2021. A UTI do Hospital São 

José passou a ser exclusiva 
para atendimento de pacien-
tes com Covid-19, entre feve-
reiro e julho do último ano. 




