
Pietro Veit, 
10 meses

A COMEMORAÇÃO DO 
NATAL É A NOSSA 
PAUTA DESTAQUE 
DESTA EDIÇÃO. 
PREPARAMOS UM 
CADERNO ESPECIAL, COM 
AS HISTÓRIAS E AÇÕES 
RELACIONADAS A DATA MAIS 
ENCANTADA DO ANO. 
DESEJAMOS UM FELIZ 
E ABENÇOADO NATAL E 
UM ANO NOVO CHEIO DE 
BÊNÇÃOS. ATÉ 2022! 

PÁGINAS 11 a 59

MARAVILHA, 18 DE 
DEZEMBRO DE 2021

SÁBADO - ED 
656 - R$ 3,00
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LEGALIZAR OU NÃO O JOGO DE AZAR NO BRASIL?
Polêmica feita, discussão andando lá em Brasília, quanto a le-

galizar ou não o jogo de azar no Brasil. Antes, é preciso puxar pela 
história. A proibição do jogo no Brasil se deu ainda no governo de 
Getúlio Vargas, sob o pretexto que “o pai de família gastava todo o 
dinheiro jogando e desassistia a família”.  Muito bem. Proibiu-se o 
jogo. Mas nunca o brasileiro deixou de jogar! Na clandestinidade, o 
jogo do bicho continuou. Os carteados continuaram em ambien-
tes particulares. E ainda surgiram as loterias (esportiva, Federal, 
mega sena, quina, etc.) que não deixam de ser jogos de azar. En-
tão por que não legalizar novamente? É notório que lugares riquís-
simos sobrevivem do jogo. Cassino de Monte Carlo, no principado 
de Mônaco. Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos. Ciu-
dad del Este, no Paraguai. Puerto Iguazu, na Argentina. Alguns lu-
gares que faturam e muito com o jogo de azar, em seus cassinos. O 
Brasil sem o jogo de azar perdeu dinheiro, perdeu turista, e o “bom 
pai de família” continuou se perdendo por outros caminhos. 

CONTRAS E A FAVOR
O presidente Bolsonaro – que tem apoio da bancada evangé-

lica – disse que se o projeto passar e for para sua sanção, irá vetar. 
A bancada religiosa, por sinal, é amplamente contrária. No contra-
ponto, vários parlamentares a favor. Por quê? Simples. Estes locais 
aos quais me reportei tem considerável faturamento com o jogo 
de azar. Para se ter uma ideia, Ciudad del Este tem cassinos fun-
cionando vinte e quatro horas por dia. Não fecham nunca. O Para-
guai tem considerável lucro com o jogo. Aqui no Brasil, depois que 
adveio a proibição do jogo, muitos locais literalmente “quebraram” 
pela ausência deste faturamento. Entendo que é uma ótima pos-
sibilidade de trazer de volta o turista que não vem mais ao Brasil. 
E o turista que viaja internacionalmente para jogar, é de altíssimo 
poder aquisitivo. Então, por que não? Há que se amadurecer mui-
to em torno da liberação. Mas é inegável que o lucro é grande. Ah, 
e mais uma coisinha. O brasileiro joga sim, do mesmo jeito. Joga 
clandestinamente, joga no bicho, vai nas mesas de jogos, partici-
pa de carteado, jogam pôquer, roleta, caixeta, pontinho, etc. Se não 
com amparo da lei, clandestinamente, o que é muito pior.

APROVEITAMENTO DO RECURSO DO JOGO
Naturalmente, a tributação sobre o jogo de azar tem que ser 

altíssima. E rende dividendos sim para o país. Assim é nos outros 
locais aqui citados. O grande “senão” aqui do Brasil é a falta de 
transparência na aplicação dos recursos públicos, principalmen-
te advindos de impostos, taxas, tributos em geral. Fora isto, o jogo 
de azar se torna lucrativo aos cofres públicos. Daí, onde aplicar os 
recursos e, principalmente, onde propiciar transparência quanto a 
aplicação, são outros quinhentos. Se ninguém “meter a mão” inde-
vidamente, pode ser ótima opção. Mas reconhecemos. Há grande 
distância no que estamos escrevendo. Coisas do Brasil... Boas fes-
tas a todos!

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

A DOR DO NÃO PERTENCER
A dor de não ter uma re-

lação de pertencimento a um 
lugar, a uma família, ao cor-
po, ao trabalho, à sociedade, 
acompanha diversas pesso-
as. E sim, nós temos a neces-
sidade de pertencimento, 
ela faz parte da nossa evolu-
ção como espíritos imortais. 

E a sensação de não per-
tencimento tem uma estrei-
ta relação com nossa identida-
de psicológica. Quando ela não 
está organizada de forma sóli-
da, é produtora de conflitos in-
ternos severos. Duas principais 
emoções criam um angustian-

te padecimento nesses qua-
dros: a solidão e a rejeição. E 
onde tudo isso vai acabar afe-
tando? Nos relacionamentos. 

Não sabendo se definir, o 
que quer e o que acontece con-
sigo, ela se sente fora dos con-
textos, diferente e discriminada. 
Mas claro, no fundo de tudo isso 
está um ser em evolução pro-
curando se encontrar, com de-
sejo de se ajustar, de ser igual 
ao que os outros parecem ser. 

E saibam que inadequa-
ção é uma dor silenciosa. Qua-
se ninguém fala dela, mas 
muitos experimentam, acu-

sam-se e censuram-se, crian-
do um sentimento de cobran-
ça para ser o que os outros 
esperam que sejam, ou, en-
tão, partem para o outro extre-
mo, em atos de agressividade 
e revolta com o mundo dian-
te da dor experimentada, e mui-
tas vezes não compreendida. 

Mas para você que não 
se sente pertencente eu que-
ro que saiba, todos temos um 
lugar neste planeta e nos pla-
nos divinos. Quando reencar-
namos aqui, é como se Deus 
dissesse: Vá, faça de novo, mas 
faça melhor! E o fato de você 

ser diferente, pensar diferente 
e se sentir diferente pode levá-
-lo a grandes realizações. Tudo 
bem ser diferente!  Estude pro-
fundamente esta dor e des-
cubra os seus talentos, ao in-
vés de recriminar e brigar com 
os outros e consigo próprio. 

Diga para si mesmo: Eu 
sou um ser único, é isso que re-
almente sou. Tenho consciên-
cia que não agradarei a todos, 
nem preciso ser aceito e apro-
vado. Eu, porém, aceito e aco-
lho que posso errar e que estou 
aqui para evoluir. E que a verda-
deira riqueza está na diferença!
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LIÇÕES DE VIDA
“Resista a dar conselhos sobre 
casamento, finanças ou assuntos 
que não lhe digam respeito.”

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,

gerando ainda mais retorno sobre os seus investimentos!
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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

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

JORNAL IMPRESSO EM 
FÉRIAS COLETIVAS

Anualmente damos férias co-
letivas para nossos funcio-

nários do Jornal O Líder (im-
presso), mas continuaremos 

abastecendo de notícias o site 
www.wh3.com.br. É só aces-
sar e os acontecimentos es-

tarão em suas mãos. Agrade-
cemos a compreensão, mas 
achamos viável optar por fé-
rias coletivas, até para repor-

mos energias e voltarmos com 
todo ânimo. Bom final de ano!

ALTA DOS JUROS DO CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO DESACELERA 
VENDAS DE IMÓVEIS 

Inflação em dois dígitos e juros em alta formam um 
cenário que preocupa quem deseja comprar a casa 
própria, e a cautela dos consumidores já reflete a 
desaceleração da busca por financiamento. Depois 
um ano de expansão, o crédito imobiliário recuou 3,9% 
em outubro. Em paralelo, a venda de imóveis caiu 
9,5% no terceiro trimestre. Como estratégia para atrair 
clientes, construtoras evitam repassar o aumento das 
taxas na mesma magnitude e trocam materiais. A 
procura por imóveis financiados caiu e a queda é livre, 
devido à alta dos juros que deverão continuar subindo.

NOVA EMPRESA 
NA CIDADE

A AZO Arquitetura foi inaugurada em Ma-
ravilha pela arquiteta Jéssica Estefano. O pro-
jeto que agora tem escritório físico foi inicia-
do por Jéssica ainda em 2018, mesmo ano em 
que ela se formou em Arquitetura e Urbanis-
mo. Após atuar com diversas parcerias, em 2021, 
a arquiteta decidiu focar mais na AZO Arquite-
tura. “Em sintonia com minha equipe, criamos 
cenários que darão vida e oportunizarão trans-
formações na evolução do tempo, através de 
projetos criativos, ousados e customizados de 
acordo com a sua necessidade e personalidade”, 
destaca. Sucesso é o que desejamos! Estamos 
na certeza de que se trata de empresa séria e 
com idoneidade, pelo histórico familiar, lidera-
do pelo prezado Amarildo e sua distinta esposa.

CAMPANHA MARAVILHA SUA 
COMPRA VALE PRÊMIOS

Será realizado neste sábado, a partir 
das 16h30, na Praça José Bunse, o 
5° sorteio da Campanha Maravilha 

sua Compra Vale Prêmios. O evento 
terá ainda a participação do Trio 
Maravilha. E amanhã (19) será 

promovido Encontro de Papais Noéis. 
Cerca de dez Papais Noéis farão 

visitas às lojas associadas da cidade.

NATAL
Desejamos a todos os nos-
sos amigos, leitores, ouvin-
tes, colaboradores e anun-
ciantes, votos de um Feliz 
Natal e que os sonhos se-
jam realizados. Que em 
2022 continuemos juntos, 
fazendo uma imprensa sé-
ria, justa e imparcial, e que 
nossos veículos de comuni-
cação sejam orgulho e por-
ta-voz de todos. Fraternal 
abraço em nome do gru-
po WH COMUNICAÇÕES!
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COMBO

Lions Clube Maravilha Oeste promove 17º Pastel Beneficente
CARINE ARENHARDT 

A 17ª edição do Pastel 
Beneficente do Lions Clube 
Maravilha Oeste foi realiza-
da no sábado (11), com en-

trega dos combos para quem 
adquiriu as fichas anteci-
padas. Devido ao período 
de pandemia foram neces-
sárias algumas adequações 
na ação, com entrega dos 

pastéis ainda sem fritura. 
A entrega foi na sede do 

Clube de Lions. Cada com-
bo tinha cinco pasteis, sen-
do três de carne, um de 
queijo e um de chocola-

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

O coordenador da ação, 
Jeovany Folle fez uma ava-

liação positiva da edi-
ção 2021, citando que fo-
ram vendidos 150 combos, 
o que gerou uma arreca-
dação muito importan-
te para a continuidade das 

campanhas beneficen-
tes do clube. Ele citou ain-
da que o clube vem melho-
rando esta ação, inclusive 
acertando melhor nos sabo-
res e tamanho dos pastéis.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

 Equipe do Lions Clube Maravilha Oeste Entrega dos combos foi na manhã de sábado

LEGISLATIVO Na segunda-feira (20) será realizada a eleição da nova mesa diretora 

Vereadores encerram sessões do ano 
para aprovação de projetos 
NELCIR DALL’AGNOL

Na noite de segunda-
-feira (13), os vereadores de 
Maravilha se reuniram para 
realizar a última sessão or-
dinária com análise e apro-
vação de projetos, além de 
uma extraordinária para 
aprovar em segundo turno 
uma das matérias em pauta. 

Entre os projetos em 
pauta, para aprovação em 
segundo turno, um deles 
autoriza o Executivo a per-

mitir o uso de espaço públi-
co para a instalação de uma 
torre FM da Rádio Difusora, 
outro PL aprova o prolonga-
mento da Rua Daniel Menin 
e também o projeto que au-
toriza o repasse financeiro, 
no valor de R$ 30 mil, para o 
CTG Juca Ruivo. 

Ainda em segunda vota-
ção na sessão ordinária, foi 
aprovado o PL que denomi-
na Ponte Sadi Cocco, a pon-
te localizada na Avenida 7 de 
Setembro e o Projeto Legis-

lativo da bancada do PP, que 
denomina de Prefeito Nidolfo 
Carlos Mattje o Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura Muni-
cipal de Maravilha. 

Já o Projeto de Lei que 
amplia, cria e extingue cargos 
do Quadro de Pessoal Per-
manente do Poder Executi-
vo Municipal foi aprovado em 
primeiro turno na sessão or-
dinária, e em sessão extraor-
dinária também na noite de 
segunda-feira (13), foi apro-
vado em segundo turno.

REQUERIMENTOS 

Na sessão foi realizada a leitura de três requerimentos, sendo dois do 
vereador Vinicius Ventura e um do vereador Natalino Prante. O vereador 
Natalino Prante requer que o Poder Executivo informe o detalhamento de 
profissionais, dividido por setores da prefeitura, para saber onde faltam ou 
sobram servidores. 
Já Ventura requer que o Executivo Municipal informe ao Legislativo, 
mensalmente, qual a pasta, secretaria, departamento ou direção, para onde 
foram encaminhadas as Indicações dos Vereadores e também que informe 
detalhadamente os valores do Fundeb, gastos com os profissionais do 
magistério no ano de 2021, bem como um detalhamento dos percentuais por 
área em que os valores do fundo foram investidos.
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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!

A administração muni-
cipal realizou um ato na tar-
de de quarta-feira (15) para 
apresentar o Cemitério Jar-
dim das Memórias, novo em-
preendimento de Maravilha, 
com investimento aproxima-
do de R$ 4 milhões. O obje-
tivo do evento foi apresentar 
o projeto de construção e en-
tregar a Licença Ambiental 
Prévia (LAP), que é emitida 
pelo CONDER e atesta a via-
bilidade ambiental de loca-
lização do empreendimen-
to, que será na Linha Sanga 
Silva, com terreno de 18 mil 
metros quadrados. 

O empreendimento é 
privado e tem apoio do mu-
nicípio, que vai receber 10% 
de todas as vagas para se-
pultamentos públicos, o que 
deve resolver o problema da 
falta de vagas pelos próxi-
mos 40 anos. De acordo com 
um dos investidores, Ales-
sandro Tiesca, o objetivo é 
começar a construção no 
primeiro semestre de 2022 
e os sepultamentos até de-
zembro. No entanto, tudo vai 
depender das questões bu-
rocráticas. 

Segundo o município, a 
Licença Ambiental de Insta-
lação (LAI), documento que 
concede o direito de implan-
tar o empreendimento con-
forme o projeto, também 
será encaminhada ao con-
sórcio em janeiro.

A área do novo cemitério 
está localizada no interior de 
Maravilha, na Linha Sanga 
Silva, e tem 18,8 mil metros 
quadrados. Serão disponibi-

EMPREENDIMENTO Área está localizada em Linha Sanga Silva e tem 18 mil metros quadrados

Administração entrega licença para 
construção do Cemitério Jardim das Memórias

lizadas alas específicas para 
lápides, gavetários e capelas.

O prefeito Sandro Dona-
ti explica que a cota de vagas 
para o município foi estabe-
lecida em lei no ano de 2018 
e que o empreendimento vai 
atender uma demanda do 
município de Maravilha já 
que o Cemitério Municipal 
Jardim da Paz está com sua 
capacidade limitada. Dona-
ti destaca que a parceria com 
o empreendimento privado 
foi uma solução para aten-
der uma demanda em médio 
prazo e sem custos para o or-
çamento do município.

Autores Projetos

Local deve lembrar jardins europeus com amplo paisagismo

Apresentação contou com sócios-investidores e autoridades locais na sede da Amerios

Ederson Abi/O Líder
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NOVA ETAPA
AZO Arquitetura inaugura 
escritório em Maravilha 

CARINE ARENHARDT 

A arquiteta Jéssica Estefano inaugurou na manhã de sá-
bado (11) a AZO Arquitetura, com sede na Avenida Araucária. 
Jéssica destaca que vem adquirindo conhecimento na área de 
arquitetura e construção civil há nove anos. Formada em Arqui-
tetura e Urbanismo em 2018, ela iniciou o projeto da AZO nes-
te mesmo ano, atuando com diversas parcerias nesse período. 

Em 2021, a arquiteta decidiu focar mais no escritório e abrir 
um espaço físico para a AZO Arquitetura, oferecendo uma ex-
periência singular aos clientes. “Em sintonia com minha equi-
pe, criamos cenários que darão vida e oportunizarão transfor-
mações na evolução do tempo, através de projetos criativos, 
ousados e customizados de acordo com a sua necessidade e 
personalidade”, destaca Jéssica. 

A arquiteta ressalta ainda que sempre busca ter uma co-
nexão com as pessoas, para entender melhor suas reais ne-
cessidades, emoções, gostos e particularidades. “Afinal os 
projetos devem ir além de soluções estéticas e funcionais. Eles 
precisam ter sentimento e realmente fazer sentido para cada 
cliente”, afirma.

Conforme Jéssica, investir num bom projeto arquitetônico 
é o primeiro passo de uma obra segura, maximização e zelo no 
uso dos recursos e a certeza de desfrutar de um ambiente pen-
sado, sonhado e idealizado por profissionais comprometidos 
com o trabalho de conectar sonhos e emoções em um ambien-
te personalizado e único.

A Azo Arquitetura atende no mesmo ambiente da SolSul 
Energia Solar, no centro de Maravilha.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Arquiteta Jéssica Estefano inaugurou seu escritório no último sábado 

Azo Arquitetura atende na Avenida Araucária, ao lado da Caixa Econômica

Arquiteta Jéssica Estefano, com a estagiária Laura Vendrame Família prestigia o evento

Coquetel foi servido no dia da inauguraçãoRegistro com a equipe da SolSul
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CARINE ARENHARDT 

O governo municipal 
de Maravilha entregou ofi-
cialmente na manhã de sá-
bado (11) os equipamentos 
ortopédicos adquiridos para 
a Associação dos Portado-

res de Necessidades Espe-
ciais de Maravilha (Aspma). 
A compra dos materiais foi 
com emenda da deputada 
estadual Ana Campagnolo, 
atendendo a um pedido do 
vereador Sérgio Bourscheid. 

O recurso veio para o 

município, que licitou e fez a 
compra dos equipamentos, 
como cadeiras de rodas, ca-
deiras para banho, baterias 
para cadeiras motorizadas, 
almofada ergonômica, an-
dadores, muletas e aparelho 
eretor elétrico. 

A deputada Ana Cam-
pagnolo foi representada 
pelo seu assessor Lucas de 
Mello. O investimento foi 
de aproximadamente R$ 
80 mil e vai auxiliar várias 
pessoas com necessidades 
especiais.

MARAVILHA A compra dos materiais foi com emenda da deputada 
Ana Campagnolo, atendendo a um pedido do vereador Sérgio Bourscheid

Associação dos Portadores de 
Necessidades Especiais recebe 
doação de equipamentos

Entrega oficial foi na manhã de sábado, em frente da prefeitura 

Empreendimento foi inaugurado na tarde de sexta-feira (17) 

Carine Arenhardt/O Líder

O Centro de Alimentos 
e Culinária Escolar de Ma-
ravilha foi inaugurado na 
tarde de ontem (17), pelo 
governo municipal. A obra 
é fruto de um projeto ino-
vador que tem como obje-
tivos melhorar a qualidade 
da alimentação escolar das 
crianças, reduzir do cardá-
pio os produtos industriali-
zados, aumentar a compra 
e a utilização de produtos 
da agricultura familiar e 
incentivar hábitos alimen-
tares saudáveis além de 
aproveitar os alimentos de 
maneira integral e agilizar 
o trabalho das merendei-
ras nas unidades escolares.

O município inves-
tiu R$ 264 mil no empre-
endimento e equipamen-
tos. A iniciativa contou 
com uma emenda parla-

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Maravilha inaugura Centro de Alimentos 
e Culinária Escolar

mentar de R$ 100 mil do 
deputado estadual Val-
dir Cobalchini. A adequa-
ção do espaço físico foi 
de aproximadamente 237 
m². A estrutura compor-
ta uma cozinha confor-
me os padrões recomen-
dados pela legislação, com 

equipamentos, mobiliá-
rio e utensílios necessários 
e apropriados para desen-
volvimento das atividades. 

O local tem área des-
tinada para recebimento, 
pré-preparo, preparo, ar-
mazenagem e distribui-
ção dos produtos, além 

de espaço para descar-
te adequado de resídu-
os com composteira para 
reutilização nas hortas es-
colares. Também con-
templa escritório para 
planejamento das ações, 
reuniões e desenvolvi-
mento de atividades.

Ederson Abi /O Líder
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Notícias ALESC

Desburocratização 
para construções

Força-tarefa aprova 
dezenas de projetos 

FOTO DA SEMANA

Importantes projetos 
seguem tramitando

Deputados adequam 
garantias a servidores 

Política de transição 
energética para o Sul 

Outra proposta aprovada em 
plenário propõe alterações 
nas normas vigentes para 
prevenção e segurança 
contra incêndio e pânico. O 
objetivo do projeto é simpli-
ficar os processos relativos 
a construções, ampliações 
e reformas, além da conces-
são de habite-se, que de-
pendem de autorização dos 
bombeiros.

Em mais uma semana de pauta intensa, o plenário da Alesc 
aprovou cerca de 40 projetos. Destaque para a propos-

ta que tipifica a corrida de cães como crime. A medida ain-
da estabelece multas para quem descumprir a lei. A votação 
foi acompanhada presencialmente por grupos em defesa da 
causa dos animais. Outra importante iniciativa aprovada re-
gulamenta a organização e o funcionamento das centrais de 
abastecimento administradas pela Ceasa.

A última semana de atividades 
deve ser de “limpa pauta” com 
a votação do projeto conhecido 
como bolsa-estudante e do PL 
que prevê o uso de alimentos 
da agricultura familiar em pe-
nitenciárias. Outra matéria que 
pode entrar em votação é a 
que prevê o ressarcimento dos 
prejuízos causados por alunos 
em escolas públicas. Também 
será votado o orçamento esta-
dual para o próximo ano. 

A Alesc aprovou novos proje-
tos ligados ao funcionalismo 
público. Um deles altera a 
promoção dos praças milita-
res; outro faz readequações 
à carreira dos servidores da 
Secretaria da Saúde, sem 
prejuízo financeiro à classe. 
Também foi aprovada a revo-
gação da regra que impede 
o ingresso às forças militares 
por quem possua tatuagens. 

Os deputados aprovaram 
também a Política Estadual 
de Transição Energética Jus-
ta, voltada à atividade car-
bonífera. A matéria traz uma 
boa notícia para a região Sul 
que, a longo prazo, poderá 
deixar de explorar e utilizar 
o carvão mineral na geração 
de energia elétrica. A medi-
da visa tornar Santa Catarina 
independente economica-
mente deste minério. 

parceria | A Assembleia firmou convênio com o Instituto 
Federal (IFSC) para uso de um veículo movido à energia 
elétrica. O carro será compartilhado entre os deputados. A 
medida visa incentivar o uso de energia renovável.

foto: Solon Soares/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127
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A formatura da primeira 
turma de Protetores Ambien-
tais em Iraceminha ocorreu 
neste mês. O programa é rea-
lizado pela Polícia Militar Am-
biental de Santa Catarina, em 
parceria com o Sicoob Credial 
e a administração municipal, 
através da Secretaria Municipal 
de Educação. A solenidade foi 
realizada no Centro de Convi-
vência dos Idosos e teve a par-
ticipação de familiares e auto-
ridades civis e militares, entre 
elas: vice-presidente do Si-
coob Credial, Daniel Ferrari, 
comandante da Polícia Mili-
tar Ambiental do Extremo Oes-
te, Tenente PM Alcenir Luis Mi-
nuscoli, e os coordenadores do 
Programa Protetor Ambiental, 
Cabo Daniel Panizzon e Sar-
gento PM Gilberto Pilla.

Os adolescentes, na faixa 
etária de 12 a 14 anos, são de 
três núcleos escolares: EEF Bi-
guá da Linha Biguá, EEF Bal-
bino Martins do distrito de São 
José do Laranjal e EEB Manuel 
de Freitas Trancoso, da sede 
do município. Os 21 jovens for-
mandos assumiram o compro-
misso de zelar por um meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e 
futuras gerações, disseminado 
os conhecimentos adquiridos 
durante o programa.

Conforme explica o vice-
-presidente do Sicoob Credial, 
Daniel Ferrari, esta é a segun-
da turma formada na região 
com patrocínio do Sicoob, sen-
do a primeira em Cunha Porã. 
“Além destas duas turmas, já es-
tamos programando uma nova 
turma em Maravilha para o ano 
de 2022, pois entendemos a im-
portância que este projeto tem 

EM IRACEMINHA Programa deve ser realizado em Maravilha no próximo ano 

Turma de Protetores Ambientais 
conta com formatura 

para a comunidade, desenvol-
vendo em nossos jovens atitu-
des éticas, corretas e responsá-
veis para com o meio ambiente 
e a sociedade”.

Para o Sargento PM Gilber-
to Pilla, o programa contribui 
muito na formação dos jovens 
como cidadãos éticos e com-
prometidos, não apenas com a 

causa ambiental, mas também 
com as questões éticas e valo-
res adquiridos ao longo do pro-
grama. “Os jovens recebem ao 
longo do curso, cuja carga horá-
ria é de 180 horas, conhecimen-
tos e aprendizados sobre diver-
sas temáticas ambientais, além 
de conhecer um pouco sobre a 
Polícia Militar de Santa Catari-

na, que tem quase 190 anos no 
Estado”, relata. 

Pilla complementa ainda 
o sucesso do programa através 
das parcerias firmadas no mu-
nicípio. “A parceria do Sicoob e 
do Poder Público Municipal foi 
fundamental para a realização 
deste programa no município 
de Iraceminha”, finaliza.

Fotos: Divulgação

Participaram do projeto adolescentes de 12 a 14 anos

Alunos receberam certificado

 ONEIDE BEHLING
CHAPECOENSE 
Dentro da realidade da Chapecoense, temos que colocar na ca-

beça que a partir de agora vai ser ainda mais complicado. Acabou esse 
negócio da Comissão Técnica receber R$ 200 mil por mês. Isso aí não 
tem mais. A nova diretoria vai enquadrar os profissionais nesse setor no 
valor de R$ 70 mil. Nei Maidana começa sua gestão mostrando a reali-
dade. Espero que faça um grande trabalho. Consiga resgatar a força da 
Chapecoense dentro e fora de campo. É um compromisso muito sério. 
É uma responsabilidade muito grande. Presidente está consciente do 
momento ruim do clube. A gente sabe que o cenário é delicado, mas se 
teve coragem de assumir a presidência é porque já sabe onde encon-
trar soluções. E é isso que vamos ficar esperando e torcendo em 2022. 
Nei Maidana tem experiência, já esteve no comando.

NOVO TÉCNICO 
Felipe Conceição, 42 anos, gosta de jogar com posse de bola e uti-

liza muitas variações ofensivas. Chapecoense conquistou suas gló-
rias jogando de outra forma. Para engrenar alguém vai ter que mudar 
para dar certo. Técnico é jovem e corajoso! Espero que faça a Chape-
coense mudar para melhor.

GRÊMIO 
Manter Vagner Mancini é um erro. O cara não conseguiu evitar o 

rebaixamento do Grêmio. Perdeu jogos fáceis e algumas vitórias foram 
contra times sem interesse no Brasileirão. Mancini foi mantido pela co-
modidade, tudo para evitar lidar com uma nova troca da comissão téc-
nica. Pelo menos o técnico teve tempo para identificar os problemas. 
Isso deve ajudar na formação do grupo para a disputa da Série B. Caso 
contrário será demitido durante a disputa do Campeonato Gaúcho.

SEM MUDANÇAS 
Gremistas que tanto sofreram neste ano que termina, esperam 

um retorno rápido e tranquilo para a elite. Vai ter pressão o ano todo! 
Para resumir a manutenção de Dênis Abrahão no cargo, podemos 
utilizar uma expressão gaudéria. Dênis está igual tosquia de porco: 
“muito grito e pouca lã”. Então tá, tchê!

INTERNACIONAL 
Inter vai disputar as primeiras rodadas do Gauchão com a equi-

pe de transição. Não pode ocorrer da direção esquecer a reformula-
ção que deve ocorrer no grupo. Considerando aquilo que vem sendo 
noticiado, não tenho dúvidas de que precisam ser contratados joga-
dores em condições de serem titulares da equipe. Desde o áudio va-
zado do Paixão, jogadores como Cuesta, Dourado, Patrick… parecem 
com os dias contados no Beira-Rio. A chegada da nova comissão téc-
nica dará um novo impulso na esperança de títulos em 2022.

FELIZ NATAL 
Ocupar esse espaço é uma honra e uma das coisas mais especiais 

do meu trabalho no Grupo WH Comunicações. Errar, acertar, mas se-
guir fiel aos meus princípios sempre! Ótimo 2022.
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Vitrine

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

Os parabéns vão para os colaboradores do Grupo WH Comunicações  
Fernando (21) e Stefany (21), que completam mais um ano de vida. 
Felicidades sempre! 

Débora, Parabéns! Muita paz, saúde e 
sucesso em sua vida. Que Deus continue te 
iluminando e te protegendo hoje e sempre. 
Felicidades! 

Raquel, Feliz aniversário! Que 
todos os dias de sua vida 
sejam preenchidos por muita 
paz, amor, fé, boas amizades e 
infinitas bênçãos. Parabéns… 
Felicidades!

Caroline, Parabéns por mais um ano de vida, 
por esse dia tão especial. Que essa data 
seja cheia de amor, paz, carinho e tudo de 
bom, pois você merece… Feliz aniversário!

Rodrigo, Parabéns! Que a cada 
ano novo você possa aprender as 
lições da vida, que seus sonhos 
se transformem em coisas reais! 
Todo sucesso para sua jornada 
você merece muitas alegrias. 
Felicidades!!

Leonardo, Parabéns por mais um ano de vida! 
Sorria, dance, pule de felicidade e celebre seu 
dia em grande estilo.

Julianderson, Parabéns por comemorar 
mais um ano de vida! Muita alegria, paz 
e harmonia. Que todos os seus desejos 
se realizem, pois você merece. Feliz 
aniversário!
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 38

(?) Croft,
heroína

de video-
game

Opção mais
saudável
de bebida
de frutas

Compõem
a teia de
aranha

Cerveja
de alta fer-
mentação 

A elite
cultural
da Idade
Media

Made in
(?): feito
nos EUA,
em inglês

Designar
(alguém)
para um

cargo
Glândula 
pressio-
nada na
ordenha 

Baseado
em fatos
(?), aviso
de filmes

Cabra, 
em inglês

(?) Roques,
arquipé-
lago da

Venezuela
Voto (?),
pauta da
reforma
política

Coordena
eleições
no Brasil
(sigla) 

O nada, na
filosofia

de Parmê-
nides

"(?) Velha", 
romance 
macha-
diano 

Fazer (?):
entreter
Maior
artéria

The (?),
guitarrista
Intérprete
do script

Rondônia
(sigla)

(?) cream,
molho

Cantora de
"Titanium"
Ligação;
conexão 

Orixá
infantil

Calmo
(gíria)

A 7ª letra
grega

(?) de
vídeo: 

VAR (fut.)

Função de
mucamas
Produto da
lavanderia

Estudar
(um texto) 

Reduza 
a pó 

Lanche nu-
tritivo entre
refeições

Concor-
rência (?),
conduta

imoral do
comércio

Problema
estético
feminino

Atividade agrícola da qual o
besouro bicudo é a
principal

praga
Apelido do
Athletico
Parana-

ense (fut.)

Estado, 
em francês
Não, em
francês

Ali
Diz-se de
mulheres
virgensCoautor

do samba
"Pelo

Telefone"
A poesia
de Olavo
Bilac, pe-
la escola
literaria

SFD
CELULITE

FURACÃOSB
CLEROSALA

TAIALER
USANOMEAR

ARBITROLA
AÃETATD
DONGAEDGE

OORATOR
PARNASIANA

LELOSZEN
GOATUELO
DISTRITAL

NÃOSERCASA

3/los — non — sia — usa. 4/casa — edge — état — goat -— sour. 6/não ser.

Presentear é um ato de amor, 
inclusive citado como uma das 
linguagens do amor no livro As 
Cinco Linguagens do Amor de 
Gary Chapman. E este ato o Na-
tal parece ter tomado outro sig-
nificado depois de tudo que pas-
samos. Preparei algumas ideias 
para ajudar você a escolher pre-
sentes perfeitos para as pessoas 
que você ama.

O primeiro passo é tentar de-
finir o estilo da pessoa. Ela é mais 
clássica, básica, elegante, estilosa 
ou glamourosa? Ou como você 
definiria? Isso vale tanto para ho-
mens quanto para mulheres!

Pessoas mais clássicas e ele-
gantes vão amar ganhar cami-
sas, calças de alfaiataria, sapatos 
clássicos como mocassins e scar-
pins, acessórios mais sofisticados 
e tudo que for nessa linha.

Se for escolher presentes 
para pessoas básicas e casuais, as 
camisetas, calças jeans ou de te-
cidos confortáveis não tem erro, 
bem como tênis para usar no dia 
a dia e acessórios que combinem 
com tudo.

Pessoas estilosas vão amar 
ganhar tudo que for diferente! 
Uma calça destroyed, peças as-
simétricas, modelagens e tecidos 
diferenciados, assim como aces-
sórios bem irreverentes.

Já os glamourosos, tendem 
a gostar de peças que chamam 
atenção! Estampas, peças de 
modelagens diferentes e sen-
suais, acessórios chamativos e 
tudo que tiver brilho agrada es-
sas pessoas.

Outra coisa que ajuda é fazer 
uma lista para ir à procura! Pen-
se nas lojas da sua cidade que 
vendem o que você pensou em 
presentear, visite elas ou mande 
uma mensagem pedindo ajuda, 
falando do estilo e do que pen-

FORMA PRÁTICA PARA 
ESCOLHER PRESENTES DE MODA

sou em presentear. Em geral, es-
ses profissionais são preparados 
para te ajudar, as vezes até vão te 
trazer a solução pronta.

Por fim, indico que dê o seu 
toque especial. Escolha uma em-
balagem linda, porque “nós jul-
gamos o livro pela capa”, não é? 

Então, o pacote dará a primei-
ra impressão sobre o presente. 
Acrescente algo especial, como 
chocolates, produtos de bele-
za e até mesmo um cartão escri-
to a mão, pois essas são ótimas 
formas de demonstrar o quan-
to você se importa com a pessoa.
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Jesus, o maior e verdadeiro 
símbolo do Natal tem muito para 
nos ensinar. Ele é próprio filho de 
Deus, mas chegou ao mundo longe 
de qualquer luxo. Foi rejeitado 
pelos orgulhosos e egoístas e sua 
trajetória foi sempre marcada por 
humildade e fé. Jesus nos ensinou 
que a verdade nem sempre agrada 
a este mundo, mas que ela é o 
único caminho que nos leva a Deus. 
Também ensinou que ser rejeitado 
pela “sociedade” não significa 
que não somos amados por 

Deus. “Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! 
Eu venci o mundo” (João 16:33). O 
próprio filho de Deus não fugiu das 
batalhas terrenas, não pediu ao Pai 
um fardo mais leve, carregou sua 
cruz e ganhou toda a sua glória na 
eternidade. 
Humildade talvez tenha sido um 
dos seus maiores ensinamentos. 
Ele não usou da sua “posição”, 
com filho de Deus, para driblar os 
desafios que lhe eram impostos, 
nem mesmo no dia da sua morte 

na cruz. Jesus nos ensinou a ser 
forte, deixar aquele papel de vítima 
de lado e encarrar a vida de frente, 
lutar para vencer. Mostrou como 
não se acomodar por vantagens 
que você possa ter por sua posição 
social, nome ou profissão. 
As lutas vêm para todos, mas são 
diferentes para cada um. Não se 
apegue ao pensamento de que 
as tuas dificuldades são maiores, 
comparando a tua vida com a dos 
outros. Coloque humildade e garra 
no teu coração, e jamais esqueça 

que Deus está sempre pronto para 
te socorrer. A tua parte você precisa 
fazer, mas Deus vai estar sempre 
caminhando ao teu lado. 
É fácil seguir os ensinamentos de 
Jesus? Não, essa caminhada é 
cheia de obstáculos, mas vale a 
pena. Largue toda a sua soberba, 
orgulho, se desprenda do vitimismo. 
Vá lutar por um 2022 melhor. “Eu 
vim para que todos tenham vida, e 
vida em abundância” (João 10:10). 
Jesus te espera e quer caminhar 
junto com você. 

O que 
JESUS NOS ENSINA? 
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Carine Arenhardt/O Líder

Natal representa o cumprimento da 
PROMESSA EM FAVOR DO POVO DE DEUS   

FESTA CRISTÃ

CARINE ARENHARDT

Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna; João 3:16.

O nascimento de Jesus, comemorado no 
dia 25 de dezembro, foi o cumprimento de 
uma grande promessa de Deus. Conforme o 
pastor da Igreja Evangélica Luterana do Bra-
sil, Elvio Bender, com a queda do ser huma-
no em pecado, Deus sendo misericordioso e 
não querendo a condenação do homem pro-
meteu um salvador. Essa é a promessa cum-
prida com o nascimento de Jesus, o filho de 
Deus, salvador do povo e reconciliador do ser 
humano com o Pai Celestial. 

A comemoração do Natal, após o nasci-
mento de Jesus, também representou a substi-
tuição de uma festa pagã que existia quando o 
cristianismo se tornou a religião oficial do im-
pério romano. O objetivo foi substituir o deus 
da luz, celebrado nesta festa pagã. “Como Je-
sus se apresentou como a luz do mundo, en-
tão os cristãos naquela época acharam impor-
tante ao invés de comemorar o deus da luz, 
apresentar aquele que é realmente o Deus da 
luz - Cristo Jesus”, afirma o pastor.

A vinda de Jesus oficializou uma nova 
aliança de Deus com seu povo. No antigo tes-
tamento (velha aliança) o sacrifício de ani-
mais era oferecido como busca do perdão dos 
pecados, e no novo testamento Jesus se ofere-
ceu como sacrifício para a remissão dos peca-
dos, para todo aquele que nele crer e o seguir. 

Cristo veio em benefício de todas as na-
ções e os apóstolos começaram a se espalhar 
e levar o evangelho de Jesus para todos os po-
vos. O pastor destaca que Jesus continua vin-
do nos dias de hoje pela palavra de Deus, re-
presentada na bíblia. O povo cristão aguarda 
ainda o cumprimento de uma nova promes-
sa, a segunda vinda de Jesus na terra, para jul-
gar os vivos e os mortos, no dia do grande ar-
rebatamento. 

Pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Elvio Bender

COMO COMORAR O NATAL?

A comemoração começa já no período de 
Advento, nas quatro semanas que antecedem o 
Natal. Conforme o pastor Elvio, as celebrações 
deste período refletem sobre porque Jesus veio 
ao mundo. “Veio também por minha causa, 
porque eu sou um pecador e necessito de 
perdão. Então este período é um preparatório 
para a gente fazer uma análise da nossa 
vida. A primeira parte da comemoração é 
o reconhecimento dos nossos pecados e a 

gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus”, reforça. 
Na véspera e no dia do Natal uma boa forma 
de comemoração é oferecer louvores a Deus. 
“É importante reunir a família sim, mas não 
esquecer também da família da fé, onde a gente 
tem as comemorações na igreja e a oportunidade 
de meditar na palavra de Deus. E entre a família 
e os amigos podemos saudar um ao outro, dar 
um feliz Natal e dar esse testemunho de Cristo”, 
finaliza o pastor Elvio Bender. 



,  MARAVILHA 18 DE DEZEMBRO DE 202114

Cenários natalinos encantam 
COMUNIDADE MARAVILHENSE

TRADIÇÃO

CAMILLA CONSTANTIN

Organizada pelo Departa-
mento de Cultura, a decoração 
natalina teve novidades neste 
ano, com diversos cenários em 
pontos estratégicos do municí-
pio, especialmente nas praças. 
Os espaços se tornaram palco 
de bons momentos em família, 
garantindo lindos registros e 
diversão para todas as idades.

De acordo com a Direto-

ra de Cultura de Maravilha, 
Rosi Reichert Heineck, ape-
sar dos registros de depreda-
ção em alguns pontos, a ava-
liação é muito positiva. “Neste 
ano aumentamos muito a par-
te cenográfica, apresentamos 
o projeto para o executivo e foi 
aprovado. De modo geral, es-
tamos muito felizes com tan-
tos elogios e por conseguir 
oferecer tudo isso para a po-
pulação”, destaca. 

Município apostou em novos cenários para o Natal 2021

PRAÇA PADRE JOSÉ BUNSE

Um dos destaques deste ano é a Praça 
Padre José Bunse, muito elogiada por 
quem passa pelo local. O cenário deste 
ano conta com a Floresta Encantada do 
Natal, uma pista com animais de pelúcia 
motorizados. A atração é resultado de 
uma parceria entre a prefeitura e Sicredi. 
Também na praça central está instalada 
a Oficina de Brinquedos do Papai Noel, a 
Vila de Doces, o presépio e outros itens, 
sem contar a tradicional iluminação 
com túnel de luzes.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Animais de pelúcia motorizados

Arquivo/O Líder

Oficina de Brinquedos do Papai Noel

Túnel de luzes

Presépio
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ESPAÇO CRIANÇA SORRISO

Outra excelente opção para garantir boas fotos e 
divertir as crianças é o Espaço Criança Sorriso, em 
frente à Prefeitura de Maravilha. O coral de ursos foi 
instalado no palco que fica ao lado da rua coberta. 
Outras ornamentações garantem a beleza e encanto 
do cenário, com destaque para a árvore de Natal. 

PRAÇA FIORAVANTE TREVISAN

A Praça Fioravante Trevisan, também conhecida como Praça dos 
Motoristas, apresenta neste ano o tema “Neve”. O cenário conta com 
bonecos de neve e demais itens de decoração, que chamam a atenção de 
quem passa pela Avenida Maravilha. 

ILUMINAÇÃO

O tradicional túnel de luzes também foi instalado neste ano nas principais ruas e avenidas 
da cidade. A iluminação nos pontos centrais contribui para despertar o espírito natalino e é 
algo sempre aguardado com muita expectativa pela população. Ao todo, foram utilizadas 
15.000 lâmpadas. Os pontos de decoração também contam com 5.000 metros de 
mangueiras de led, 1.500 conjuntos de pisca, 80 estrelas sputnik e 100 conjuntos snowfall.

Túnel de luzes já é tradicional no município

Coral de Ursos

Espaço é ideal para tirar fotos

Cenário foi montado na Academia da Saúde

Bonecos de neve fazem parte da ornamentação
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Administração de Iraceminha preparou 
DECORAÇÃO NATALINA COM MUITA DEDICAÇÃO 

CRIATIVIDADE

FRANCIELE BORGES

O espírito de Natal já 
tomou conta de Iracemi-
nha. Ruas centrais e pra-
ça ganharam uma deco-
ração especial, renovando 
o sentimento desta época 
do ano. Alguns pontos da 
cidade se transformaram 
em verdadeiros cartões 
postais e viraram cenário 
para fotos e recordações.

Com muita dedicação, 
empenho e criatividade a 
equipe da administração 
de Iraceminha ornamen-
tou a praça municipal que 
é um dos pontos mais visi-
tados pelos munícipes. 

Fotos: Divulgação

Casa do Papai Noel está pronta para receber os visitantes Poltrona foi disponibilizado para fazer as fotos no local

Túnel de luzes até a casa do Papai Noel é um dos atrativos Detalhes foram pensados pelos organizadoresRuas e avenidas também receberam decoração especial
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Sucesso no mundo todo, 
PAPAI NOEL SE TORNA UMA LENDA VIVA 

BOM VELHINHO

CARINE ARENHARDT

Roupas vermelhas, cabelos e barba 
branca, e um saco cheio de doces. É im-
possível não reconhecer uma das figu-
ras mais famosas no mundo todo, e não 
apenas no universo infantil, mas tam-
bém entre os adultos. Sempre esban-
jando simpatia, o Papai Noel faz suces-
so por onde passa. E é principalmente 
no mês de dezembro que ele “da às ca-
ras” e deixa as crianças cativadas pelo 
seu carisma e, é claro, pelos presentes. 

Mas, será que o Papai Noel existe de 
verdade? A lenda do bom velhinho surgiu 
depois que um bispo chamado Nicolau, 
nascido na Turquia em 280 d.C, começou 
a ajudar pessoas pobres, deixando mo-
edas próximas às chaminés das casas. A 
solidariedade do bispo chamou a atenção 
de muitos, e ele também acabou sendo 
beatificado após várias pessoas relatarem 
milagres intercedidos por ele, sendo cha-
mado a partir de então de São Nicolau. 

Mesmo após sua morte, o legado de 
bom homem ficou. O exemplo do bon-
doso São Nicolau passou a ser seguido 
por outras pessoas no mundo todo. A as-
sociação de São Nicolau ao Natal come-
çou na Alemanha, e se espalhou rapida-
mente por outros países. Aos poucos, ele 
também foi ganhando novos nomes, e 
no Brasil foi “batizado” de Papai Noel. 

Então, sim, o Papai Noel existiu, e ga-
nhou seguidores que continuam exis-
tindo e espalhando amor e solidarie-
dade por onde passam.  Isso não quer 
dizer que eles não sejam pessoas “nor-
mais”, com família e trabalho. A diferen-
ça é que eles se apaixonaram pela fi-
gura solidária que realiza sonhos de 
crianças pelo mundo todo. Vale lem-
brar que qualquer pessoa pode ser o Pa-
pai Noel, fazendo o Natal de alguém mais 
feliz, e sendo parte dessa lenda viva. 
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A história da 
ÁRVORE DE NATAL

TRADIÇÃO

Árvore de Natal é uma das principais decorações em casas e empresas

DA REDAÇÃO

Uma das principais pe-
ças na decoração de Natal, a 
tradicional árvore não pode 
faltar. E, cada vez mais esse 
símbolo natalino vem ga-
nhando espaço nos lares das 
famílias, como um momento 
de união e prazer com a sua 
montagem. 

A árvore de Natal tem uma 
história longa na sua origem. 
Em pesquisas e relatos de his-
toriadores, a árvore natalina 
era montada para comemo-

ração de festas e eventos reli-
giosos no passado. O pinhei-
ro por ter suas folhas verdes e 
fortes significava um impor-
tante símbolo da vida.

Nos tempos modernos, o 
tradicional pinheiro de Na-
tal surgiu no Norte da Europa. 
Primeiro as famílias usavam 
nozes e maças para decorar 
suas árvores. A prática se es-
palhou pelo mundo todo e 
atualmente diversos enfeites 
como bolas decorativas, laços 
e outros objetos fazem parte 
da decoração.

ITENS QUE COMPÕE A 
ÁRVORE MODERNA

As bolas que enfeitam as 
árvores de Natal foram 
criadas em 1847 por 
um soprador de vidro de 
Lauscha, na Alemanha. Esse 
enfeite passou, então, a 
ser produzido de diferentes 
formas e tamanhos. Com o 
tempo, outros enfeites foram 
acrescentados na decoração 
da árvore de Natal. Um deles 
é a estrela, que simboliza 
a estrela de Belém, uma 
referência, entre os cristãos, ao 
nascimento de Jesus.

MONTAGEM E DESMONTAGEM

De acordo com tradições cristãs, o dia para montar a 
árvore natalina é o primeiro domingo do advento (29 de 
novembro). Já a desmontagem é dia 6 de janeiro, quando 
se comemora o Dia de Reis.  

Ederson Abi /O Líder
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Três dicas simples para deixar a mesa de 
NATAL MAIS BONITA E ACONCHEGANTE

INSPIRAÇÃO

CAMILLA CONSTANTIN

Apostar em uma mesa de Natal 

bem arrumada irá fazer toda a diferen-
ça no momento de receber os familiares 
ou amigos. Pensar na organização pode 

até parecer uma tarefa complicada, mas 
com um pouco de disposição e criativi-
dade, é possível montar uma mesa boni-

ta sem gastar muito. 
A grande dica é não ter medo de re-

aproveitar o que você já tem guardado 

ou o que está sendo usado na decoração 
natalina. Pode apostar que até mesmo 
as comidas vão parecer mais saborosas!

CORES E BRILHO

A primeira etapa é pensar na cartela de cores 
que quer seguir. Vermelho é a cor oficial do 
Natal e aparece na maioria das decorações 
de mesa. Se você quer incluir outros tons, é 
possível apostar na tradicional combinação 
com dourado e verde. Se preferir algo 
mais clean, pode ficar apenas no branco e 
dourado.
Fugindo bastante do tradicional, outra 
proposta é a decoração em rosa, azul ou 
roxo. Na composição dos enfeites, pode até 
mesmo mesclar com branco ou prata, para 
suavizar o ambiente. Se quiser algo mais 
chamativo, vale espalhar glitter por cima dos 
itens de decoração. Fica lindo! 

ARRANJO CENTRAL

Ter um arranjo no centro da mesa é sempre 
uma ótima ideia. É possível usar uma 
guirlanda como base, espalhando dentro 
flores, pinhas ou outros enfeites. Outra 
opção é usar uma travessa refratária, com 
velas, ramos, bolinhas ou qualquer outro 
item de sua preferência. 
Muitas pessoas ignoram esse detalhe, 
pois consideram que na mesa devem ser 
colocadas apenas as travessas com as 
refeições preparadas. Contudo, fica mais 
charmoso deixar as comidas em outra mesa 
ou bancada de apoio, assim sobra espaço 
para uma decoração mais elaborada.

VELAS

As velas podem ficar espalhadas ou em um 
espaço específico. Bandejas, taças e copos 
são opções simples, que todo mundo tem 
em casa, e que ficam muito charmosas 
como suporte. As velas simbolizam luz e 
são fundamentais na decoração da mesa 
de Natal, além de serem baratas e fáceis 
de encontrar. Certamente, vão deixar 
o ambiente muito mais harmonioso e 
aconchegante.

Fotos: Pinterest
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Decoração muda visual de São Miguel da Boa Vista 
E TRANSBORDA AS MAGIAS DO NATAL

PROGRAÇÃO NATALINA

FRANCIELE BORGES

Ruas, canteiros, praça, pórti-
co de entrada de São Miguel da 
Boa Vista e entre outros pontos 
do município estão em clima de 
Natal. Conforme os organizado-
res foram trabalhados para deixar 
a cidade mais bonita, aconche-
gante e colorida, tendo em vis-
ta que faltam poucos dias para o 

Natal.  As pessoas que passam em 
frente ao Centro Administrativo 
podem conferir toda a decoração. 

Na noite de ontem (17), ocor-
reu em frente à prefeitura à noi-
te cultural com apresentações 
culturais. No dia 23 de dezem-
bro terá a presença do Papai Noel 
e Mamãe Noel na casa do Papai 
Noel, também em frente à prefei-
tura com início às 18h.

Fotos: Divulgação

Centro administrativo do município recebeu uma ornamentação diferenciada 

Pórtico de entrada também foi decorado Túnel de luzes e casa do Papai Noel foram montados em frente a prefeitura Espaços públicos também receberam enfeites natalinos
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“Que possamos aproveitar o momento sem 
PREOCUPAÇÕES EXAGERADAS”, AFIRMA NUTRICIONISTA 

FESTAS DE FIM DE ANO

CAMILLA CONSTANTIN

As festas de fim de ano são sempre 
muito aguardadas, seja para reunir fa-
miliares ou ainda em razão das refei-
ções deliciosas que costumam fazer 
parte das confraternizações. Afinal, co-
mida também tem relação com acon-
chego e memórias afetivas. 

Nessa época do ano acabamos co-
mendo algumas coisas mais gordu-
rosas ou até mesmo optando por al-
gumas bebidas alcoólicas a mais — o 
que é ótimo, desde que sem exageros. 
Por isso, o Jornal O Líder conversou 
com a nutricionista Júlia Maria Dal-
molin Vendrame sobre como encon-
trar o equilíbrio na alimentação du-
rante esse período.  

O principal ponto é aproveitar as 
festas sem tantas preocupações, para 
que o momento das refeições seja de 
prazer e alegria, ao invés de culpa. Nes-
se sentido, a recomendação é que as 
pessoas não tentem fazer dietas com 
muitas restrições, pois a frustração 
pode surtir o efeito contrário. “Vejo que 
a alimentação saudável deve ser leva-
da de forma leve e para a nossa vida in-
teira. Pensando dessa forma, durante 
os dias festivos devemos sim aproveitar 
o momento com familiares e amigos 
sem privações exageradas e desneces-
sárias. Se levarmos em conta somen-
te o pensar restritivo de ‘estou fazendo 
dieta’ podemos trazer gatilhos e com-
pulsões que além de trazer malefícios 
para o corpo traz prejuízos para a saú-
de mental”, diz.

A profissional acredita que de-
vemos estar cientes de que a alimen-
tação saudável não deve ser adotada 
somente por um período, mas sim le-
vada como uma mudança de estilo de 
vida. Assim, datas festivas serão ape-
nas exceções. “Gostaria de citar uma 
frase que li nos últimos dias e que cabe 

Júlia atua como nutricionista da equipe ampliada na Secretaria de Saúde de Santa Terezinha do Progresso

Divulgação

BOMBOM ABERTO DE MORANGO

Ingredientes 
Para o creme:
1 litro de leite
1 caixinha de leite condensado
4 gemas
2 colheres de sopa de amido de milho
Morangos a gosto
Para a ganache: 
100g de chocolate meio amargo
1 caixinha de creme de leite

muito bem para esse final de ano, para 
cada um refletir: Que o seu medo de 
engordar não te faça esquecer de agra-

decer pela comida que está na sua 
mesa”. A seguir, ela repassa uma dica de 
sobremesa. 

EXAGEREI, E AGORA?

Para quem sentir que realmente exagerou, Júlia afirma que a 
principal dica é muito simples: siga a vida normalmente! Ela 
afirma que não é indicado fazer dietas muito restritivas ou jejuns 
desnecessários, apenas tomar bastante água e voltar a se 
alimentar de forma saudável. “O nosso organismo dá conta de 
se desintoxicar sem precisar de shakes, sucos detox ou misturas 
mirabolantes”, destaca. O importante é ter em mente que não 
será por causa do Natal ou Réveillon que você irá perder todos os 
benefícios de uma rotina alimentar saudável, praticada o ano todo.

RECEITA DE SOBREMESA

Modo de preparo 
Para o creme: colocar no liquidificador o leite, o leite condensado, 
as gemas e o amido dissolvido e bater bem, depois é só levar 
para uma panela em fogo baixo e mexer até engrossar. Quando 
engrossar coloque em taças individuais ou em um refratário, 
cubra com plástico filme para não formar uma película e leve para 
a geladeira. 
Para a ganache: derreta o chocolate em banho maria ou no micro-
ondas e acrescente o creme de leite. Mexa bem e está pronto!

Montagem
Tire o cabinho dos morangos e corte-os ao meio. Disponha os 
morangos nas taças ou na travessa em que está o creme e por 
cima de tudo vai a ganache. Para decorar, coloque algumas 
raspas de chocolate e morangos. 

Receita é muito saborosa e fácil de fazer
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Festividades de final de ano 
SERÃO DE MUITAS LEMBRANÇAS

SUPERAÇÃO

FRANCIELE BORGES

A pandemia da Covid-19 
ainda não acabou. Mesmo 
com o avanço da vacinação e 
queda nos números de infec-
tados e mortes pela doença, 
o vírus continua vitimando 
brasileiros em todo país. Os 
números não camuflam a 
dor e o luto de pessoas que 
tiveram suas vidas comple-
tamente alteradas desde 
março de 2020. 

O maravilhense Flávio 
Roversi, de 45 anos, está vi-
vendo dias difíceis ao lado 
dos dois filhos e da família, 
após perder a esposa Gil-
mara Roversi, de 39 anos, 
para a Covid-19. A professo-
ra não tinha comorbidade, 
mas contraiu o coronavírus 
e morreu na UTI do Hospi-
tal São José de Maravilha, no 
dia 12 de julho de 2021. 

“Virei pai e mãe do dia 
para a noite. Era ela que cui-
dava das crianças, levava e 
buscava na escola, ia ao su-
permercado, farmácia, en-
fim era uma mulher guerreira 
e batalhadora”, lembrou Ro-
versi emocionado. Segundo 
ele, no início foi um pouco 
difícil, mas hoje se adaptou 
a rotina e a empresa onde 
trabalha também entendeu 
e está apoiando Roversi no 
que é necessário para supe-
rar esta fase. 

Ele destaca que no iní-
cio a preocupação era com 
o filho mais novo Miguel, 
de cinco anos, pois além de 
mãe ela era professora dele. 
“Hoje ele quase não toca 

mais no assunto, e quando 
fala da mãe tentamos ex-
plicar para ele a situação e 
logo passa”, enfatiza. A fi-
lha mais velha do casal, Si-
mone, de 13 anos, também 
sente falta da mãe, mas ela 
superou mais rápido. “Uma 
lição que a Gilmara deixou 
foi ensinar a Simone a cozi-
nhar e fazer os serviços de 
casa”, destaca ele dizendo 
que a filha ajuda em todos 
os afazeres da casa e que 
tem uma mão muito boa 
para fazer comida, bolos e 
sobremesas. 

Ele destacou que todos 
positivaram para Covid-19, 
mas somente a Gilma-
ra precisou de atendimen-
to médico. “A cada dia que 
chegava o boletim médi-
co tínhamos esperança que 
ela ia melhorar, mas infe-
lizmente não foi isso que 
aconteceu. Pra mim o dia 
mais difícil foi quando re-
cebi a notícia do falecimen-
to dela, mas o que me con-
sola foi que consegui levar 
o padre Marcelo lá no hos-
pital para dar uma benção a 
ela”, finaliza ele. 

Roversi destaca que os 
dias foram passando des-
de a partida da esposa e aos 
poucos foi se adaptando a 
nova rotina cheia de desa-
fios e medos. “Com a apro-
ximação das festas de final 
de ano eu sinto um aperto no 
coração, pois acredito que vai 
ser um dos momentos que 
mais vamos sentir falta da 
Gilmara”, enfatizou ele com 
lágrimas nos olhos. Flávio com os filhos Miguel e Simone com um registro do último Natal que passaram com Gilmara

Franciele Borges/O Líder
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Família venezuelana fala sobre diferenças nas tradições natalinas e o 
SENTIMENTO DE COMEMORAR A DATA EM OUTRO PAÍS  

IMIGRANTES EM MARAVILHA 

CARINE ARENHARDT

O casal Alahin Valencia e 
Jobanna Naibeth Olivares che-
garam em Maravilha há cerca 
de quatro meses e já se organi-
zam para passar o Natal na ci-
dade junto com outros amigos 
venezuelanos. Junto com eles 
estão residindo na cidade os 
filhos Alan e Alain, de 16 e 10 
anos. O filho mais velho, Bran-
don de 22 anos, ainda está no 
Espírito Santo, estado onde a 
família toda residiu por qua-
se dois anos, antes de mudar 
para Maravilha. 

Este será o terceiro Natal 
no Brasil. Conforme Joban-
na os sentimentos se mistu-
ram, já que parte da família, 
como pais e irmãos continu-
am na Venezuela. “O Natal 
lá é muito diferente, toda fa-
mília se junta para compar-
tilhar, nos reunimos antes 
do Natal também para fazer 

as comidas típicas. Enquan-
to faz a comida a gente escuta 
música típica de Natal - villan-
cicos”, relembra. 

Ainda sobre as tradições, 
ela comenta que as comidas tí-
picas para o Natal são bem di-
ferentes do Brasil, assim como 
as músicas. “O prato típico 
é hallaca, feita com uma fa-
rinha de milho recheada de 
uma mistura de carne, fran-
go, azeitonas e uvas passas, 
além de pernil de porco, pão 
de presunto e salada de gali-
nha. No dia de Natal toda fa-
mília se reúne e faz muitas 
fotos. 

Jobanna lembra que a fa-
mília sempre juntava aproxi-

madamente 60 pessoas para 
festejar a data. No entanto a 
forte crise que vem afetan-
do a Venezuela nos últimos 
anos, trouxe mudanças tris-
tes e obrigatórias para muitas 
famílias. A gratidão por uma 
oportunidade de emprego em 
outro país se mistura ao sen-
timento de saudade e preocu-
pação com ficou para trás. 

Neste ano, Jobanna e a fa-
mília devem se reunir com os 
amigos venezuelanos na noite 
do dia 24, para a ceia da véspe-
ra do Natal. “Vamos fazer uma 
ceia típica, para fazer algo pa-
recido com a comemoração 
venezuelana e nos sentir um 
pouco lá”, destaca. 

Alahin e Jobanna, com os filhos mais novos Alan e Alain

Prato típico com comidas natalinas na Venezuela

Carine Arenhardt/O Líder

Divulgação

Vamos fazer 
uma ceia típica, 
para fazer algo 
parecido com a 
comemoração 
venezuelana e 
nos sentir um 
pouco lá”, 
Jobanna Naibeth Olivares
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Ensaios fotográficos 
REFORÇAM MAGIA DO NATAL

TEMÁTICOS 

CARINE ARENHARDT

Sucesso nas datas festivas, os 
ensaios temáticos também são 
tendência para o Natal. Os estúdios 
fotográficos ficam com a agenda 
lotada neste período de fim de ano, 

procurados principalmente para 
fotos de famílias e crianças. É uma 
ótima oportunidade de eternizar 
momentos de união e afeto, em 
cenários que remetem o espírito 
natalino.
Conforme a empresa Foto Zanotto 
de Maravilha, os ensaios temáticos 
de Natal estão tendo bastante 
procura. “É uma grande tendência 
nos últimos anos. A magia do 
Natal proporciona esse encanto 
e ter um registro desse momento 
é uma forma de eternizá-lo. Os 
ensaios natalinos atendem adultos, 
crianças e famílias, em um cenário 
aconchegante preparado com muito 
carinho,” destaca a empresa. 
Pensando no conforto dos clientes, 
neste ano a Foto Zanotto optou por 
fazer somente ensaios internos, em 
ambiente climatizado. A empresa, 
que está no ramo há cinco décadas, 
vem focando bastante em ensaios 
temáticos nos últimos 15 anos, em 
especial nas sessões natalinas. 
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Noite natalina está sendo 
PREPARADA EM TIGRINHOS 

DIA 23

FRANCIELE BORGES

Com o tema Tigrinhos, foi 
montado à estrutura volta-
da ao embelezamento da ci-

dade neste período de festas 
com elementos de luz e enfei-
tes que estão dando um bri-
lho especial no Natal dos ti-
grinhenses.  As ruas, avenidas 

e praça do município recebe-
ram a decoração especial que 
está sendo prestigiada por to-
dos que passam pelo local.

A administração está pre-

parando uma noite natalina 
para o próximo dia 23, com a 
chegada do Papai Noel, apre-
sentações musicais e entrega 
de presentes. O evento será 

na praça municipal a partir 
das 20 horas. Toda a comuni-
dade de Tigrinhos está convi-
dada para participar da noite 
natalina. 

Fotos: Divulgação

Centro administrativo também foi um dos pontos ornamentados Ruas e avenidas receberam atenção especial 

Enfeites natalinos foram colocados na praça municipal

Desenhos atrativos encantam todos que passam pelos locais

No período da noite a decoração pode ser prestigiada Postes de energia também receberam decoração
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Crianças e adolescentes do Serviço de Convivência 
TÊM SEMANA INTENSA DE ATIVIDADES 

PRESENTES E DIVERSÃO 

CARINE ARENHARDT 

As crianças do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Víncu-
los de Maravilha, serviço integrante 
do CRAS e coordenado por Liane da 
Silveira, tiveram uma semana inten-

sa com atividades lúdicas e entrega de 
presentes. Na segunda-feira (13), eles 
receberam a visita de representantes 
da Unoesc, com a participação espe-
cial do Papai Noel. Todos receberam 
cestas natalinas.  

Já na quarta-feira (15), os mem-

bros da JCI de Maravilha estiveram 
reunidos com as crianças e adoles-
centes. O Papai Noel mais uma vez 
marcou presença, entregando do-
ces e brinquedos arrecadados pelos 
membros da JCI. 

A programação seguiu na quin-

ta-feira (16). As crianças e adolescen-
tes foram até o Maravilhas Park Ho-
tel, onde foram recepcionados com 
uma programação especial organi-
zada pela Odonto Top. As ativida-
des foram lúdicas e educativas, con-
tando ainda com entrega de doces e 

um lanche especial. 
Ainda fez parte da programação 

especial de fim de ano, um passeio 
pela Floresta Encantada, com os bi-
chos de pelúcia. As crianças e adoles-
centes também receberam doces da 
equipe do Cras. 

Fotos: Divulgação

Entrega de cestas feita pela Unoesc Membros da JCI também entregaram presentes

Evento da Odonto Top no Maravilhas Park Hotel Passeio na Floresta Encantada
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Lar de Idosos Santa Bárbara 
CELEBRA NATAL EM MARAVILHA 

CONFRATERNIZAÇÃO

CLEITON FERRASSO

O Lar de Idosos Santa Bárba-
ra, de Maravilha, já começou as 
celebrações de Natal desde o iní-
cio de dezembro. Conforme o en-
fermeiro e proprietário do local, 
Ricardo Jommertz, esse foi um 
jeito encontrado para não aglo-
merar pessoas de fora num úni-
co dia. Assim, familiares e ami-
gos dos abrigados puderam se 
programar e visitá-los. Além dis-
so, algumas empresas da cidade 
também adotaram os idosos para 
presenteá-los. 

Todo o ambiente foi decora-
do e as celebrações continuam, 
principalmente no dia 24 de de-
zembro. Naquele dia, será servi-
do um almoço especial e os ido-
sos receberão os presentes que 
os filhos enviaram. Algumas visi-

tas agendadas também estão pre-
vistas. Nos anos anteriores, era li-
berada a visitação externa e os 
idosos também podiam ir para 
a casa dos filhos e parentes. No 
entanto, os cuidados estão sen-
do redobrados com a pandemia. 

Todos os idosos já recebe-
ram a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 e àqueles que 
receberam a terceira dose es-
tão fazendo o teste para confe-
rir se adquiriram anticorpos. Se-
gundo Jommertz, a terceira dose 
confirmou a presença de anti-
corpos nos pacientes. 

Outra novidade para o Natal 
é recordar como a data era cele-
brada na infância dos interna-
dos. A ideia é estimular o pen-
samento deles também com 
histórias, personagens e decora-
ção do local.

Fotos: Divulgação
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Lar de Idosos Coração de Maria 
LEVARÁ ALEGRIA A TODOS NESTE NATAL

PROGRAMAÇÃO

FRANCIELE BORGES 

Aos poucos, com o avanço da vacina-
ção dos idosos e dos colaboradores, au-
menta a esperança que em breve a vida 
no Lar de Idosos Coração de Maria, de 
Maravilha, voltará ao normal. E para ce-
lebrar este momento de esperança e gra-
tidão será oferecido aos 35 residentes do 
Lar de Idosos um Natal especial. 

Conforme os proprietários, a progra-
mação no Lar começou com a decoração 
natalina onde os residentes auxiliaram 

em tudo para deixar o local bonito e atra-
tivo. Neste ano foi realizada novamente 
a campanha Adote um Idoso, só que não 
será liberada a entrada das pessoas no 
Lar para a entrega dos presentes. Segun-
do a coordenadora da instituição, Jose-
laine Ferreira, todos os idosos foram ado-
tados pela comunidade e ganharam um 
presente. “É muito gratificante ver a ale-
gria deles ao receber os presentes, e agra-
decemos toda a comunidade que sempre 
nos ajuda a realizar este desejo dos ido-
sos”, enfatizou Joselaine. 

CEIA DE NATAL 

Na véspera de Natal, dia 24, será realizada a 
tradicional ceia de Natal para todos os idosos 
e funcionários. “Pensamos em tudo com 
muito carinho, pois eles são nossa motivação 
diária, e prezamos pela qualidade de vida 
que oferecemos no lar”, destacou.  Neste ano 
somente uma idosa vai passar o Natal com 

a família, o restante dos 
idosos vão permanecer 
no lar. 
O Lar de Idosos Coração 
de Maria é uma instituição 
prestadora de serviços que 
está há mais de 15 anos 
voltada para o bem-estar, 
cuidado e a assistência 
à velhice. É uma unidade 
estabelecida como um 
centro de convivência e 
integração domiciliar. 
O Lar de Idosos presta 
atendimento integral aos 
idosos, fortalecendo e 
preservando os vínculos 
familiares, garantindo os 
direitos do idoso e levando 
como premissa o respeito, 
a ética e a solidariedade. 
Além disso, possuí uma  
ampla área construída, 
oferecendo um ambiente 
acolhedor, sadio, digno e 
confortável para todos os 
seus residentes.

Entrada do Lar recebeu ornamentação especial Idosos estão encantados com o presépio e o pinheiro que foi montado no local
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EDERSON ABI

O Natal é a principal data para o comércio de Santa Cata-
rina. Com a movimentação intensa, o presidente da Federação 
das CDLs de Santa Catarina (FCDL), empresário de São Miguel 
do Oeste, Ivan Tauffer, prevê um período de otimismo após di-
ficuldades no ano. 

Para o presidente, o comércio deve aproveitar a oportuni-
dade. “Mais do que isso: caso tenhamos boas vendas, o perío-
do pode representar um início de ano promissor, pois na sequ-
ência temos as liquidações de janeiro”, lembra. 

Para o presidente, o consumidor mudou de hábitos após 
a pandemia, na forma de comprar e consumir. “A gente está 
se adaptando a essa nova realidade. É uma oportunidade”, diz 
Tauffer lembrando o avanço das vendas pela internet. 

Conforme pesquisa da FCDL, o gasto médio do consumi-
dor em Santa Catarina deve R$ 168,00 por presente, valor aci-
ma do registrado no ano passado. Entre as compras, vestuário, 
calçados, brinquedos e eletroeletrônicos. 

Presidente da FCDL diz que Natal é a
MELHOR DATA PARA VENDAS NO COMÉRCIO

EXPECTATIVA

Ed
er

so
n 

Ab
i /

O 
Lí

de
r

Vestuário terá atenção do consumidor mais um ano seguido

Pexels/Rodnae Productions
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Nelson Salmin começa a entrega dos
PRESENTES PARA CRIANÇAS CARENTES 

CAMPANHA DE NATAL

CARINE ARENHARDT 

Com foco nas crianças carentes a campanha de Na-
tal, organizada pelo Nelson Salmin, popular Palito, vem 
mais uma vez tendo boa adesão da comunidade. Con-
forme o organizador várias doações estão chegando 
nos pontos de arrecadação. Qualquer empresa ou pes-
soa pode doar doces e brinquedos, contribuindo com a 
campanha. As doações podem ser entregues até o fim 
da manhã do dia 24. 

Em Maravilha os pontos de arrecadação são Quar-
tel do Corpo de Bombeiros, PS do Brasil, Mega Varieda-
des, Mega Atacadista e Escapamentos Tricolor. Em Ti-
grinhos podem ser entregues no Mercado Remi, em Flor 
do Sertão na Agropecuária Piroca e em São Miguel da 
Boa Vista no Mercado Grasieli. 

Os presentes arrecadados são doados para crianças 
carentes dos municípios de Maravilha, Tigrinhos, Flor 
do Sertão e São Miguel da Boa Vista. Vestido de Papai 
Noel, Nelson Salmin faz pessoalmente as entregas, com 
auxílio dos parceiros. Neste ano são parceiros o Corpo 
de Bombeiros, PS do Brasil, Cinquentões, Lions Clube 
Maravilha e imprensa local.

CRONOGRAMA DE 
ENTREGAS JÁ COMEÇOU

As entregas dos presentes 
iniciaram nesta semana, nos 
bairros e comunidade do interior 
de Maravilha e seguem até a 
véspera do Natal, dia 24. 
Neste sábado (18) serão 
entregues os brinquedos e 
doces em São Miguel da Boa 
Vista e neste domingo (19) 
em Flor do Sertão, passando 
pelas comunidades do interior e 
cidade nos dois municípios. Em 
Tigrinhos a entrega será feita 
no dia 23 de dezembro, quando 
haverá uma programação 
especial na cidade, organizada 
pelo município. 

Fotos: Divulgação

Nelson Salmin se veste de Papai Noel para fazer a entrega dos presentes

Ação faz a alegria das crianças Doces e brinquedos fazem parte dos presentes 
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Igrejas organizam as celebrações
PARA COMEMORAR O NATAL

FESTA RELIGIOSA

FRANCIELE BORGES

O Natal é uma festa reli-
giosa, em que os cristãos cele-
bram o nascimento de Jesus. 
Desde o Império Romano, o 
Natal tem sido uma luta en-
tre elementos religiosos e pa-
gãos, entre a festa e a liturgia. 
As tradicionais celebrações 

de Natal realizadas pelas igre-
jas ainda serão diferentes 
neste ano por causa da pan-
demia da Covid-19. Em Ma-
ravilha as igrejas já estão or-
ganizando as programações 
para festejar a data. 

A matriz da Igreja Católi-
ca São José Operário terá ce-
lebrações em três momentos. 

Na véspera de Natal a partir 
das 19hs terá missa com en-
cenação durante a liturgia, 
organizada pela equipe da 
catequese e da liturgia. No 
dia 25, quando é comemo-
rado o Natal, terá celebração 
às 9hs e no dia 26, às 09hs e 
às 19hs. 

Já a Igreja Evangélica Lu-

terana do Brasil (IELB) rea-
lizará os cultos nos dias 23 e 
24 de dezembro, com início 
às 20hs. Conforme o pas-
tor, Elvio Bender, os progra-
mas de Natal neste ano se-
rão de forma híbrida sendo 
uma parte gravada e a ence-
nação presencial. Já o culto 
de Natal ocorrerá no dia 26 

de dezembro.  
Conforme o pastor da 

Igreja Evangélica Luterana de 
Confissão no Brasil (IELCB), 
Leandro Ristow, em virtude 
da pandemia as celebrações 
de Natal serão reduzidas. “No 
entanto, o Natal não deixará 
de ser celebrado. Tanto na co-
munidade do centro em Ma-

ravilha, quanto nas comuni-
dades do interior”, frisou ele. 
Na noite de hoje (18), ocor-
re culto na Cabeceira do Ira-
ceminha a partir das 20hs, 
amanhã (19), no bairro Flo-
resta às 9hs, dia 22, na Prima-
vera Alta às 20hs e na véspera 
de Natal (24) no centro a par-
tir das 18hs. 

Nascimento de Jesus é o verdadeiro significado do Natal

Divulgação/Canção Nova
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Consumidor deve deixar para última hora
COMPRA DO PRESENTE DE NATAL 

COMPORTAMENTO

EDERSON ABI

E quem não gosta de receber um presente? E quem 
não gosta de dar um bom presente para uma pessoa 
querida no Natal e nas festas de fim de ano? Ana Cris-
tina Kempfer é farmacêutica e diz que vai presentear 
afilhados com brinquedos. Para ela, o Natal deve re-
gistrar maior gasto com presentes neste ano. 

Para o proprietário da loja Tumelero Utilidades, 
Júlio Cesar Tumelero, assim como em anos anterio-
res, as pessoas devem deixar as compras para a últi-
ma semana. A movimentação intensa deve ser regis-
trada a partir da próxima segunda-feira (20), quando 
as pessoas começam a fazer as compras para presen-
tear. Entre as apostas neste ano, brinquedos e au-
mento nas vendas no índice de até 16% frente ao ano 
passado. 

Tumelero lembra, no entanto, que a inflação refle-
te no valor dos itens nesta reta final de ano, principal-
mente no plástico. 

Entre as apostas para o fim de ano, brinquedo e roupas devem puxar as vendas

Ederson Abi /O Líder

Maria Isabel Oliveira/Agência O Globo

Pexels/Laura James
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Conheça a rotina do
VELHINHO GENEROSO DO NATAL

PROFISSÃO: PAPAI NOEL

CLEITON FERRASSO

Falar de Natal sem citar a figu-
ra marcante desta época é deixar 
de fora uma peça do quebra-ca-
beça da história. Para quem não 
conhece, o Papai Noel surgiu no 
século IV e foi inspirado em São 
Nicolau, arcebispo de Mira-Tur-
quia. Na época, ele ajudava as pes-
soas pobres, anonimamente, com 
moedas de ouro além de presente-
ar as crianças órfãs. A história ga-
nhou força e até hoje a figura do 
velhinho generoso é lembrado no 
Natal. 

“Ho ho ho, Feliz Natal”, diz o 
Papai Noel, Jeferson Roque Zam-
biasi, que há quatro anos veste o 
personagem para deixar o clima 
natalino ainda mais encantador. 

Tudo começou com um convite da 
CDL e Associação Empresarial de 
Maravilha para fazer a divulgação 
da campanha natalina e, ao mes-
mo tempo, atrair o público para o 
comércio.

Desde então, continuou inter-
pretando essa figura tão carismáti-
ca que é o bom velhinho. Por meio 
de curso, adquiriu conhecimento 
de como se portar e algumas téc-
nicas para aperfeiçoar o seu per-
sonagem, isso possibilitou aten-
der melhor o público. “As crianças 
observam com muita atenção em 
cada detalhe do Papai Noel, desde 
as vestimentas, modo de andar e 
de falar”, descreve.

O apreço pelo personagem e a 
dedicação refletem no período na-
talino, com agendamentos para 

a presença do Papai Noel no co-
mércio, em casa ou em confrater-
nizações tornando esses momen-
tos marcantes e inesquecíveis. “O 
trabalho de Papai Noel em alguns 
momentos é voluntário, mas tam-
bém pode ser contratado depen-
dendo de cada pedido”, afirma. 

Zambiasi recorda que quando 
está vestido de Papai Noel uma das 
maiores alegrias é ver o encanta-
mento das crianças refletidas nos 
olhos. Mesmo sendo um persona-
gem, Papai Noel existe? O maravi-
lhense responde enfaticamente. 

“O Papai Noel existe dentro de 
cada um. Você que irá decidir se 
ele traz consigo os encantamen-
tos de Natal ou não, fazendo com 
que ele ganhe vida. Feliz Natal!”, 
finaliza.

Fotos: Arquivo Pessoal
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Rituais para um novo ano
MAIS PRÓSPERO E FELIZ 

VEM, 2022!

CAMILLA CONSTANTIN

A virada de ano é sinônimo de esperança e desejo de novas 
oportunidades. Afinal, depois de um 2021 desafiador, nada me-
lhor do que renovar as energias. Com a chegada do dia 31 de de-
zembro, o primeiro passo é refletir sobre o ano que passou, men-
talizar o que há de melhor e, principalmente, agradecer.

Rituais também podem fazer parte deste momento espe-
cial. Pular ondinhas, guardar sementes de romã na carteira, co-
mer lentilha, beijar a pessoa amada ou até mesmo usar roupas 
de uma cor específica. São muitas opções, de acordo com cada 
desejo. E, mesmo para os mais céticos, mal elas não fazem!

O mais importante é passar o momento com pessoas especiais 

Pexels

PARA REALIZAR SONHOS 

Antes de encerrar o ano, 
acenda uma vela branca 
e faça uma oração. 
Em seguida, escreva 
todas as coisas tristes 
que aconteceram nos 

últimos 12 meses e queime a folha 
de papel na vela. Neste momento, 
mande embora todos os pensamentos 
negativos. No dia seguinte à virada, 
escreva, em outra folha de papel, tudo o 
que você deseja para o ano novo. Faça 
outra mentalização positiva e guarde o 
papelzinho até o próximo Réveillon.

AMOR

Para atrair amor, compre um 
quartzo rosa e coloque em 
uma mistura com água e 
sal grosso. No dia seguinte, 
lave com água corrente e 
coloque-o no sol por cerca de 

uma hora. Você deve levar o quartzo para a festa 
de Réveillon e mantê-lo na cabeceira durante o 
ano todo. Outra opção é tomar um banho com 
rosas vermelhas no dia 31, do pescoço para 
baixo. Não esqueça de escrever em um papel 
tudo que deseja para a vida amorosa em 2022. 

DINHEIRO  

Jogue sete 
moedas de 
pequeno 
valor em um 
terreno, como 
se estivesse 

semeando grãos. Em seguida, 
diga: "As sementes que agora 
planto um dia vão germinar, 
pois onde existe fé, é possível 
prosperar". Outra dica, que vem 
direto do Oriente: além de ter 
dinheiro na carteira (não importa 
o valor), coloque também uma 
nota no sapato. Segundo a 
tradição, a energia entra no corpo 
pelos pés. 

BOAS ENERGIAS

É bom varrer toda a 
casa no dia 31, antes 
da virada, partindo dos 
fundos e indo até a 
entrada. Assim você 
manda embora todas 

as energias ruins que se acumularam 
no ano. Para afastar más energias, no 
dia 1º de janeiro, logo após se levantar 
da cama, esquente um litro de água 
filtrada, com cinco colheres de sopa de 
sal grosso e algumas folhas de arruda 
e deixe esfriar. Em seguida, tome um 
banho normal e, na última enxaguada, 
jogue por seu corpo aquela água que 
você preparou, do pescoço para baixo. 
Enquanto estiver fazendo este ritual, 
mentalize pensamentos positivos para 
o ano que está começando.

SAÚDE

Na manhã de 31 de 
dezembro, ferva algumas 
folhas de eucalipto, hortelã 

e melissa. Em seguida, 
tome um banho com essa 

infusão, do pescoço para baixo. Mentalize 
saúde e alegria para o próximo ano.
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Secretária de Saúde, Miriane Sartori

CLEITON FERRASSO

Se o Natal passado foi cheio de restrições 
por causa da pandemia da Covid-19, neste ano 
será um pouco melhor. É o que acredita a se-
cretária municipal de Saúde, Miriane Sartori. 
“O momento é diferente por causa da vacina. 
A gente mostrou que a vacina veio para ficar e 
vem com resultados”, comemora Miriane. 

A secretária aproveita para salientar que 
quem ainda não se vacinou deve procurar o 
posto de saúde, pois a imunização tem sido 
uma grande aliada no enfrentamento da Co-
vid-19. No entanto, mesmo com bons resulta-
dos, é preciso manter os cuidados preventivos. 

“A vacina tem ajudado bastante e é possível 
celebrar o Natal. Porém, reforço que é preciso 
manter os cuidados. Deixar um ambiente sem-
pre bem ventilado, mantenha o distanciamen-
to seguro, evitar compartilhar objetos pesso-
ais como copos e chimarrão, usar o álcool em 
gel, em usar máscara em ambiente fechado e 
se sentir qualquer sintoma, procure uma uni-
dade de Saúde”, destaca.  

Vacinação permitirá celebrar um
NATAL MELHOR DO QUE NO ANO PASSADO

DIAS MELHORES

Frank Meriño/Pexels

ÔMICRON  

Apesar dos bons sinais 
de normalidade, o que 
ainda preocupa é a nova 
variante da Covid-19: 
Ômicron. Ela surgiu na 
África do Sul e já tem 
casos isolados no Brasil. 
“Carnaval é minha maior 
preocupação, pois vem 
muitos estrangeiros. Se 
o Brasil evitar a entrada 
de estrangeiros nesta 
época, acredito que a 
gente vai conseguir viver 
dias tranquilos ainda”, 
opina a secretária.

Arquivo/O Líder
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Qual foi o Natal mais marcante da
SUA VIDA? POR QUÊ?

Foi o Natal em que me vesti de Papai Noel 
em 2012. Entregando presentes, balas, 
doces e brinquedos. Foi a coisa mais incrível,  
abraçando a aquelas crianças tremendo 
de medo e  ao mesmo tempo com ar de 
felicidade no semblante,  por ter ganhado  um 
presente. Aquelas mãos  abanando com o 
carrinho ou a boneca embaixo do braço,  não 
tem  como não se  emocionar.  Levo isso pra 
vida toda, gratidão", 

O Natal mais marcante para mim foi quando eu tinha de seis 
para sete anos. Eu estava muito doente e fiquei vários dias 
internada, ganhei alta na véspera do Natal. Me lembro até 
hoje que eu queria ganhar uma boneca Meu Bebê da Estrela, 
e minha mãe comprou e escondeu, mas quando cheguei em 
casa fui procurar e encontrei, neste momento fiquei muito 
feliz. Por vários dias eu tinha que voltar para o hospital para 
tomar uma injeção e sempre levava a boneca junto. Tenho a 
boneca guardada até hoje. Este foi um Natal muito especial e 
marcante pra mim”.

Natal de 2020. Em um ano de incertezas e 
dúvidas fomos presenteados com nosso 
filho. Meu primeiro Natal me sentindo 
mãe. Um sentimento de realização.”

O Natal é uma data muito especial. Nós temos 
a tradição de reunir toda a família Piaça no dia 
25 de dezembro. São mais de 45 pessoas que 
participam, sem falhar nenhum ano. Essa foto 
foi tirada em 2015, quando foi a minha família 
que pagou a festa para toda a família Piaça. 
Coincidentemente, neste ano de 2021, novamente 
é a minha família que organizará. Então, eu gosto 
da data de 2015 por ter união familiar”,

Todo Natal lá em casa é muito especial, eu estou sempre 
com minha família, faço questão de estar com meu 
esposo Gilmar, com minha filha Karine, com meus pais, 
irmãos, e se eu conseguir reunir os sobrinhos, tios e primos, 
melhor ainda. Sempre vamos na missa, porque a gente vê 
o Natal como renovação, com o nascimento do menino 
Jesus.  Mas no ano de 2005 foi o melhor Natal, fomos 
abençoados com a chegada de nossa filha do coração e 
foi o melhor de todos os Natal que já tínhamos passados e 
de lá para frente cada ano o Natal é muito abençoado”, 

O dia de Natal mais marcante ainda vai acontecer! 
Será neste ano, junto com a minha esposa, Dr. 
Giovana Pandolfo. Vamos passar em Missões, 
no Rio Grande do Sul, junto com a família dela. É 
a primeira vez, depois de 30 anos, que vou passar 
o Natal longe da minha família, mas vou ficar 
com a minha nova família, com ela, meus sogros, 
primos. Vai ser o Natal mais especial”, 

Marcos Zatt.

Andréia Fernanda Neu

Jucileia Gauer

Neiva Schaefer 

Dr. Renato Zaneti

Jean Marcel Piaça



,  MARAVILHA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 39

EDERSON ABI

Os meses de dezembro e janeiro, geralmente, são reservados 
para descanso e férias de boa parte das pessoas. No 
entanto, alguns cuidados devem ser observados para que 
o descanso não se torne pesadelo. Ao viajar, é importante 
planejar o período fora, já que a residência ficará deserta e 
sem circulação. 
O major da Polícia Militar de Maravilha, Altair Lisot, lembra 
que os policiais fazem patrulhamento com frequência nos 
bairros e no centro com o objetivo de evitar furtos e outros 
crimes. No entanto, ele lembra que é importante a população 
tomar cuidados básicos para garantir a segurança ao se 
ausentar da residência. 
Ele ressalta que o proprietário do imóvel deve pedir ao 
vizinho que observe a residência no período, circulando 
na área e mantendo contato com frequência, recolhendo 
correspondências e outros materiais que possam chegar 
ao local. Isso demonstra presença e elimina o cenário 
de “casa abandonada”. Investir em monitoramento de 
câmeras também é uma ótima alternativa, já que é 
possível acompanhar as imagens pelo aparelho celular em 
qualquer lugar. 
Por fim, o major afirma que qualquer dúvida pode ser levada 
para a Polícia Militar e, em caso de crimes, a população deve 
acionar os policiais através do número 190.

Polícia Militar vai reforçar rondas no 
fim de ano em Maravilha

Polícia Militar

Com a casa fechada, 
Polícia Militar alerta
PARA CUIDADOS 
AO VIAJAR 
NAS FÉRIAS

MUITO CUIDADO
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Comércio atende em horário estendido 
NA SEMANA DO NATAL E ANO NOVO 

ESPECIAL 

CARINE ARENHARDT 

Os horários especiais de fim ano no comércio de 
Maravilha iniciaram nesta semana e seguem até o dia 31, 
véspera de Ano Novo. O cronograma foi elaborado pelo 
Núcleo do Comércio ligado à Associação Empresarial 
e encaminhado para as empresas como sugestão para 
unificar os horários de atendimento nas últimas sema-
nas do ano, quando o movimento nas lojas cresce con-
sideravelmente. 

Durante esta primeira semana, o comércio mante-
ve atendimento até às 20h. Neste domingo (19), a suges-
tão é de atendimento entre 16h e 20h. Entre a segunda-
-feira (20) e a quarta-feira (23), o horário estendido deve 
seguir até às 21h e na véspera de Natal (24) as lojas aten-
dem até às 16h. 

Na próxima semana, entre a terça-feira (28) e a quin-
ta-feira (30) o horário é normal e no dia da virada (31), 
o comércio deve atender somente pela manhã. Nos fe-
riados de Natal (25) e Ano Novo (1º) as lojas não terão 
atendimento, assim como no dia 3 de janeiro (conforme 
sugestão do Núcleo do Comércio) as lojas também po-
derão estar fechadas. 

Divulgação CDL e AE

SORTEIOS DA 
CAMPANHA 
DE PRÊMIOS 

Além de horário estendido 
no comércio, o último mês 
do ano é marcado por três 
sorteios da campanha 
Maravilha Sua Compra 
Vale Prêmios. O primeiro 
foi realizado ainda no dia 4, 
e o segundo está marcado 
para este sábado (18), 
entregando quatro vales-
compras de R$ 1 mil e três 
de R$ 2 mil. O último sorteio 
será no dia 29 de dezembro, 
definindo os ganhadores de 
cinco vales-compras de R$ 1 
mil e dois no valor R$ 5 mil.
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CAMILLA CONSTANTIN

A vereadora do MDB, 
Marclei Grando, foi eleita no 
início do ano para ser presi-
dente da Câmara de Vereado-
res de Maravilha. Após quase 
três décadas, ela foi a segun-
da mulher a assumir a função 
na história do município. 

Ela afirma que a oportu-

nidade foi uma grande con-
quista, permitindo importan-
tes aprendizados. “Antes de 
qualquer coisa, minha prin-
cipal missão foi representar 
as mulheres. Dar o exemplo 
de que temos capacidade e fi-
zemos trabalhos excelentes, 
além de incentivar a partici-
pação feminina na política”, 
destaca.

“Minha principal missão foi representar as mulheres”, 
AFIRMA A PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE MARAVILHA 

AVALIAÇÃO

CONQUISTAS
A principal bandeira levantada por Marclei foi a importância 
de políticas públicas voltadas para as mulheres. Um 
dos exemplos foi a criação da Procuradoria Especial da 
Mulher, em março, com o objetivo de proteger os direitos, 
principalmente a respeito de violência e discriminação.
Algumas atribuições são: receber, examinar e encaminhar 
aos órgãos competentes denúncias de violência e 
discriminação contra a mulher; fiscalizar e acompanhar a 
execução de programas do governo estadual que visem a 
promoção da igualdade de gênero; promover pesquisas, 
seminários, palestras e estudos sobre a temática; promover 
cursos para formação política, desenvolvimento do 
empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, além 
de primar pela participação efetiva das vereadoras nas 
atividades da Câmara. 
Também ficou instituído o Mês de Conscientização e Combate 
ao Feminicídio e Violência contra a Mulher no município de 
Maravilha, a ser realizado anualmente em março. 
Outra contribuição foi instituir a capacitação de funcionários 
da Educação de Maravilha sobre a Manobra de Heimlich 
(técnica de primeiros socorros em casos de obstrução das 
vias respiratórias). “O treinamento é de extrema importância, 
já que muitos alunos frequentam diariamente as escolas 
e não é incomum que casos de engasgo levem crianças à 
óbito. É um olhar feminino e maternal sobre uma questão 
tão necessária”, explica.
Uma das mudanças foi o repasse das sobras a cada dois 
meses ao Executivo, e não apenas em um único montante 
no fim de ano, como era feito até então. “É mais útil, 
tornando o processo mais rápido para o município. Ao fazer 
o repasse em um prazo menor o valor pode ser utilizado 
antes em benefício da população”, esclarece.

Uma das principais dificuldades nos 
trabalhos do ano foi a pandemia, 
que por muitos meses impediu a 
participação do público nas sessões, 
além da realização de eventos 
e audiências para debates de 

questões relevantes. Ela acredita que 
a participação da sociedade é muito 
importante e certamente tornaria os 
trabalhos ainda mais produtivos.
Entretanto, ela relata que também 
teve dificuldade em conquistar 

o respeito em função de um 
predominante preconceito em 
relação ao trabalho das mulheres. 
“Ainda hoje a mulher é posta a 
prova na questão de desempenho”, 
declara.

DIFICULDADES

APRENDIZADOS
Neste mês Marclei encerra o trabalho como presidente do 

Legislativo e avalia positivamente a experiência, destacando que 
o respeito à mulher deve existir em todos os setores. “No campo 
ou na presidência da Câmara de Vereadores, eu tenho capacidade. 
Todas nós temos”, enfatiza.
Ela conta que foi um ano fantástico, repleto de aprendizados 
– sobre o funcionamento da Casa e também sobre como lidar 
com diferentes tipos de egos. “Viver tudo isso me fortaleceu, 
certamente foi uma gratificante experiência em que pude ajudar 
outras mulheres também. Precisamos continuar unidas para que 
as políticas públicas aconteçam”, diz. Este é só o fim de uma etapa, 
mas a missão na busca pelos direitos das mulheres irá continuar. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Marclei encerra neste mês o trabalho como presidente do Legislativo

Vereadora enfatiza a importância de políticas públicas voltadas para 
as mulheres
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Maravilha encerra o ano com 
DESTAQUE NA ECONOMIA

33ª ECONOMIA DE SANTA CATARINA

CLEITON FERRASSO 

Mesmo diante de um ano 
pandêmico, aos poucos a eco-
nomia foi engrenando e Maravi-
lha se destacou. Dos 295 municí-
pios de Santa Catarina, Maravilha 
alcançou o 33º lugar no ranking 
das maiores economias do Esta-
do. Um crescimento de 41% en-
tre 2020/ 2021 e atingiu a melhor 
marca da história. Os dados eco-

nômicos são da Secretaria de Es-
tado da Fazenda e da AMERIOS.

Para o prefeito Sandro Dona-
ti, essa conquista é o resultado de 
pessoas que trabalham e inves-
tem na cidade. “É a vocação em-
preendedora de empresários, 
prestadores de serviço, produ-
tores rurais e trabalhadores do 
município. A força da Cidade 
das Crianças e seu crescimen-
to estão na nossa gente, que tra-

balha, investe, cria, produz e gera 
esses resultados para Maravilha”, 
disse o prefeito.

Donati mencionou também 
que esse crescimento vem acon-
tecendo de maneira sustentável, 
com bons resultados econômicos 
e sociais. Maravilha tem vagas de 
trabalho disponíveis, as empre-
sas estão sempre contratando, o 
município investe para qualificar 
mão de obra e desburocratizou 

processos de investimentos como 
por exemplo as licenças ambien-
tais que agora são via consórcio e 
mais ágeis, não fazendo o inves-
tidor esperar prazos longos para 
ajustar a parte ambiental e poder 
tocar seu negócio, seu empreen-
dimento. “Batemos recorde nosso 
recorde histórico em licenças para 
a construção civil também neste 
ano de 2021”, lembrou Donati.

Os investimentos públicos 

também foram mencionados 
pelo prefeito. “Cabe a nós, gesto-
res, trabalhar sempre para me-
lhorar o ambiente de negócios, 
apoiar a geração de emprego e 
renda, investir em políticas pú-
blicas de qualidade de vida para 
nossa população, investir e bus-
car investimentos em infraestru-
tura e gerir bem os recursos pú-
blicos para crescermos cada vez 
mais”, lembra.

Divulgação
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EDERSON ABI

O fim de ano vem junto com comemorações, fes-
tas e alegria. No entanto, a segurança também precisa 
ser observada, principalmente quando se trata de fogos 
de artifício. Em Maravilha, o Corpo de Bombeiros aler-
ta para queimaduras, ferimentos e até amputação de 
membro com a utilização de fogos e rojões. 

O sargento do Corpo de Bombeiros, Rogério Golin, 
explica que as pessoas leigas e as crianças não podem 
tentar reutilizar o material para qualquer fim. Ele lembra 
que a cada 10 pessoas que sofrem lesões com fogos uma 
tem membros amputados, conforme e Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia de Mãos. Assim, Golin pede atenção e 
treinamento ao fazer o trabalho com material explosivo. 

Entre as orientações, o bombeiro lembra que o uso 
não pode ser feito próximo de casas, árvores e rede elé-
trica. “Produtos não legalizados aumentam o risco de 
problemas”, afirma. 

Desta forma, ele afirma que apenas duas lojas são 
autorizadas a vender fogos em Maravilha. Com isso, 
qualquer artefato vendido em outro local será ilegal. 

Corpo de Bombeiros alerta para segurança com
FOGOS DE ARTIFÍCIO EM PERÍODO DE FESTA

CUIDADO

Compra de fogos deve ser realizada apenas em lojas especializadas e autorizadasSargento do Corpo de Bombeiros, Rogério Golin

Ederson Abi /O Líder Reprodução/Pixabay
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Mega da Virada puxa grande movimento
NO FIM DE ANO EM MARAVILHA

LOTERIAS

EDERSON ABI

As apostas na Mega da Virada 
geram a maior movimentação 
no fim de ano na Lotérica 
Banca da Sorte, em Maravilha. 
São centenas de pessoas que 
buscam melhorar a vida com 
o prêmio estimado em mais 
de R$ 350 milhões. Com isso, 
a lotérica faz bolões e apostas 
tradicionais para oferecer aos 
clientes. 
De acordo com os proprietários 
Fábio Koerich, Silvio Zanin 
e Anita Colussi Zanin, o 
bolão fica mais fácil para 
apostar e chama a atenção 
das pessoas. No entanto, as 
apostas simples também têm 
grande movimentação, com 
bolões particulares. A Caixa 
Econômica, ao longo do ano, 

organiza a porcentagem de 
todos os sorteios para o valor 
da Mega da Virada. 
Conforme eles, a Mega da 
Virada também instiga os 
clientes porque não acumula. 
Assim, se ninguém acertar as 
seis dezenas, o prêmio sai para 
quem marcou cinco números. 
Em Maravilha, a lotérica estará 
aberta no dia 24 de dezembro 
até às 12h. O trabalho retorna 
normalmente no dia 26. Ainda, 
aos sábados, as apostas 
podem ser feitas no horário 
das 8h às 12h. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Proprietários Fábio Koerich, Silvio Zanin e Anita Colussi Zanin

Lotérica registra grande movimentação em dezembro em razão da loteria
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Em campanha natalina, Rotary Club
FAZ ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

SOLIDARIEDADE 

CARINE ARENHARDT 

Neste ano, o Rotary Club de Maravilha apresen-
tou um novo projeto voltado ao Natal. O clube está 
arrecadando alimentos não perecíveis. Os produtos 
arrecadados serão doados para os lares de idosos do 
município. 

O clube tem tradição em campanhas natalinas, 
sempre contando com o apoio da comunidade e nes-
te ano não é diferente. Os membros do clube pedem 
auxílio da comunidade local, para arrecadar os ali-
mentos. As doações podem ser feitas até a terça-fei-
ra (21). Conforme o coordenador da campanha, Ila-
ci Antônio Zanella, as doações podem ser entregues 
na oficina Chicão Motores, na Avenida Euclides da 
Cunha. 

O coordenador destaca que o clube não estipu-
lou uma meta fixa sobre quantidade de alimentos, 
mas que além dos produtos arrecadados com a co-
munidade, os membros do clube vão contribuir com 
doações. O objetivo é adquirir itens essenciais para 
as pessoas institucionalizadas. Foto da última reunião festiva do Rotary, realizada nesta semana 

Divulgação
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PRF intensificará fiscalizações 
NAS RODOVIAS FEDERAIS

SEJA PRUDENTE

CLEITON FERRASSO 

Fim de ano, férias, celebrações 
e o desejo de viajar. Para tornar o 
trânsito mais seguro, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) está com a 
operação Rodovida em andamen-
to até 06 de março. O trabalho terá 
foco preventivo para evitar aci-
dentes com maiores danos, princi-
palmente no litoral onde há maior 
concentração de público neste pe-
ríodo. 

As ações operacionais visam 
aumentar a presença e a disponi-
bilidade da PRF e das demais insti-
tuições públicas implicadas com a 
temática nos períodos, locais e ho-
rários com maior concentração de 
registros de acidentes, nas estradas 
e rodovias, através de integração e 

atividades conjuntas, objetivando 
a redução da violência no trânsito, 
priorizando ações de prevenção de 
acidentes e fiscalização de trânsito, 
voltadas para as condutas de risco 
dos condutores.

Deverão ser priorizadas as 
ações simultâneas com demais ins-
tituições envolvidas, com foco na 
prevenção de acidentes, incremen-
tando o enfrentamento à embria-
guez ao volante, controle da velo-
cidade, ultrapassagens proibidas, 
uso do cinto de segurança, disposi-
tivos de retenção para crianças, uso 
de telefone celular e fiscalização de 
motocicletas.

Durante o período da operação, 
serão desencadeadas atividades 
de educação para o trânsito, com a 
veiculação de informações referen-
tes a dicas de segurança de trânsito 
para os motoristas fiscalizados.

Considerando o histórico de 
movimentação de pessoas no país, 
o perfil do trânsito nas rodovias fe-
derais será caracterizado pelo au-
mento do fluxo de veículos e de 
passageiros, em função das férias 
escolares e das festividades alusi-
vas ao Natal, ao Réveillon e ao Car-
naval.

Em caso de emergência ou de-
núncia, ligue 191.

Divulgação

Fiscalização maior será no Litoral
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Fique atento para os
HORÁRIOS DE FINAL DE ANO

ATENDIMENTOS

FRANCIELE BORGES

As festas de final de ano 
estão chegando e sempre 
fica a dúvida qual o 
horário de funcionamento 
dos bancos, comércio, 
órgãos públicos, entre 
outros setores. A equipe 
de jornalismo do Jornal O 
Líder fez um levantamento 
dos horários de 
atendimentos no município 
de Maravilha.

BANCOS 

Conforme a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) no dia 24 de dezembro (sexta-feira), o 
horário de funcionamento nos bancos é especial. As 
agências localizadas nos estados com horário igual 
ao de Brasília irão abrir ao público das 9h às 11h. 
Os bancos vão fechar no último dia útil do ano, 31 de 
dezembro (sexta-feira). Assim, o último dia do ano 
para atendimento ao público, com expediente normal 
para a realização de todas as operações bancárias 
solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro.
As cooperativas Sicoob, Sicredi, Unicred, Cresol 
e Sulcredi atenderão no dia 24 de dezembro das 
08h30 às 11h e no dia 31 de dezembro não haverá 
atendimento ao público. 

PREFEITURA 

O prefeito Sandro Donati 
decretou ponto facultativo 
nas repartições públicas do 
município nos dias 24 e 31 
de dezembro. A Secretaria 
da Saúde manterá plantão 
no seguinte local e horário: 
Centro de Saúde localizado 
na Avenida Euclides da 
Cunha, ao lado da prefeitura, 
das 07h30 às 11h30. 

Alguns setores terão horário de atendimento diferenciado

Divulgação
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Novo ano, e agora? 
POR ONDE COMEÇAR?

METAS 

Se você é assim como eu, já deve estar pen-
sando em 2022, com a intenção de controlar to-
das as ações, os dias e meses... Querendo con-
trolar a própria vida e a vida de quem vive com 
a gente. Mas nem sempre é assim que as coisas 
funcionam, concorda comigo? Quem imaginou 
que viveríamos o que vivemos nos últimos dois 
anos, mas calma, não é sobre a pandemia que 
vim falar aqui, mas sobre os inúmeros aprendi-
zados que esse momento de total descontrole 
causou na minha vida e na vida de muitas pes-
soas que convivem comigo, que não convivem, 
que conheço e que não conheço. 

E o que isso tem a ver com metas para 2022? 
Embora pareça que não tem nada a ver, 

tem tudo a ver. Quando elaboramos um plane-
jamento ciente de que a única coisa (ou talvez 
nem isso) que podemos controlar são as pró-
prias ações, temos a tendência de sermos mais 
humildes e humanos com tudo o que coloca-
mos no papel. 

Com isso, as realizações tornam-se mais 
presentes e as frustrações mais ausentes.

Desde 2015 trabalho com planos, metas e 
objetivos. Desde estão, vejo diariamente ferra-
mentas que me fazem refletir sobre meus pla-
nos, minhas metas e meus objetivos. Falar, pen-
sar e refletir nunca é demais. É sempre tempo e 
momento de reavaliar, refazer e reinventar. Au-
toconhecimento é a base para termos prospe-
ridade em todas as áreas da vida, independen-
te do que a prosperidade significa para cada um 
de nós. E, da mesma forma, a busca por autoco-
nhecimento precisa ser genuína. Receita pronta 
só funciona para bolo, e olha lá... 

Já disse isso inúmeras vezes, mas não cus-
ta repetir, que só conquistamos algo quando 
temos clareza (do que), foco (porque) e ação 
(quando). Definindo isso, a tendência é de 
sermos assertivos em nossas escolhas, con-
quistando nossas metas e atingindo nossos 
objetivos. 

Mas que tal pensarmos as nossas metas 
para 2022 com foco nos aprendizados que já ti-
vemos ao longo da vida? Vamos para algumas 
dicas que sempre fazem sentido no início de 
um novo ciclo Renata Mattia atua com planos, metas e objetivos desde 2015

Monny Photography

DICA 01 – Invista em autoconhecimento 

É importante destinarmos parte dos nossos recursos 
de tempo, dinheiro e conhecimento para conhecermos 
mais as nossas forças, nossas fraquezas, o que precisa 
ser melhorado e o meu potencial. Autoconhecimento 
melhora resultados no trabalho, nos relacionamentos, 
na saúde e na vida como um todo. 

DICA 02 – Invista em tempo de qualidade 

Ter mais tempo não significa nada se a gente não souber 
o que fazer com ele. De que forma estamos utilizando o 
tempo que temos? Com qualidade? É importante termos 
clareza das nossas escolhas para vivermos plenamente os 
momentos. Desafio para o ano: viver o presente. Bora?! 

DICA 05 – Pare e construa seu cartaz de metas

Tudo que a nossa mente é capaz de imaginar, ela pode conceber. 
Neste momento meu convite é de que façamos um lindo cartaz 
de visualização, com imagens e recortes que representem os 
nossos objetivos, metas e sonhos para 2022. Deixe este cartaz em 
um local visível. Desfrute do processo e da construção e seja feliz 
nessa busca. Com isso, finalizamos as dicas para o próximo ano. 
Espero que tenha feito sentido para todos vocês, assim como fez 
sentido escrever isso... Ah, e já estou indo produzir o meu cartaz. 

DICA 03 – Invista 
em relacionamentos 
saudáveis

Primeiro é importante que 
sejamos saudáveis para 
nós mesmos e após, que 
saibamos colocar em nossas 
vidas pessoas que nos levem 
para cima e para frente. Que 
tenhamos relacionamentos que 
nos aceitem como somos e que 
não julguem nossas escolhas. 

DICA 04 – Invista em 
conhecimento

Temos que compreender 
a importância de aprender, 
desaprender e reaprender. 
Quando temos a mentalidade 
mais flexível a nossa vida se 
torna mais leve e mais fluída. 
Viver errando e aprendendo 
é importante e é através das 
nossas experiências que 
crescemos e amadurecemos. 

Feliz Natal e um excelente 2022 para todos!
Por Renata Mattia
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CARINE ARENHARDT 

Passar o Natal, ou mesmo este período de festas de 
fim de ano, dentro de um hospital pode mexer com o emo-
cional de qualquer pessoa. Pensando em deixar o período 
de internação mais leve para os pacientes, o Hospital São 
José de Maravilha organizou algumas ações especiais. A 
programação também é focada nos colaboradores. 

Uma árvore com fotos dos colaboradores é parte da 
decoração especial, assim como vários outros itens nata-
linos encontrados nas áreas de circulação. Os colabora-
dores também estão deixando bilhetes com mensagens 
de Natal na árvore do elogio, com o objetivo de passar 
boas energias para 2022. Na quinta-feira (16), a equipe re-
cebeu cestas natalinas, em um momento especial promo-
vido pela direção do hospital. 

Na segunda-feira (13), foi realizada uma programa-
ção especial pensada para pacientes e colaboradores. 
Dhionata da Silva Roth, que é colaboradora do hospital, 
fez uma apresentação com músicas natalinas, juntamen-
te com sua filha Haniela Roth, encantando a todos. 

Para a próxima semana, a equipe de nutrição vai con-
feccionar biscoitos natalinos, que serão entregues como 
lanches no dia de Natal. Junto com as bolachas serão en-
tregues mensagens motivacionais aos pacientes. No dia 
de Natal também será servido um almoço especial para 
os pacientes internados e equipe que estiver trabalhando. 

Hospital São José monta cenários natalinos e prepara
AÇÕES ESPECIAIS PARA PACIENTES E COLABORADORES 

FIM DE ANO

Fotos: Divulgação

Árvore com fotos dos colaboradores Dhionata da Silva Roth e a filha Haniela Roth fizeram apresentações de músicas 
natalinas

Vários espaços receberam decoração especial Mensagens de Natal são deixadas na árvore do elogio
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No ano que vai chegar cabe seus 

maiores sonhos e aquela certeza de 

que tudo vai dar certo. Foi essa certeza 

que te trouxe até aqui. A gente sabe, 

não foi fácil. Temos muito a construir 

e a reconstruir. Mas temos o principal. e a reconstruir. Mas temos o principal. 

Temos uns aos outros. E temos tempo. 

Tempo pra ver que, na vida, ter com 

quem contar é maravilhoso.
Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111
Demais localidades: 0800 642 0000 
SAC: 0800 724 4420 
Ouvidoria: 0800 725 0996 - De segunda a sexta, das 8h às 20h
ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditiDeficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
De segunda a sexta, das 8h às 20h sicoob.com.br

JUNTOS VAMOS 
COOPERAR 
POR UM      
EXTRAORDINÁRIO.

Campanha natalina Abraça Sicoob 
ARRECADA MAIS DE 400 BRINQUEDOS

AGÊNCIAS

CARINE ARENHARDT

As agências do Sicoob Credial 
vão entregar até a quarta-
feira (22) os brinquedos 
arrecadados neste ano para 
a campanha natalina Abraça 
Sicoob. As entregas serão 
nos municípios que fazem 
parte da área de atuação 
da cooperativa de crédito, 
beneficiando crianças 
carentes. 
Promovida através 
do Instituto Sicoob, a 

campanha teve por objetivo 
a arrecadação de brinquedos 
novos e usados. As doações 
foram arrecadadas entre os 
dias 10 de novembro e 10 de 
dezembro, nas agências do 
Sicoob Credial. No total foram 
arrecadados 446 brinquedos. 
A campanha uniu funcionários, 
dirigentes, associados, 

parceiros e o público em geral. 
“Ainda não podemos nos 
abraçar, mas nossos valores 
podem transformar vidas” 
destacaram os organizadores. 
Em Maravilha, a agência do 
centro vai entregar as doações 
diretamente para famílias 
carentes, e a agência do bairro 
vai destinar os brinquedos 
para crianças atendidas pelo 
CRAS. 

Fotos: Divulgação

Brinquedos arrecadados pela agência do centro em Maravilha 

Doações deixadas na 
agência do bairro, na 
Avenida Maravilha
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No Canadá, casal fala sobre a comemoração
DO NATAL LONGE DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

SAUDADE

CARINE ARENHARDT 

Carla Trentin e Leandro Brambilla 
se mudaram para o Canadá em abril de 
2017, junto com o filho Benjamin, atu-
almente com 10 anos. Ela é natural do 
Rio Grande do Sul, mas residiu em Ma-
ravilha por 12 anos e Leandro tem toda 
a sua família ainda residindo na Cida-
de das Crianças. Desde a mudança, eles 
vieram para o Brasil duas vezes para vi-
sitar a família, em 2018 e 2019.  

O objetivo da mudança foi buscar 

um lugar que oferecesse oportunidades 
e uma qualidade de vida melhor, além 
de ser também parte de um sonho do 
casal de conhecer novos lugares e cul-
turas diferentes. 

Atualmente eles moram em Kitche-
ner, uma cidade da província canaden-
se de Ontário, onde pretendem come-
morar o Natal com alguns amigos, já 
que neste ano a visita a família no Bra-
sil não será possível. “A família do Lean-
dro é toda de Maravilha e a minha famí-
lia continua morando no Rio Grande do 

Sul. Mas, não iremos para o Brasil neste 
ano. Alguns motivos nos levaram a to-
mar essa decisão, entre eles a pande-
mia, que ainda está muito presente, e 
também as férias escolares de nosso fi-
lho”, conta Carla. 

Ela ressalta que estar longe da fa-
mília nesta época do ano é mais difícil, 
pois eles sempre tiveram a tradição de 
estar com familiares no Natal. “A gen-
te usa muito a internet para conversar 
com as pessoas próximas, usa o What-
sApp ou Skype pra fazer chamadas de 

vídeo e sempre estar conectados, mas 
não é nem de perto a mesma coisa que 
estar ao lado das pessoas queridas. Te-
mos a sorte de termos a tecnologia, mas 
a saudade está sim sempre presente”, 
afirma. 

A expetativa de vir para o Brasil no-
vamente, para visitar a família, é só para 
julho do próximo ano, no entanto eles 
ainda vão considerar a questão da pan-
demia nesse período, por acreditar que 
a segurança e a saúde da família estão 
em primeiro lugar.

Carla Trentin e Leandro Brambilla, junto com o filho Benjamin

Temos nossos 
amigos aqui que 
são uma família 

para a gente e sempre que 
possível tentamos nos reunir 
para comemorar o Natal 
juntos. Em geral, a nossa 
região é muito acolhedora 
com as famílias imigrantes e 
sempre tem programações 
para celebrar esse período. 
Aqui a cidade fica toda 
decorada e iluminada e com 
diversos eventos voltados 
ao Natal. Apesar do frio 
sempre tentamos aproveitar 
ao máximo as atividades 
ao ar livre e criar ótimas 
memórias para nosso filho”, 
finaliza Carla. 

A COMEMORAÇÃO 
NO CANADÁ?

Arquivo Pessoal
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Piquenique com contação de histórias e passeio 
COM ANIMAIS DE PELÚCIA MARCAM ENCERRAMENTO 

APAE 

CARINE ARENHARDT 

O encerramento especial de fim de 
ano com os educandos da Apae de Mara-
vilha foi realizado em duas datas diferen-
tes neste mês, com uma programação es-
pecial. Os piqueniques foram na Praça 
Padre José Bunse, com contação de histó-
rias, lanche e passeio com os animais de 
pelúcia motorizados da Floresta Encanta-
da que fazem parte da decoração natalina 
da cidade. 

As primeiras turmas foram até a pra-
ça ainda no dia 3, uma pela manhã e outra 
na parte da tarde. Conforme a diretora da 
escola Silvana Gotardo, a alegria dos edu-
candos foi fascinante, tornando o momen-
to único para todos. Ela destacou ainda a 
participação especial do projeto Contação 
de Histórias do município que encantou 
os alunos. 

As outras turmas foram levadas para 
a praça no dia 8, também com progra-
mação de piquenique, contação de his-
tórias e passeio com as pelúcias moto-
rizadas. 

Projeto Contação de Histórias encantou os alunos

Carine Arenhardt/O Líder

PRESENTE 
Ainda fazendo parte da programação especial de 

fim de ano, os educandos receberam de presente 
uma camiseta, trabalhadas com a professora 
de Artes, com pintura Tie Dye e uma caixa de 
bombom que foi doada pelo Fla Maravilha. Ainda 
fez parte desse kit, um cartão confeccionado pelos 
próprios educandos com a reciclagem de papel.

Fotos: Divulgação

Passeio com 
animais de pelúcia 
da Floresta 
Encantada

Lanche especial 
também foi servido no 
piquenique 

Educandos também receberam uma lembrança especial de Natal
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Entrega dos presentes para as crianças do Serviço de Convivência 

JCI entrega cestas natalinas para
CRIANÇAS CARENTES E ACOLHIDAS

PROJETO SOCIAL

CARINE ARENHARDT  

Com o nome Natal Cheio 
de Amor, a campanha da JCI 
de Maravilha arrecadou doces 
e brinquedos para presente-

ar crianças neste Natal. A arre-
cadação dos produtos começou 
ainda no mês de novembro e 
encerrou na última semana, en-
tre membros da JCI e com a co-
munidade local. 

As doações foram organi-
zadas em cestas, com doces e 
brinquedos, entregues nesta se-
mana ao CRAS, beneficiando as 
crianças do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vín-

culos. A ação também benefi-
ciou algumas crianças que estão 
em famílias acolhedoras do mu-
nicípio. 

Neste ano, aproximadamen-
te 90 crianças e adolescentes, 

com idade entre 4 e 16 anos fo-
ram contemplados pela ação de 
Natal da JCI. A entrega ocorreu 
na quarta-feira (15) com a parti-
cipação especial do Papai Noel, 
que fez a alegria das crianças.

Entrega de presente para uma adolescente em situação de acolhimento

Fotos: Divulgação
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Com itens natalinos no acervo, moradora de Maravilha 
TRANSFORMA TERAPIA DO ARTESANATO EM PROFISSÃO 

DE PONTO EM PONTO 

CLEITON FERRASSO 

Quem vê os bonecos prontos 
de longe não imagina a quantida-
de de detalhes que eles possuem. 
Todo o trabalho ganha forma nas 
mãos de Jaqueline Bordin, 35, 
e dona Marlene Von Borstel, 63, 
moradoras de Maravilha. São ur-
sinhos de bordados, amiguru-

mi (pequenos bonecos em cro-
chê ou tricô), além de decorações 
para o Natal e Páscoa. O trabalho 
começou há nove anos com a Ja-
queline. 

“Na época eu trabalhava no 
nosso mercado e era muita pre-
ocupação. Vivia estressada. Mi-
nha mãe então sugeriu para fazer 
bonequinho como terapia. O pri-

meiro que fiz foi um coelhinho da 
Páscoa”, lembra. 

O método de terapia que Ja-
queline encontrou para deses-
tressar ganhou forma nos borda-
dos e chamou atenção das amigas 
e vizinhas. Inclusive, quem aju-
dou a incentivar no hobby foi a 
comadre dela, Taísa Von Borstel. 
“Ela pegou o que já tinha pronto 

e disse que iria vender para mim. 
E assim a demanda foi crescen-
do”, recorda. 

Desde então, já se passaram 
nove anos produzindo os artesa-
natos e aos poucos Jaqueline foi 
trocando de profissão. O merca-
do foi vendido e a família se de-
dicou a outras atividades, sendo 
que o bordado se destacou. 

Atualmente, os bonecos são 
vendidos sob encomenda. Al-
guns objetos decorativos para o 
Natal também são confecciona-
dos, mas a maioria é para bebê. 
“Muitas mães compram de mim”, 
diz Jaqueline. E, para finalizar, 
o mercado foi vendido. No lu-
gar dele surgiu o ateliê: Jaqueline 
Bordin, fábrica de fofuras.

Jaqueline e dona Marlene se dedicam ao artesanato há nove anos

A primeira máquina de costura recebida da comadre de Jaqueline, Taísa
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LEO Clube programa visitas
ESPECIAIS E ENTREGA DE PRESENTES 

AÇÃO NATALINA

CARINE ARENHARDT 

Os clubes de serviço de Maravi-
lha estão programando ações especiais 
para este fim de ano, e no LEO Clube 
não é diferente. Os integrantes estão or-
ganizando visitas no hospital e lares de 
idosos, além de uma ação beneficente 
nas ruas da cidade. 

As visitas vão ocorrer na próxima 
quarta-feira (22), no Hospital São José e 
nos dois lares de idosos da cidade. Du-
rantes as visitas, os membros do clube 
proporcionam momentos de alegria, to-

cando instrumentos musicais e cantan-
do músicas de Natal, para os pacientes e 
pessoas institucionalizadas. 

Já nas ruas, também no dia 22, se-
rão entregues doces para as crianças, 
com a participação especial do Papai 
Noel. O clube também está pensan-
do em entregar alguma lembrança, a 
exemplo de frases motivacionais, para 
os adultos. Embora o foco dessa ação 
seja nas crianças, o clube tem como ob-
jetivo levar alegria para toda comunida-
de e fortalecer este clima natalino e de 
solidariedade.

Fotos: Arquivo/LEO Clube

Durante visitas, membros do clube levam alegria com música

Entrega de presentes nas ruas fazem a alegria das crianças 
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Apresentações natalinas do Departamento 
DE CULTURA ENCANTAM COMUNIDADE 

OFICINAS 

CARINE ARENHARDT

As oficinas do Departamento de Cultura 
de Maravilha abrilhantaram mais uma vez a 
programação de fim de ano. Em ano de pan-
demia, os eventos de encerramento preci-
saram ser adaptados, mas ainda assim ga-
rantiram uma boa participação do público. 
Itinerantes, as apresentações iniciaram no 
dia 24 de novembro, com a Banda Marcial 
Cidade das Crianças e encerraram na quar-
ta-feira (15), com os alunos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

As apresentações abrilhantaram ainda 
mais a programação As Maravilhas do Na-
tal, que contou com shows e uma decora-
ção especial na cidade. Os alunos que fazem 
parte das oficinas fizeram apresentações em 
pontos centrais da cidade, a exemplo da Pra-
ça Padre José Bunse, em frente ao Banco do 
Brasil, em frente à Farmácia São Rafael e no 
Espaço Criança Sorriso. 

Cada oficina fez duas apresentações, 
em cada um dos pontos de parada, encan-
tando a comunidade local que prestigiou a 
programação. 

Público acompanhou as apresentações itinerantes

24 de novembro – Banda Marcial Cidade das Crianças 

26 de novembro: Oficina de Dança

1º de dezembro – Oficina de Zumba

1º dezembro – Exposição dos trabalhos de artesanato e pintura em tecido 

Fotos: O Líder
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3 de dezembro – Oficina Acordeon e violão

8 de dezembro – Oficina de Ballet

13 de dezembro – Músicas

10 de dezembro – Oficina de Coral

15 de dezembro – Danças

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Também fazendo parte do cronograma especial de 
apresentações, nesta semana foi a vez dos alunos do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos abrilhantarem a 
programação de fim de ano. 
Na segunda-feira (13), foram realizadas apresentações 
de dança e na quarta-feira (15), os alunos encerraram a 
programação com música. 
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Rotaract Club promove campanha 
DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

NATAL SEM FOME 

O Rotaract Clube de Maravi-
lha está promovendo a segunda 
edição da campanha Natal Sem 
Fome. Desde o início do mês, o 
clube está arrecadando alimen-
tos, em pontos estratégicos, em 
supermercados da cidade. Para 
contribuir, basta doar qualquer 
alimento não-perecível. Os pro-
dutos serão destinados para fa-
mílias carentes de Maravilha. 

As doações podem ser fei-
tas até este sábado (18), já que 
as entregas estão programa-
das para este domingo (19). 
Na primeira edição do proje-
to Natal Sem Fome, realiza-
da no ano passado, foram ar-
recadados mais de 400 kg de 
alimentos. Na época, os com-
panheiros destinaram os produ-
tos para a Assistência Social fa-
zer a distribuição às famílias. 

PONTOS DE 
ARRECADAÇÃO:

Cooperativa 
Auriverde
Amauri 
Supermercado
Real Alimentos 
(Iguatemi)
Iguatemi 
Alimentos
Tarumã Alimentos
Super Dallas
Stock Atacadista

Registro das arrecadações na primeira edição da campanha, em 2020 

Arquivo Rotaract
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Sem barulho e consciente, município
NÃO REALIZA SHOW E FESTA DA VIRADA 

OPÇÃO

EDERSON ABI

A administração de Maravilha decidiu não rea-
lizar shows e a festa da virada neste ano no dia 31 
de dezembro, momento que marca a despedida de 
2021 e a chegada de um novo ano. A decisão de não 
realizar show também é uma medida em razão da 
pandemia de Covid-19, que ainda preocupa os ca-
tarinenses.

De acordo com o vice-prefeito, Jonas Dall’Ag-
nol, não realizar o show da virada foi uma decisão 
tomada há muito tempo em razão do cenário de in-
certeza. Além disso, o município decidiu investir o 
valor na decoração natalina e na programação de 
Natal. 

O vice-prefeito lembra que a queima de fogos 
não será realizada novamente em razão do baru-
lho. Ele explica que a queima de fogos com barulho 
assusta os animais e leva medo para pessoas com 
autismo, o que gera um transtorno para as famílias. 

Vice-prefeito diz que município optou por 
investir na decoração de Natal

Arquivo/O Líder
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MUNICÍPIOS

@rede_iguatemi @redeiguatemi

www.superiguatemi.com.br

Natal Iguatemi
Confira nossas cestas natalinas!

O FRACASSO É UMA EXCELENTE 
OPORTUNIDADE PARA O RENASCIMENTO

Nesta vida, tudo constitui exercício, estudo e aprimora-
mento. Os fracassos nunca são fortuitos; eles ocorrem por 
alguma razão e o motivo está na mente. Abrindo-se a mente, 
o mundo se amplia. O fracasso também serve como “alavan-
ca” para abrir a mente — “O fracasso é a mãe do sucesso”.

Nesta semana a prefeita de 
Cunha Porã Luzia Vacarin e o vice 
Rafael Böer estiveram em Floria-
nópolis juntamente com o pre-
feito de Cunhataí Luciano Franz e 
o vice Dirceu Hoss, para assinar o 
convênio de interligação por pavi-
mentação asfáltica entre os muni-
cípios de Cunha Porã e Cunhataí. 
A obra terá um total de 13 quilô-
metros de asfalto e o investimen-
to é de R$ 17.500.000,00.

A prefeita Luzia disse que é 
um sonho que se torna realida-
de e que trará desenvolvimento e 
crescimento para a economia dos 
dois municípios beneficiados.  O 
deputado estadual e presidente 
da Assembleia Legislativa de San-
ta Catarina, Mauro de Nadal, lem-
brou que apresentou o pedido ao 
governo do Estado e recebeu si-
nal positivo para a obra.  “É uma 
conquista ímpar na minha vida, 
na minha carreira. A maior obra, 

As professoras Sirlane Pa-
linski e Adriane Dopke, das 
turmas 5A e 5B da Pré-Es-
cola do Centro Educacio-
nal Padre Luis Muhl, de Flor 
do Sertão, realizaram traba-
lho com as crianças sobre o 
mundo do trabalho e os re-
cursos financeiros. A ativida-
de contou com parceria da co-
operativa Sicoob Credial.

A ideia, segundo as pro-
fessoras, foi de ajudar as crian-
ças a compreenderem a di-
nâmica trabalho & dinheiro, 

fundamental para a subsis-
tência das famílias. “As crian-
ças convivem diariamen-
te com situações onde o 
uso do dinheiro é necessá-
rio; aprender sobre ele é fun-
damental”, afirmam elas.

Das representantes da co-
operativa parceira as crianças 
ouviram a história “Caio achou 
uma moedinha”, para ensinar 
as crianças sobre o dinheiro. 
Também distribuíram um li-
vrinho com a historinha e um 
cofrinho para cada criança.

No dia 09 de dezem-
bro na Câmara de Vereado-
res de São Miguel do Oes-
te foi realizado pela Escola 
do Legislativo de Santa Cata-

rina a Formação Continua-
da de Vereadores Mirins e os 
edis de Iraceminha participa-
ram da capacitação. O even-
to contou com duas palestras 

com o tema: A Organização 
do Estado Brasileiro, minis-
trado pelo Professor Sandro 
Celeste e, O Que é Orató-
ria, por Leonardo Ammes. 

FLOR DO SERTÃO

Sicoob Credial foi 
parceira em atividade 
com os alunos

Todas as crianças ganharam um livrinho para levar para casa

Divulgação

CONQUISTA Obra é um sonho que se torna realidade e que trará 
desenvolvimento e crescimento para a economia dos dois municípios

Assinado o convênio para execução do 
asfalto entre Cunha Porã e Cunhataí

Lideranças comemoram a conquista da obra que é esperada há muitos anos

Iraceminhenses avaliaram o evento como produtivo 

Divulgação

com certeza, de toda a minha vida 
pública. E é muito especial para 
mim porque eu moro em Cunha 
Porã, e sei o quanto o munícipe 
sonhou com essa obra, e agora fi-
nalmente vai sair do papel.”

O deputado pediu que a fu-

tura rodovia seja nomeada como 
“Waldemar Martins Lunkes”, em 
homenagem ao ex-prefeito de 
Cunha Porã, falecido em mar-
ço deste ano, aos 74 anos, em de-
corrência de Covid-19. “Ele foi 
uma pessoa muito importan-

te na minha vida pública, che-
guei aqui hoje muito graças a 
ele, à confiança que ele deposi-
tou em mim. Estará para sempre 
em meu coração.” O nome da via 
ainda precisa ser aprovado por lei 
pelos vereadores.

IRACEMINHA
Vereadores mirins participam 
de formação continuada 

Divulgação
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NATUREZA Local possibilita pesca esportiva, lanches e petiscos feitos na hora e lindas paisagens, como o pôr do sol ímpar

Inaugurado oficialmente o Pesqueiro Paulista em Flor do Sertão 
Na noite de quinta-feira (16), acon-

teceu a inauguração oficial do Pesquei-
ro Paulista em Flor do Sertão. O evento 
contou com diversas autoridades mu-
nicipais e representante da Epagri, co-
operativas de crédito, empresa de li-
cenciamento ambiental e imprensa. O 
empreendimento fica na Linha Marme-

leiro, com fácil acesso e próximo da cida-
de. O Pesqueiro do Paulista foi projetado 
para momentos de lazer em família junto 
a natureza. Na propriedade o cliente vai 
encontrar área de pesca, além de poder 
fazer visitação em viveiros de aves e ani-
mais domesticados e um pequeno frigo-
rifico de peixes. 

Na noite da inauguração o prefeito 
Sidnei Willinghöfer destacou a bravura 
do jovem casal proprietário Juciane e Ju-
ares Mora, que há quatro anos começa-
ram a colocar a ideia em prática. “Eu me 
sinto feliz vendo o sucesso do meu seme-
lhante e esta é uma noite muito feliz para 
nós. Sei que talvez poderíamos ter feito 

mais para ajudar na realização do sonho 
deste jovem casal, mas o que fizemos foi 
com muito esforço e comprometimento 
e confiando que isso daria certo”, ressal-
ta o prefeito. O prefeito entregou o certi-
ficado de Serviço de Inspeção Municipal 
para funcionamento do frigorifico de 
peixes que fica na propriedade. 

Os proprietários fizeram um discur-
so emocionado quando agradeceram a 
todos que colaboraram até aqui e fize-
ram questão de mencionar e apresentar 
os colaboradores do Pesqueiro do Paulis-
ta. Depois dos discursos ouve o descerra-
mento da fita inaugural, encerrando com 
um coquetel. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Frigorifico de peixes agora está legalizado com o SIM Descerramento da fita contou com prefeito e proprietários além dos colaboradores e amigos Colaboradores e presentes fizeram uma oração

Casal proprietário com o filho Pietro Propriedade é rica em água o que possibilita mais qualidade nos peixes Ornamentação do ambiente também encanta pela beleza e naturalidade

Tudo pronto para se sentir em casa em momentos de descanso Açude para pesca esportiva garante água em abundância Estacionamento coberto  
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COTIDIANO

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

DICAS PARA FAZER DO TRÂNSITO 
UM LUGAR MAIS SEGURO

Olá amigo leitor!
Estamos próximos das festividades de fim de ano, com 

muita comida e bebida de todos os tipos, esbanjando alegria 
e felicidade. Esse clima natalino e de troca de ano acaba por 
renovar a esperança de dias melhores, de traçar novas metas 
ou reforçar as já iniciadas, refletindo sobre o que já passou.

Nesse enredo todo, o trânsito tem um papel fundamen-
tal, pois será nele que você visitará parentes e amigos, que irá 
até o mercado para garantir a sua confraternização, que irá 
até as festas promovidas na comunidade, entre outras diver-
sas possibilidades.

É por isso amigo leitor, que uma coisa não pode faltar nessa 
reta de final de ano, nem mesmo em todos os dias, meses e anos 
consequentes, que é a responsabilidade e respeito no trânsito. 

Então para você que é motorista, ciclista ou pedestre, 
aproveite esse clima de reflexão e coloque a mão na sua cons-
ciência, veja se está cometendo algum erro, se está se exce-
dendo em situações corriqueiras do dia a dia no trânsito e 
que poderia ser evitado, se está respeitando a legislação, bem 
como agindo de maneira gentil com o próximo.

Ainda, aproveitando o espaço, para aqueles que irão co-
locar o “pé” na estrada, ou seja, que irão utilizar a via pública, 
deverão estar atentos a algumas regras básicas para que não 
tenham nenhum inconveniente.

Assim, nossa dica é que antes de sair de casa preocupe-
-se em notar em que estado se encontra o seu veículo, se o 
mesmo oferece condições de segurança de direção e com to-
dos os equipamentos obrigatórios. Certifique-se que a docu-
mentação veicular e pessoal esteja válida, bem como esteja 
com a Carteira de Habilitação no prazo de validade e sem ne-
nhuma restrição. Ainda, importante é o condutor estar com 
condições físicas e mentais para dirigir e efetuar o desloca-
mento com tempo suficiente, ou seja, sem pressa, para que 
não haja excessos de velocidade e situações de irregularida-
de no trajeto.

Depois de já estar na estrada lembre: 
- Não fique ‘colado’ no veículo da frente. E se o carro de 

trás ‘grudar’ na traseira, facilite a ultrapassagem.
- Só ultrapasse com segurança, boa visibilidade e tempo 

suficiente para fazer a ultrapassagem.
- Em caso de chuva, neblina, buracos na pista ou outras 

condições adversas, fique ainda mais atento.
- Use e exija que todos no carro usem o cinto de segurança.
Aproveite as nossas dicas e faça do trânsito um lugar mais 

seguro.
Tenham todos um feliz Natal 

e um próspero ano novo!

A Polícia Civil prendeu 
um homem e apreendeu seis 
armas de fogo na quinta-feira 
(16) após uma ação deflagra-
da no interior de Maravilha e 
no município de Flor do Ser-
tão. A ação foi deflagrada pe-
las novas delegacias criadas 
em Maravilha, pertencentes à 
31ª Delegacia Regional da Po-
lícia Civil: Divisão de Inves-
tigação Criminal (DIC), De-
legacia de Comarca (DPCO) 

e Delegacia de Proteção à 
Criança, Adolescente Mulher 
e Idoso (DPCAMI).

De acordo com a polí-
cia, um homem de 50 anos foi 
preso em flagrante com diver-
sas armas. Segundo a investi-
gação, ele estaria ameaçando 
familiares em virtude da dis-
puta por terras. Na casa dele 
foram encontradas duas ca-
rabinas, caixas de munição, 
uma pistola do tipo garrucha 

Policiais rodoviários federais e policiais mi-
litares, após troca de informações, apreende-
ram 15 quilos de maconha na noite de quar-
ta-feira (15), na BR 282, em Pinhalzinho. 

Segundo a polícia, a droga foi encontrada es-
condida nos forros dos bancos e das portas de um 
Gol de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os ocupantes, 
um homem de 42 anos e uma mulher de 40, infor-
maram aos policiais que pegaram os entorpecen-
tes em Foz do Iguaçu e levariam para Chapecó.

Eles foram encaminhados para a Polí-
cia Civil de Pinhalzinho, onde vão respon-
der pelo crime de tráfico de drogas.

INVESTIGAÇÃO Ação foi deflagrada em Flor do Sertão e no interior de Maravilha

Polícia Civil de Maravilha prende 
homem e apreende seis armas de fogo

e uma espingarda. 
Uma das carabinas en-

contradas estava com silen-
ciador, acessório considerado 
de uso restrito. Ele foi autu-
ado em flagrante pelo crime 
de posse irregular de arma 
de fogo de uso restrito, com 
pena de três a seis anos de re-
clusão. 

Ainda, foram apreen-

didas outras duas armas de 
fogo e diversas munições em 
situação irregular, sendo uma 
pistola marca Taurus com 
munições, e uma espingarda 
calibre 36, também com mu-
nições. Neste caso, não houve 
prisão em flagrante ao inves-
tigado, em virtude da neces-
sidade de melhor apuração 
do fato. 

Fotos: Polícia Civil

Segundo a polícia, armas de fogo eram usadas para fazer ameaças em Flor do Sertão Entre as armas, a polícia encontrou uma pistola Taurus com munições

Motorista do Samu tentou desviar, mas ambulância foi atingida pelo veículo

A ambulância UTI Mó-
vel do Samu, de São Mi-
guel do Oeste, se envolveu 
em um acidente de trân-
sito com morte na ma-
drugada de segunda-fei-
ra (13), nas proximidades do 
Rio Chapecó, na BR 282. 

A equipe do Samu foi 
acionada para transpor-
tar um paciente do Hospi-
tal da Unimed, de Chape-
có, para a UTI do Hospital 
de Maravilha, onde havia 
um leito reservado para ele. 

Durante o trajeto, um 
veículo de passeio teria in-
vadido a pista contrária e 

TRAGÉDIA

TRÁFICO

Paciente morre após acidente com ambulância do Samu 

Duas pessoas são presas com 15 quilos de 
maconha na BR-282

Samu

colidido contra a ambulân-
cia. O motorista-socorris-
ta do Samu conseguiu des-

viar, mas parte da ambulância 
foi atingida pelo veículo.

Devido ao impacto, o pa-

ciente que estava na ambu-
lância não resistiu e morreu. 
A enfermeira do Samu foi en-
caminhada para atendimento 
médico em Chapecó. O mé-
dico da equipe e outro socor-
rista não se feriram e presta-
ram os primeiros socorros ao 
ocupante do veículo que co-
lidiu contra a ambulância. 

A viatura do Samu de 
Maravilha foi acionada para 
prestar atendimento no local. 
A equipe maravilhense cole-
tou os equipamentos na am-
bulância acidentada, além 
dos profissionais e transpor-
tou até São Miguel do Oeste.

PRF e PM

Ação contou com auxílio entre PRF e Polícia Militar
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ROGÉRIO SAMORA
O ator português Rogério 
Samora morreu no dia 
15 de dezembro, aos 63 

anos. Ele estava internado 
desde julho depois de sofrer um 

infarto durante as gravações da novela “Amor 
Amor”. No Brasil, ele participou de um capítulo 
da novela Pedra Sobre Pedra, da Globo, e 
apareceu em Nazaré, novela portuguesa 
exibida pela Band.

BELL HOOKS
A escritora e ativista bell 
hooks morreu no dia 15 de 
dezembro, aos 69 anos. 

Com nome original de Gloria 
Jean Watkins, hooks publicou 

seu primeiro livro de poemas em 1978. O 
nome artístico, escrito inteiramente com 
letras minúsculas, era uma homenagem 
à bisavó. Depois, ela escreveu mais de 
40 livros. Os temas tratados por ela eram 
feminismo, racismo, cultura, política, amor e 
espiritualidade.

SILVIA INÊS DIEHL SCALCO
Faleceu no dia 9 de dezembro, no Hospital 
Unimed de Florianópolis, aos 56 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

ALICE ANGLER HOELSCHER
Faleceu no dia 10 de dezembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 84 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha 
Olímpio, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

MARIA CADORE
Faleceu no dia 11 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária do 
Bairro São Gotardo, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério do Bairro São Gotardo. 

URSOLINA ANTONIOLLI
Faleceu no dia 11 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 85 anos. 
Seu corpo foi velado na Cripta da Igreja Matriz 
e sepultado no cemitério municipal de São 
Miguel do Oeste. 

DEONILDA GUIDINI
Faleceu no dia 12 de dezembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 78 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha 
Fátima e sepultado no cemitério da comunidade. 

ILIBIO EISCHTAEDT
Faleceu no dia 14 de dezembro, em sua 
residência, aos 85 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

OBITUÁRIO
PELLEGRINO DALL AGNOL
Faleceu no dia 14 de dezembro, em sua 
residência, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério de Flor do Sertão.
 
HELIO WANDSCHEER
Faleceu no dia 14 de dezembro, no Hospital 
São José, aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil em Bom Jesus do Oeste. E sepultado no 
cemitério municipal de Bom Jesus do Oeste. 

ARLY MIGUEL BALENSIEFER
Faleceu no dia 14 de dezembro, no Hospital 
Universitário de Florianópolis, aos 64 anos.

Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

TEREZINHA BLACK
Faleceu no dia 16 de dezembro, no Hospital 
de Descanso, aos 77 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de Descanso 
e sepultado no cemitério municipal de 
Descanso.

DARCI CORREA DA MOTA
Faleceu no dia 16 de dezembro, em sua 
residência, aos 68 anos. Seu corpo foi velado 
no Centro de Idosos de Tigrinhos e sepultado 
no cemitério municipal de Tigrinhos.

A Convenção Origens teve iní-
cio na sexta-feira (17) e segue nes-
te sábado (18), no Maravilhas Park 
Hotel. Realizado pela OdontoTop 
Franchising, o evento reúne cer-
ca de 400 pessoas, entre profissio-
nais da odontologia, investidores e 
fornecedores de tecnologia para o 
mercado odontológico mundial. 

O evento aborda o atual mo-
mento da odontologia, focado na 
incorporação de novas técnicas 
e tratamentos, equipamentos de 
ponta e material humano especiali-

zado, voltados à qualidade do aten-
dimento e à saúde do cliente final. A 
Convenção aborda também a evo-
lução do universo odontológico, o 
futuro, os desafios e a inovação no 
segmento, aliados à importância de 
uma gestão eficiente das clínicas. 

A programação envolve pales-
tras, lançamentos de produtos da 
franqueadora, dinâmicas de proje-
tos, apresentações musicais e artís-
ticas. “Pensamos uma programação 
para integrar, trocar experiências, e 
ao mesmo tempo, capacitar nossos 

franqueados, seus colaboradores 
e futuros investidores do mercado 
da odontologia, preocupados em 
oferecer o melhor atendimento e 
tratamento ao seu público”, expli-
cou o CEO da OdontoTop, Cris-
tiano Demartini.

O evento foi denominado “Ori-
gens” com o intuito de resgatar a tra-
jetória da franqueadora, conhecida 
como “Hospital do Dente”, e valori-
zar seu principal público, o paciente 
que procura as unidades em busca 
de sorriso bonito e mais saúde. 

A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG, instituição financeira coopera-
tiva está, ao longo de seus 40 anos 
de história, preocupada em promo-
ver o desenvolvimento pessoal nos 
locais em que está inserida, e, tam-
bém, dos colaboradores que nela 
atuam. É com este valor enraiza-
do na sua trajetória, que a Coopera-
tiva acompanha e incentiva toda a 
evolução do colaborador Leandro 
Cybulski, da agência de Maravilha. 

Cybulski nasceu com parali-

sia cerebral, mas isso não o impediu 
de se tornar um atleta reconhecido 
e muito premiado. “Simplesmen-
te fui surpreendido por um casal de 
professores e ele veio conversar co-
migo, perguntou sobre meu traba-
lho, viu que tinha um pouco de di-
ficuldade em caminhar, e pediu 
se eu tinha interesse em algum es-
porte. Meu esporte predileto sem-
pre foi o futebol, e ele me contou 
que era professor do paradespor-
to, e me explicou sobre as moda-

lidades que ele dava aula. Resol-
vi experimentar, em São Miguel do 
Oeste, fui na maior inocência com-
petir, fui inscrito em três categorias 
e venci”, explicou o colaborador.

Leandro é o atual recordis-
ta brasileiro no lançamento de 
dardos, lançamento de discos e 
arremesso de peso e, durante o pe-
ríodo em que as competições fo-
ram retomadas ele alcançou o lu-
gar mais alto do pódio nas duas 
modalidades que disputou (lança-

mento de dardos e arremesso de 
peso) em Florianópolis, e, na úl-
tima semana, em nova participa-
ção no campeonato estadual, con-
quistou a medalha de ouro nas três 
provas que disputou (lançamen-
to de dardos, de disco e arremes-
so de peso). Todas as conquistas 
de Cybulski também são credita-
das ao apoio da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, que incentiva a parti-
cipação em atividades de desen-
volvimento pessoal e profissional. 

CONVENÇÃO ORIGENS A programação envolve palestras, lançamentos de produtos da franqueadora, 
dinâmicas de projetos, apresentações musicais e artísticas

OdontoTop realiza convenção nacional em Maravilha 

ESTADUAL
Colaborador do Sicredi é destaque no paradesporto 

Leandro Cybulski, atua na agência de Maravilha

Divulgação

Nelcir Dall’Agnol/O Líder



Governo municipal entrega 
licença prévia para construção 
de cemitério público privado PÁGINA 5

O empreendimento será 
na Linha Sanga Silva, 
com investimento inicial 
de aproximadamente 
R$ 4 milhões

Associação de Portadores de Necessidades Especiais 
recebe doação de equipamentos PÁGINA 7

JARDIM DAS MEMÓRIAS   
LEGISLATIVO 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Câmara elege 
nova mesa 
diretora na 
próxima semana

Maravilha 
inaugura Centro 
de Alimentos e 
Culinária Escolar

Nesta semana os vereadores 
realizaram a última sessão ordinária 
do ano com aprovação de projetos  

O local tem área destinada para 
recebimento, pré-preparo, preparo, 
armazenagem e distribuição dos 
produtos 

PÁGINA 4

PÁGINA 7

Divulgação


