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A briga das cores
Eu sou de uma época em que me-

ninas usavam rosa e os meninos, azul. 
Assim eu cresci e fui educado. Com o 
passar dos tempos, tentaram me ensi-
nar o óbvio, de que tanto as meninas 
quanto os meninos usavam a cor que 
quisessem. Mesmo assim, pela educa-
ção que eu recebi, rosa era cor de me-
ninas e azul, de meninos.

A briga das cores II
Os tempos foram mudando, mas 

esse critério destas duas cores perma-
neceu até os dias atuais, mesmo eu 
tendo algumas camisas e camisetas 
cor-de-rosa, apesar de ser “menino”. 
Uma prova disso é que nos chás de be-
bês o sexo da criança que está por vir é 
revelado, por exemplo, por uma destas 
duas cores quando uma caixa se abre e 
dela saem balões.

A briga das cores III
Outra prova disto é que, apesar de 

o homem também estar sujeito ao cân-
cer de mama, na campanha “Outubro 
Rosa” o foco principal é a prevenção 
desta doença em mulheres, daí a cor 
usada.

A briga das cores IV
Da mesma forma, o fato de o cân-

cer de próstata ser uma doença que 
atinge os homens, a campanha de pre-
venção recebeu o nome de “Novembro 
Azul”.

A briga das cores - Final 
É normal a associação de co-

res com campanhas (normalmente 
da área de saúde) com a intenção de 
facilitar sua divulgação. “Setembro 
Amarelo” (suicídio), “Julho Amare-
lo” (câncer ósseo), “Junho Laranja” 
(anemia e leucemia), “Dezembro Ver-
melho” (AIDS), e por ai vai. Nunca 
esquecendo de que estas cores serem 
associadas a diversas causas, motivos 
e ocasiões, não as torna “propriedade” 
de quem as usa.

Estupro culposo
Eu juro que procurei em diversas 

publicações, enciclopédias, e outras 
tantas literaturas até que diante de 
sua inexistência, tirei minhas próprias 
conclusões.

Estupro culposo II
Se homicídio culposo é quando 

se mata alguém, sem intenção de fa-
zê-lo, tipo “matei sem querer”, deduzi 
que estupro culposo deve ser a mesma 
coisa, tipo “estuprei sem querer”.

Estupro culposo III
A mecânica deve ser mais ou me-

nos o cara não ter vontade de cometer 
o ato e lutar bravamente com o seu 
“instrumento” que intempestivamente 
abre o zíper da calça e se joga sobre 
a vítima, contrariando a vontade e a 
intenção de "seu dono".

Estupro culposo IV
Considerando minha tese como 

verdadeira eu tenho uma sugestão 
para o julgamento. Separa o culpado 
(o instrumento) do cúmplice involun-
tário (o cara). No passo seguinte, con-
dena o culpado e inocenta o cúmplice.

Estupro culposo V
Obviamente após o cumprimento 

da pena os dois podem se reencontrar 
e viver felizes para sempre.

Passarinhada do djanho
Eles não sossegam e nem fi cam 

quietos. Agora fi cam me atormentan-
do e piando que aquele ser que não 
deu bola pro coronavirus e seguiu 

fazendo campanha contaminou mais 
alguns correligionários. 

Passarinhada do djanho II
Pelo jeito essa moda já pegou. 

Me peguei pensando que deve ser 
“contágio culposo”.

Passarinhada do djanho III
Há uma expectativa de que após 

as eleições aconteça um aumento con-
siderável de casos de coronavirus e 
os motivos são diversos. Eu acredi-
to mais é no “contágio culposo” e o 
motivo é nítido, basta ver as fotos das 
praias, dos barzinhos, etc.
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(47) 3375-1223 (47) 99975-1333@cindymullerimoveis
CRECI 19367 Av. Getúlio Vargas, 127, Centro - Corupá/SCwww.cindymcorretora.com.br

VENHA NOS VISITAR E CONHECER MAIS DE 200 OPÇÕES EM IMÓVEIS
cindymuller_corretores

EXCELENTE TERRENO RURAL
55.000,00M² ESCRITURADO OSWALDO AMARAL
12KM DO CENTRO COM 3000 PÉS DE BANANA
MUITOS PÉS DE EUCALIPTO PALMITO MATA

ESTRADAS POR TODO O TERRENO NASCENTE

APENAS R$ 330.000,00
 

LOTES NO BAIRRO SEMINÁRIO
LOTES NA RUA HENRIQUE FUCK

 APENAS 800 METROS DA ROBERTO SEIDEL
LOTES ESCRITURADOS E FINANCIÁVEIS

APENAS 4 UNIDADES DISPONÍVEIS

A PARTIR DE  R$ 78.000,00
 

EXCELENTE PARA INVESTIDOR
IMÓVEL NA RUA ANO BOM COM 42M DE FRENTE
CASA + 2 LOTES A DESMEMBRAR ESCRITURADO

ÁREA TOTAL COM 2.519M² CASA 120M² DE
ALVENARIA 3 QUARTOS ESTUDA PROPOSTAS

APENAS R$ 280.000,00
 

01/11 – Jorge Luiz Winter, 62 anos – Cemitério Municipal

03/11 – José Werner, 75 anos – Cemitério Municipal

03/11 – Estanislava Jablanski Wolf, 84 anos – Cem. Nereu Ramos

05/11 – Egon Schlup, 83 anos – Cemitério Municipal

Aos familiares nossas condolências.



4 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira | 06 de novembro de 2020 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

DESPACHANTE 
TAUFENBACHTAUFENBACH

Rua Duque de Caxias, 46, Sl. 01- Corupá

3375-0070
3375-2065
3375-0070
3375-2065

RESUMO DA SEMANA – 
LEITURA DINÂMICA

Acompanhe aqui um resumo de alguns fatos que marca-
ram esta semana. 

Bem-estar e confi ança
(47) 3375-1029
farmaciacorupa@uol.com.brAtendimento

Seg/sex: 7h30 às 19h
Sab: 8h às12h
Dom e Feriados: 9h às 12h
Rua Jaraguá, 50 | Centro | Corupá

Farmácia Corupá

Dia de Finados em Corupá
Apesar de boa parte da população ter 

adiantado a visitação aos cemitérios coru-
paenses para descansar o feriadão fora da 
cidade, o Cemitério Municipal registrou 
bom público na segunda-feira(01), Dia de 
Finados, aproveitando o tempo ensolarado 
e temperatura agradável.

Neste ano o Plano União lançou a 
campanha “Qual o nome da sua saudade?”  
como uma forma de agradecer às famílias 
e homenagear todas aquelas pessoas que 
nos deixaram, porém marcaram sua pre-
sença entre nós e nos deixaram saudades. 
Aproximadamente 15h foram soltos mais 
de 1.000 balões brancos carregando em 
seu interior o nome dessa saudade. Esta 
iniciativa deve se repetir nos próximos 
anos.

Governadora Daniela Reinehr 
busca soluções para as contas 
públicas de Santa Catarina

A governadora de Santa Catarina, 
Daniela Reinehr, esteve em Brasília nesta 
terça-feira, 3, cumprindo agenda de traba-
lho para tratar de iniciativas para geren-
ciamento da saúde pública, questões tri-
butárias e contas públicas do Estado, com 
ênfase no teto de gastos que permitirá a 
destinação de recursos para investimentos 
em SC.

A governadora reforçou o pedido de 
que Santa Catarina não pode ser prejudi-
cada por ultrapassar o repasse para áre-
as de saúde e educação e cumprir o que 
é obrigatório. "O problema gerado é que 
com o aumento da receita e a manuten-
ção do mesmo teto de gastos públicos, os 
novos investimentos para o nosso desen-
volvimento fi cam limitados e os repasses 
são extrapolados. Isso gera prejuízos para 
os catarinenses, simplesmente porque a 
arrecadação de Santa Catarina cresceu", 
comentou. A agenda da governadora tam-
bém teve espaço com o vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão. Ela desta-
cou a diversidade e a pujança da economia 
do Estado e agradeceu o apoio do Governo 
Federal para os catarinenses, falou sobre 
as necessidades na infraestrutura e dos 
corredores logísticos, fortalecendo o em-
prego, renda e novas oportunidades de ne-
gócios para SC. “Acredito que a união de 
esforços é o caminho para fortalecer Santa 
Catarina no rumo do desenvolvimento!”.

Construção civil, indústria 
metalmecânica e agronegócio 

impulsionam a economia 
catarinense

Em outubro, Santa Catarina regis-
trou R$ 2,8 bilhões na arrecadação total, 
o maior resultado de toda história. Os nú-
meros consolidados de todo o mês, divul-
gados pela Secretaria de Estado da Fazen-
da (SEF/SC) nesta terça-feira, 3, apontam 
que somente com o ICMS a arrecadação 
somou R$ 2,3 bilhões, alta de 17%. Se-
guindo a tendência do mês passado, os 
três segmentos que registraram melhores 
resultados foram o de materiais de cons-
trução, com alta de 47,4%; a agroindús-
tria, com crescimento de 36,3%; e a se-
tor metalmecânico, cujo desempenho foi 
23,4% superior a outubro de 2019.

Dentre os motivos apontados para o 
crescimento da arrecadação destacam-se 
a redução da alíquota interna entre con-
tribuintes, de 17% para 12%, a retirada 
de diversos produtos da Substituição 
Tributária (ST) e a valorização do dólar, 
aumentando o valor das importações e, 
consequentemente, do ICMS recolhido 
pelos importadores.

No último mês, apenas dois segmen-
tos apresentaram impacto negativo na ar-
recadação, em comparação com outubro 
do ano passado: o setor automotivo e de 
autopeças, com queda de 0,93%; e o de 
comunicações, com retração de 0,61%. 
“Com os esforços da equipe da Fazenda e 
o aquecimento da economia, os números 
de outubro colocaram Santa Catarina no 
destaque nacional em retomada pós-pan-
demia”, salientou o secretário da SEF/
SC, Paulo Eli.

Santa Catarina gera quase 25 mil 
empregos em setembro 
Santa Catarina alcança novamente 

um número signifi cativo na geração de 
empregos formais do país. O Ministé-
rio da Economia divulgou que o Estado 
teve um saldo positivo de 24.827 vagas 
em setembro, mantendo o melhor de-
sempenho na região Sul e terceiro maior 
saldo acumulado do país. Apenas São 
Paulo (+75.706 postos) e Minas Gerais 
(+36.505 postos), os dois estados mais 
populosos do Brasil, obtiveram resulta-
dos superiores em números absolutos. Os 

dados são da pesquisa mensal divulgada 
pelo Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

Todos os setores da economia catari-
nense sentiram o aumento do número de 
postos de trabalho no mês de setembro. 
A indústria obteve o melhor desempenho, 
com 12.135 novas vagas. Em seguida, 
aparecem os serviços (7.597), o comércio 
(4.138), a construção civil (932) e a agro-
pecuária (25).

No Brasil, o saldo de novas vagas 
também foi positivo: 313.564 postos de 
trabalho foram abertos no último mês.

ACIAC lança campanha de Natal 
que promete agradar a todos

A magia de Natal já tomou conta do 
comércio de Corupá! Entre os dias 03/11 
a 24/12, a cada R$50 em compras você 
tem direito a uma raspadinha. Depois 
disso, é fácil: raspou, achou, ganhou! Os 
prêmios podem ser de até R$500. Nossos 

parceiros te esperam para garantir presen-
tes especiais! Prestigie o comércio local, 
ele é nosso e precisa do nosso apoio.

Rotary Club faz confraternização 
de agradecimento

Na última quarta-feira(04), o Rotary 
Club de Corupá realizou uma reunião 
ordinária que foi usada para agradecer a 
todas as pessoas envolvidas no sucesso 
da campanha de vacinação deste ano. Se-
gundo informações preliminares divulga-
das pela secretaria de saúde, até o último 
dia 03 a meta havia sido superada com a 
vacinação atingindo 103% das crianças. 
Este número acima da expectativa 
foi causado por novos moradores que 
ainda não estavam cadastrados no 
sistema e por crianças visitantes que 
aproveitaram e tomaram a sua dose. 
O Rotary Club Internacional é o patroci-
nador mundial da vacina contra a polio-
mielite.
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AP
O
IO
:

Regulamento da Promoção

Essa campanha é realizada pela ACIAC – Associação Empresarial de Corupá: CNPJ 
83.785.295/0001-86, regulamentada junto à SECAP sob o nº 05.009988/2020

Poderão participar da promoção pessoas físicas e jurídicas que realizarem compras nos 
estabelecimentos aderentes no período de 03/11/2020 até 24/12/2020 ou enquanto houver 
cupons raspáveis.

Ficam impedidos de participar membros da Diretoria e Colaboradores da ACIAC – 
Associação Empresarial de Corupá, bem como proprietários e funcionários dos 
estabelecimentos participantes da promoção, quando o cupom for emitido pelo mesmo.

A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) nos estabelecimentos participantes, o cliente terá direito a 
01(um) cupom contendo área raspável, com limite de 10 (dez) cupons por compra.  Serão 
impressos 219.000 (duzentos e dezenove mil) cupons raspáveis, dentre os quais 664 
(seiscentos e sessenta e quatro) serão premiados.  Cada cupom premiado conterá a discrição 
de 01 (um) prêmio.

Ao receber o cupom raspável, o consumidor deverá raspar e se for contemplado com um 
cupom raspável premiado, ganhará o valor de  R$50,00, R$100,00, R$250,00 ou 
R$500,00, serão distribuídos um total de R$ 45.250,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta reais) em vales compras.

O cupom raspável que não for original ou cuja premiação for rasurada, impedindo assim a 
identificação, será considerado nulo, impossibilitando assim, o contemplado de participar da 
Promoção. 

Os Vales Compras serão instantâneos e poderão ser retirados imediatamente no 
estabelecimento que distribuiu o cupom raspável. Caso o contemplado tenha idade inferior 
a 18 (dezoito) anos, este deverá estar acompanhado pelo seu representante legal, ambos 
portando um documento oficial de identidade com foto. Se o prêmio não for retirado no 

momento em que ganhou, o consumidor tem o prazo de 180 dias, contado da data do 
sorteio, para retirá-lo. 

Comércios Participantes
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Avenida Getúlio Vargas, 392 / Corupá 
Contatos: 3375-1118   |   3375-2716   |   9 8465-1095

e-mail: avenida@avenidacontabil.com.br

Santa Catarina vive um período de forte estiagem que já causa grandes pre-
juízos no meio rural. Nesta terça-feira, 3, a Secretaria de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural reuniu representantes das Associações de 
Municípios para avaliar os impactos em cada região. O encontro, de forma virtu-
al, foi conduzido pelo secretário Ricardo de Gouvêa com o apoio da Federação 
Catarinense de Municípios (Fecam).

Santa Catarina se encontra em situação de estiagem desde junho de 2019 - 
com períodos mais amenos no primeiro semestre de 2020 e que volta a se agravar 
no segundo semestre. Na última semana, o Governo do Estado montou um Ga-
binete de Crise, composto pela secretaria de Estado da Agricultura; Instituto do 
Meio Ambiente (IMA); Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema); Secreta-
ria do Desenvolvimento Econômico; Defesa Civil e Epagri. A intenção é alinhar 
esforços e criar medidas para reduzir os impactos.

As regiões Oeste, Meio-Oeste, Extremo-Oeste e Planalto Sul são as mais 
atingidas pela estiagem. Segundo o prefeito de São José do Cedro, Plinio de Cas-
tro, o maior desafi o é o abastecimento de água para propriedades rurais. "Nossa 
região tem uma atividade muito forte na bovinocultura de leite, avicultura e sui-
nocultura. Vivemos uma situação muito crítica, 100% dos nossos equipamentos 
estão trabalhando para minimizar os impactos da estiagem", afi rma.

Diversas ações de mitigação foram tomadas pela Secretaria da Agricultura, 
Epagri e Defesa Civil, dentre elas merecem destaque as vistorias técnicas em 
campo; a análise de processos de homologação de situação de emergência; emis-
são de laudos para prorrogação de dívidas dos produtores; perícias em lavouras 
fi nanciadas para a obtenção do Seguro Agrícola; prioridade na elaboração e exe-
cução de projetos e ações que envolvam a captação e armazenamento de água 
para abastecimento humano e dessedentação animal; prorrogação do prazo de 
vencimento das parcelas de fi nanciamentos via Fundo de Desenvolvimento Rural 
(FDR). Além destas ações, novos programas foram criados, dentre eles citamos 
o Água para todos; Projeto para agricultores familiares utilizando Nota do Pro-
dutor Rural; Projeto para empreendimentos rurais com CNPJ; Programa Irrigar; 
Financiamentos de Recuperação para Danos Ambientais; Financiamentos para 
construção de poços artesianos; 

JDC com informações da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural

Estiagem em SC: Secretaria da Agricultura apresenta 
ações do Governo para Associações de Municípios

Iniciativa da rede estadual de ensino reintegra alunos às 
escolas na pandemia

Apoio pedagógico presencial retorna em algumas escolas - Fotos: CRE Blumenau / SED

As ações de Busca Ativa reintegraram às escolas 3,2 mil alunos da rede estadual 
que estavam sem fazer as atividades não presenciais. Os dados estão em um relatório do 
Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola (Nepre), concluído na última 
semana. As informações foram coletadas a partir de um questionário de diagnóstico vir-
tual e atualizadas até outubro.

A Busca Ativa é um conjunto de ações determinadas pela Secretaria de Estado da 
Educação que visa manter os estudantes matriculados frequentando a escola. Assim como 
em períodos de aula presencial, durante a pandemia em prevenção à Covid-19, o Nepre 
deu continuidade às atividades e mantém o monitoramento em todas as escolas, para que 
os alunos da rede continuem realizando as atividades remotas.

A maior parte dos estudantes que começaram a realizar as atividades não presenciais 
depois de serem identifi cados a partir de Busca Ativa foram alunos dos anos fi nais do 
Ensino Fundamental, com 1.511 estudantes. Outros 1.348 alunos que passaram a fazer 
as atividades escolares estão no Ensino Médio, enquanto 329 alunos identifi cados estão 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 26 alunos na Educação de Jovens e Adultos.

A SED começou em junho o processo de Busca Ativa dos alunos que não estavam 
respondendo a nenhuma atividade proposta pelos professores e pela unidade escolar, tanto 
na plataforma on-line quanto com os materiais impressos. A partir de um questionário, 
os gestores escolares começaram a entrar em contato com os alunos e familiares para 
reforçar a importância de se manter o vínculo com a escola e entender o motivo de não 
participarem das ações remotas.

Desde o início das ações de Busca Ativa, o formulário elaborado pela SED teve 
16.672 registros de 572 unidades escolares da rede estadual. O objetivo era encontrar 
15.452 estudantes, sendo que esse público era formado em 45% por alunos do Ensino 
Médio, 40% por alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 12% alunos dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e 1% por alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na Educação Especial, as unidades de ensino fi zeram a Busca Ativa de 281 alunos, 
conforme os registros do formulário de diagnóstico. Desse público, 63 estudantes inicia-
ram as atividades não presenciais após o contato da unidade escolar.

As ações de Busca Ativa efetivadas pela SED têm como objetivo manter a qualidade 
da aprendizagem e evitar que os alunos se afastem da escola. Dessa forma, busca evitar 
o abandono escolar, quando o aluno deixa de frequentar a rede escolar ao longo do ano 
letivo, e a evasão, identifi cada quando o aluno deixa a rede escolar em um ano e não re-
torna no ano seguinte.

JDC com informações da Secretaria de Estado da Educação
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Para as Eleições 2020, a Justiça 
Eleitoral disponibiliza dois aplicativos 
pelos quais é possível tanto acompa-
nhar a apuração das urnas eletrônicas 
em tempo real, como conferir a totali-
zação do pleito.

Boletim na Mão
Por este aplicativo, de forma rápida e 

segura, o eleitor consegue verifi car o con-
teúdo dos boletins de urna impressos ao fi -
nal dos trabalhos da seção eleitoral. O bo-
letim de urna é um documento que contém 
o extrato dos votos recebidos pelos candi-
datos e legendas em cada seção, mas sem 
fazer relação entre eleitores e seus votos. 
Também neste documento fi ca registrado 
o número de eleitores que compareceram 
e votaram, além da seção eleitoral que o 
emitiu. O Boletim na Mão permite que 
qualquer cidadão tenha acesso à apuração 
das urnas eletrônicas e em tempo real de 
forma transparente.

Basta que o eleitor interessado abra 
o celular e com ele “leia” o código QR 
impresso no boletim das seções eleito-
rais. Depois, é só conferir se os dados 
coletados correspondem aos totalizados e 
divulgados posteriormente pelo TSE. No 
dia seguinte ao pleito (16 de novembro), 
as mesmas informações também estarão 
disponíveis no aplicativo Resultados. Isso 
possibilita auditar o resultado do pleito e 
atesta a confi abilidade das urnas.

Resultados
O aplicativo Resultados possibilita 

seguir a contagem dos votos em todo o 
país, além de permitir a visualização de 
consulta nominal, ou seja, do quantitativo 
de votos computados para cada candidato, 
com a indicação dos eleitos ou dos que fo-
ram para o segundo turno. Diferentemente 
do Boletim na Mão, que dá o resultado por 
seção eleitoral, este aplicativo apresenta a 
totalização dos votos.

Na versão para as Eleições 2020, está 
o aprimoramento do layout do sistema, 
com a apresentação das fotos de todos os 

candidatos que disputam a eleição, além 
da funcionalidade de exibição do BU de 
todas as seções eleitorais.

O Boletim na Mão e o Resultados 
podem ser obtidos gratuitamente nas lojas 
virtuais Google Play e App Store.

Além dos aplicativos, também será 
possível acompanhar a apuração das elei-
ções pelo Divulgaweb.

Sobre a apuração das eleições
A apuração das eleições é a conta-

gem dos votos recebidos pelos candida-
tos e partidos. Esse trabalho compete às 
juntas apuradoras (nomeadas pelos juízes 
de cada zona eleitoral), e é realizado na 
própria seção eleitoral, assim que termi-
nada a votação, às 17h. O presidente da 
seção eleitoral encerra a coleta de votos e, 
em seguida, a urna eletrônica imprime o 
Boletim de Urna.

O resultado dos trabalhos das juntas 
é remetido ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Santa Catarina. A novidade em 2020 
fi ca por conta de que a totalização será 
feita inteiramente no TSE e não mais nos 
TREs. Dentre as vantagens desta mudan-
ça está a possibilidade de compartilha-
mento de capacidade de processamento 
dos votos por meio da formação de uma 
"nuvem computacional", pela qual os re-
gionais poderão se auxiliar mutuamente.

A totalização das Eleições Munici-
pais 2020 ocorrerá na sala-cofre do TSE, 
que possui todos os certifi cados interna-
cionais de segurança física e de garantia 
de fornecimento de energia.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
Social – TRE-SC

Saiba como acompanhar a apuração e 
conferir o resultado no dia do pleito

Na próxima edição do JDC traremos 
as informações para o dia da eleição: a 
relação dos candidatos com nome, nú-
mero e partido; os locais de votação; os 
procedimentos de segurança; e todas as 
informações necessárias para que o elei-
tor exerça seu direito com tranquilidade. 

BOLSÃO DE EMPREGOS
28 Vagas da Central de Emprego de Corupá

4 – Auxiliar de produção – Fundifer
1 – Costureira (o) com experiência – AMC Têxtil
2 – Costureiras (os) para 1º turno - W&W
2 – Costureiras (os) para 2° turno – W&W
3 - Costureira horário normal - W&W
1 – Acabamentos de botão e pressão em empresa têxtil – W&W
1 – Operador de Máquina Plasma – Uniaaço
1 – Montador/ Caldeiro – Uniaaço
1 – Operador de Jato – Uniaaço
1 - Almoxarife - Uniaaço
1 - Auxiliar de expedição - Uniaaço
1 – Pintor Industrial – Uniaaço
1 – Assistente comercial – AGF
1 - Auxiliar de produção - AGF
1 - Torneiro mecânico com experiência em torno convencional - TGM
1 - Mecânico de manutenção com experiência na função - TGM
1 - Montador ou auxiliar de montador com experiência - PLANEJA/ Móveis sob 

medida
1 - Trabalhador rural para plantação de banana - Madefi nger
1 - Marceneiro com experiência, área de móveis sob medida - Cia dos Móveis
1 - Auxiliar de montagem com experiência, área de móveis sob medida - Cia dos 

Móveis
1 - Montador de móveis com experiência, área de móveis sob medida - Cia dos Mó-

veis.

Para mais informações ou encaminhar o currículo, e-mail recepcao.assistencia.coru-
pa@gmail.com, especifi cando a vaga para qual quer se candidatar, ou deixar o currículo 
impresso na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, na Rua Otto Hillbre-
cht, 370, no bairro Bomplandt. Um modelo de fi cha de inscrição pode ser encontrado no 
site da Prefeitura de Corupá. 

Coronavírus SC: Região Nordeste 
volta para estado Grave

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 4, os dados da 
Matriz de Risco Potencial. A região da Grande Florianópolis que abrange 22 mu-
nicípios foi reclassifi cada para o risco Gravíssimo (cor vermelha), afetando apro-
ximadamente 1,2 milhão de pessoas. Outras 11 regiões encontram-se em estado 
Grave (cor laranja) e quatro em Alto (cor amarela).

Dentre as regiões reclassifi cadas para risco GRAVE está a Nordeste onde se 
situa Corupá.

O decreto municipal de Corupá, publicado na semana passada, não permite 
realização de aulas presenciais, abertura de casas noturnas, shows e festas em Co-
rupá. As demais regras seguem as disposições de decretos e portarias do Estado.

Mais do que nunca, continue obedecendo às regras sanitárias, evite aglome-
rações e use máscara - sempre. Quem apresentar sintomas gripais graves deve 
procurar o PA 24h ou atendimento médico.
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Caderno do Campo
VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA VIDA SEM A 

AGRICULTURA FAMILIAR?

Santa Catarina, sem dúvida é o berço da agricultura familiar no Brasil, sua área rural, 
é composta por inúmeras pequenas propriedades, que conseguem ser produtivas e rentá-
veis, graças a agricultura familiar.

Para pessoas que desconhecem esta informação, a agricultura familiar, é responsável 
por 90% do alimento que está todos os dias na mesa do brasileiro, e isso só é possível, 
devido ao trabalho e empreendedorismo dos produtores rurais, que com conhecimento e 
agora conectividade, buscam produzir mais e melhor, a fi m de se manterem no campo e 
garantir o abastecimento de alimentos. 

Cada vez mais a importância da agricultura familiar, vem sendo reconhecida pelos 
governos, municipais, estaduais e federal, programas como o PAA e PNAE, garantem 
a compra de no mínimo 30% dos recursos destinados a merenda escolar. O desenvolvi-
mento da agricultura familiar, evita o êxodo rural, a permanência das pessoas no campo, 
é a segurança alimentar de um país. Agricultura familiar, remete a famílias trabalhando 
na agricultura, sendo o maior exemplo a sociedade que esta atividade pode mostrar, en-
quanto na cidade, jovens disputam vagas para o primeiro emprego, no campo os jovens 
se preparam para receber a empresa rural dos pais. Lembre-se, no seu café da manhã, 
almoço e jantar, tem AGRICULTURA FAMILIAR.

Assim como em todo o estado de Santa Catarina, em Corupá, também predomina a 
agricultura familiar, que tem na produção de bananas, sua principal fonte de renda. 

Com o intuito de garantir, a permanência do Jovem no campo e proporcionar uma 
nova perspectiva de desenvolvimento e estabilidade econômica, foi fundada em 2006, por 
27 sócios a Cooperativa da Agricultura Familiar Rio Novo, cujo nome é um reconheci-
mento a comunidade do Rio Novo. 

Hoje a Cooperativa conta com 21 famílias e 53 associados, tendo duas unidades, 
para o processamento da banana, uma na comunidade do Rio Novo, e a sua sede na 
comunidade do Guarajuva, com destaque para o processamento da banana, além da pro-
dução de biomassa de banana verde e a fabricação de panifi cados, estes com a adição de  
biomassa de banana verde em suas receitas. A Cooper Rio Novo atende com biomassa de 
banana verde, panifi cados e banana o programa de alimentação escolar de Corupá, São 
Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Araquari, em Araquari também o Instituto Federal de Santa 
Catarina e o município de Joinville. Com os produtos da panifi cação atende várias lojas e 
supermercado do nosso município.

Em relação a comercialização da banana, a Cooper Rio Novo, vê no cooperativismo, 
uma possibilidade de destacar-se no mercado, hoje tem parceria para a venda de banana 
com a COOPERBAM do município de Massaranduba, e a COOPERJA, a qual atende a 
FECOAGRO, no Oeste do estado.

Para os cooperados da COOPER RIO NOVO, a cooperativa mudou a expectativa de 
vida e renda, além de que o trabalho coletivo resgatou a união dentro da comunidade, o 
respeito e a preocupação com o bem estar do próximo. Com o aprimoramento do proces-
so de industrialização, a Cooper Rio Novo, espera proporcionar a seus sócios uma renda 
estável, algo tão difícil de se conseguir no campo. Capitalismo e Socialismo são sistemas 
com exemplos de sucesso, mas para os sócios da Cooper Rio Novo o que dá mais certo é 
o COOPERATIVISMO.

Veja o que pensam os nossos sócios e cooperados:

Sócio Pracidio: “Para mim a COOPER é nossa segunda casa assim como os 
cooperados são nossa segunda família, é por isso que nos relacionamos tão bem”. 

Cooperada Renita: “27 famílias juntas a mais de quatorze anos, nos enche 
de orgulho e a certeza que unidos podemos crescer muito mais”.

Cooperada Maria Isolete: O sucesso da produção de biomassa e da panifi -
cação é a certeza que poderemos ter dias melhores fi nanceiramente. A amizade 
entre os cooperados nos traz bem estar e harmonia na comunidade.

Cooperado Lucas: Fazer parte de 
uma cooperativa nos dá a possibilidade 
de nós decidirmos nosso futuro, as deci-
sões de onde queremos chegar é nossa, a 
Cooper é a nossa empresa.

Cooperativa da Agricultura Fami-
liar Rio Novo

A Epagri está auxiliando os agricultores familiares na organização dos do-
cumentos necessários para inscrição no Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), cujo edital está aberto até o dia 9 de novembro. O programa prevê movi-
mentar mais de R$4,5 milhões no estado ao adquirir alimentos dos agricultores 
familiares para entregar a entidades de assistência social. Os candidatos devem 
ter Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (DAP/Pronaf), na modalidade pessoa física.

O edital é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 
(SDS) em parceria com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (Consea/SC). “O PAA incentiva a agricultura familiar ao mesmo tempo em 
que promove o acesso ao alimento às famílias em situação de vulnerabilidades 
social e insegurança alimentar e nutricional”, explica Luciane Martins May, co-
ordenadora estadual do Programa de Aquisição de Alimentos.

Os alimentos serão distribuídos aos municípios com os maiores índices no 
mapeamento de insegurança alimentar e nutricional. Para mais informações, con-
sulte a Epagri de sua cidade.

Programa de Aquisição de Alimentos deve 
movimentar mais de R$4,5 milhões em SC

Internet de qualidade é necessária para 
atrair pessoas novas para o campo

A conectividade é um dos principais empecilhos para o avanço da agrope-
cuária digitalizada e moderna. Estudo pelo Instituto Interamericano de Coopera-
ção para a Agricultura (IICA), em parceria com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e a Microsoft, revelou um dado preocupante: na América 
Latina e Caribe, 77 milhões de pessoas que vivem no campo não tem acesso à 
internet de qualidade.

O Brasil está entre os países com melhor conectividade. Mas, mesmo nessas 
nações, entre 53% e 63% dos moradores do campo não contam com uma boa 
internet.

“Um dos assuntos importantes que a gente quer sensibilizar e trabalhar em 
conjunto com governos, setor privado e sociedade civil: é o relevo geracional. 
Uma forma de atrair pessoas novas para as áreas rurais é ter internet de qualida-
de”, afi rma o diretor geral do IICA, Guido Nejankis.
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Caderno do Campo

Tendência + 10 dias

Nos dias 10 a 19, as condições atmosféricas fi cam mais favoráveis a ocorrência de 
chuva frequente em SC, especialmente do Planalto ao Litoral onde deve se concentrar os 
maiores acumulados de precipitação. Essa condição estará associada ao aquecimento, in-
fl uência de áreas de baixa pressão e passagem de frentes frias. No período de 15 a 19 há 
indicativo de chuva mais signifi cativa para o Oeste e Meio-Oeste, regiões mais afetadas 
pela forte estiagem. Fica atendo a previsão diária de tempo!

A temperatura deve se manter mais elevada em boa parte do período, mais 
alta no Oeste.

Destaque: na primavera aumenta a incidência de temporais com granizo e 
ventania em SC, por vezes com acumulados signifi cativos de chuva em curto in-
tervalo de tempo. Por isso, a Epagri/Ciram recomenda o acompanhamento diário 
dos boletins e informações disponibilizados no site.

Fonte: Gilsânia Cruz – Meteorologista da Epagri/Ciram
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Valéria A. de Oliveira
Turismóloga - Consultora de Viagens
Destino Agência de Viagens 
Instagram: @destinoviagenscpa
Contato: 47 99924-4064 (Vivo/WhatsApp)
Corupá/SC - Brasil.

Turismo
FESTURIS – GRAMADO

05 a 08 de Novembro 2020

Nós da Destino Viagens de Corupá estamos lá, participando da FESTURIS, e levan-
do o nome e as coisas de Corupá. Este é um trabalho que a agência vem desenvolvendo 
para divulgação da região e formatação de pacotes com nossos parceiros, e que tem ga-
nhado espaço no mercado. Você que é do trade turístico de Corupá e região, não perca a 
oportunidade de fazer parcerias conosco! Estamos trabalhando desde a formatação dos 
pacotes e roteiros, comercialização, relacionamento com o trade, atendimento e consul-
toria. 

No FESTURIS será lançado o material de receptivos de SC que foi elaborado pela 
ABAV SC - Associação Brasileira das Agências de Viagens em parceria com o SEBRAE, 
e nós estamos lá, não apenas participando mas também no catálogo, representando a re-
gião - Caminho dos Príncipes - juntamente com mais duas agências de Joinville, a Cia do 
Turismo e a Celebrar Turismo. 

Dia 07/11 às 15h no stand do Sebrae Nacional serão apresentados estes Roteiros Tu-
rísticos Exclusivos. Fica o convite para conhecer as novidades do Turismo Catarinense, 
apresentação da Conceição Junkes (Cia do Turismo) e Ná Menegari.

Para saber mais sobre o evento, acesse https://www.festurisgramado.com/

Por falar em Gramado, confi ra a excursão que temos para lá! E caso deseje viajar de 
carro ou ainda pacote com aéreo, consulte nossas opções, novidades e parcerias.

Viaje com “Agente”!

Corupaense fi cou em sétimo lugar no 
Transcatarina 2020

Terminou mais um Transcatarina altamente disputado. De 27 a 31 de outubro, 195 
carros estiveram alinhados para a 12ª edição do evento, que teve como largada e chegada 
a cidade de Fraiburgo, com pernoites em Treze Tílias e Caçador. O encontro recebeu 
pilotos e navegadores de 116 municípios e nove estados brasileiros, dispostos a percorrer 
cerca de 600 quilômetros pelo centro oeste catarinense.

Os participantes estavam divididos em 11 categorias, sendo de competição (Máster, 
Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Expedi-
tion, Passeio Radical 1 e 2, e Adventure 1, 2 e 3).

Todos os participantes, inclusive o pessoal do staff, foram obrigados a fazer o teste 
do Covid-19 e durante os dias do evento, observar todas as condutas de segurança, tais 
como, o uso de máscaras e higienização de mãos e equipamentos com álcool 70%. 

Corupá esteve representada
O piloto corupaense Acyr Hideky Rodrigues da Silva ocupou o sétimo lugar no 

ranking da categoria Máster, ao lado do navegador Renan Medeiros (de Blumenau, SC). 
De acordo com o piloto, a quebra da 
barra de direção logo no primeiro dia 
de rali, tirou as chances da dupla de 
brigar pelo título da competição. “Mas 
não desistimos, e marcamos presença 
em todas as etapas para tentar incomo-
dar nossos concorrentes”, brincou o pi-
loto. “O mais importante é competir e 
estarmos juntos dos amigos. O rali de 
regularidade é especial por conta disso, 
a rivalidade só dentro das trilhas, por-
que fora, somos todos amigos”, con-
cluiu. 

Para o corupaense, o 12º Transcatarina estava sensacional. “Os trechos navegados 
foram bem medidos, com médias de velocidade justas e referências bem próximas. Fica-
mos felizes com os nossos companheiros de equipe, que conquistaram o título de 2020”, 
disse Acyr, referindo-se aos campeões, Leandro Pereira Moor (Ximura) e Claudio Rober-
to Flores (Bilu).

Na próxima semana traremos as informaçòes dos corupaenses que participaram das 
outras categorias.

A importância da credibilidade
O Transcatarina fez 12 anos de vida e com uma organização grandiosa e impecável, 

sob o comando de Edson João da Costa, o evento reúne pessoas de diversas regiões do 
Brasil, com uma mistura de culturas e sotaques. Por meio da alegria, da união e, com os 
jantares de confraternização e premiação, traz um tom especial ao evento, que é um dos 
mais aguardados pela nação off-road. 

Família! Essa é a palavra que resume o Transcatarina. “Agradecemos imensamente 
aos nossos patrocinadores, as prefeituras locais e aos proprietários de fazendas que, mes-
mo em um ano tão difícil e diferente, confi ou na nossa proposta e nos ajudou na realização 
da 12ª edição. Graças aos esforços de uma equipe dedicada e parceiros fi éis, fi zemos o 
Transcatarina 2020, com a certeza de que em 2021, tudo será ainda melhor”, encerrou 
Costa. 

Classifi cação Geral – 12º Transcatarina

Categoria Máster 
1º Leandro Pereira Moor / Claudio Roberto Flores (Apucarana, PR / Itajaí, 

SC), 113 pontos
2º Marcelo de Freitas Gouveia / Igor Quirrenbach de Carvalho (Curitiba, PR 

/ Castro, PR), 113 pontos
3º Flavio Roberto Kath / Rafain Walendowsky (Blumenau, SC / Brusque, 

SC), 112 pontos
4º Leandro Rodrigo Riffel / Michael da Silveira Masson (Piratuba, SC / Ca-

pinzal, SC), 106 pontos
5º Victor Pudell / Ronando Willian Rodrigues dos Santos, (Toledo, PR / Curi-

tiba, PR), 98 pontos

Contando com o patrocínio de diversas empresas, a 12ª edição do Transca-
tarina foi uma realização do Caçador Jeep Clube, em parceria com a SC Racing.

JDC com informações dos parceiros do Liberdade de Ideias e Foto-Duda-
Bairros
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Esportes Brasileirão 2020 - Série A
Com a rodada deste meio de semana da Copa do Brasil, a 20ª rodada do Brasileirão 

2020 fi cou para o fi nal de semana.

Sábado: 07/11
 18:00h – Athlético-PR x Fortaleza
 19:00h – São Paulo x Goiás
 21:00h – Atlético-GO x Corinthians

Domingo: 08/11
 16:00h – Vasco x Palmeiras
 16:00h – Internacional x Coritiba
 18:15h – Bragantino x Santos
 18:15h – Atlético-MG x Flamengo
 18:15h – Bahia x Botafogo
 20:30h – Fluminense x Grêmio
 20:30h – Ceará x Sport

Classifi cação

Jaraguá Futsal dá adeus à Liga Nacional de Futsal

No último fi nal de semana o Jaraguá Futsal, pela primeira vez em sua histó-
ria, deu adeus à LNF na primeira fase da competição.

Após perder para o Umuarama na sexta-feira (30), a equipe viu os adversá-
rios diretos vencerem seus últimos jogos no domingo (1), que fi zeram com que o 
aurinegro fosse eliminado.

Com 11 pontos (2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas) o time jaraguaense se 
despediu da competição na lanterna do Grupo C, sendo o único da chave a não 
avançar ao mata-mata.

Refl exo da fraca campanha, na segunda-feira(02) a diretoria anunciou a de-
missão do técnico Lucas Chioro, e enquanto não acerta com um novo treinador, 
quem vai começar comandando a equipe no Campeonato Catarinense será Rena-
to Vieira, técnico do Sub-20

Defi nida tabela de jogos da Copa Santa Catarina 2020

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou a tabela de jogos da 
Copa Santa Catarina 2020, que será realizada entre janeiro e fevereiro do ano que 
vem.

Após sete anos afastado, o Juventus volta à competição enfrentando o Mar-
cílio Dias, no dia 10 de janeiro, às 15h, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

Já a estreia em casa acontece três dias depois, diante do Tubarão, às 15h, no 
estádio João Marcatto.

Em novo formato, a Copa SC reúne as equipes do Juventus, Marcílio Dias, 
Joinville, Concórdia, Tubarão e Navegantes. Na primeira fase, eles se enfrentam 
turno único, no sistema de pontos corridos. Serão cinco rodadas, onde os quatro 
melhores colocados avançam às semifi nais, também em jogo único. Somente a 
grande fi nal terá partidas de ida e volta, sendo que o campeão garante uma vaga 
na Copa do Brasil de 2021.

Tabela de jogos da Copa SC
1ª Rodada – 10/01 – 15h
Marcílio Dias x Juventus, Concórdia x Navegantes e Tubarão x Joinville

2ª Rodada - 13/01 – 15h
Joinville x Concórdia, Juventus x Tubarão e Navegantes x Marcílio Dias

3ª Rodada – 17/01 – 15h
Marcílio Dias x Joinville, Concórdia x Tubarão e Navegantes x Juventus

4ª Rodada – 20/01 – 15h
Joinville x Navegantes, Concórdia x Juventus e Tubarão x Marcílio Dias

5ª Rodada – 24/01 – 15h
Marcílio Dias x Concórdia, Juventus x Joinville e Navegantes x Tubarão

Semifi nais – 27/01 15h 
Primeiro x Quarto Colocado e Segundo x Terceiro Colocado

Finais - 31/01 – 15h Jogo de Ida, e  07/02 – 15h Jogo de Volta

Hamilton vence mais uma e Mercedes garante o título de 
construtores

Lewis Hamilton conquistou mais uma vitória. Apesar de largar em segundo 
e sido ultrapassado por Verstappen num primeiro momento, o piloto administrou 
bem a troca de pneus, conquistou seu 93º GP em Ímola e garantiu o título de cons-
trutores da Fórmula 1 à Mercedes. Bottas, que fez a pole, terminou em segundo.

O título da marca alemã é mais uma marca histórica. Foi a sétima conquista 
consecutiva da Mercedes, que iguala o recorde da Ferrari neste quesito. Hamilton 
pode garantir o título individual na próxima corrida.

Quem completou o pódio foi Ricciardo, seguido por Kvyat, que fez uma 
ótima corrida e garantiu um ótimo lugar à Alpha Tauri, ultrapassando a Ferrari de 
Leclerc, que fi cou em quinto. Completaram os 10 primeiros Perez, Sainz, Norris, 
Raikkonen e Giovinazzi.

Copa do Brasil

São Paulo, Cuiabá, Ceará, Internacional, Flamengo, América-MG, classifi -
cados para as quartas da Copa do Brasil, aguardam o resultado das partidas dis-
putadas nesta quinta-feira(05) e não encerradas até o fechamento desta edição do 
JDC, Palmeiras x Bragantino(ida=3x1) e Juventude x Grêmio(ida=0x1).

Libertadores 2020
Defi nidos os confrontos pelas oitavas de fi nal da Libertadores, programadas para o 

fi nal de novembro e início de dezembro (ida e volta, respectivamente)

JOGOS DE IDA

Terça-feira, 24 de novembro
 19h15: LDU x Santos
 19h15: Athletico x River Plate
 21h30: Racing x Flamengo

Quarta-feira, 25 de novembro
 19h15: Delfín x Palmeiras
 19h15: Indep. del Valle x Nacional
 21h30: Inter x Boca Juniors
 21h30: Libertad x Jorge Wilstermann

Quinta-feira, 26 de novembro
 21h30: Guaraní x Grêmio

JOGOS DE VOLTA

Terça-feira, 1º de dezembro
 19h15: Santos x LDU
 19h15: River Plate x Athletico
 21h30: Flamengo x Racing

Quarta-feira, 2 de dezembro
 19h15: Palmeiras x Delfín
 19h15: Nacional x Indep.del Valle
 21h30: Boca Juniors x Inter
 21h30: J. Wilstermann x Libertad

Quinta-feira, 03 de dezembro
21h30: Grêmio x Guarani
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Cultura
Sugestões de livros que valem a pena serem lidos

LEI ALDIR BLANC EM SC: FCC ABRE INSCRIÇÕES DE 
PRÊMIO DE RECONHECIMENTO PARA O SETOR CULTURAL

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) abre hoje mais um edital de in-
centivo ao setor artístico e cultural. Trata-se do Prêmio de Reconhecimento por 
Trajetória Cultural Aldir Blanc SC. As inscrições abrem logo mais, a partir de 
0h01 e seguem abertas até 23h59 de 22 de novembro de 2020.

O valor total deste edital é de R$ 13.160.000,00 (treze milhões, cento e ses-
senta mil reais), distribuídos em 776 (setecentos e setenta e seis) prêmios.

Como o nome já diz, é uma premiação que reconhece a trajetória dos traba-
lhadores e trabalhadoras da cultura, artistas, artífi ces, mestras, mestres, grupos, 
coletivos, instituições artísticas e culturais e pontos de cultura, entre outros entes 
atuantes no território catarinense que tenham prestado signifi cativa contribuição 
ao desenvolvimento artístico e cultural de Santa Catarina.

Para se inscrever acesse https://trajetoria.cultura.sc.gov.br/
Serão premiadas pessoas físicas ou jurídicas que tenham alcançado um está-

gio de reconhecida capacidade de manutenção e transmissão de saberes, fazeres 
e ofícios tradicionais de atividades e ações artísticas e culturais destinadas, em 
especial, aos grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade 
social e/ou com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural.

Categorias:
1. Arquivos, bibliotecas e museus;
2. Arte Tecnologia e Cultura Digital;
3. Artes visuais;
4. Artesanato;
5. Audiovisual
6. Circos de lona itinerantes, artes circenses e palhaçaria;
7. Cultura Afro-Brasileira;
8. Cultura de Povos Indígenas, Quilombolas, Ciganos e de Imigração;
9. Cultura de Refugiados, Migrantes e Apátridas;
10. Cultura Hip Hop e Urbana;
11. Cultura LGBTQIA+;
12. Cultura Popular, Tradicional e Alimentar;
13. Dança;
14. Gestão e Produção Cultural;
15. Literatura, Livro e Leitura;
16. Música, Bandas Marciais e Fanfarras, Corais, Coro, Ópera e Musical, 

Orquestras e Filarmônicas e outros;
17. Patrimônio e Paisagem Cultural;
18. Redes / Pontões e Pontos de Cultura;
19. Teatro;
20. Técnica/ Montagem/ Criação/ Bastidores e outros.

Livros

Mulheres que correm com os lobos

Os lobos foram pintados com um 
pincel negro nos contos de fada e até 
hoje assustam meninas indefesas. Mas 
nem sempre eles foram vistos como 
criaturas terríveis e violentas. Na Gré-
cia antiga e em Roma, o animal era o 
consorte de Artemis, a caçadora, e ca-
rinhosamente amamentava os heróis. 
A analista junguiana Clarissa Pinkola 
Estés acredita que na nossa socieda-
de as mulheres vêm sendo tratadas de 
uma forma semelhante. Ao investigar 
o esmagamento da natureza instintiva 
feminina, Clarissa descobriu a chave 
da sensação de impotência da mulher 
moderna

O crepúsculo e a aurora 

O livro nos leva em uma jornada 
épica ao fi m da Idade das Trevas para 
contar a história de guerra, rivalidade, 
amor e ódio que antecede a saga de Os 
pilares da Terra e marca a criação da 
cidade de Kingsbridge

A Menina da Montanha
Nascida em Idaho, ela era uma dos sete fi lhos de 

Gene Westover que não tinha certidão de nascimento, 
fi cha médica ou histórico escolar, refém de um pai cuja 
forma de vida baseava-se numa combinação perigosa 
entre seu transtorno mental e sua crença religiosa.

Tentando compreender e justifi car sua própria his-
tória, Tara escreve suas memórias e os momentos em 
família que contribuíram para formação da sua identi-
dade. Este livro é o corajoso relato de uma garota que, 
rodeada de violência e caos, encontrou na educação a 
força necessária para se redefi nir.
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Filmes Cantinho da Gordice
Aprendiz de Espiã

Um agente da CIA de coração endurecido é 
enviado em uma missão secreta para vigiar uma 
família. Porém, o que ele não esperava era passar 
por poucas e boas à mercê de Sophie, a fi lha pre-
coce de nove anos de idade da família.

A Caminho da Lua
A produção narra a história da jovem 

chinesa Fei Fei, que cresceu num lar cheio 
de amor dado pelos pais. Quando criança, ela 
sempre pedia para que a mãe a contasse a len-
da de Chang'e, deusa da Lua. Então, decide 
construir uma nave para ir até a lua.

Em época de Halloween, trazemos uma seleção para quem gosta do gênero.

Crimes de Família
O fi lme mostra uma caminhada sombria de 

um casal de idosos, o Daniel (Benjamín Ama-
deo), o qual é acusado de diversos crimes con-
tra Marcela. Dessa forma, o enredo apresenta as 
desavenças e os confl itos familiares, principal-
mente por Alicia (Cecilia Roth).

Origens Secretas
Um serial killer está espalhando o caos. Pes-

soas anônimas sem conexão aparente estão sendo 
assassinadas enquanto imitam as primeiras apari-
ções dos super-heróis mais famosos. Cosme é o 
melhor detetive de sua estação e está prestes a se 
aposentar contra sua vontade

Bala Perdida 
Acompanha um mecânico de carros se tor-

na parte de uma força tarefa rápida da polícia 
ao ser preso. Porém, tudo muda quando perce-
be que está cercado por corrupções e mentiras, 
sendo forçado a defender sua inocência quando 
seu mentor é morto por policiais sujos

Lombo Paulista com recheio e batatas

Ingredientes
• 1 kg de lombo paulista
• 100 g de bacon em pedacinhos
• 1 calabresa inteira
• ½ xic. de óleo
• 1 cebola grande picada
• 1 pimentão verde picado e sem semente
• 3 dentes de alho amassados
• 2 folhas de louro
• 1 colher de sopa de extrato de tomate
• sal, pimenta do reino e vinagre a gosto
• 1 conher de café de açúcar
• batata a gosto

Modo de Preparo
Limpe o lombo, abra uma fenda no centro até quase o fi nal para introduzir o recheio. 

Tempere a carne com o alho, o sal, a pimenta e o vinagre. Reserve por uma hora. Depois, 
faça pequenos furos na carne com uma faca, e enfi e nesses furos, pedaços de bacon. Co-
loque a calabresa e o restante do bacon no meio, onde foi feita a fenda. Corte os demais 
temperos em pedacinhos e reserve-os. 

Numa panela de pressão coloque a colherinha rasa de açúcar, deixe caramelizar, 
acrescente o óleo e a carne, deixe ferver, doure bem a carne por todos os lados. Acrescente 
os temperos reservados, o louro, o extrato de tomate, a cebola, o pimentão e deixe dourar 
também. Coloque um copo de água, tampe a panela e deixe por 15 minutos na pressão em 
fogo médio.Depois tire da pressão, acrescente as batatas cozinhe por mais um tempo até 
fi carem macias e a carne bem douradinha. Numa travessa coloque o lombo com cuidado 
para não abrir, jogue o molho por cima e as batatas ao redor para decorar.

Sirva com arroz branco.

Canjica de milho verde

Ingredientes
• 10 espigas de milho
• 500 ml de leite de coco tirado de 1 coco ralado
• 2 xíc. de chá de açúcar
• 1 copo de leite
• 1 colher de sopa rasa de manteiga
• Sal a gosto
• Canela em pó a gosto para povilhar

Modo de Preparo
Descasque os milhos e corte-os, separando os grãos das espigas. Passe o milho no 

liquidifi cador com o leite e depois passe na peneira espremendo bem. Leve ao fogo numa 
panela, com o leite de coco, o açúcar, a manteiga e o sal, mexendo sempre. Deixe cozinhar 
até engrossar e soltar do fundo da panela, mexendo, por uns 40 minutos. Coloque numa 
travessa, polvilhe com canela e sirva fria.
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Click Social

Dia 2 foi inteirinho dela. Para-

béns Cris, 
saúde e muita felicidade 

pra você.

Gostariamos de parabenizar 
Hector Fernando que completa 
seus 3 aninhos neste sábado dia 07.  
Mãe Ana Paula, irmãos, avós, tia e 
primos desejam toda felicidade do 
mundo pra vc...te amamos lindo

A super-querida Deise vai 
comemorar idade nova no do-
mingo dia 08 e certamente vai 
ser muito mimada. Parabéns, 
saúde e muitas felicidades

Menina querida e do bem 

vai ter o domingo inteirinho 

dela recebendo muitos mimos, 

beijos e abraços. Parabéns Jés-

sica, você merece toda a felici-

dade do mundo

A Jucelia fez aniversário 
na terça-feira(03) e o dia fi cou 
pequeno pra tantos parabéns. Os 
mimos fi caram por conta da fi -
lhota Bianca e do marido Joel. 
Parabéns, saúde e felicidade

Neste sábado vai ter fes-

terê até altas horas, com muita 

máscara e álcool em gel pra 

comemorar o aniversário da 

Kamila. A galerinha aqui do 

JDC deseja saúde e muitas fe-

licidades

Imagine como vai ser o domin-

go da Jéssica recebendo os mimos 

da fi lhota Catarina e do marido Gui. 

Parabéns Jéssica, saúde, paz, alegria 

e muitas felicidades

Gostariamos de parabenizar 
Nelson Maia que completou mais um 
ano de vida no dia 05. Esposa, fi lhas 
e netos desejam toda felicidade do 
mundo...te amamos.

Tirar plantão nos Bom-

beiros no dia do aniversário 

é para os fortes. Parabéns 

Barbosa, saúde e muitas fe-

licidades, que esta seja uma 

sexta-feira de paz

Os padrinhos babões 
re-

gistr
ando os 2 an

inhos da li
nda 

Maria
 Alice

 no dia 0
1. P

ara
-

béns, m
uita 

saú
de e

 fel
icid

ade 

pra e
la.
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para sempre 
hansa humboldt

adelino hauffe, - parte ii

   Na semana passada, contamos a primeira parte da história de Adelino Hauffe  (in memoriam), empresário e um grande líder político muito respeitado, em  Corupá. Nesta semana 
relatamos sobre a família, o gosto pelo esporte e a Sociedade entre Adelino e Haroldo na Climatizadora Isabel, que durou mais de 40 anos e serve como exemplo a ser seguido. O texto 
leva a assinatura de Darci Rutsatz.

Adelino abriu uma empresa de 
climatização e comércio de frutas pri-
meiramente sozinho e depois formou 
sociedade com o amigo Haroldo Kühl 
(in memoriam), denominada Climati-
zadora de Frutas Isabel Ltda.

A empresa teve início em 1976, 
na estrada Isabel, com predominância 
para a banana, que é atividade básica 
da agricultura corupaense.

Os sócios chegaram a ter outra 
empresa, a Climatizadora de Bananas 
Corupá Ltda., no estado do Rio Gran-
de do Sul, na cidade de Passo Fundo, 
entre os anos de 1986 a 2003. No en-
tanto, tornou-se difícil de administrá-
-la pela distância, e assim suas ativi-
dades foram encerradas.

Os sócios eram muito amigos e 
foi uma sociedade que deu certo ao 
longo de mais de 40 anos, sendo uma 
das mais antigas do ramo, em Corupá. 
Ambos participavam da vida política 
do município, sempre se apoiando e 
nunca deixaram isto infl uenciar nos 
negócios.

Quando o amigo Haroldo fi cou 
doente, ano em que iriam desfazer a 
sociedade porque Adelino pensava em 
se aposentar do ramo, Haroldo solici-
tou a Adelino, para que permanecesse 
e continuasse a trabalhar, junto a sua 
família, para a manutenção da empre-
sa.

Adelino e Haroldo dois empresá-
rios de sucesso, mostraram que é pos-
sível manter uma sociedade, quando 
é pautada na seriedade, honestidade, 
respeito, dedicação, persistência e ca-
pacidade para fazer dar certo. É um 
exemplo a ser seguido, pois foi a so-
ciedade que teve maior tempo de du-
ração em Corupá.

Atualmente a empresa está sendo 
administrada pela família de Haroldo.

Haroldo Kühl (in memoriam), 
casado com Carmem Kühl, tiveram 
quatro fi lhos: Dilvane Kühl, Daniela 
Kühl e os gêmeos Charles Kühl e Car-
la Kühl. Segundo a família, a profi s-
são de Haroldo foi motorista, antes de 
formar sociedade com o Lino.

A fi lha de Haroldo, Daniela Kühl, 
conhecida como Nuci trabalhou com 
os sócios e destaca que aprendeu mui-
to. “Tive a honra de trabalhar com 
eles e aprendi muito. O maior legado 
que deixaram foi a honestidade. Eles 
preservavam muito a individualidade 
de cada um e por isso deu certo”, en-
fatiza.

O fi lho Charles (Bubi) também 
trabalhou na empresa. “Tenho muita 
gratidão por ter convivido e trabalha-
do com eles. Foi gratifi cante e aprendi 
muito”, diz.

A família de Adelino (esposa, fi -
lhas e neto) agradecem à família de 
Haroldo pela atenção e respeito que 
sempre tiveram. Também agradecem 
a cada um dos funcionários que fi -
zeram parte desta história. Deixam 
como mensagem: “Ninguém constrói 
nada sozinho. Foi através da dedica-
ção e trabalho de todos, que a empresa 
se tornou uma realidade”.

Sociedade entre 
Adelino e Haroldo

Haroldo e Adelino
Haroldo, seu fi lho Bubi e Adelino

Esporte
Além do trabalho, Adelino também 

gostava muito de participar de atividades 
esportivas e sociais. Era sócio da Socieda-
de Canto e Esporte Guarany e Sociedade 
Esportiva e Recreativa Hansa Humbold. 
Fazia parte ainda do Corupá Jeep Club, do 
Lions Clube e posteriormente do Rotary 
Club, no qual foi um dos sócios fundado-
res. E não poderia deixar de citar, que era 
torcedor fanático e sócio do JEC - Joinvil-
le, onde tinha cadeira cativa.

Entre os esportes que praticava esta-
vam os campeonatos de bocha, canastra, 
sinuca, tiro, bolão e futebol. Era jogador 
de futebol da Sociedade Ouro Verde, da 
Vila Isabel, parando de jogar, por proble-
mas no joelho.

Formação da Família
Adelino conheceu a esposa Iolan-

da Gessner (conhecida como Landi) na 
adolescência e namoraram por 6 anos. 
Iolanda é fi lha mais nova de Rudolfo 
Gessner e Madalena Gessner, ambos 
falecidos. Eles se viram pela primeira 
vez no comércio da família de Adeli-
no, quando ela foi fazer compras.

Como ambos gostavam de dançar, 
se encontravam nos tradicionais bailes 
das sociedades, nas famosas domin-
gueiras (tardes dançantes) e em fes-
tas de casamento. Iolanda também ia 
assistir aos treinos e jogos de futebol, 
nos festivais esportivos muito comuns 
na cidade.

Desta forma, foram estreitando os 
laços, pois moravam a aproximada-
mente 2 km de distância um do outro. 
Se casaram no dia 19 de fevereiro de 
1966, completando 54 anos de casados 
neste ano. Deste enlace tiveram três 
fi lhos: Magrit, formada em Direito, 
Margot, professora formada em Edu-
cação Física e Odival (Odi), (falecido 
em acidente aos 17 anos), e um neto, 
Vitor Hauffe Moreira.

A família morou no interior da ci-
dade, no bairro Isabel, próximo à So-
ciedade Canto e Esporte Guarany até 
fi nal de 1998, quando em dezembro 
fi zeram a mudança para a nova casa, 
à rua Jorge Lacerda, centro de Coru-
pá, onde mantém a residência até hoje.   
No início fi caram com a antiga mora-
dia por alguns anos. Se não se acostu-
massem a morar no centro, pretendiam 
voltar a morar na casa. No entanto, 
isso não aconteceu e posteriormente, a 
casa foi vendida.

Na próxima semana, você acom-
panha a última parte desta importan-
te história, em que contaremos sobre 
a vida política e as principais obras, 
em sua primeira gestão como prefei-
to.

Time de futebol Ouro Verde (jogadores 
e namoradas)

Foi rei no tiro e bolão. Também 
venceu muitos campeonatos de bocha e 
canastra. Nos jogos do Rotary Club teve 
uma ocasião em que venceu com a esposa 
Iolanda, a competição de Dança de Salão, 
em Rio Negrinho.

Lino se esforçava para ser o melhor. 
Era muito exigente quando jogava, exigin-
do concentração dos outros e não gostava 
de perder.

Ele sempre apresentava uma fi siono-
mia muito séria, talvez tenha sido esse o 
motivo dos amigos o terem apelidado de 
“Vinagre”.

Casamento Iolanda e Adelino, em 1966

Filhos: Margit, Margot e Odival (in me-
moriam)

Bodas de Ouro de Iolanda e Adelino



Corupá ultrapassa meta de 
vacinação contra a Poliomielite

Numa campanha mundial patrocinada pelo Rotary Internacional, mais 
de 750 crianças de um a menores de cinco anos foram imunizadas contra a 
doença até o dia 3 de novembro em Corupá, o que corresponde a 103% da 
meta.

O número é mais alto do que o esperado porque crianças que ainda não estavam 
cadastradas no sistema de saúde do Município (novos moradores, por exemplo), 
também foram levadas para se vacinar.

Mesmo assim, a Campanha de Multivacinação e de Vacinação contra a Polio foi 
prorrogada por mais duas semanas em Corupá. O objetivo é atualizar a carteirinha de 
vacinação de crianças de zero a menores de 15 anos - garantindo assim a prevenção 
de inúmeras doenças.

Lembrando que no Município, para matricular criança ou adolescente em al-
guma unidade da Rede Municipal de Ensino, é obrigatório estar com a carteirinha 
completamente em dia.

A vacinação em Corupá ocorre na Sala de Vacinas, das 8h às 11h15, e de 12h30 
às 16h15, de segunda a sexta-feira. O espaço fica no ESF 3, na Rua Nereu Ramos, 
401, no Centro. 

Vacinação contra Poliomielite em Corupá:
Crianças de um ano: 187 foram vacinadas - 102,75% da meta atingida
2 anos: 181 vacinadas - 97,84%
3 anos: 195 - 107,14%
4 anos: 189 - 104,42%
TOTAL: 752 crianças vacinadas - 103,01% da meta

Vacinas oferecidas durante a Campanha de Multivacinação
Febre amarela; Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); dT (difteria e téta-

no); Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente (HPV tipos 6, 11, 16 e 18); Polio-
mielite; BCG; Hepatite B; Pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus 
influenzae b e hepatite b); Rotavírus (diarreia por rotavírus); Pneumocócica 10 (do-
ença pneumocócica invasiva para os 10 sorotipos); Meningocócica C; Tetra Viral 
(sarampo, caxumba, rubéola e varicela); DTP (difteria, tétano e coqueluche); Hepa-
tite A; e Varicela (catapora).


