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APERFEIÇOANDO PARA O TRÂNSITO
Você condutor, tem CNH e não dirige por 

medo, insegurança ou falta de prática? 
A DRUN TREINAMENTO para 

habilitados ajuda adquirir e resgatar a sua 
autoconfi ança no trânsito. Atendemos 

Jaraguá do Sul, Corupá e região

Agende sua aula com o Instrutor 
Roni (47) 9 9735-0464
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• cálculo para ocupação das vagas 
da Câmara de Vereadores
• Dicas para o eleitor votar com 
segurança
• Relação dos candidatos
• Locais de votação
• Agenda dos candidatos no dia 15

E X C E P C I O N A L M E N T E 
nesta edição do JDC,  não 
teremos dicas de Livros, de 
Filmes, de Gordice e nem o 
resumo da semana. Na próxima 
edição o JDC voltará ao normal, 
inclusive com uma novidade.

Maruim - Com a elevação da temperatura 
ele voltou com força total.

Coronavirus - Governo do 
Estado divulga nova Matriz 
de Risco. Em Corupá foram 
diagnosticados cinco novos 
casos.

Festuris foi um sucesso Corupá 
estava representada
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Até breve Língua Presa
Conforme exaustivamente anun-

ciado, a coluna Língua Presa surgiu em 
substituição temporária ao Boca Livre 
para evitar de qualquer forma infl uenciar 
nas eleições. Seja criticando ou elogiando 
“B”, “C”, ou “D”.

Até breve Língua Presa II
Este período de Língua Presa foi 

um período “quente” para os acon-
tecimentos, e “morno”, ou “gelado” 
para esta coluna que seguiu à risca o 
silêncio proposto, mas não deixou de 
registrar os acontecimentos que serão 
usados no período pós-eleições.

Seja bem-vinda, Língua Solta
Enquanto o Boca Livre segue em 

suas merecidas férias e preparando 
um novo projeto para 2021, será mais 
uma vez substituído por uma de nos-
sas estagiárias, a Língua Solta.

A aluna Língua Solta
Língua Solta é uma das melhores 

alunas do Boca Livre e pelo piloto de 
sua coluna que será publicada no dia 
20, acho que em alguns pontos ela su-
perou o mestre.

A aluna Língua Solta II
Ela se propõe a não deixar pedra 

sobre pedra, e revelar os bastidores 
das eleições 2020, com informações 
das atuações de “aceçores”, “especia-
listas e espessialistas(os dois são ruins 
mas estes são piores)”, candidatas(os), 
majestades.

A aluna Língua Solta III
Ela vai trazer exemplos reais do 

famoso ditado “faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço”, prin-
cipalmente sobre o povo das “fake 
news”, sobre o pessoal que arrota éti-
ca, moral e bons costumes, mas não 
prega isso. Eu gostei do que eu li.

Boa pergunta
Recebi um questionamento de 

um leitor, e sou obrigado a concordar. 
“Estava aqui pensando, o que leva 
a pessoa ter um cão em seu quintal 
que passa o dia inteiro latindo? Que 
recebe visitas, e o cachorro continua 
latindo? Que está lavando seu carro e 
o cachorro continua latindo? Gosto de 
animais, sim, mas que aprenderam a 
se comportar. Não consigo entender”.

Boa pergunta II
Entendo e compartilho do mesmo 

sofrimento do Leitor do JDC. Tenho 
um vizinho com dois cães na mesma 
“situação” e fui questionar. A resposta 
simples “ele fi ca assim quando vê um 
gato ou outro bicho qualquer”. E.....?

Boa pergunta III
Não pactuo com o exagero de um 

certo município catarinense, mas con-
cordo que algo deva ser feito. Creio 
que a mesma lei que pune quem deixa 
o alarme do carro, da casa ou do esta-
belecimento deva possuir uma vírgula 
contemplando esta situação.

Boa pergunta IV
Antes que o pessoal do mi mi mi en-

tre em ação defendo os “bebês” e outros 
pets, peço que refl itam em algumas situa-
ções de nosso dia-a-dia, como uma pessoa 
que chega cansada do trabalho e fi ca com 
o latido ecoando nos ouvidos; tem tam-
bém a pessoa acamada que além do mal 
que a atinge ainda herda mais esta.

Boa pergunta V
Entendam que nem o leitor que es-

creveu o questionamento e sequer o JDC 
estão pedindo pena de morte, supressão 
das cordas vocais, espancamento ou qual-
quer coisa deste nível; o que se espera é 
que seja pensada numa solução.

Voto doloso
Pessoal, neste domingo pratiquem o 

voto doloso. Caso você pratique o voto 
culposo ou a isenção por qualquer motivo, 
você não deixará de ser cúmplice. Resu-
mindo, se você faltar ou anular ou votar em 
branco você estará entregando uma procu-
ração em branco para os que vão exercer 
seu direito e votar elegendo alguém. 

Chega que tá ridículo
Visitando as redes sociais chama a 

atenção o exagero de algumas pessoas. Se 
não tiver algum “estímulo extra”, chega a 
ser ridículo. Me lembra as fãs de shows; 
aquelas que chegam na véspera pra fi car lá 
na frente, quase no palco, e gritam, choram 
e se descabelam. Se após o dia 15 os sinto-
mas não passarem, é bom procurar ajuda.

Passarinhada do djanho
Agora vieram com a informação de 

que começa a faltar dinheiro em espécie 
nos bancos de Corupá. Ainda segundo 
esses fofoqueiros, na próxima semana a 
coisa será normalizada. Se é que me en-
tendem.
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Dr. Lucas Kasmirski
MÉDICO VETERINÁRIO

RUA JARAGUÁ, 49 | CENTRO | CORUPÁ | FONES: 3375-1005 E 3375-3575

Dr. Lucas Kasmirski
MÉDICO VETERINÁRIO
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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

SUPER MEGA PROMOÇÃO 
MARAVILHOSA CASA NO CENTRO DE CORUPÁ

3 QUARTOS COZINHA COPA ÁREA DE FESTA 
CHURRASQUEIRA GARAGEM MURADA 

IMÓVEL COM POTENCIAL PARA COMERCIO 

DE R$ 510.000,00 R$ 490.000,00
 

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
PRÉDIO AO LADO DA PONTE ANO BOM/CENTRO
2 APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS E SACADA

SALA COMERCIAL AMBOS ALUGADOS
RENDIMENTO DE ALUGUEL R$ 2.200,00

R$ 200.000,00 + 12 X DE R$ 10.000,00 
 

SUPER PROMOÇÃO ANO BOM
TERRENO RURAL COM 5.000M² COM RIACHO

TODO DESMATADO PRÓXIMO AO CAMPO FLORESTA
EXCELENTE PARA SÍTIO OU PLANTAÇÃO

ACEITA ENTRADA R$ 40.000,00 SALDO PARCELADO

DE R$120.000,00 POR R$ 105.000,00
ESTUDA TODAS PROPOSTAS 

 

LOTE NO BAIRRO ANO BOM
LOTE NO INICIO DA RUA CAIXA DA ÁGUA
 APENAS 150 METROS DA RUA ANO BOM
422M² COM ESCRITURA E FINANCIÁVEL

ULTIMA UNIDADE DISPONÍVEL NO LOTEAMENTO
JÁ POSSUI ALGUMAS SAPATAS DE FUNDAMENTO

APENAS R$ 90.000,00
 

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

08/11 – Nelzi Toni, 66 anos – Cemitério Municipal

10/11 – Nicolau Machado, 59 anos – Cem. Nereu Ramos

Aos familiares nossas condolências.
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DESPACHANTE 
TAUFENBACHTAUFENBACH

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

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

          

Rua Jorge Lacerda, 387 - Centro 
Corupá - SC - 89278-000 

Tel 47 3375.1136 
www.aciaccorupa.com.br 

 

 
ELEIÇÕES 2020 

 

                              A Diretoria da ACIAC em conjunto com o Núcleo de Jovens 
Empreendedores, organizaram no último dia 10/11/20, às 19:30 horas nas 
dependências do Centro Empresarial uma rodada de perguntas e respostas 
(transmitidos pelo Facebook e Youtube da entidade) com os candidatos à 
Prefeitura de Corupá, Sra, Ana Paula Schulze (AVANTE), Sra. Eliane Cristina Muller 
(PP) e o Sr. Luiz Carlos Tamanini (MDB), no evento também foi entregue para os 
candidatos os pleitos da Classe Empresarial, onde destacamos: 
 

• Implementação a nível municipal da Lei da Liberdade Econômica, 
visando desburocratizar os processos de abertura e funcionamento 
das empresas no município; 

• Criação de um Conselho, com a participação efetiva de 
representantes da ACIAC no planejamento das ações e investimentos 
necessários para o crescimento de Corupá, necessitamos de uma 
maior participação da sociedade privada junto com o poder público 
através deste conselho, para tomar conhecimento, discutir e sugerir 
projetos que visam o crescimento e desenvolvimento das nossas 
empresas e comunidade; 

• Disponibilização de espaço público para a instalação de Unidade do 
SESI/SENAI, visando a qualificação dos nossos jovens para 
ingressarem no mercado de trabalho; 
 

         A Presidente da ACIAC Sra. Débora Aparecida Tomelin, destacou que            
a classe empresarial está disposta a colaborar ativamente no crescimento da nossa 
cidade, esperando o melhor para as nossas empresas e comunidade em geral, 
também salientou que todos os investimentos despendidos pelo poder público na 
realização de melhorias na infraestrutura, incentivos e apoio a economia local 
como um todo efetivamente retorna aos cofres públicos. 
                          

Campanha de Multivacinação encerra hoje(13) em Corupá

A Campanha de Multivacinação e da Vacinação contra a Poliomielite encerra 
nesta sexta-feira(13) e está atendendo neste ano crianças de zero a menores de 15 
anos deixando a carteirinha de vacinação deste público em dia - e garantindo a 
prevenção de inúmeras doenças.

Em Corupá, até terça-feira (10), 1421 crianças foram vacinadas e outras 659 
compareceram à Sala de Vacinas para checar se todas as doses haviam sido aplica-
das totalizando 2080 que estão agora com a carteirinha atualizada no município.

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.

Leve seu fi lho para vacinar! A Sala de Vacinas fi ca no posto de saúde do Cen-
tro, na Rua Nereu Ramos, 401. O atendimento ocorre das 8h às 11h15, e de 12h30 
às 16h15, de segunda a sexta-feira.

Meta da Pólio é ultrapassada
Se falarmos especifi camente sobre a campanha de vacinação contra a Pólio, 

Corupá ultrapassou a meta estipulada para a campanha. Mais de 750 crianças de 
um a menores de cinco anos foram imunizadas contra a doença, o que correspon-
de a mais de 100% da meta.

JDC com informações da DIVE/SC
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VAGAS DE EMPREGOS - 
CORUPÁ

23 Vagas da Central de Emprego de Corupá

4 – Auxiliar de produção – Fundifer
2 – Costureiras (os) para 1º turno - W&W
2 – Costureiras (os) para 2° turno – W&W
3- vagas para costureira horário normal-W&W
1-Torneiro mecânico- Que tenha experiência em torno convencional.-TGM
1-Mecânico de manutenção - Experiência na função.-TGM
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-Marceneiro-Com experiência, área de moveis sob medida-Cia dos Móveis
1-Auxiliar de montagem- Com experiência, área de moveis sob medida- Cia 

dos Móveis
1-Montador de moveis- Com experiência, área de moveis sob medida- Cia 

dos Móveis
1-Faturamento/Recepção- Com experiência comprovada-Feminino-Forma 

Forte

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

VALORIZE AINDA MAIS O SEU IMÓVEL, REGULARIZE-O
ESCRITURAS, REGISTROS DE ESCRITURAS, AVALIAÇÕES, ITBI, VIABILIDADE, ALVARÁS,

 HABITE-SE, CND DE OBRA, ITR, PROCURAÇÕES, CERTIDÕES DIVERSAS E ATUALIZADAS, 
AVERBAÇÕES, RETIFICAÇÃO DE ÁREAS, INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIOS, 

EXTINÇÃO DE USUFRUTO, DESMEMBRAMENTO, UNIFICAÇÃO, SERVIDÃO DE PASSAGEM, ITCMD, 
REQUERIMENTOS, DECLARAÇÕES

CORUPÁ ASSESSORIA DOCUMENTAL

LARA ROMANOVICZ
47 99221-1022

corupaassessoria@gmail.com

AV. GETÚLIO VARGAS 127, SALA 2, CENTRO, CORUPÁ

‘'MAIS DE 30 ANOS DE TRABALHO SÉRIO,
ALIADO A EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO''
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Cálculo de vagas vereadores
O Quociente Eleitoral(QE) defi ne os partidos que têm direito a ocupar as 

vagas em disputa nas eleições proporcionais, quais sejam: eleições para deputado 
federal, deputado estadual e vereador.

Determina-se o QE dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de 
lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual 
ou inferior a meio, equivalente a um, se superior" (Código Eleitoral, art. 106).

Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados 
a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias" (Lei n. 9.504/97, 
art. 5º).

Quociente eleitoral (QE) - Exemplo:

Apenas o Partido E não atingiu o QE e, com isso, apenas os demais partidos 
terão direito a preencher as vagas disponíveis.

Quociente Partidário(QP)
O QP defi ne o número inicial de vagas que caberá a cada partido que tenha alcançado 

o QE.
Determina-se para cada partido o QP, dividindo-se pelo QE, o número de votos váli-

dos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração" (Código Eleitoral, art. 107).
Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido 

votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do QE, tantos quantos o res-
pectivo QP indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido (Código 
Eleitoral, art. 108).

Fórmula: QP = (número de votos válidos do partido / QE) - Exemplo:

Cálculo da Média
É o método pelo qual ocorre a distribuição das vagas que não foram preenchidas pela 

aferição do QP dos partidos. A verifi cação das médias é também denominada, vulgarmen-
te, de distribuição das sobras de vagas.

Os lugares não preenchidos com a aplicação dos QP e a exigência de votação nomi-
nal mínima serão distribuídos mediante observância das seguintes regras:

I – o número de votos válidos atribuídos a cada partido político será dividido pelo 
número de lugares por eles obtidos pelo cálculo do QP mais um, cabendo ao partido polí-
tico que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato 
que atenda à exigência de votação nominal mínima;

II – será repetida a operação para a distribuição de cada um dos lugares;
III - quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exi-

gências do item I, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores 
médias.

Atenção!
As vagas não preenchidas com a aplicação do QP e a exigência de votação nomi-

nal mínima, serão distribuídas entre todos os partidos políticos que participam do pleito, 
independentemente de terem ou não atingido o QE, mediante observância do cálculo de 
médias.

Fórmula:
Distribuição da 1ª vaga remanescente(1ª Média) = número de votos válidos 

do partido, dividido pelas vagas obtidas via QP + 1
Distribuição das demais vagas remanescentes(Médias) = número de votos vá-

lidos do partido, dividido pelas vagas obtidas via  QP + vagas remanescentes ob-
tidas pelo partido  + 1. Havendo mais vagas remanescentes, repete-se a operação.

         1ª Média

Caso ainda reste mais alguma sobra de vaga, fazer a 2ª média, substituindo o 
“0” (zero) da soma (x+0+1) pela quantidade de vagas preenchidas no cálculo da 
1ª média.

DICAS PARA O ELEITOR

www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes
@TSEjusbr @tsejus

@TSEJus justicaeleitoral

COVID-19

SAIA DE 
CASA COM
A MÁSCARA

SE POSSÍVEL,
LEVE SUA 
PRÓPRIA CANETA

CONFIRA SEU 
LOCAL DE
VOTAÇÃO

NÃO ESQUEÇA A “COLA” COM O NÚMERO DOS SEUS CANDIDATOS

MANTENHA A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 METRO E
EVITE CONTATO FÍSICO COM OUTRAS PESSOAS

SE POSSÍVEL, NÃO
LEVE CRIANÇAS E 
ACOMPANHANTES

LIMPE AS MÃOS COM ÁLCOOL GEL ANTES E DEPOIS DE VOTAR

RESPEITE O HORÁRIO PREFERENCIAL DAS 7H ÀS 10H 
PARA MAIORES DE 60 ANOS

NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO, NÃO É PERMITIDO SE ALIMENTAR,
BEBER OU FAZER QUALQUER ATIVIDADE QUE EXIJA A
RETIRADA DA MÁSCARA

PERMANEÇA NO LOCAL DE VOTAÇÃO APENAS PELO
TEMPO SUFICIENTE PARA VOTAR

NÃO DEIXE PARA VOTAR 
NA ÚLTIMA HORA

1º TURNO: 15/11
2º TURNO, ONDE HOUVER: 29/11

HORÁRIO DE VOTAÇÃO: DAS 7H ÀS 17H

ELEIÇÕES 2020

SE ESTIVER COM FEBRE OU TESTAR POSITIVO PARA 
COVID-19 NOS 14 DIAS ANTES DA ELEIÇÃO, FIQUE EM CASA
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LOCAIS DE VOTAÇÃO
E.E.B. Tereza Ramos – Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 23, 24, e 31

E.M.E.F. Francisco Mees – Seções: 10, 11, 13, 15, 16, 18, e 131

CEI Franz Dorn – Seções: 19, 22, e 128

E.M.E.F. São José – Seções: 21, 25, 26, e 32

E.M.E.F. José Pasqualini – Seções: 12, 17, 20, 27, 28, e 182

E.M.E.F. Aluísio de Carvalho – Seções: 29, 30, 129, 152, 178, e 196

Candidatas(os) registradas(os) – ORDEM ALFABÉTICA

AGENDA DOS CANDIDATOS
• Ana Paula Schulze(70): vota às 11h, na Escola Tereza Ramos. Acompa-

nhará a apuração a partir do diretório do partido, com correligionários;

• Eliane Cristina Müller(11): vota às 11h, na Escola São José. Acompa-
nhará a apuração a partir da casa de seus pais, com amigos e familiares;

• Luiz Carlos Tamanini(15): vota às 16h, no CEI Franz Dorn.  Acompa-
nhará a apuração a partir do diretório do partido, com correligionários.
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Caderno do Campo

1. Ordem dos ingredientes: a lista de ingredientes sempre está na ordem decrescen-
te da quantidade de cada item (o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade 
no produto e assim adiante, sendo que o ultimo ingrediente, vai ser o que está presente 
em menor quantidade).

2. Qualidade dos ingredientes: leia a lista de ingredientes e veja a quantidade de 
açúcar que o produto tem (o açúcar se apresenta de diversas formas, com nomes diferen-
tes também). Como: açúcar, glicose de milho, maltodextrina, dextrose, entre outros.

Além dos açúcares, preste atenção no tipo de gordura: gordura vegetal, gordura hi-
drogenada, etc. Evite o consumo de alimentos com gordura trans (óleo vegetal transfor-
mado em gordura sólida), não são benéfi cas a sua saúde.

Em relação aos alimentos integrais, sempre preste atenção no primeiro ingrediente 
da lista, de preferência (farinha de trigo integral) seja o primeiro, apresentando assim uma 
maior proporção de fi bras.

3. Quantidade de aditivos químicos: se refere ao qualquer ingrediente adicionado 
intencionalmente aos alimentos, com o objetivo de modifi car as características físicas, 
químicas, biológicas ou sensoriais do produto.

Em alguns casos não identifi camos os nomes, e quando isso acontece, signifi ca que 
esse ingrediente normalmente, não é muito benefício a saúde. Exemplos: emulsifi cante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservadores propionato de sódio 
e sorbato de potássio entre outros.

4. Fique atento ao tamanho das porções: geralmente vem apresentada em gramas/
ml e medidas caseiras (unidade, colher de sopa, copo americano) indicando muitas vezes 
uma parte do produto. Ou seja, caso você consuma mais que a porção indicada, a quanti-
dade de nutrientes e calorias ineridas serão maiores do que está descrito na tabela.

Confi ra algumas dicas:
• Escolha sempre produtos com a menor lista de ingredientes possível;
• Prefi ra os produtos sem açúcares, adoçantes (edulcorantes) e gorduras artifi cias,
• Prefi ra produtos que tenha menor quantidade ou isento de aditivos químicos.
• Evite alimentos que contenham açúcares, sal ou gordura entre os três primeiros 

ingredientes da lista. Indicam altos teores de 
sódio, alta densidade calórica e uma baixa 
qualidade nutricional.

• Observe sempre o prazo de validade, 
data de fabricação e origem do produto.

Baseado em informações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Nutricionista Jaqueline Engelmann - 
CRN 10 7477 P

Como ler os rótulos dos alimentos?

Você costuma ler os rótulos nutricionais dos alimen-
tos industrializados? Confi ra abaixo algumas dicas de 
como interpretá-lo e fazer melhores escolhas alimentares! 
As vezes achamos que estamos comprando uma opção 
melhor, mas no fundo estamos apenas trocando uma coisa 
por outra.

Comece pela lista de ingredientes

Desde fevereiro deste ano, quarenta propriedades piloto foram cadastradas 
em Corupá e receberam mais de cento e quarenta litros do produto.

A reunião de fevereiro aconteceu na Cooper Rio Novo e, além dos agriculto-
res, moradores do bairro Rio Novo, participaram a representante do CIGAMVA-
LI, Debora Feder Brand, o Pesquisador do Programa Maruim, Lineu Fernando 
Del Campo, e Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Corupá. 
Na ocasião aconteceu a demonstração de aplicação e entrega do produto Contro-
lador Bioativo do Maruim-CBM, para etapa denominada “Experimentação em 
Região Piloto”. 

O Engenheiro Agrônomo Lucas Trevisan, na ocasião, enfatizou a importân-
cia daquele momento e daquela reunião, por representar um alento para as famí-
lias que têm sofrido com a existência do Maruim. 

O cientista Lineu fez a apresentação do projeto e passou as instruções de 
aplicação do produto, procedendo a entrega de 2 litros do produto CBM para cada 
representante das propriedades teste.

Acompanhamento
As 31 propriedades desse bairro que se cadastraram para a fase teste, e estão 

aplicando os mais de 140 litros do produto, possuem cultura de banana, palmeira, 
criação de gado, galinha, peixes e suínos. Segundo Lucas, está previsto para o 
fi nal deste mês uma avaliação técnica da efi cácia do produto, “temos ouvido de 
algumas famílias que houve melhora, mas queremos a certeza técnica”, explicou 
ele.

Se juntaram a estas 31 famílias outras 10 do bairro Pedra de Amolar. O Enge-
nheiro Lucas faz um alerta “nesta época em que as temperaturas fi cam mais ele-
vadas é extremamente importante intensifi car o controle do Maruim, impedindo, 
ou ao menos reduzindo, sua proliferação”.

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Corupá está fazendo o ca-
dastro de mais interessados em fazer parte do programa, mas para tanto estão 
colocando como condição que ao menos 10 propriedades da localidade façam 
parte, aumentando o raio de ação do produto e por consequência, a sua efi cácia.

Integram este projeto de enfrentamento ao Maruim os municípios da AMVALI-As-
sociação dos Municípios do Vale do Itapocú, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Luiz 
Alves, Massaranduba, São João do Itaperiú e Schroeder.

Maruim: eles estão de volta
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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 Mesmo em novo formato Festuris foi um sucesso 
Corupá estava representada

Mesmo diante da pandemia, que impactou diretamente o setor, a Feira Internacional 
de Turismo de Gramado (Festuris) realizou, neste ano, a sua 32ª edição, entre os dias 5 a 
8 de novembro. A feira foi o palco da retomada segura do turismo, respeitando uma série 
de protocolos criados para a realização do evento no formato presencial, e adotando um 
sistema completo que incluiu os serviços e equipamentos necessários para a higienização 
do espaço e proteção dos participantes. 

De acordo com a organização do evento, é possível preservar vidas e gerar negócios 
ao mesmo tempo. A saúde e a economia andam juntas e essa sintonia será ainda mais 
fundamental para a recuperação da cadeia turística.

Em seu novo formato, o Festuris Gramado tomou todos os cuidados para não causar 
aglomerações e o agendamento de reuniões foi obrigatório, aumentando a produtividade 
e otimizando o tempo na feira de negócios. A digitalização proposta pelo evento também 
previu reduzir a distribuição de materiais impressos e oferecer todo um controle de acesso 
e segurança dos participantes. Além das tradicionais capacitações o Festuris Connection 
disponibilizou dois palcos de conteúdo com a programação ocorrendo nas manhãs de 
feira de forma híbrida, permitindo que fosse assistida no formato on-line.

Caminho dos Príncipes
A Região Turística Caminho dos Príncipes abrange 16 municípios do norte de Santa 

Catarina. Araquari Barra Velha; Campo Alegre; Massaranduba; Corupá; São Bento do 
Sul; Garuva; São Francisco do Sul; Guaramirim; Schroeder; Itapoá; Jaraguá do Sul; Join-
ville; Rio Negrinho; Balneário de Barra do Sul; São João do Itaperiú; A Região foi criada 
em 2008 na modalidade fórum, denominando-se desta forma: Fórum de Desenvolvimen-
to Turístico do Norte de Santa Catarina.

Além de prestigiar a retomada de um dos principais eventos do setor, a participação 
do Convention Bureau serviu para reestabelecer contatos com players do setor, com co-
legas de outros Conventions da Unedestinos e para participar da apresentação do Guia 
Imperdíveis de Joinville, realizado pela presidente do Conselho Municipal de Turismo, 
Conceição Junckes, no stand do SEBRAE Nacional. 

“Nosso guia Receptivos AbavSC está fazendo maior sucesso. Abavs de outros es-
tados estão interessadas. Estamos fazendo a diferença. Também conseguimos cadastrar 
no setor de produtos de operadoras do PR, SP, RJ e RS. Fora os contatos com agentes de 
todo o Brasil. A feira foi muito profi ssional, proveitosa, nossos Associados que estavam 
presentes, também trabalharam na divulgação do nosso guia em prol de todos os associa-
dos”, comemorou Conceição.

Corupá presente
Integrante da Região Turística Caminho dos Príncipes, Corupá esteve representada 

com a participação de Valéria Assis de Oliveira, turismóloga e proprietária da Destino 
Agência de Turismo. 

“Estivemos presentes no estande da SANTUR e também no SEBRAE Nacional 
onde dia 06 foi apresentado o material de Joinville e São Francisco do Sul e no dia 07 o 
Guia de Receptivos de SC o qual a agência faz parte.”, explicou Valéria.

Ela explicou, também, que as tratativas com o Sebrae para 2021 irão continuar, e que 
a partir de janeiro 2021 será feita a atualização e inserção de novos roteiros, e convida a 
quem quiser ser parceiro da agência e então participar do guia.

Numa parceria entre SEBRAE e ABAV-Associação Brasileira de Agências de Via-
gens, foram três agências da região que participaram do evento, além da Destino, de 
Corupá, foi a Cia do Turismo e a Celebrar, ambas de Joinville. A Valéria explicou que o 
projeto piloto do guia de receptivos virou modelo nacional pela inovação e pela possibi-
lidade de promover os roteiros e os pacotes regionais de uma forma diferente ao mostrar 
uma outra visão sobre o turismo.

Para Valéria “foi a realização de um sonho ver produtos turísticos de Corupá na 
prateleira, começamos com o que temos pronto”. Desta vez apresentamos e oferecemos 
quatro pacotes: Rota das Cachoeiras, Seminário Sagrado Coração de Jesus, Cicloturismo 
e Maria Fumaça, mas acredito que outros parceiros surjam e se juntem a nós, possibili-
tando aumentar o mix de produtos de Corupá e região que fi quem a disposição do turista 
e agências”, explicou Valéria.

Que venha o Festuris 2021 e outros eventos que permitam divulgar os cantos e 
encantos da terra da Banana Mais Doce do Brasil.

Representantes da ABAV, do SEBRAE-
-SC e das 3 Agências de Viagens

Os encantos de Corupá sendo apresen-
tados sob o olhar atento da Conceição, pre-
sidente da ABAV-SC

Quer viajar fi nal de ano?
Muitos sabem que viagens de fi nal de ano devem ser bem planejadas, até com re-

lação a valores e também disponibilidade. Neste momento em que estamos vivendo, 
essa preocupação não mudou. Garantir a vaga é essencial, até mesmo porque os destinos 
ainda estão trabalhando com capacidade reduzida.

Uma dica: quem está disposto a viajar nesse novo cenário, deve ter muita responsa-
bilidade, porque alguns destinos podem estar bem movimentados. 

A regra de sempre é: viajar consciente! Planejamento e informações sobre o destino 
a ser visitado é indispensável.

Ainda temos algumas opções de pacotes para esta data.
E para aqueles que querem viajar mais tranquilos, para algum lugar até mesmo per-

to e que possa ir de carro, temos nossos 2 portais onde você pode pesquisar hospedagens 
e reservar. Ou se ainda preferir, entre em contato com "Agente" e solicite as opções.

=> Passagens aéreas, reservas em hotéis ou montar pacote de viagem: www.e-agen-
cias.com.br/destinoagenciadeviagens 

=> Somente reservas em hotéis: https://www.booking.com/?aid=1241111
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Esportes Brasileirão 2020 - Série A
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Avenida Getúlio Vargas, 392 / Corupá 
Contatos: 3375-1118   |   3375-2716   |   9 8465-1095

e-mail: avenida@avenidacontabil.com.br

Com a rodada deste meio de semana da Copa do Brasil, a 21ª rodada do 
Brasileirão 2020 fi cou para sábado e segunda-feira. Como domingo teremos as 
eleições municipais, não haverá rodada.

Sábado: 14/11
 16:30h – Santos x Internacional
 16:30h – Sport x Vasco
 17:00h – Goiás x Athlético-PR
 19:00h – Corinthians x Atlético-MG
 19:00h – Grêmio x Ceará
 19:00h – Fortaleza x São Paulo
 21:30h – Flamengo x Atlético-GO
 21:30h – Palmeiras x Fluminense

Segunda-feira: 16/11
 18:00h – Coritiba x Bahia
 20:00h – Botafogo x Bragantino

Copa do Brasil
Com a defi nição das oito equipes classifi cadas para as quartas de fi nal da Copa do 

Brasil, neste meio de semana tivemos as partidas de “ida”, fi cando marcada para a próxi-
ma semana, dia 18, as partidas de “volta”, que defi nirão os semifi nalistas. As partidas de 
“ida” tiveram os seguintes confrontos e resultados:

• Palmeiras 3 x 0 Ceará
• Cuiabá 1 x 2 Grêmio
• Flamengo 1 x 2 São Paulo
• Internacional 0 x 1 América-MG

Jaraguá Futsal vira sobre o Blumenau e 
conquista a segunda vitória no Estadual

Mostrando que superou a Liga Nacional e apresentando um futebol e postura em 
quadra diferentes, o Jaraguá Futsal, mesmo com cinco desfalques de peças importantes do 
elenco, venceu o Blumenau de virada na noite de terça-feira (10), por 2 a 1, no Complexo 
Esportivo do Sesi, em seu segundo compromisso no Campeonato Catarinense, mantendo 
os 100% de aproveitamento.

Sem muito tempo para comemorar, a equipe jaraguaense voltou à quadra nesta quin-
ta-feira (12) para o primeiro clássico do ano contra o JEC, marcado para às 18h30, no 
Centreventos Cau Hansen, em Joinville, em partida não encerrada até o fechamento desta 
edição do JDC.

JDC com informações do Avante Esportes/Lucas Pavin

O turista, principalmente o amante do cicloturismo, que passou recentemente pelo 
Circuito das Araucárias, saiu com uma visão bastante distorcida das maravilhas naturais 
que as nossas paisagens costumam brindar nossos visitantes.

Esta distorção foi causada principalmente pelo abandono imposto ao circuito de 
248km, desde que o contrato de manutenção encerrado em fevereiro deste ano, não re-
cebeu a atenção e a urgência devidos para que um dos nossos cartões postais fosse pre-
servado.

Com a assinatura do novo contrato em 27 de outubro, a AK3 Turismo, empresa ven-
cedora da licitação, foi imediatamente a campo e, ao mesmo tempo que realizava algumas 
manutenções básicas como limpeza e fi xação de placas, roçada, colocação de sinalização 
auxiliar, foi efetuando o levantamento de placas a serem substituídas.

Relatório preliminar
De acordo com o relatório preliminar a que o JDC teve acesso, até o dia 02 de no-

vembro todo o trajeto foi vistoriado, sendo encontradas várias situações a serem resolvi-
das. Quase todas as placas estavam sujas, diversas placas estão apagadas e desbotando, 
tem placas manchadas, placas tortas e soltas, e ainda em vários locais as placas estão com 
perfurações por balas "tiros" e mais de 30 placas estão faltando.

Foram realizados os serviços da limpeza, recolocação de placas com concreto, insta-
lação de placas complementares, e pintura de setas auxiliares.

Foram visitados os pontos de carimbo, porém nos trechos 1 e 3 os locais estavam 
fechados e isto é preocupante. Nos próximos dias vamos realocar os pontos e abrir novos 
se necessário e com a aprovação da comissão interna que é composta por representantes 
dos 4 municípios.

Finalizando todo levantamento do Circuito será repassado ao Consorcio Quiriri o 
relatório completo das atividades realizadas neste primeiro momento.

Foi preocupante a situação encontrada no Circuito, demonstrando abandono, o que 
é péssimo para uma região que vem se falando tanto em turismo. Um exemplo crítico 
encontramos no mirante em Rio Natal que está caindo e abandonado e que já foi enviado 
ao consorcio um ofi cio solicitando a manutenção do mesmo.

Reunião agendada
Está agendada para o próximo dia 30, uma reunião entre a AK3 e o Consórcio Quiriri 

para apresentar o relatório da vistoria inicial realizada e a sequência dos trabalhos.
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Cultura
Pas de Trois – Um sonho se realizando

Três amigas que a dança uniu, 
Isabela Santos, Heloiza Branco e 
Debora Safanelli, aproveitaram a 
parada imposta pela pandemia e co-
meçaram a transformar em realidade 
um sonho antigo: abrir uma escola 
de dança.

Depois de muito estudo, análi-
se, projeto, medos e brilhos nos olha-
res, decidiram e colocaram a “mão 
na massa”, compraram a escola Balé 
de Corupá e montaram um espaço 
em Massaranduba, começando a rea-
lizarar o sonho.

No último sábado(07) inaugu-
raram o espaço em Massaranduba e, 
contando com a ajuda de amigos e 
familiares, fi zeram um pedágio para 
distribuição de material da Escola e 

convidar as pessoas para conhecerem o espaço que fi ca na rua 11 de novembro, 4563.
A unidade de Corupá está recebendo alguns retoques e vem com novidades para 

2021 quando será reinaugurada.

Estilos e idades
Atualmente a Pas de Trois Escola de Dança tem seu foco no Balé Clássico, Jazz e 

Contemporâneo. Como essas meninas não param, já planejam mais novidades para um 
futuro não muito distante: Dança Mix, Hip-Hop, Pilates e Teatro.

A partir dos três anos de idade, com a Baby Class, até o Balé adulto, é possível fazer 
aulas de dança, mesmo que seja apenas como forma de exercício, sem ambição de apre-
sentações.

A Pas de Trois tem sempre alguma surpresa e a Prô Isa manda um recado “fi quem 
ligados em nosso instagram pasdetrois_ e acompanhem nossas dicas, informações e sur-
presas”.

Natal do Palácio Avenida on-line
Encantando curitibanos e turistas há décadas, o tradicional espetáculo de Natal que 

leva um coral infantil para janelas do Palácio Avenida, no Centro da Curitiba, será virtu-
al, gravado e terá apenas uma apresentação em 2020, justamente no ano em que celebra 
sua 30ª edição. Marque na sua agenda, vale a pena ser assistido. Sábado, 19 de dezembro 
às 20h:15.

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
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Coronavírus em Corupá - Boletim Epidemiológico 
de 12 de novembro

Corupá registra 389 casos confi rmados para Coronavírus, sendo 372 pacientes re-
cuperados da doença, até 15h desta quinta-feira (12), segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Cinco novos casos foram registrados no Município nas últimas 24 horas: os pacientes 
estão em isolamento social e têm idades de 5, 21, 34, 40 e 46 anos.

Quem apresentar sintomas gripais deve procurar o posto de saúde da Rua 1º de Maio, 
número 237, no bairro Seminário. O atendimento é 24 horas. Todos os serviços do PA 
foram transferidos ao posto no Seminário. O contato é o (47) 3375-3127.

A região Nordeste, onde Corupá está localizada, continua no nível grave (cor laranja), 
conforme nova Matriz de Risco divulgada na noite de quarta-feira pelo Governo do Esta-
do. No Município estão proibidas as aulas presenciais, shows, aberturas de casas noturnas 
e aglomerações. Obedeça às regras sanitárias, o distanciamento social e use máscara. Irre-
gularidades podem ser denunciadas para a Polícia Militar através do 190.

O Governo de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde divulgaram 
nesta quarta-feira, 11, os dados da Matriz de Risco Potencial.  Pela nova classifi -
cação, três regiões foram classifi cadas com o Risco Gravíssimo (cor vermelha), 
doze com o risco Grave (cor laranja) e apenas uma com o risco Alto (cor Amarela)

De acordo com os dados levantados nessa semana, as regiões da Grande Flo-
rianópolis e Xanxerê foram classifi cadas com o maior risco potencial, o gravíssi-
mo. Apenas a região do Extremo Oeste foi classifi cada com o Risco Alto. Todas 
as demais, incluindo o Meio-Oeste, permanecem com o risco Grave para a proli-
feração do novo coronavírus.

A Grande Florianópolis abrange 22 municípios e a classifi cação afeta apro-
ximadamente 1,2 milhão de pessoas. Desde o último dia 15 de setembro, Santa 
Catarina não apresentava região em estado gravíssimo. Entretanto, pela segunda 
semana consecutiva mantém uma região com essa classifi cação. Mesmo na cor 
laranja, a matriz mostrou que as regiões do Oeste, Planalto Norte e Laguna obti-
veram pontuação muito próxima do nível gravíssimo.

Governo do Estado divulga nova Matriz de Risco

Bombeiros de Corupá recebem doação 
do Grupo Lunelli

Na manhã desta quinta-feira(12) a Associação dos Bombeiros Voluntários de Coru-
pá recebeu uma doação que deve gerar uma economia considerável em uniforme para a 
Corporação. 

Contando com a doação de rolos de malha recebido do Grupo Lunelli, o trabalho 
das voluntárias Beatriz e Rosa que providenciaram a facção das camisetas, e a parceria da 
Âmago Esportes com um valor subsidiado para os bordados e impressão, a estimativa do 
presidente da BVC é de que a  quantidade de camisetas recebidas atenda as necessidades 
do pessoal pelos próximos 4 ou 5 anos.

Na entrega do material, a Jesoela, Coordenadora de Saúde e Segurança da Lunelli, 
acompanhada pelo Guilherme, Engenheiro de Segurança do Trabalho frisaram que este 
foi um pequeno gesto de gratidão pela importância dos Bombeiros de Corupá e pelo 
excelente serviço que vem sendo prestado à comunidade e, também, à Lunelli, inclusive 
despertando a vontade em diversos colaboradores do Grupo em se voluntariar, junto com 
os diversos companheiros que já são Voluntários e trabalham na Lunelli.

Já o presidente da ABVC, Luiz Hack, não escondia a satisfação pela importante 
ajuda recebida “não é segredo que a nossa instituição depende do auxílio da população 
e dos órgãos públicos e esta doação que acabamos de receber, além da economia que 
representa, nos permitindo, com o recurso economizado, investir no aprimoramento de 
nossos soldados para que possamos prestar, cada vez mais, um serviço a altura do que a 
população necessita”.

Além das pessoas já mencionadas, do evento ainda participaram a Diretora Financei-
ra da ABVC Mari-Lane Glatz, e o Comandante Operacional Lauro Pinto Reck.
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Click Social

Parabéns a Dioran F. O. Martins pelo 

seu aniversário comemorado no dia 13 de 

novembro . A namorada Tainara Teuber, e 

sua família desejam muitas felicidades.

Neste domingo(15) a Ednete, ou 
mãe do Tesouro, ou Nha Abobrinha 
vai ter um dia inteirinho dela. Para-
béns Ednete. Saúde, paz, alegria e 
muitas felicidades.

Ela sabe ser dura, e odeia dar atestado 

bobo, mas é profi ssio
nal de primeira linha e 

tem um coração maior que o mundo. Mui-

tas pessoas a odeiam por ter salvo minha 

vida. Parabéns Doutora Fernanda, lhe de-

sejo muita saúde, paz, alegria e felicidades. 

Sempre lhe enviando minha eterna grati-

dão, não apenas nesta sexta-feira.

O aniversário desta criatura foi na 

terça-feira(10) e, mesmo com calor de 90 

graus escreveu carta ao Papai Noel pedindo 

uma pala que nem pinguim consegue usar, 

de tão quente que é. Parabéns Kida, saú-

de, paz, alegria e felicidades. Coloque uma 

meia de lã na chaminé, vai que dá certo.

Walmor, um amigo do bem, vai ter um do-
mingo inteirinho dele pra ser paparicado pela Dei-
se e pela Dani. Parabéns meu amigo. Saúde, paz, 
alegria e muitas felicidades. Abraço

Essa menina querida 
e do bem vai comemorar 
muito o aniversário dela no 
domingo(15). Parabéns Va-
nessa, saúde, paz, alegria e 
muitas felicidades.

Quer incrementar o muro de sua casa? 

Estas pedras estão à venda com preço a com-

binar. Informações com o Bubi pelo fone (47) 

99238-2658

Pense num lugar top e cheio de ideias para 

presentear. Conhecendo este lugar eu vi que tenho 

muito de Corupá pra conhecer e amar
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para sempre 
hansa humboldt

adelino hauffe, - parte iii

      Na semana passada, contamos a segunda parte da história de Adelino Hauffe  (in memoriam). Os dados das informações foram obtidos em entrevista com familiares: esposa 
Iolanda, fi lhas Margot e Magrit, neto Vitor Hauffe Moreira e irmã Alverita Kühl.

Nesta semana relatamos sobre a vida política e as principais obras de sua primeira gestão como prefeito. O texto leva a assinatura de Darci Rutsatz.

Vida Política

Aos 22 anos, Adelino entrou na po-
lítica por infl uência de amigos, no partido 
da Arena (Aliança Renovadora Nacional).  
Seus membros e eleitores eram chamados 
de "arenistas". A ARENA foi criada no 
Brasil, em 1966. Até 1965 existia o pluri-
partidarismo no Brasil, quando foram ex-
tintos os 13 partidos políticos legalizados 
no País e determinada a implantação do 
bipartidarismo.

O bipartidarismo gerou no Brasil, de 
1966 a 1979, duas correntes políticas, a si-
tuacionista formada pela Arena e a corren-
te oposicionista, formada pelo Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). A Arena 
era chamada de "A situação" e o MDB de 
"A oposição".

Em 20 de dezembro de 1979, pela lei 
nº 6.767, o multipartidarismo foi restau-
rado no Brasil e as associações políticas 
existentes extintas. A nova lei orgânica 
dos partidos políticos impôs a obrigação 
de as agremiações políticas fazerem cons-
tar em seu nome, obrigatoriamente, a pa-
lavra "partido". A Arena na época foi reba-
tizada  Partido Democrático Social (PDS). 
Mais tarde, um grupo de políticos do PDS 
abandonou o partido e formou a "Frente 
Liberal", a qual, depois, tornou-se o Par-
tido da Frente Liberal (PFL), atual DEM.

O PDS, posteriormente, mudou o seu 
nome para Partido Progressista Renovador 
(PPR), e depois para Partido Progressista 
Brasileiro (PPB), que hoje se chama Par-
tido Progressista (PP). Já o MDB passou 
então a chamar-se Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), hoje é 
chamado novamente de MDB.

Adelino permaneceu no PDS até 16 
de maio de 1988,  data em que se fi liou ao 
PMDB, no qual permaneceu até o fi m da 
sua vida.

Um fato curioso, que a família con-
ta é das eleições em 1968. Apesar de ser 
da Arena, Adelino convenceu a família 
toda de votar em Ilton Steingräber (Tito) 
do MDB,  um dia antes das eleições.  Tito 
venceu as eleições por 19 votos, contra o 
candidato Alvin Seidel. O que o levou a 
essa decisão repentina não se sabe, mas 
com certeza, alguma atitude de seu parti-

do deve ter causado esta decisão, ou quem 
sabe Adelino já simpatizava com o MDB. 
No entanto, durante a gestão de Tito veio 
o arrependimento, por ter dado o apoio e 
auxiliado a vencer as eleições.

Cargos e funções políticas
Na sua vida política, Adelino exer-

ceu as funções de vereador, presidente 
da câmara, vice-prefeito e prefeito. Foi 
sempre muito ativo politicamente. Partici-
pando de eventos, congressos, audiências 
com governadores, com Presidente da 
República, chegou a ir para Alemanha a 
convite, juntamente com outros prefeitos 
do Brasil. 

• Vereador: 01/02/1973 – 
31/01/1977, pela Arena, na gestão de 
Oto Ernesto Weber, juntamente com os 
vereadores: Alfredo Bosse (Fritz), Curt 
Marquardt,  Ernesto Felipe Blunk, Han-
ni Pollmann, João Rodrigues dos Santos, 
Jorge Pinter, Martim José Hauck, Teodoro 
Werner e Waldemiro Hauck.

• Presidente da Câmara de Vereado-
res de 05/02/1975 a 31/01/77.

• Vice-prefeito: 01/02/1977 a 
08/03/1978, na gestão de Engelbert Oe-
chsler.

• Prefeito: 09/03/1978 – 31/01/1983, 
em lugar de Engelbert Oechsler, falecido 
em acidente.

• Prefeito: 1993-1996, tendo como 
vice Carlos Dieter Werner.

• Vice-Prefeito: 2001-2004, na ges-
tão de Luiz Carlos Tamanini, pela coli-
gação Juntos por Corupá: PMDB/PFL), 
eleitos com 4.318 votos

• Vereador: 01/01/2005- 31/12/2008, 
eleito pelo PMDB, com 491 votos, na ges-

tão de Conrado Urbano Müller, juntamen-
te com os vereadores: Alceu Arno Minat-
ti, Bernadete Correa Hillbrecht, Everaldo 
Mokwa, Herrmann Suesenbach, Lauro 
Twardowski, Loriano Rogério Costa, Nil-
ton Richter e Oto Ernesto Weber, que se 
licenciou por tempo indeterminado, por 
ter sido investido no cargo de Secretário 
Municipal de Administração e Finanças, 
sendo substituído na Câmara de vereado-
res por Gilmar Brayer, primeiro suplente 
do PP.

Em 1988, Adelino também concor-
reu nas eleições como prefeito, com o 
vice Marco Wulff (Maki) pelo MDB, mas 
perderam para o candidato Ernesto Felipe 
Blunk do PFL e José Norberto Müller.

Adelino entre os anos de 1978 a 
1983, em que assumiu no lugar de En-
gelbert Oechsler, tirou licença por várias 
vezes, oportunizando aos Vereadores, que 
estavam ocupando o cargo de Presiden-
te da Câmara, a assumirem a prefeitura 
como interinos. Assumiram os vereado-
res Albano Melchert, Erminio Moretti, 
Ernesto Felipe Blunk e Álvaro Ottomar 
Pett. Também eram vereadores nesta épo-
ca Ademar Jark, Adolfo Auerbach, Elidio 
Romão, Ervino Emilio Moreira e Jorge 
Pinter.

É relevante destacar, que depois da 
eleição de Tito Steingräber em 1969, o 
PMDB voltou a administrar o município 
de Corupá, somente em 1993, 24 anos 
depois, elegendo como prefeito Adelino 
Hauffe e vice Luiz Carlos Tamanini.

Engelbert Oechsler e Adelino Hauffe

Audiencia com o Presidente da Republi-
ca em exercício Aureliano Chaves 29-10-1981

Governador Colombo Machado Salles e 
Presidente da Câmara Adelino Hauffe

Prefeito Adelino Hauffe e Vice Carlos 
Dieter Werner

Vereador Waldemiro Hauck e Presiden-
te da Câmara Adelino Hauffe- Encontro de 
vereadores em Blumenau

Foram também eleitos para este man-
dato (1993-1996), os vereadores Albano 
Melchert, Antônio Ricardo Hillbrecht, 
Antônio Vicente Tureck, Conrado Urba-
no Müller, Egon Kühl, Elisio Wedderhoff, 
Herbert Arno Mohr, Luiz Carlos Tamani-
ni, Paulo Miguel Schultz, Pedro Alves e 
Sérgio Minel. 

Desde então, tem permanecido no 
poder, perdendo a gestão apenas para o 
PP, no período de 2005 a 2008. Em 2009 
reconquistou a administração, com a coli-
gação de outros partidos, mantendo-se até 
2016. Em 2017, o PP voltou ao poder e 
segue até o fi nal deste ano.

As eleições em novembro deste ano, 
decidirão quem administrará o município 
nos próximos quatro anos.

Margot Hauffe
A fi lha Margot Hauffe herdou o gosto 

pela política do pai. Ela fi liou-se ao MDB 
em 2003 e permaneceu fi liada até 2018.  
Depois  fi liou-se no PSL Nacional e em 
outubro de 2018, participou da criação 
do PSL em Corupá, tendo primeiro pre-
sidente provisório Anderson Clei Vargas 
(Nick). Desde dezembro de 2019, Margot 
assumiu a presidência do partido em Co-
rupá.

Margot foi eleita vereadora pelo 
PMDB em 2008.

Presidente da Câmara de Vereadores 
de 01 de janeiro de 2009 a 17 de fevereiro 
de 2010.

Em janeiro de 2010,  ainda Presidente 
da Câmara de Vereadores, teve a oportuni-
dade de assumir a prefeitura como prefei-
ta interina por duas semanas. Na ocasião, 
o vice-prefeito Carlos Dieter Werner por 
motivos particulares não assumiu o cargo 
durante licença do Prefeito Luiz Carlos 
Tamanini.

Nas eleições de 2012 fi cou como pri-
meira suplente pelo PMDB, assumindo 
como vereadora suplente.

Visita do governador Jorge Konder Bor-
nhausen a AMVALI27-07-1979

Na próxima semana mais uma 
Parte deste pedaço da História Polí-
tica de Corupá. Até lá!!



Bombeiros realizam Ação Entre Amigos
A Associação dos Bombeiros Voluntários de Corupá (ABVC) está ven-

dendo cupons de uma ação entre amigos, visando arrecadar fundos para aju-
dar nas despesas da Corporação.

O Sorteio acontecerá na sede da ABVC as 15h do dia 22 de dezembro 
e entregará ao 1º prêmio, uma moto CG 125 / 2018 0km, doação da Finta 
Plantas Ornamentais, R$ 1.000,00 (mil reais) para o 2º prêmio, e R$ 500,00 
(quinhentos reais) para o 3º prêmio.

O presidente da ABVC Sr. Luiz Alberto Hack, enaltece a parceria exis-
tente entre a população e a Corporação, e acredita que será mais uma ação 
bem sucedida, considerando o bom trabalho que vem sendo desenvolvido, 
“nós não temos medido esforços em modernizar nossa estrutura e equipa-
mentos, além de impor constante treinamento e aperfeiçoamento de nossos 
Guerreiros visando melhorar cada vez mais o atendimento de nossa popula-
ção”, analisou o presidente.

Os bilhetes podem ser adquiridos com os Efetivos ou Voluntários da 
Associação, ou na própria sede dos Bombeiros.

Informações podem ser obtidas pelo fone (47) 3375-2000.


