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DRUN

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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Esporte: Hamilton é heptacampeão, 
brasileirão e copa do brasil
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• prefeitos eleitos na região, 4 são 
do MDB
• vereadores eleitos em corupá - dos 
sete que tentaram, apenas três se 
reelegeram

Língua SoltaLíngua Solta

Por: Claudio Augusto A. Silvino

Caderno do Campo Páginas 8 e 9Páginas 8 e 9O AGRO em destaque

BLACK WEEK CORUPÁ
Uma semana inteirinha para você aproveitar os descontos e garantir aquele 

produto tão desejado.
"Ame onde vive, compre em Corupá"

Tamanini é eleito pela quinta vez prefeito de Corupá. 
Claudio Finta é o seu vice.
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Por: Claudio Augusto A. Silvino

Passarinhada sem noção
Essa passarinhada não tem noção 

e nem estudo. Imaginem que estes de-
sinformados vieram piar que Corupá 
foi infestada de Lobo Guará e de Ga-
roupa na semana passada.

Corupá já teve Robalo
Dizem os antigos corupaenses 

que antes de construírem a barragem 
em Guaramirim, era comum a pesca 
de Robalo em nosso Rio Itapocú, mas 
a Garoupa nunca foi vista por estas 
águas. Para quem não conhece, tanto 
o Robalo quanto a Garoupa são peixes 
marinhos. Mas a Garoupa, das profun-
dezas.

Onça sim, mas a diferença é 
grande

Onça Parda já foi vista e fotogra-
fada em nossa região, Cachorro do 
Mato também, mas Lobo Guará só no 
cerrado. Ô passarinhada mentirosa.

Mudando de assunto
Acho que o sistema eleitoral bra-

sileiro nunca investiu tanto como nes-
tas eleições. Supercomputador, treina-
mento, mídia, e em mais um monte de 
coisas. Pergunto: para quê?

Fiasco quase igual ao americano
Supercomputador bichado, atra-

sou a divulgação do resultado das 
eleições. No dia 15 tinha mesário e 
presidente de seção perguntando como 
iniciar urna e depois, como encerrar as 
mesmas.

Pardal
Nestas eleições a passarinhada 

só fez fi asco. Além do papo do Lobo 
Guará e da Garoupa, ainda teve o Par-
dal do TSE, que ainda não entendi di-
reito pra que servia. Impedir irregula-
ridades, Fake News, Boca de Urna ? A 
resposta para os questionamentos ou 
denúncias será que saem até as próxi-
mas eleições?

Politicamente correto
Quero lançar uma pesquisa de 

opinião pública sobre qual a frase ou 
palavra mais bonita usada nestas elei-
ções pra impressionar os eleitores. 
Vou demorar um pouco porque são 
muitas as opções.

Pesquisa
Dentre as mais ditas ou escri-

tas encontramos a “velha política” e 
a “nova política”. E confesso que no 
fi m eu não vi muita diferença entre 
uma ou outra frase, as ações se mis-
turaram.

Pesquisa II
Temos as palavras “hipócrita”, 

“ética”, “corrupção” (e todas as suas 
derivantes), e processo, bem cotadas, 
também. Só fi quei em dúvida sobre a 
fi nalidade de algumas sendo usadas 
no melhor estilo “faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço”. 

Pesquisa III
Dentre os fatos mais repugnantes 

desta eleição foram alguns áudios va-
zados. Aliás, não sei o que foi pior, o 
conteúdo dos áudios ou a indiferença 
refl etida nas urnas que, para mim, sig-
nifi cam cumplicidade.

Voto culposo
Vendo o resultado do primeiro 

turno das eleições em algumas cida-
des como Porto Alegre e São Paulo 
até me dá um certo desânimo. Rui 
Barbosa me vem à mente com muita 
força neste momento.

Bendita sois
Entre as 28 candidatas que parti-

ciparam do pleito deste ano, em Coru-

pá, Bernadete Hillbrecht(PSD) será a 
única vereadora a ocupar assento na 
próxima legislatura da Câmara de Co-
rupá. 

“Aceçoria” 
Depois que “ajudou” o atual pre-

feito a “governar” Corupá, mandando, 
desmandando e transformando nos-
sa cidade num canteiro de ..... de ..... 
de...., me fugiu a palavra. O “aceçor” 
foi ensinar o futuro prefeito a ganhar 
uma eleição. 

“Aceçoria” II
Aproveitando que o povo tem 

memória curta, o aceçor foi o “gênio” 
que inventou ou contratou algumas 
pérolas desta eleição. Imaginem o que 
vem pela frente.

“Aceçoria” III
Uns passarinhos saltitantes dizem 

que ele já apresentou lista de “exigên-
cias” com alguns cargos para seus 
“parceiros”. Estes mesmos passari-
nhos andam espalhando que no meio 
de sua lista consta um nome que, se 
emplacado, colocaria mais um na Câ-
mara. Parece que esse “um” não topa 
o jogo.

Por falar em “aceçoria”
Vamos acompanhar a nomeação 

dos ocupantes de cargos de confi ança. 
Parece que o pessoal que “acha lindo 
ser feio” já começou a botar as man-
guinhas de fora.

Suinocultura despencando
Quem investiu na criação de su-

ínos contando com uma ceia farta e 
um bolso cheio já começa a calcular 
o prejuízo. A oferta de porcas e por-
cos aumentou muito nos últimos dias. 
Não sei o motivo, mas isso me lem-
brou a votação da Joice em São Paulo.

Velho ditado
Brigam as comadres, descobrem-

-se as verdades. Apesar da idade esse 
é mais atual do que nunca.

Memória seletiva
Já abordamos este tema no Lín-

gua Presa. Sabe aquela pessoa que 
elogia você ou seus feitos? Pois é, não 
se engane, amanhã ela vai “esquecer” 
das causas do elogio e lembrar que 
no primeiro ano do Jardim de Infân-
cia você negou uma bala pra ela, e vai 
destilar todo o ódio, não importando 
se com verdades ou mentiras.

Memória seletiva II
Esse tema me ensejou uma dúvi-

da. Apontar a sujeira dos outros com o 
dedo sujo pode ser enquadrado como 
memória seletiva, amnésia seletiva ou 
simplesmente como falta de caráter ?

Eleição medieval
As eleições deste ano nos permi-

tiram uma viagem ao passado. Tempo 
dos gladiadores e sangrentas batalhas. 
Um tempo em que havia reis, prince-
sas e claro, o bobo da côrte. Se é que 
me entendem.

Também rolava traição
Impressionante o que rolou de 

traição nestas eleições, e não foi ape-
nas em Corupá, não. O lance pegou 
geral, ignorando até o refrão de uma 
certa música que prega “só não vale 
dançar homem com homem, nem mu-
lher com mulher, o resto vale”.

Ausência sentida
Cerca de 20% dos eleitores coru-

paenses não "depositou" seu voto nas 
urnas. Em jaraguá do Sul o percentual 
chegou a 30%. Estes percentuais re-
presentam mais de 2.200 em Corupá e 
34.200 em Jaraguá do Sul, os ausentes. 
É bom alguém começar a trabalhar as 
causas para não piorar em 2022.
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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

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

(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

PARA MINI SÍTIO OU INVESTIR
TERRENO 7.142M² COM 33 METROS DE FRENTE

NO BAIRRO BOMPLANDT 2KM DO CENTRO
PRÓXIMO A PADARIA DO GRAHM, ESCRITURADO
POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAR ATÉ 3 LOTES 

ESTUDA PROPOSTAS R$ 265.000,00

CASA MISTA NO SEMINÁRIO
TERRENO COM 280M² CASA COM 100M²

IMÓVEL COM ESCRITURA TODO MURADO
RUA ASFALTADA 150M DA RUA ROBERTO SEIDEL

10M DA ESQUINA COM  RUA ADELE HERMANN

APENAS  R$ 170.000,00

EXCELENTE PARA INVESTIDOR
MARAVILHOSO TERRENO AO LADO DA PRAÇA
LOCALIZADO EM FRENTE AO PONTO DE TAXI

616M² COM 20 METROS DE FRENTE
VIABILIDADE PARA PRÉDIO OU PONTO COMERCIAL

  R$ 1.050.000,00 ESTUDA PROPOSTAS

MEGA PROMOÇÃO APARTAMENTO
APARTAMENTO 128M² NA RUA GERMANO MAHKE

NOVO NO PRIMEIRO ANDAR COM SUITE + 2 QUARTOS
DE FRENTE PARA A RUA, SACADA E CHURRASQUEIRA

LAVANDERIA 1 VAGA DE GARAGEM COBERTA

DE R$260.000,00 POR R$220.000,00
PROMOÇÃO PARA PAGAMENTO A VISTA

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

APS NOVOS NA JOÃO TOZINE
RUA EMA SCHMIDT, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

 2 QUARTOS COM SACADA E LAVANDERIA
66M² COM CHURRASQUEIRA INTERNA

ESCRITURADO, ESTACIONAMENTO INTERNO
EXCELENTE INVESTIMENTO PARA ALUGAR

R$ 150.000,00 ESTUDA PROPOSTAS

13/11 – Orlando Baier, 77 anos – Cemitério Municipal

14/11 – João Manoel de Mira, 57 anos – Cemitério Municipal

15/11 – Andreisa Janaina Gessner, 36 anos – Cemitério Municipal

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

RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Acompanhe aqui um resumo de alguns fatos que marcaram esta semana. 

Escritório Contábil AvenidaC
R

C
/S

C
 1

49
6/

0-
0

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

e-mail: avenida@avenidacontabil.com.br

Gostaria de agradecer aos eleitores que confi aram em meu nome, depositando na 
urna o seu voto, que resultou na minha vitória. Tenho certeza que foram votos de amigos 
especiais, do fundo do coração.

Quero ser útil como vereador, não atrapalhar a próxima administração, apoiando os 
projetos que sejam bons para a população e para Corupá.

Quero agradecer mais uma vez ao eleitor que votou no 11711, somando um total de 
147 votos, garantindo a 9ª cadeira na Câmara.

Agradeço aos meus colegas de partido que me permitiram ser eleito, e empenho 
minha palavra de que a História do Partido Progressistas será honrada.

Por fi m, quero agradecer em especial à minha familia e aos funcionários da Neuber 
pelo apoio.

Peço aos meus eleitores que se manifestem, pois quero agradecer pessoalmente a 
todos.

Muito obrigado!

Arno Celso Neuber
(47) 99190-6004

Governo do Estado assina termo 
de adesão e garante recursos 

adicionais para o Programa das 
Escolas Cívico-Militares
A Escola de Educação Básica Irene 

Stonoga, de Chapecó, receberá recursos 
adicionais do Governo Federal para ade-
quar a unidade ao modelo das unidades 
cívico-militares. Com esse acréscimo, o 
investimento federal na escola será de R$ 
652 mil, com recursos repassados pelo 
Plano de Ações Articuladas (PAR), a par-
tir do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE).A governadora 
Daniela Reinehr também assinou o termo 
de adesão de Santa Catarina ao Programa 
Nacional das Escolas Cívico-Militares. O 
documento inclui outras duas escolas cívi-
co-Militares na rede estadual catarinense: 
a EEB Emérita Duarte Silva e Souza, em 
Biguaçu, e a EEB Professor Ângelo Cas-
caes Tancredo, em Palhoça. A partir deste 
ano, essas três unidades da rede estadual 
estão se adequando ao modelo das escolas 
cívico-militares. Com a adesão, a unidade 
de ensino tem apoio de militares na gestão 
e em atividades cotidianas para que a equi-
pe pedagógica possa se dedicar ao proces-
so de ensino.

Retorno das atividades presenciais 
em SC é assunto de audiência 

pública com deputados
O secretário de Estado da Saúde, 

André Motta Ribeiro, e o secretário 
de Estado da Educação, Natalino Ug-
gioni, participaram de uma audiên-
cia pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa 
(Alesc) na tarde desta quinta-feira, 19. 
A sessão teve como pauta o retorno 
das atividades presenciais escolares 
em Santa Catarina, a partir de propo-
sição do deputado Bruno Souza.A au-
diência ainda teve a participação dos 
parlamentares Kennedy Nunes, Mar-
lene Fengler, Jessé Lopes, Sargento 
Lima e Maurício Eskudlark, além da 
presidente da comissão, deputada Ada 
de Luca, do secretário municipal de 
Saúde de Joinville, Jean Rodrigues da 
Silva, e de representantes de entidades 
e da sociedade civil. Os representantes 
do Governo do Estado explicaram as 
normativas vigentes que autorizam o 
retorno das atividades presenciais. A 
referência atual é a portaria nº 778, de 
6 de outubro, que autoriza o retorno 

das atividades presenciais em regiões 
de risco Moderado (Cor Azul) ou Alto 
(Cor Amarela) na Matriz de Avaliação 
de Risco Potencial. Nas regiões de ris-
co Grave (Cor Laranja), estão autori-
zadas as atividades de reforço pedagó-
gico individualizado. 

O retorno das atividades presen-
ciais está permitido em Santa Catarina 
desde o dia 13 de outubro. A publica-
ção da portaria nº 778 permitiu às es-
colas da rede pública e privada fazer 
o retorno de forma gradativa e criar 
uma oportunidade de aprendizado aos 
alunos com difi culdade no ensino não 
presencial.

O secretário de Estado da Educa-
ção destaca que Santa Catarina tem os 
protocolos adequados para o retorno 
seguro das atividades nas escolas, se-
guindo os regramentos da autoridade 
sanitária, que é a Secretaria de Estado 
da Saúde. A possibilidade de incluir a 
educação como serviço essencial será 
levada à próxima reunião do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde 
(Coes).

Para garantir a segurança da comuni-
dade escolar, a autorização para o retorno 
das atividades presenciais exige que a uni-
dade de ensino tenha um Plano de Con-
tingência Escolar. O documento deve ser 
homologado junto ao Comitê Municipal 
de Gerenciamento da Pandemia de Co-
vid-19, conforme estabelecido na Portaria 
Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 
de setembro de 2020.

Os documentos elaborados pe-
las escolas devem seguir o Plano de 
Contingência Estadual para Educação 
(PlanCon), que normatiza o retorno 
das atividades presenciais contem-
plando as diretrizes pedagógicas, de 
medidas sanitárias, de transporte esco-
lar, de alimentação escolar, de gestão 
de pessoas, de informação e comuni-
cação, de metodologias para o treina-
mento e capacitação e de fi nanças.

O PlanCon foi criado a partir do 
Comitê Estratégico de Retorno às Au-
las da Secretaria de Estado da Educa-
ção, formado por mais de 15 institui-
ções, e pelo Comitê Técnico Científi co 
da Defesa Civil de Santa Catarina. O 
trabalho de pesquisa e elaboração do 
documento levou mais de dois meses e 
considerou diversos fatores para fazer 

as regras de um retorno seguro.
Na rede estadual de ensino, o en-

sino não presencial segue obrigatório 
para todos os alunos até o fi m do ano 
letivo de 2020, com a possibilidade 
de aprendizado com os recursos do 
Google Classroom ou com ativida-
des imprensas. Em ambos os casos, 
é mantido o vínculo do aluno com o 
professor e o conteúdo lecionado é 
adaptado do plano de ensino docente.

Para oferecer mais uma oportu-
nidade aos estudantes que não con-
seguiram fazer as atividades remotas 
ou que tiveram muita difi culdade, a 

SED estabeleceu o Apoio Pedagógico 
Presencial. A partir das informações 
obtidas pelos Conselhos de Classes já 
realizados, cerca de 26% dos alunos 
da rede foram orientados a participar 
dessa modalidade.

A participação dos alunos não é 
obrigatória, mas uma recomendação 
para reforçar o conteúdo lecionado 
neste ano letivo. Estudantes, profes-
sores e profi ssionais da educação com 
sintomas para Covid-19 ou que fazem 
parte do grupo de risco não devem fre-
quentar as unidades de ensino.
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VAGAS DE EMPREGOS  
CORUPÁ

30 Vagas da Central de Emprego de Corupá

5 vagas - Auxiliar de Produção - Fundifer

2 – Costureiras (os) para 1º turno - W&W

2 – Costureiras (os) para 2° turno – W&W

3 - Costureira para horário normal - 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 - Auxiliar de PPCP – AGF

1 - Torneiro mecânico com experiência em torno convencional - TGM

1 - Mecânico de manutenção com experiência - TGM

1 - Montador ou auxiliar de montador com experiência - PLANEJA/ Móveis 
sob medida

1 - Ajudante de marceneiro - PLANEJA/ Móveis sob medida

1 - Trabalhador rural para plantação de banana - Madefi nger

1 - Marceneiro com experiência na área de móveis sob medida - Cia dos 
Móveis

1 - Auxiliar de montagem com experiência na área de móveis sob medida - 
Cia dos Móveis

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

1 - Faturamento/Recepção com experiência comprovada - Forma Forte

1 - Auxiliar de produção - Cerâmica Hermann

1 - Auxiliar de produção - Trada Portas.

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''

BLACK WEEK  (lista atualizada em www.aciaccorupa.com.br)

"Ame onde vive, compre em Corupá"

ADRIANA MODAS
AGROPECUÁRIA CORUPAENSE
BANANAS GOSTOSAS
BEHLING JOALHERIA E ÓTICA
BEIRA RIO EMBALAGENS
BERTINA MÓVEIS
BERTINA UTILIDADES
BUSCHLE E LEPPER
CATONI PRESENTES
CENTER CAR AUTO CENTER
DELABELA CALÇADOS E ACESSÓRIOS
DENIS ARMAZÉM
DROGARIAS FARMAGNUS
ELÉTRICA NEUBER
ELO PAPELARIA
EVANGELO’S BAR
FARMÁCIA CORUPA
FARMÁCIA LORENZI
FARMÁCIA MAFLI
HJ INFORMÁTICA
HUNTERS ARMAS E MUNIÇÕES
JOALHERIA E ÓPTICA MALMGREN MARICEL MODAS
MARION BAZAR
MARITA MODAS
MEGA TRANZE O PÉ CALÇADOS
MERCADO BERTINA
MERCADO WAJAND
MV MODAS NEUBER MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
PAPELARIA E MODAS PEZATTI
SIL INSTINTO FEMININO
SULA MODAS
SUPER MEES
VITALLE FARMÁCIA
ZEHNDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FILIAL
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Rua Jorge Lacerda, 387 - Centro 
Corupá - SC - 89278-000 

Tel 47 3375.1136 
www.aciaccorupa.com.br 

 

 
 

ELEIÇÕES 2020 
 
 
 

A ACIAC – Associação Empresarial de Corupá, através 
da sua Diretoria, gostaria de cumprimentar todos os candidatos que 
colocaram seus nomes à disposição nas eleições 2020. Vocês 
fizeram parte do processo democrático em nossa cidade. 
 

Aproveitamos para parabenizar o Sr. Luiz Carlos Tamanini e 
seu vice Sr. Claudio Finta, vencedores do pleito ao executivo de Corupá, 
estendemos também os cumprimentos aos vereadores Sr. Benjamin 
Tamanini, Sr. Felipe Rafaeli Rodrigues, Sr. Alfredo Gramm Sobrinho, Sra. 
Bernadete Corrêa Hillbrecht, Sr. Juliano Millnitz, Sr. Loacir Campregher, 
Sr. Wilson Jean Gessner, Sr. Lairton Hartmann Müller, Sr. Arno Celso 
Neuber eleitos para o legislativo mandato 2021 à 2024. 
 

           A classe empresarial está disposta a colaborar ativamente no 
crescimento da nossa cidade, esperando o melhor para as nossas 
empresas e comunidade em geral. 

 
          Passado o momento eleitoral, esperamos que todos  

trabalhem pelo desenvolvimento de nossa Corupá. 
 

Corupá, 19 de novembro de 2020. 
 
 
 
Diretoria ACIAC 

 
ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL

A partir da Portaria SES no. 464 de 03 de julho de 2020 fi cou instituído o 
Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à CO-
VID-19 em Santa Catarina. A Portaria SES no. 592 de 17 de agosto de 2020 es-
tabelece a classifi cação semanal como balizadora das medidas a serem adotadas. 
Desde o dia 01/10/2020 a atualização dos indicadores e medidas apontam para 
uma nova leitura de resultado. Cada dimensão é um alerta. Todas as regiões do 
estado estão em risco potencial Grave ou Gravíssimo para COVID-19. 

As regiões da Grande Florianópolis, Carbonífera, Nordeste, Alto Vale do 
Itajaí e Oeste obtiveram nota 3,0, muito próximas do nível Gravíssimo de ris-
co.

REGIÕES EM ALERTA
Todas as regiões do estado registram alta transmissão de COVID-19. O 

grande do número de casos difi culta ações de vigilância e monitoramento de 
casos e contatos. Neste cenário é necessário aplicar ações que reduzam o contato 
entre as pessoas como a restrição do funcionamento de atividades.

Casos investigados e inquérito de síndrome gripal na comunidade exigem 
aumento na atenção quanto a ocupação de leitos de UTI. Todas as regiões do 
estado registraram aumento na ocupação de leitos de UTI, todas com taxas supe-
riores a 60%. A maioria das regiões encontra-se em nível Grave para o monitora-
mento demonstrando que há necessidade de aprimorar a investigação de contatos 
de casos e vigilância ativa por meio de qualifi cação da realização do inquérito de 
síndrome gripal na comunidade.

CORUPÁ
Apenas nestes 20 dias do mês de novembro Corupá já registrou mais de 30 

novos casos, e este quadro ainda pode piorar com os 54 suspeitos aguardando 
resultado de exame, em isolamento social.

CORONAVIRUS
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Dos 9 vereadores eleitos, quatro integram a base de governo

Em uma realização inédita, a Rádio Schroeder FM, os jornais Schro-
eder Post e Jornal de Corupá, e o portal de notícias SC de Fato, fi zeram a 
cobertura das eleições municipais 2020, transmitindo ao vivo os principais 
acontecimentos, envolvendo mais de 15 pessoas espalhadas por Jaraguá 
do Sul, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba e Corupá. Foram mais de 
12 horas de trabalho ininterrupto, garantindo a agilidade na chegada da in-
formação aos leitores e ouvintes destes veículos de comunicação, de forma 
integrada e simultânea.

O JDC agradece a parceria realizada e a oportunidade de integrar este 
pool jornalístico.

Três prefeitos foram reeleitos na região
O MDB foi o partido que saiu mais vitorioso das eleições municipais de 

2020 na região de Jaraguá do Sul. O partido conseguiu reeleger dois prefeitos e 
conquistou o retorno de mais dois políticos. 

Em Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo Lunelli (MDB) conseguiu a reeleição ao con-
quistar 70,66% votos válidos, ou 49,44% do eleitorado jaraguaense formado por 114.223 
eleitores. O vice-prefeito de Lunelli é Jair Franzner, também do (MDB), e a coligação é 
formada por MDB / PTB / PSDB / PATRIOTA / PP / PODE / PSD.

Em Massaranduba tivemos outro prefeito do MDB que ampliou seu mandato 
para mais quatro anos é Armindo Sesar Tassi. Foram 56,70% dos votos válidos, 
ou 45,42 dos 12.806 eleitores massarandubenses. Tassi comemorou a vitória agra-
decendo a população de Massaranduba pelo apoio demonstrado nas urnas.

Luiz Carlos Tamanini (MDB) vai para o seu quinto mandato como prefeito 
de Corupá. Nestas eleições, ele conquistou 52,96% dos votos válidos, ou 43,09% 
dos 11.032 eleitores corupaenses. Ele destacou que os eleitores corupaenses mos-
traram nas urnas que a experiência é importante para a administração pública. 
“Será uma satisfação muito grande voltar à Prefeitura para fazer uma gestão vol-
tada para as pessoas. 

Outro prefeito que conquistou a reeleição foi Luís Antônio Chiodini (PP). 
O prefeito de Guaramirim conseguiu mais um mandato após fazer uma votação 
expressiva nestas eleições. É o único dos eleitos que alcançou mais de 50% do 
eleitorado de seu município. Foram 72,07% dos votos válidos, ou 53,01% do 
eleitorado guaramirense composto por 30.590 eleitores. Como principal ato de 
seu próximo mandato, ele disse que pretende intensifi car investimentos na saúde 
e educação. O prefeito reeleito de Guaramirim vai manter Osvaldo Devigili como 
seu vice. A coligação de Chiodini é formada por cinco partidos: PP / PTB / PSL 
/ DEM / PSD.

Em Schroeder Felipe Voigt (MDB) retorna à prefeitura para seu terceiro man-
dato como prefeito, depois de conquistar 48,61% dos votos válidos, ou 37,59% 
do eleitorado schroedense formado por 13.330 eleitores.  Felipe terá como vice-
-prefeito Lauro Tomczak (PP). Felipe comemorou o resultado junto com o vice, 
Lauro, e candidatos da coligação MDB/PP/ PSL, no bairro Centro-sul, no Comitê 
do MDB. “Quero agradecer os votos e toda a nossa equipe. Isso me deixa motiva-
do a fazer um bom trabalho por Schroeder de novo. Temos certeza que não vamos 
decepcionar”, falou Felipe.

Dos 11 vereadores eleitos, sete integram a base de governo
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Caderno do Campo
Imunidade e Coronavírus

Santa Catarina lança 
programa de inovação 

voltado para o agronegócio Levando em consideração o momento que estamos vivendo atualmente, precisa-
mos ainda mais reforçar nossa imunidade. Uma boa imunidade é construída aos poucos, 
são como tijolinhos sendo erguidos diariamente, não acontece do dia pra noite, é uma 
construção diária. 

Sendo assim, fundamental incluir e mudar alguns hábitos de vida. Importante, di-
minuir o estresse e cuidar das emoções, possuir uma alimentação balanceada, realizar a 
prática de exercícios físicos com frequência e manter um sono regular. O sistema imune 
fortalecido atua combatendo inúmeras doenças, dentre elas o COVID-19. Desta forma, 
considera-se fundamental manter uma alimentação saudável e equilibrada, com o objetivo 
de suprir todas as necessidades do organismo.

Como ainda não temos tratamento para a doença e por ser algo novo temos poucas 
informações. Contudo, é de suma importância que siga as medidas de proteção da OMS: 
lave as mãos frequentemente, evite aglomerações e muito contato pessoal, proteja boca e 
nariz ao espirrar/tossir, evite tocar nos olhos, nariz e boca, não compartilhe objetos pesso-
ais e busque ajuda médica se necessário.

Desta forma, não temos nenhum estudo que demostre efeito dos alimentos no com-
bate do coronavirus, no entanto, eles podem ser um forte atuante para fortalecer o sistema 
imunológico desta e de outras doenças.

Aposte em alimentos ricos em:
• Vitamina D: peixes, ovos; 
• Vitamina E: azeite de oliva extra virgem, castanhas, semente de girassol, abacate;
• Vitamina A: cenoura, abobora, batata doce, folhas de brócolis, manga, couve;
• Vitamina C: kiwi, acerola, goiaba, brócolis, frutas cítricas, frutas vermelhas, talos 

da couve, salsa;
• Zinco: sementes, castanhas, amêndoas, cereais integrais;
• Ômega-3: peixes, castanhas, amêndoas, nozes;
• Compostos bioativos (antioxidantes e anti-infl amatórios): frutas, verduras, legu-

mes e sementes em geral;
• Prebióticos: alimentos como cebola, alho, biomassa de banana verde, batata doce, 

batata yacon, além de fi bras encontradas em cereais integrais, frutas, verduras, legumes e 
sementes importantes para a saúde do intestino;

• Ervas e especiarias: chá verde, gengibre, cúrcuma, alho;

Dicas de ouro:
• Hidrate-se bem;
• Evite alimentos industrializados;
• Coma frutas e verduras com frequência;
• Tenha um sono regular;
• Mantenha um bom funcionamento do intestino;
• Pratique atividade física regular-

mente.
Em caso de necessidade de orienta-

ções alimentares individualizadas, pro-
cure um nutricionista!

Fonte: baseado em artigos científi cos na 
base de dados Scielo e Pubmed. 

Nutricionista Jaqueline Engelamnn 
CRN 10 7477P

O agronegócio catarinense está com os olhos voltados para o futuro. Na terça-feira, 
17, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e suas 
empresas vinculadas - Epagri, Cidasc e Ceasa - lançaram o Programa Agroinovação SC. 
O objetivo é estimular iniciativas inovadoras e aprimorar as políticas públicas voltadas 
para o setor produtivo. As ações já executadas terão uma nova diretriz e a meta é fomen-
tar o ecossistema de inovação voltado ao agro.

O novo Programa contempla diversas ações, entre elas o mapeamento do setor de 
inovação, capacitação e melhoria da conexão entre startups e setor produtivo. Além dis-
so, a Secretaria da Agricultura, Epagri, Cidasc e Ceasa passarão por uma mudança de 
diretrizes, focando no futuro da agropecuária.

A intenção é incorporar iniciativas inovadoras nas políticas públicas, atividades de 
fomento, pesquisa, extensão rural, comercialização e defesa agropecuária de Santa Ca-
tarina. O primeiro passo será conhecer o que vem sendo desenvolvido de pesquisas e/ou 
soluções com possibilidade de aplicação prática para a agricultura catarinense.

"Santa Catarina é um grande produtor de alimentos e também de tecnologias e ino-
vações. Queremos unir esses setores para que juntos possamos pensar no agro do futuro, 
levando mais qualidade de vida e renda para os produtores rurais e pescadores que vivem 
em nosso estado", ressalta Ricardo de Gouvêa.

O Programa Agroinovação SC será desenvolvido com o apoio do VIA Estação Co-
nhecimento, grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal de Santa Catarina.

Edital aberto
Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina (Fapesc), a Secretaria da Agricultura publicou dois editais para mapear startups 
e Instituições de Ciência, Tecnologia e de Inovação (ICTs) especializados no setor agro-
pecuário e promover conexões entre o ecossistema de inovação e as cadeias produtivas.

Por meio do chamamento público será possível identifi car as startups e as soluções 
tecnológicas que ofereçam soluções para a agricultura, pecuária, pesca e agroindústria 
em Santa Catarina, promover a divulgação dessas iniciativas para o setor produtivo e 
subsidiar novas políticas públicas de fomento à inovação.

As startups e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação interessados em parti-
cipar do Edital podem se inscrever no http://www.fapesc.sc.gov.br/category/chamadas-
-abertas/, até o dia 9 de dezembro de 2020.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural
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Caderno do Campo

O período de 23 de novembro a 02 de dezembro segue com indicativo de baixo 
acumulado de chuva para as regiões Oeste e Meio-Oeste, que vem sofrendo com a forte 
estiagem. Do Planalto ao Litoral, a chuva deve ocorrer com mais frequência e com valores 
mais próximos do esperado para época do ano.

Nos dias 23 a 25, tempo seco com sol entre nuvens e temperatura mais elevada em 
SC. Nos dias 27 e 28, o tempo muda com pancadas de chuva e temporais localizados no 
estado, devido ao deslocamento de uma frente fria no Sul do Brasil.

Destaque: na primavera aumenta a incidência de temporais com granizo e ventania 
em SC, por vezes com acumulados signifi cativos de chuva em curto intervalo 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

Tendência + 10 dias
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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

Viaje com “Agente”!

O primeiro Cruzeiro a gente não esquece!

Eis que os dias estão mais bonitos, mais quentes, mais longos... Aquela "vibe" de 
verão começando a dar as caras... Nossa como eu amo essa época do ano! E em tempos 
de praia, não poderia deixar de compartilhar minha experiência incrível em um cruzeiro!

Eu era, primeiramente aquela pessoa que não gostava de verão (como a gente muda 
ao longo dos anos né) e em segundo lugar eu nunca quis fazer um cruzeiro... Tudo acon-
teceu muito "naturalmente"... Faço bastante disso vida afora "deixo acontecer natural-
mente", como a música.

Um belo dia apareceu uma oportunidade imperdível de embarcar num navio. Eu 
pensei "Mas um cruzeiro? Vou fi car uma semana presa em um navio... Posso aproveitar 
muito mais se comprar uma passagem aérea e cair no mundo....". Mas como mencionei, 
era imperdível, então não perdemos tempo e fechamos. E foi uma das melhores decisões 
que já tomei na vida!

Tenho alguns amores a primeira vista, mundo e vida afora. E o MSC Fantasia é um 
deles!

O primeiro cruzeiro a gente nunca esquece, também pudera, foi mágico, foi fabulo-
so, foi incrível!

A começar pela chegada no porto, quando dei de cara com aquela imensidão fl u-
tuando graciosamente... Minha reação foi exatamente a mesma do Fábio Porchat no fi l-
me "Meu passado me condena" quando ele exclama pasmo: "Como é que não afunda?" 
hahahaha

O primeiro sentimento ao entrar no navio certamente foi aquele: "O que eu to fazen-
do aqui no meio de todo esse luxo?"

Esse sentimento logo deu espaço ao sentimento: "Se fui pobre, não me lembro"...

Eu realmente estava vivendo um conto de fadas marítimo! Pensa na felicidade da 
criança!

Vivi esse sonho em dezembro de 2017, e até então não fi z outro cruzeiro com outra 
operadora para ter parâmetros de comparação, mas alguns relatos que li citam a MSC 
como uma das melhores e eu particularmente super indico um cruzeiro com eles.

Partimos do porto da Martinica e uma coisa que gostamos muito e que sem dúvida 
facilita muito a vida é comprar pacotes completos de cruzeiro, que incluam além do Cru-
zeiro, o Aéreo e o Transfer, pois isso evita perder horas de espera e ter que pernoitar em 
algum hotel na ida ou na volta.

Nosso roteiro era Caribe Sul e Antilhas. Que roteiro e que mar!

Iniciamos na Martinica, seguimos para Guadalupe, Santa Lucia, Barbados, Trinidad 
e Tobago, Granada, São Cristóvão e Nevis e de volta para Martinica.

O Navio é uma verdadeira cidade fl utuante, e tem muita coisa pra fazer e pra apro-
veitar. Como sou muito turista pra fi car parada, passei apenas um dia inteiro no navio, nos 
demais fui passear nas ilhazinhas...

Gosto muito de sempre planejar com antecedência tudo o que vou fazer para apro-
veitar ao máximo cada minuto. Então, comprei os passeios oferecidos pela própria MSC 
que vão sempre acompanhados por um profi ssional do navio.

Pontos positivos de comprar os passeios com antecedência:

Você programa seus passeios e suas fi nanças e pode parcelar, evitando assim de ter 

Compartilhando experiências de viagem - Vem 
viver Às avessas pelo mundo com Agente 

MSC Fantasia amor a primeira vista

que levar mais moeda em espécie para pagar passeios na hora;
Você estará o tempo todo acompanhado por um profi ssional do navio que poderá lhe 

prestar assistência se necessário;
Você não corre o risco de "perder" o navio por conta de algum atraso;
Você não perde tempo pesquisando preços e procurando passeios pra fazer assim que 

chega no destino.
Pontos negativos:

Os passeios oferecidos pela MSC tendem a ser mais caros. Procurando os passeios 
"por conta" é possível conseguir melhores preços;

Embora tenham muitas opções de passeios para todos os destinos que fazem parte 
dos roteiros, ao optar por passeios oferecidos pela operadora você fi ca amarrado aos ho-
rários e itinerários disponíveis o que muitas vezes impossibilita fazer mais de um passeio 
ou mesmo conhecer melhor o lugar.

Enfi m a forma de planejar e fazer passeios é muito particular de cada um, e eu re-
almente não me importo de pagar um pouquinho mais se isso me proporciona alguma 
tranquilidade e melhor planejamento fi nanceiro prévio.

Enfi m....

Gratidão é sem dúvida o sentimento que invade minha alma ao fi nal de cada viagem!

Gratidão por ter a oportunidade de conhecer mais um cantinho de mundão de Deus!

Gratidão pelas experiências vividas!

Gratidão pela saúde e trabalho que me proporcionam viajar!

Gratidão pelas pessoas que tive a alegria de conhecer e pelas amizades que nasceram!

Nossos portais para você mesmo reservar, comprar e ainda contar com Agente :) 
=> 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=124111

Nossa passageira  Daniela Vieira Prenzeler
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Esportes Brasileirão 2020 - Série A
Neste meio de semana a Copa do Brasil defi niu seus semifi nalistas e por esta 

motivo a 22ª rodada do Brasileirão começa hoje e termina na próxima segunda-
-feira. Veja os confrontos.

Sexta-feira: 20/11
20:00h – Bragantino x Bahia

Sábado: 21/11
19:00h – Flamengo x Coritiba
19:00h – Athlético-PR x Santos
21:00h – Goiás x Palmeiras

Domingo: 22/11
16:00h – Ceará x Atlético-MG
16:00h – São Paulo x Vasco
18:15h – Botafogo x Fortaleza
18:15h – Internacional x Fluminense
20:30h – Corinthians x Grêmio

Segunda-feira: 23/11
 20:00h – Sport x Atlético-GO

Copa do Brasil – Defi nidos os Semifi nalistas
Com a rel 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:

• Ceará 0 x 2 Palmeiras (total Palmeiras 5 x 0)
• Grêmio 2 x 0 Cuiabá (total Grêmio 4 x 1)
• São Paulo 3 x 0 Flamengo (total São Paulo 5 x 1)
• América-MG 0 x 1 Internacional (total América 1 x 1- pênaltis 6x5)

Com estes resultados os confrontos pelas semifi nais, dias 23 e 30 de dezembro, (IDA 
e VOLTA respectivamente), colocarão frente-a-frente São Paulo x Grêmio (jogo de volta 
em Porto Alegre) e América-MG x Palmeiras (jogo de volta em SP).

Na estreia do técnico Fernando Malafaia, Jaraguá 
Futsal empata com o Concórdia na Arena

Após três vitórias consecutivas, todas fora de casa, o Jaraguá Futsal perdeu os pri-
meiros pontos no Campeonato Catarinense, em sua estreia na Arena na última segunda-
-feira (16), após empatar com o Concórdia em 2x2, em partida que também marcou o 
início de Fernando Malafaia à frente da equipe.

Com o resultado, o Jaraguá chegou aos 10 pontos e continua na terceira colocação 
do Estadual, enquanto o Concórdia é quinto, com 7. A liderança isolada segue com o São 
Lourenço, que tem 100% de aproveitamento em seis partidas disputadas, seguido pelo 
Curitibanos, que soma 13 pontos.

Próximo compromisso
A partir do jogo contra o Concórdia, o aurinegro encara uma verdadeira maratona 

com cinco jogos em apenas 11 dias. O segundo destes compromissos aconteceu nesta 
quinta-feira (19), contra Lages, na Serra, em partida não encerrada até o fechamento desta 
edição do JDC.

JDC com informações Avante Esportes e Foto: Paulinho Sauer

Hamilton é heptacampeão e iguala 
marca de Schumacher

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, teve um desempenho neste domingo 
no circuito de Istambul digno dos grandes nomes da Fórmula 1 para vencer o Grande 
Prêmio da Turquia e igualar o recorde de sete títulos mundiais do alemão Michael Schu-
macher.

Depois de iniciar a prova na sexta posição do grid de largada, em um circuito que 
apresentou difi culdades para sua equipe ao longo do fi m de semana, Hamilton fez uma 
corrida de recuperação e cruzou em primeiro com pneus muito desgastados.

"De todas as minhas corridas, é uma das que mais me orgulho", confi denciou no 
pódio.

Ao fi m de uma prova que começou com pista molhada e com muitas ultrapassagens 
nas primeiras posições, com derrapagens giros e entrada do safety car, o heptacampeão 
terminou a 14ª etapa da temporada na companhia do mexicano Sergio Pérez (segundo 
colocado), da Racing Point, e do alemão Sebastian Vettel (terceiro), da Ferrari, que subiu 
no pódio pela primeira vez em 2020.

Diante de seu feito, o diretor-esportivo da F1, Ross Brawn, exaltou o domínio do pi-
loto de 35 anos. Ele destacou que sua superioridade é algo único e que é difícil encontrar 
pontos fracos no britânico.

“É um tipo de domínio que vemos apenas uma vez na vida. Eu fui abençoado por 
ver isso duas vezes. Tive a sorte de trabalhar com Lewis e Michael. São personagens 
diferentes, o que é maravilhoso. Lewis é diferente de Michael em como eles abordam 
as coisas, mas, no centro de tudo, eles têm um talento divino”, escreveu Brawn em sua 
coluna, publicada no site da Fórmula 1.

JDC com informações da Gazeta Esportiva

São Silvestre é adiada para julho de 2021
Principal corrida de rua da América Latina, a Corrida Internacional de São 

Silvestre, terá nova data. Visando maior segurança dos inscritos, colaboradores, 
fornecedores e público em geral, o Comitê Organizador decidiu pela transferên-
cia para 11 de julho de 2021. Com isso, no ano que vem serão realizadas duas 
edições da Corrida de São Silvestre, uma no meio do ano e outra no tradicional 
dia 31 de dezembro.

A Comissão Organizadora teve entendimentos com a Secretaria Municipal 
da Casa Civil. A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade 
do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não 
havendo ainda uma defi nição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês 
de dezembro.

JDC com informações do site ofi cial da prova: www.saosilvestre.com.br.
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Cultura Sugestões de livros que valem a pena ler
Livros

Faça parte dessa transformação social
Data: 31/12/2020
Horário: 20:00
Local: Online

A SCAR tem 5 projetos aprovados pelo Secretaria Especial de Cultura do Ministério 
do Turismo para patrocínio com dedução do imposto de renda: Música para Todos, Or-
questra Jovem, Orquestra Filarmônica, Mais Dança e Escola vai ao Teatro.

A aprovação vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A diferença é que o li-
mite de dedução é de 4% para empresas que apuram pelo lucro real e de 6% para pessoas 
que fazem a declaração completa de imposto de renda.

Para doar, basta escolher o projeto, entrar em contato com a SCAR e fazer uma 
transferência bancária. Cada projeto tem uma conta aberta pelo próprio ministério, que 
depois checa cada centavo investido na prestação de contas.

Para saber mais sobre os projetos, consulte nossa página especial aqui: https://scar.
art.br/projetos-sociais/

FESCAR – Festival Cultura Artística
Data: 10/12/2020
Horário: 20:00
Local: Online
10 dias de música, dança, teatro e artes visuais.

Aguarde a programação completa!

A vida mentirosa dos adultos

Na trama, acompanhamos Gio-
vanna percorrer a transição crucial 
entre a juventude e a vida adulta, 
quando verdades e lições de vida são 
evidenciadas, algumas vezes de for-
ma dolorosa. A vida mentirosa dos 
adultos é uma cativante história sobre 
o que ganhamos e perdemos com a 
passagem do tempo.

O que aconteceu com Annie

Afi nal, alguns segredos são grandes de-
mais - e Joe não faz ideia de onde está se 
metendo. Neste suspense de ares sobrena-
turais, o leitor é carregado por reviravoltas 
sombrias que o deixam na expectativa até 
o fi m. O que aconteceu com Annie é uma 
viagem ao lugar mais escuro de um passado 
que precisa ser esquecido.

Duna
A vida do jovem Paul Atreides está 

prestes a mudar radicalmente. Após a 
visita de uma mulher misteriosa, ele é 
obrigado a deixar seu planeta natal para 
sobreviver ao ambiente árido e severo de 
Arrakis, o Planeta Deserto. Envolvido 
numa intrincada teia política e religio-
sa, Paul divide-se entre as obrigações de 
herdeiro e seu treinamento nas doutrinas 
secretas de uma antiga irmandade, que 
vê nele a esperança de realização de um 
plano urdido há séculos. Ecos de profe-
cias ancestrais também o cercam entre 
os nativos de Arrakis. Seria ele o eleito 
que tornaria viáveis seus sonhos e planos 
ocultos?
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Filmes Cantinho da Gordice
Nesta semana trazemos uma sugestão pra tirar você do sufoco quando 

recebe aquela visita inesperada e quer fazer uma refeição top e rápida. 

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

Artemis Fowl

Artemis Fowl é um garoto de 12 
anos muito inteligente que usa sua 
capacidade para roubar. Um dia, ele 
descobre um local mágico chamado 
mundo das fadas. Decidido a roubar a 
fortuna local, ele sequestra um elfo e 
cobra um resgate para libertá-lo.

Guest House

Recentemente noivos e à procura 
do primeiro lar, um casal fi ca maravi-
lhado ao encontrar a casa dos sonhos. 
Entretanto, um amigo indesejado do 
antigo dono continua frequentando o 
lugar e arruína a harmonia dos dois.

Missão Presente de Natal

Ela tem a missão de fechar uma base 
aérea e acabar com a tradição natalina do 
local. Só que um piloto gente boa está de-
terminado a fazê-la mudar de ideia. Assis-
ta o quanto quiser.

Os 7 de Chicago

Baseado no caso real do julgamento dos 
sete de Chicago, um grupo de ativistas e mani-
festantes acusado pelo governo estadunidense 
de conspiração e incitação a revolta  durante 
seus protestos contraculturais e contra a Guerra 
do Vietnã durante a Convenção Nacional De-
mocrata de 1968, em Chicago, Illinois.

Ingredientes
 1 litro de leite
 2 xícaras de açúcar
 6 ovos
 3 a 5 cravos
 ½ colher de chá de canela em pó (opcional)
 1 limão

Modo de Preparo
Numa panela coloque mais ou menos meia xícara de açúcar, os cravos e a 

canela.
Acenda o fogo e deixe caramelizar, não deixe queimar, vá mexendo e quan-

do começar a fi car dourado adicione o leite, aos poucos, porque começa a bor-
bulhar pela quentura.

Vá mexendo para soltar todo o açúcar do fundo da panela.
Quando soltar todo o açúcar, o leite vai estar moreninho, acrescente o restan-

te do açúcar, o suco de um limão peneirado.
Abaixe o fogo.
Numa vasilha coloque os ovos e estoure as gemas, não é para bater.
Coloque os ovos na panela do doce, aumente o fogo e vá mexendo devagar 

até integrar todos os ovos a mistura.
Abaixe o fogo de novo e deixe secar, vá mexendo as vezes.
Depois de uns 20 minutos fi cará com a textura ideal.
Leve a geladeira para esfriar.

Ambrosia ou doce de leite

Ingredientes
 50 g de queijo azul (gorgonzola)
 100 g de queijo muçarela
 100 g de queijo parmesão
 100 g de requeijão cremoso
 100 g de creme de leite

Modo de Preparo
Numa panela, coloque todos os 

queijos e vá mesclando em fogo mé-
dio/alto até que fi quem bem integra-
dos e o molho fi que consistente.

Molho Quatro Queijos
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Click Social

Meu lindo Arthur Gabriel 
vc completa seus 2 aninhos de 
vida no dia 22. Que Deus conti-
nue te abençoando meu amor...
todos nós te amamos ..

Kevin, m
enino super do bem come-

morou muito a sua idade nova que chegou 

no dia 16. Parabéns, sa
úde e muitas fe

lici-

dades.

Gustavo Candido Delphino 

teve festão nesta quinta-feira(19) 

comemorando a chegada dos 9 

anos, Parabéns Gustavão, saúde e 

muitas felicidades.

Querida amiga Sol que descobriu a po-

ção da beleza e da juventude aniversariou na 

terça-feira(17). P
arabéns Sol, sa

úde e muita 

felicidade pra você.

Na quarta-feira(18) foi a vez 
dessa menina sempre com um sorri-
so no rosto comemorar aniversário. 
Parabéns Kamila, saúde e muitas fe-
licidades.

Se você esqueceu o aniversário 

da Saletinha no dia 17, corre que ela 

ainda te perdoa. Parabéns Salete, saú-

de e muitas felicidades.

Outra amiga querida co-

memora aniversário neste sá-

bado(21) Parabéns Claudete, 

saúde e muitas felicidades

Na quarta-feira a Rosemari co-

memorou muito a idade nova. Para-

béns, sa
úde e felicidades.

Hoje o amigo Alaor co-
memora a chegada de mais um 
aniversário. Saúde e felicidades, 
meu amigo. Abraço
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para sempre 
hansa humboldt

adelino hauffe, - parte iv

      Na semana passada, contamos a terceira parte da história de Adelino Hauffe  (in 
memoriam), empresário e um grande líder político muito respeitado, em  Corupá. Nesta 
semana relatamos sobre as principais obras de sua primeira gestão como prefeito e sua 
participação em diversas instituições de Corupá. O texto leva a assinatura de Darci Rut-
satz.

Gestão Engelbert/Adelino

A dupla Engelbert e Adelino foi eleita em 
1976, por 60% da população pela Arena. Com 
a aprovação da Lei nº 6.767, em 20 de dezem-
bro de 1979, o partido passou a se chamar PDS 
(Partido Democrático Social). A posse da dupla 
ocorreu no dia 01 de fevereiro de 1977.

Engelbert tinha sido vice de Oto, na ges-
tão anterior, no período de 01 de fevereiro de 
1973 a 31 de janeiro de 1977 e já tinha muita 
experiência. Engelbert administrou o municí-
pio até 09 de março de 1978, quando veio a fa-
lecer. Adelino assumiu de 09 de março de 1978 
a 31 de janeiro de 1983.

Principais obras e ações
• Reconstrução de pontes levadas pelas 

enchentes: sobre o rio Ano Bom, Ponte Baixa, 
acesso ao Itapocu e outras localidades.

• Aquisição de terreno, com área de 
quase 14.000m2, para ampliação do Cemité-
rio Municipal, através da Lei nº 322, de 26 de 
agosto de 1977.

• Criação do Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente (Comdema), por meio 
da Lei nº 327 de 28 de novembro de 1977.

• Aprovação do Sistema Rodoviário Mu-
nicipal pela Lei nº 340/78.

• Reconstrução da Ponte sobre o Rio Isa-
bel, Lei nº 341/78, através de convênio com o 
Governo do Estado. Esta foi a primeira inaugu-
ração de Adelino como Prefeito.

• Denominação da Escola de Poço 
D’Anta de “Prefeito Engelbert Oechsler, Lei nº 
343/78.

• Transferência de veículo, que pertencia 
ao Hospital Jesus de Nazaré, para o patrimônio 
municipal

• Denominação de ‘Cancha de Esportes 
Vereador Ervino Moreira’, a cancha de espor-
tes polivalente construída junto à Escola Teresa 
Ramos, em 20 de junho de 1978.

• Doação de terreno de 3.597m², na lo-
calidade de Vila Isabel, ao Governo do Estado 
para construção de escola, em 20 de junho de 
1978

• Construção de Reservatório de Água, 
no Cemitério Municipal, outubro de 1978.

• Convênio aprovado em 1978, com o 
Colégio Agrícola “Senador Gomes de Olivei-
ra”, de Araquari para vagas. Com início em 
1979.

• Aprovação do Código de Posturas do 
Município, em dezembro de 1978, elaborado 
com o apoio da Amunesc, passando a valer a 
partir de janeiro de 1979.

• Implantação do Segundo Grau (atual 
ensino médio), com a habilitação Técnico em 
Contabilidade, no Colégio Estadual Teresa Ra-
mos, em 18 de abril de 1979.

• Compra de Trator de Esteira, aprovado 

em agosto de 1979
• Compra de dois caminhões basculan-

tes, aprovado em 24 de outubro de 1979
• Edital de asfaltamento da Rodovia SC 

301, que liga Corupá a Jaraguá, em 27 de agos-
to de 1979. Convênio assinado em 25/11/79.

• Aprovado em 03 de dezembro de 1979, 
a aquisição de terreno na rua 25 de Julho, com 
área de 1.398,750m², para construção de escola 
de ensino de 1º Grau, atualmente chamada de 
Escola Municipal Aluísio Carvalho de Olivei-
ra. O início da construção foi em 1981.

• Construção de duas salas de aula e de-
pendências, em substituição ao Prédio da Esco-
la Reunida Francisco Mees, na vila Isabel. Lei 
nº 384/80.

• Construção de uma sala de aula e de-
mais dependências para substituição do prédio 
da - Escola Municipal Itapocu - Hansa, em 
1980.

• Aquisição de terreno de 15.000m² no 
Poço D’Anta, de Amélia da Silva para uso de 
Saibreira. Lei 387/80.

• Compra de terreno de 4.230m² para 
construção de Ginásio de Esportes, (terreno de 
Paulo Schultz e Teobaldo Lange). Aprovado 
pela Lei nº 402/80.

• Compra de terreno onde atualmente se 
encontra a Delegacia Municipal de Polícia, rua 
Francisco Mees, que foi doado ao Estado. Lei 
nº 406/80.

• Reforma da sala da Delegacia de Polí-
cia, em setembro de 1980

• Reconhecimento do Grupo Escoteiro 
Leon Dehon de Corupá, como sendo de Utili-
dade Pública, em 30 de setembro de 1980.

• Compra de Retroescavadeira Hidráuli-
ca, em 1980.

• Construção de Abrigo de Táxi.
• Concessão da Gratifi cação de Páscoa a 

todos os funcionários municipais, no valor de 5 
mil cruzeiros, em 29 de abril de 1981.

• Construção do prédio da Delegacia de 
Polícia, em 1981.

• Aquisição de tanque para dar início a 
irrigação das ruas não pavimentadas, em 1981.

• Aquisição de Veículo para Gabinete do 
Prefeito, em 1981.

• Inauguração da Agência do BESC, em 
07 de julho de 1981, no aniversário de funda-
ção de Corupá, com a presença do Governador 
Jorge Konder Bornhausen. Nesta ocasião, ele 
assumiu compromisso para construção do Gi-
násio de Esportes Municipal.

• Convênio com o Governo do Estado, 
no valor de um milhão de cruzeiros para aquisi-

ção parcial de combustível no serviço de des-
monte de rochas, alargamento e recuperação 
de estradas, na localidade de Pedra de Amolar 
Alto, Faxinal, Pedra de Amolar Baixo e Itapo-
cu. Lei nº 426/81, (08/81).

Inaugurações em 23/10/1981
• Inauguração com a presença do Go-

vernador Jorge Konder Bornhausen, em 23 de 
outubro de 1981, do asfalto da SC 301, hoje 
BR- 280, trecho de Jaraguá do Sul até a ponte, 
após o trevo de acesso ao centro de Corupá. A 
rodovia foi denominada posteriormente como 
Rodovia Engelbert Oechsler, em homenagem 
ao ex-prefeito, através de Projeto de Lei apro-
vado na Assembléia Legislativa, Nesta oca-
sião, também foi inaugurado o asfaltamento 
da Rua Roberto Seidel, trecho entre o trevo da 
SC 301 até o centro da cidade, com extensão 
de 850m e recapeamento da ponte sobre o Rio 
Novo, trecho da SC 301, que inicialmente se-
ria executado pela Prefeitura e posteriormente 
assumido pelo Governo do Estado.

• Também foi inaugurado no mesmo dia 
por Bornhausen, a sede do sistema de água do 
município. Concessão dada em novembro de 
1979, dos Serviços de Abastecimento de Água 
através de Convênio com a Companhia Catari-
nense de Abastecimento de Água e Saneamen-
to – CASAN.

• No mesmo dia em sessão solene, re-
alizada no Salão da Igreja São José, foram 
homenageados o Governador Jorge Konder 
Bornhausen, Octacílio Pedro Ramos e Pedro 
Paulo Hings Colin, com o Título de Cidadão 
Honorário de Corupá.

• Após, durante o almoço, o Governador 
anunciou a Construção do Ginásio de Esportes 
Municipal de Corupá, compromisso assumido 
em 07 de julho de 1981. Ano em que Octacílio 
Pedro Ramos começou as articulações junto 
ao governo federal, para asfaltamento do tre-
cho Corupá/São Bento do Sul.

• Início da Construção do Ginásio de 
Esportes Municipal, em 1981.

• Doação de área de terra de 12.000m², 
para a Paróquia Evangélica de Corupá, em 22 
de novembro de 1981

• Inauguração da Escola Municipal Alu-
ísio Carvalho de Oliveira e Ginásio de Espor-
tes Municipal Willy Germano Gessner, pelo 
Prefeito em exercício Ernesto Felipe Blunk, 
em 1982.

• Construção de Abrigo no Cemitério 
Municipal para Cerimônias Fúnebres. Lei 
12/81. Início da execução em 1982.

• Pavimentação de ruas, com paralelepí-
pedo, não foram encontrados registros. Em 
1979, o Sr, Albano Melchert (in memoriam) 
estava como Prefeito Interino. Houve altera-
ção da lei de pavimentação, que permitia a sua 
execução sem aprovação da Câmara, a qual-
quer tempo e em qualquer rua.

• Na época, esta lei agilizou a realização 
dos calçamentos. As pessoas sempre comenta-
vam que Adelino foi o Prefeito que mais ruas 
calçou com paralelepípedos. Foram calçadas 
as ruas do centro da cidade.

• Neste período também foram denomi-
nadas inúmeras ruas.

Participações e funções
• Sócio honorário da Sociedade Canto 

e Esporte Guarany, onde ocupou o cargo de 
tesoureiro.

• Sócio honorário da Sociedade Hansa 
Humboldt (Atiradores).

• Integrante do Lions Clube por 11 anos.
• Presidente da Câmara de 1975 a 1976. 

Participou juntamente com Waldemiro Hauck, 
de Seminário para vereadores, em Blumenau.

• Como Prefeito, representou Corupá na 
fundação da Amvali (Associação dos Municí-
pios do Vale do Itapocu), em 29 de junho de 
1979. Integrou a Diretoria como Conselheiro 
Fiscal.

• Participou de Seminário dirigido a 
Prefeitos na Alemanha, em maio de 1994.

• Sócio fundador do Rotary Club Coru-
pá.

• Presidente do Rotary Club de Corupá, 
no período de junho de 2002 a junho de 2003. 
Ano em que o Rotary teve o seu primeiro in-
tercambista, Reinier Hauck, que intermediou a 
vinda da Tesoura Luka, da Alemanha.

• Adelino intercedeu para liberação da 
tesoura Luka, que estava presa na alfândega, 
destinada para uso do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Corupá. Entregue ao Corpo de 
Bombeiros pelo Rotary Club de Corupá em 
16/03/2003.

• Filiado da Arena, PDS.
• Filiado do MDB, desde maio de 1988 

até seu falecimento.
• Idealizador da vinda do BESC, Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil para Co-
rupá. Foi o número UM da Caixa Econômica.

Homenagens
13 de novembro de 1992: Diploma de 

Prefeito Municipal de Corupá, da 17ª zona 
eleitoral, ao cidadão Adelino Hauffe, eleito 
pela legenda do Partido do PMDB (Movimen-
to Democrático Brasileiro), que obteve 3.520 
votos, nas eleições de 03 de outubro de 1992 
(Lino e Dieter).

Julho de 1997: Homenagem do Poder Le-
gislativo no Centenário de Corupá, por fazer 
parte da história de Corupá

13 de dezembro de 2000: Diploma de Vi-
ce-Prefeito, da Junta Eleitoral da 87ª Zona de 
Jaraguá do Sul, a Adelino Hauffe, eleito pela 
coligação Juntos por Corupá (PMDB/PFL), 
com 4.318 votos, nas eleições, de 1 de outubro 
de 2000.

05 de julho de 2002: Homenagem do 
Centro Cultural Hansa Humboldt por auxiliar 
a manter viva a história de Corupá.

Dezembro de 2003: Homenagem Espe-
cial a Adelino Hauffe pela Câmara de Verea-
dores, com a mensagem seguinte: “Pessoas 
como você deixam a marca por onde passam. 
Olhando ao redor disso tudo, tem um pouco de 
você. Hoje reconhecemos a importância de sua 
participação na história de nossa cidade.”

10 de dezembro de 2004: Diploma da 
Junta Eleitoral da 87ª Zona de Jaraguá do Sul, 
pela proclamação dos resultados das eleições, 
de 3 de outubro de 2004, ao vereador de Co-
rupá Adelino Hauffe, eleito sob a legenda do 
Partido do PMDB (Movimento Democrático 
Brasileiro), com 491 votos, conforme ata geral 
das eleições.

26 de junho de 2009: evento “Mérito Mu-
nicipalista Amvali 30 Anos”. Homenagem em 
comemoração aos 30 anos da Amvali aos Pre-
feitos fundadores.

05 julho de 2004: homenageado com os 
Títulos de “Cidadão Honorífi co e Beneméri-
to de Corupá”, em sessão solene realizada na 
Câmara de vereadores de Corupá, através de 
indicação do vereador Antônio Carlos Blunk, 
por ocasião das comemorações dos 107 Anos 
de Corupá.

E aqui encerramos parte da história 
política de Adelino Hauffe. Agradecemos as 
fi lhas Magrit e Margot pelo auxílio na pes-
quisa e resgate destes importantes fatos histó-
ricos da política corupaense, junto à Câmara 
de Vereadores e em jornais antigos.

No próximo ano, vamos contar sobre 
suas principais obras no período de 1993 a 
1996, quando foi eleito o 8º prefeito de Co-
rupá.

Inauguração Aluisio Carvalho de Oliveira

Entrega da Tesoura Luka ao Corpo de 
Bombeiros pelo Rotary Club

Solenidade Para execução da pavimentação 
asfaltica da SC 301. Victor Bauer, Jorge Konder 
Reis e Adelino Hauffe.



O Centro de Informática de Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) 
desenvolveu mais três serviços digitais para facilitar a vida dos cidadãos. A pedido 
da Secretaria de Infraestrutura (SIE), a interposição de recursos de multas de trânsito 
em rodovias estaduais poderá ser feita de maneira online.

Pelo portal de serviços, gerenciado pela Secretaria de Estado da Administração, 
o cidadão poderá solicitar todas as etapas dos recursos, evitando deslocamentos des-
necessários aos órgãos competentes. Pela internet, depois de acessar os formulários 
e anexar de forma online os documentos solicitados é possível pedir a defesa prévia 
de autuação de trânsito (impetrada após o recebimento da notificação da multa), o 
recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), caso a defesa prévia 
seja negada, além do recurso ao Conselho Regional de Trânsito (Cetran), em caso 
de indeferimento da Jari.

Para solicitar os serviços, basta acessar www.sc.gov.br/servicos e realizar login 
com a conta de acesso único na plataforma gov.br.

O detalhamento dos serviços e dos documentos necessários para cada um deles 
podem ser encontrados acessando os links indicados na página.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Secom

Serviços digitais permitem pedidos 
de recurso online de multas de 
trânsito em rodovias estaduais


