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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: futebol de luto, morre diego maradona - 
brasileirão, copa do brasil e Libertadores
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Por: Claudio Augusto A. Silvino
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SIM, aqui é Corupá!

Prefeito João Carlos Gottardi recebeu em Gabinete o prefeito 
eleito Luiz Carlos Tamanini e o presidente do MDB, Joney Cícero 
Morozini, para tratarem da transição de governo. As equipes 
foram defi nidas.

A conta da imprudência 
chegou
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Provérbio Cigano
A sabedoria é como uma fl or, de 

onde a abelha faz o mel e a aranha faz 
o veneno, cada uma de acordo com a 
sua natureza. Gostei deste provérbio.

Patinho feio
Tem partido consultando até os 

Orixás na tentativa de descobrir uma 
forma de se livrar de um vereador elei-
to. A ideia é permitir a assunção de um 
outro mais disciplinado e queridinho.

Patinho feio II
O problema esbarra no bom e ve-

lho caráter. O candidato eleito já dei-
xou claro que não vai trair a confi ança 
de seus eleitores em troca de qualquer 
moeda como, por exemplo, secretaria 
municipal.

Por falar em moeda
Com a posição clara e correta 

deste vereador eleito, algum dos ou-
tros quatro se candidata a receber as 
30 moedas?

Entenda o caso das moedas
Apesar de os quatro vereadores 

e da vereadora eleitos(a) terem decla-
rado que serão favoráveis a todos os 
projetos recebidos do Executivo que 
sejam de interesse de Corupá ou dos 
corupaenses, o problema é o poder, 
pelo poder.

Entenda o caso das moedas II
E esta briga nem é do prefei-

to eleito, conforme pode ser lido na 

entrevista concedida ao JDC. Quem 
quer satisfazer uma fobia em deter o 
poder é um “aceçor”.

Por falar em “aceçor”
Tem “aceçor” que está andando 

pela cidade dizendo que a Câmara é 
sua, e oferecendo emprego para subs-
tituir as pessoas que ele já avisou que 
vai demitir (ou exonerar). 

Por falar em “aceçor” II
Fiquei curioso com uma coisa, se 

este “aceçor” não é vereador e diz que 
a Câmara é sua, teria ele registrado 
o imóvel em seu nome? Ou será que 
fala de outra Câmara?

Bomba; Bomba
Dizem uns passarinhos conside-

rados bem informados que um certo 
partido multicolorido está para sofrer 
uma debandada generalizada. Como 
essa conversa é antiga e do tipo “pra 
boi dormir”, duvido acontecer ainda 
neste século.

Bomba; Bomba II
Estes mesmos passarinhos dizem 

que muito em breve deve acontecer o 
casamento entre um senador do PL-
-Partido Liberal e alguns corupaenses, 
mirando 2022.

Pergunta
Apesar de contar com um verea-

dor eleito em Corupá e outro em Jara-
guá do Sul, será que o deputado fede-
ral dos 87.345 votos conseguidos no 
estado em 2018 já sabe que não repe-
te o milagre? Ou acha que estes dois 
vereadores eleitos vão fazer milagre 
para um político que além de exercer 
um mandato questionável, nem recur-
so pro cafezinho mandou para cá?

Pergunta II
Aliás, este não é o único que leva 

os votos dos inocentes corupaenses e 
não retribui com recursos. 

Pancadaria corre solta
A disputa pelos cargos tanto no 

Executivo quanto no Legislativo tá 

correndo solta. Já tem até candidatos 
a cargo que eram amigos e ferrenhos 
defensores de algumas candidaturas 
brigando entre si. Pelo jeito era amor 
de mentirinha. Puro interesse.

Suinocultura ainda em baixa
Durante as eleições deste ano, a 

oferta de porcos e de porcas sofreu um 
aumento colocando a cotação da por-
caria no seu valor mais baixo. Se é que 
me entendem.

Ufa, que susto
Vereador eleito em SC é investi-

gado pela PF por suspeita de compra 
de votos a R$ 50. Segundo Polícia Fe-
deral, ele teria comprado 20 votos de 
moradores de Dionísio Cerqueira por 
R$ 50 cada um. Nem falo nada, só ob-
servo.

Zoológico
Onça, Garoupa e Lobo Guará es-

tão em alta. Tartaruga, Garça, Arara e 
Bicho Preguiça nem pensar, né ? São 
espécimes extintas, e faz tempo.

Cara de paisagem
Essa deve ser a cara que certas 

pessoas vão fazer se conseguirem dar 
uma olhadinha no DOM-Diário Ofi -
cial dos Municípios. Se é que vão con-
seguir mudar de “cara-de-pau” para a 
cara “foi-mal-desculpe-aí”. Particular-
mente eu acho que a falta de ética e ca-
ráter nunca vai permitir essa mudança.

De novo a Lei de Murphy
Podem falar o que quiser mas 

ele sempre tem um artigo que conse-
guimos aproveitar nas situações. Um 
bem atual diz o seguinte “Se a coisa tá 
feia e mesmo assim você acha graça, 
é porque já descobriu em quem botar 
a culpa”.

Passarinhada do djanho
Na falta do eu fazer, enquanto 

aguarda a troca de comando no Exe-
cutivo e no Legislativo, essa passari-
nhada vem me visitar. Um deles me 
pediu segredo sobre a mágoa e a tris-
teza de um “ferrenho cabo eleitoral” 
que já descobriu que o máximo que 

vai conseguir é um tapinha nas costas 
e o dolorido “valeu”. 

Passarinhada do djanho II
Pior foi o outro que fi cou sabendo 

por um amigo que quando foi mencio-
nado seu nome pra saber algo, ouviu a 
pergunta mais cruel de todas: “quem 
é esse?”

Pura maldade
Tem gente que deu a cara a tapa, 

lutou, correu, brigou, fez e aconteceu 
e agora, no silêncio de seu quarto re-
fl ete sobre seu isolamento e começa a 
acreditar que, se ganhar, vai ser bem 
abaixo do que um dia sonhou.

Pura maldade II
Dos tempos do “como está?”, 

“sente aqui, vamos conversar” para o 
simples e gélido “oi”, não se preocu-
pe, como diz Murphy, “a coisa nunca 
tá tão ruim que não possa piorar”.

Pura maldade III
Dizem por aí que a página mais 

lida do JDC é a de oferta de empregos. 
Tem gente rezando pra 2020 acabar de 
uma vez. 

Só pode ser isso
De acordo com um folclore 

popular, onde “tem cabeça de bur-
ro enterrada”, nada dá certo. Isso 
pode explicar as coisas que acon-
tecem no Pronto Atendimento de 
Corupá. A fase nunca termina; que 
coisa.

Pode xingar
Mas que aquele letreiro no 

morro fi cou bonito, fi cou
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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

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

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 + 24 X DE R$ 5.000,00

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

R$ 90.000,00 POR R$ 87.000,00

BLACK FRIDAY

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

EXCELENTE IMÓVEL PARA INVESTIDORES
GALPÃO INDUSTRIAL NO ANO BOM 640M², LOTE COM 900M²

PISO USINADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA
SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS, ESCRITÓRIO

REFEITÓRIO, BANHEIRO, TODO MURADO COM PORTÃO 
ELECTRÔNICO, ACEITA ENTRADA + PARCELAS

OU CARRO ATÉ 100.000 COMO PARTE DO PAGAMENTO

DE R$ 550.000,00 POR R$ 499.000,00 

PROMOÇÃO NO SEMINÁRIO
APENAS 2 UNIDADES DISPONÍVEIS 

LOTES COM 424M² COM 13 DE FRENTE
ESCRITURADOS, 100M DA ROBERTO SEIDEL

RUA MANFREDO SCHALDACH

DE R$ 120.000,00  R$ 116.000,00

21/11 – Guilherme Fernando Eugenio Zeininger, 81 anos – Cemi-
tério Municipal

23/11 – Deividi Carvalho Pereira, 24 anos – Cemitério Municipal

25/11 – Albano Marquardt, 52 anos – Cemitério Municipal

25/11 – Celia Cieply, 71 anos – Cemitério Sto. Antonio - Poço Danta

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 mar-
caram esta semana. 

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

e-mail: avenida@avenidacontabil.com.br

Agradeço a cada eleitor(a) que me permitiu receber o total de 253 vo-
tos de confi ança. Sigo como suplente, fi rme em minhas propostas e lutando 
por uma Corupá + Forte. Obrigado.

Nilton Richter

CASE DE SUCESSO:
ÁGUAS DE CORUPÁ
Como a Autarquia conseguiu reduzir seu 
índice de perdas em 28%

Águas de Corupá é referência no estado
Nesta semana aconteceu uma reunião on-line coordenada pelo presidente da 

Autarquia Águas de Corupá, engenheiro Renato Lira, e que contou com a parti-
cipação de aproximadamente 70 pessoas entre engenheiros e técnicos de outras 
autarquias ou companhias de saneamento do Estado, como a Samae e a Casan.

A reunião serviu para Renato apresentar o case de sucesso da Águas de Co-
rupá no enfrentamento dos vazamentos na rede de distribuição, que é referência 
no estado.

Em sua apresentação Renato falou sobre a instalação de diversos aparelhos 
que fazem o gerenciamento e controle de perdas que são a Válvula Redutora de 
Pressão (VRP) e o macromedidor de vazão da saída da ETA. Com estes aparelhos 
é possível conhecer exatamente o volume de água disponibilizada que é consu-
mida e que é perdida. 

Desde que assumiu a gestão da Autarquia o engenheiro conseguiu reduzir 
em mais de 28% o volume de água tratada e que era desperdiçada em vazamentos 
na rede.

Corupá realizou mutirão de cirurgias de pequeno porte
Nesta semana a Secretaria de Saúde de Corupá realizou um mutirão de cirurgias de 

pequeno porte que contou com 50 procedimentos agendados previamente e que zeraram 
a fi la de pequenas cirurgias no Município. Os procedimentos como coleta de material 
para biópsia, cirurgias de unhas encravadas, e para retirada de verrugas e abscessos, 
por exemplo, seriam realizadas nas dependências do Pronto-Atendimento 24 horas, mas 
foram transferidos para posto de saúde do Lions (ESF2), por causa das obras de reforma 
do PA causadas pelo incêndio que atingiu a unidade. 

Os atendimentos normais do ESF-2 foram suspensos nestes dois dias e, em caso de 
emergência, os moradores que são atendidos neste posto foram atendidos no posto de 
saúde do Seminário, na rua 1º de Maio. Ontem(26), os serviços no posto voltaram a sua 
normalidade.

Sim, aqui é Corupá
Projeto do Vereador eleito Juliano Millnitz quando foi secretário de turismo 

de Corupá, o letreiro às margens da BR-280 teve a sua iluminação inaugurada 
nesta terça-feira(24), chamando a atenção dos usuários da rodovia. Esta é mais 
uma obra que, a exemplo do outro projeto também de autoria de Juliano (o le-
treiro “Eu Amo Corupá” na praça Artur Müller), aponta na direção de que não é 
necessário altas somas de recursos para destacar a cidade.

Consumidores podem negociar dívidas com Casan e Celesc na XV 
Semana Nacional de Conciliação

Consumidores com débitos pendentes com a Casan e Celesc terão, entre os dias 30 
de novembro e 4 de dezembro, vantagens especiais para acertarem suas contas durante a 
XV Semana Nacional da Conciliação. Neste ano, em função da pandemia do novo coro-
navírus, o evento será virtual. A semana é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com entidades públicas e 
empresas privadas do país.

Celesc: As condições especiais para pessoas físicas e pessoas jurídicas serão ofere-
cidas para dívidas de até 120 salários mínimos, discutidas em processos judiciais ou não, 
que terão redução nos juros e multa e poderão ser parceladas em até 12 vezes, com juros 
de 1% ao mês sobre o valor do parcelamento. Não serão aceitos novos parcelamentos so-
bre as mesmas faturas que já tenham sido previamente negociadas nas semanas de conci-
liação passadas. As negociações de valores em aberto poderão ser realizadas diretamente 
nas Lojas de atendimento ou nas Unidades da Celesc. Para consumidores com processo 
judicial que solicitarem a realização de sessão de conciliação na página do Tribunal de 
Justiça, o Poder Judiciário oferecerá sessões 100% online em razão da pandemia. Para 
regularizar a situação junto à empresa, o titular da fatura deverá ter em mãos documento 
original de identifi cação e CPF. Em 2019, a Celesc realizou 964 acordos.

Casan: O pagamento das dívidas com a Casan poderá ser realizado em cota 
única, com isenção total de juros, ou em parcelamento que podem chegar a até 
60 meses – nesse caso com isenção escalonada de juros. Para parcelamento há a 
necessidade de uma entrada. Assim como o pagamento em Cota Única, essa pri-
meira parcela (entrada) deverá ser quitada em até dois dias após a assinatura do 
Termo de Adesão. Em função da pandemia do coronavírus, a renegociação com 
a Casan deve ser solicitada pelo site www.casan.com.br, na aba ´Solicitação de 
Serviços`, item ́ Parcelamento de Débitos`. Durante a Semana de Conciliação, os 
interessados que preencheram o formulário do Centro Judiciário de Solução de 
Confl itos e Cidadania Virtual terão a demanda direcionada à unidade judiciária 
competente. Dessa forma será agendada uma sessão de conciliação virtual, por 
meio de videoconferência ou de WhatsApp. 

Mais informações no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
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VAGAS DE EMPREGOS  
CORUPÁ

33 Vagas da Central de Emprego de Corupá

5 – 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 – 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. Ambos os sexos– AGF
1 - Operador de CNC-Sexo masculino-Com experiência-AGF
1 - Montador ou auxiliar de montador, idade entre 18 e 36 anos com 

experiência -PLANEJA-Móveis sob medida
1 - Ajudante de marceneiro-PLANEJA-Móvéis sob medida
1 - Trabalhado rural-Trabalhar em plantação de banana- Madefi nger
1 - Marceneiro-Com experiência, área de moveis sob medida-Cia dos 

Móveis
1 - Auxiliar de montagem- Com experiência, área de moveis sob me-

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

da- Cia dos Móveis
1 - Para almoxarifado / lançamento de notas-Ser Graduado ou estar 

cursando: Administração, ciências contábeis, logística ou processos geren-
cias; -Ter carteira de Habilitação;-Entre 20 e 40 anos. Forma Forte

1 - Auxiliar de produção-Maior de idade-Cerâmica Hermann
1 - Vendedor de campo-Agro Michalach
1 - Vendedor de balcão- Agro Michalach
3 - Auxiliar de produção-Trada Portas

Para mais informações ou encaminhar o currículo, e-mail recepcao.as-
sistencia.corupa@gmail.com, especifi cando a vaga para qual quer se can-
didatar, ou deixar o currículo impresso na Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação, 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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Na sessão de segunda-feira(23), da Câmara de Vereadores de Corupá, o Dr. 
Hermann Suesenbach, Presidente do CONCCEL-Conselho de Consumidores da 
Celesc, fez uso da Tribuna Livre para discorrer sobre as principais obras executa-
das pela concessionária nos últimos dez anos.

Principais obras no período 2010 a 2020, em Corupá:
• Nova linha de distribuição de energia de Jaraguá do Sul a Corupá, via Três 

Rios do Norte, bairro Itapocu até a subestação de Corupá, permitindo maior con-
fi abilidade no sistema elétrico e recursividade operacional, com investimentos de 
mais de 3 milhões.

• Atendimentos pontuais com cabos protegidos, evitando as interrupções aci-
dentais por toque de vegetação na rede em parte da rua Walter Hoffmann e tam-
bém no acesso do Morro da Antena.

Novas linhas pela estrada na localidade de Pedra de Amolar e Tifa 
Palestina.

• Instalação de equipamentos especiais, como religadores automáticos que 
permitem o restabelecimento do sistema elétrico de forma remota, em caso de 
interrupção acidental, viabilizando mais controle da rede de distribuição e melhor 
capacidade operacional de manobras entre os circuitos elétricos, deixando os con-
sumidores o menor tempo possível sem energia.

Melhorias pontuais e necessárias nos mais diversos bairros do 
município.

• Instalação no Morro das Antenas de um sistema de rádio, que atende a de-
manda quando a telefonia celular estiver indisponível.

• Previsão do programa CELESC Rural no bairro Bomplandt, na próxima 
semana, atendendo uma extensão de 4,4 Km com a substituição de redes monofá-
sicas nuas por redes monofásicas ou trifásicas com cabos protegidos.

• Projeto concluído e em estudo para licitação em 2021, de um novo alimen-
tador saindo da subestação da CELESC à Rua Jorge Lacerda, via Roberto Seidel 
até o trevo, via BR-280 até a entrada da Rua Ricardo Marquardt, Francisco Mees, 
Morro do Suesenbach até a Vila Isabel. 

Previsão de interrupção neste fi nal de semana
Neste domingo(29), no perído das 08h às 11h está prevista a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica para instalação de um equipamento de proteção 
que dará mais confi abilidade ao sistema, mantendo a área central com energia no 
caso de falha após a KLC.

A região atingida com a interrupção do fornecimento será após a KLC, Bom-
plandt, Francisco Mees, até na BR-280 e subida da serra.

O Engenheiro Danilson Wolff, gerente da regional da Celesc de Jaraguá do 
Sul, alerta a todos para que, como pode ocorrer a religação a qualquer momento, 
considere a rede energizada e mantenha a distância e os cuidados necessários com 
a rede elétrica.

Presidente do Conselho de Consumidores 
da Celesc na Câmara de Vereadores

A Tabela acima foi elaborada pela prefeitura de Jaraguá do Sul e 
refl ete um resumo das portarias do Estado de SC. Está previsto para a 
próxima segunda-feira(30) a emissão de um novo decreto pelo prefeito 
João Carlos Gottardi que, em síntese, deverá seguir estas normas.
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Prefeito eleito Luiz Carlos Tamanini 
concede entrevista e fala sobre seu 

governo

Prestes a ocupar o posto muni-
cipal mais alto, o prefeito eleito Luiz 
Carlos Tamanini(MDB) recebeu a 
nossa reportagem para uma entrevista, 
onde falou sobre seu plano de gover-
no, avaliou a eleição Corupaense e os 
números de seu partido no estado e no 
Brasil e adiantou um pouco de suas 
ações que deverão acontecer logo após 
a posse em 01 de janeiro.

JDC: Inicialmente uma avaliação 
das eleições em Corupá, tanto para o 
Executivo quanto Legislativo

Tamanini: Foi uma eleição total-
mente diferente das outras eleições. 
Eu me preparei durante os últimos três 
anos, envolvido de uma forma bem 
próxima com a comunidade, partici-
pando dos eventos e principalmente, 
ouvindo seus anseios e sugestões. Es-
tas informações foram anotadas, anali-
sadas e embasaram boa parte de nosso 
Plano de Governo. Meu cronograma 
inicial previa estar com o Plano pron-
to, discutindo com a população e even-
tualmente fazendo alguns ajustes, mas 
veio a pandemia e mudou tudo. Con-
versando com o deputado Chiodini ele 
enfatizou que não seria uma situação 
passageira e que minha campanha 
fosse feita tendo como base as redes 
sociais. Esta mudança foi fundamental 
para o sucesso de nossa candidatura. 
Fizemos uma campanha de propostas, 
enquanto as adversárias se preocupa-
ram em atacar, a candidata do Avan-
te ainda teve um problema adicional 
causado pela falta de estrutura do seu 
partido. Esta eleição mostrou que a 
opção do eleitor foi pela experiência, 
tanto que reelegeu diversos prefeitos 
de nossa região. Já a eleição para o 
Legislativo, com o fi m das coligações, 
foi uma eleição totalmente diferente 
onde os candidatos tiveram que correr 
sozinhos, brigando por si e causando 
esta mistura de votos e de eleitos. Eu 
acredito que os eleitos foram coloca-

dos ali para fazer o bem para Corupá 
e não para serem a favor ou contra o 
Executivo. 

JDC: Existe uma preocupação 
quanto a busca dos recursos que es-
tão disponíveis tanto no governo es-
tadual quanto no federal, permitindo 
que a cidade volte a crescer. Já existe 
alguma coisa em vista? Sabe se já foi 
incluído algum valor nos orçamentos 
de 2021?

Tamanini: Nós vamos conversar 
com os Vereadores e vamos estabele-
cer metas para cada partido buscarem 
os recursos para o município através 
de seus representantes nas esferas es-
tadual e federal. Fica muito fácil você 
só pedir ou criticar, sem participar, 
sem ajudar. Hoje temos a minoria na 
Câmara e se esta situação não for in-
vertido não vejo problemas; acredito 
que os eleitos analisarão e considera-
rão o melhor para a cidade.

JDC: Qual a sua avaliação sobre 
a performance do MDB nas eleições, 
principalmente em SC onde conquis-
tou 96 prefeituras das 295, e elegeu 
825 vereadores?

Tamanini: Isso demonstra que o 
MDB é forte em SC, tem sua repre-
sentatividade. Estes resultados nos 
permitem afi rmar que o partido tem 
condição de lançar candidato em 
2022. Para que se tenha uma ideia, 
dos sete municípios de nossa região, 
o MDB conquistou cinco prefeituras. 
É inegável a força de nosso deputado 
Carlos Chiodini que sempre está pre-
sente e trazendo recursos para o cres-
cimento dos municípios. Não pode-
mos esquecer a representatividade e a 
força do prefeito Antídio Lunelli, de 
Jaraguá do Sul. Observe que além da 
supremacia demonstrada pelo MDB, 
outros partidos tradicionais como o 
PP, PSDB, DEM e PSD voltaram com 
sua força reafi rmando que a experiên-

cia seja colocada em primeiro lugar na 
administração pública.

JDC: Já foi defi nida a equipe de 
transição, cronograma e metodologia 
de trabalho ?

Tamanini: Sim, esta é uma pre-
ocupação e tenho trabalhado de uma 
maneira bem forte, indiquei o Joney 
Morozini como meu representante. 
Deveremos pegar algumas pessoas 
da atual administração para tomarem 
parte neste processo. Considero este 
processo bem tranquilo e não acredi-
to que tenhamos problemas. A minha 
procupação é dar funcionalidade para 
a prefeitura, priorizando a saúde, a 
educação que em função da pandemia 
tem exigido uma atenção redobrada. 
Tem também a parte administrativa 
que deve ser arredondada. Não temos 
pressa. Vamos assumir e nomear as 
pessoas à medida em que as necessi-
dades surgirem. Vamos ter que anali-
sar a situação fi nanceira, como está o 
quadro funcional, se tem lugar faltan-
do ou sobrando. Tenho preocupação 
com os ACT’s, quem fi ca, quem sai, 
quem venceu ou está para vencer. Nós 
prometemos governar para o Corupa-
ense e para isso precisamos ter pesso-
as aptas trabalhando, e com determi-
nação.

JDC: O Sr. já conseguiu uma pré-
via das contas que sua administração 
herdará em 01 de janeiro? 

Tamanini: Não tenho ainda. 
Dentro da transição vamos identifi car 
recursos em caixa, convênios em an-
damento, restos a pagar, obras em an-
damento, se tem recursos disponíveis 
que precisam ser licitada a sua utiliza-
ção, enfi m, tudo isso será olhado por 
esta equipe de transição. O município 
não pode ser penalizado. Temos que 
analisar o fi nanciamento dos R$ 7 mi-
lhões, o que foi usado o que e quando 
será pago.

JDC: O Sr. demonstrou preocu-
pação em recuperar a autoestima do 
servidor público e da população. Já 
existe um plano para isso?

Tamanini: Na verdade tem que 
fazer política. Tem que conversar. 
Visitar setor por setor e ouvir as de-
mandas, buscando opiniões, trocando 
ideias. Acredito que fazendo isso já 
comece a trazer também a população 
para perto da administração. Vamos 
agir e mostrar esta ação para a popula-
ção, arrumando a cidade, inicialmente 
deixando ela limpa e bonita e depois 
funcional na saúde, educação, pavi-
mentação, e assim por diante. Com 
isto recuperamos a autoestima de to-
dos.

JDC: Seu Plano de governo trou-
xe uma síntese da intenção para os 
próximos 4 anos. Pela situação atual, 
por onde começar? 

Tamanini: Não estamos esperan-
do a posse, já estamos trabalhando. 
Nesta semana temos agenda em Flo-
rianópolis com alguns deputados esta-
duais para buscar e garantir recursos 
para o ano que vem. Eu acredito que 
consiga levantar algo em torno de R$ 
1milhão em recursos. Dia 15 tenho 
agenda em Brasília já defi nida com 
o deputado Chiodini e com os nos-
sos senadores. Vamos tentar, além das 
emendas impositivas, trazer a “raspa 
de tacho” que é a sobra de recursos 
aguardando pedido e projeto. Estou 
indo buscar recursos, e isto eu sei e 
faço bem. Acredito que consiga uns 
R$ 3 milhões.

JDC: Pretende conversar com as 
duas candidatas derrotadas nas elei-
ções?

Tamanini: Sim, afi nal são lide-
ranças políticas no município

JDC: O Sr. tem nomes para com-
por a sua administração?

Tamanini: Tenho alguns nomes, 
mas por enquanto, para não gerar ex-
pectativas que podem não se confi r-
mar vou divulgar apenas o do Joney. 

JDC: Considerações fi nais
Tamanini: Uma das maiores ex-

pectativas da população é quanto a 
pavimentação e vamos tramitar alte-
ração fl exibilizando a lei e favorecen-
do a sua execução. A medida em que 
formos conhecendo a situação que 
encontraremos vamos  agindo, sempre 
com transparência.

Prefeito João Carlos Gottardi 
se reúne com prefeito eleito 

Luiz Carlos Tamanini 
acompanhado do presidente 

do MDB Joney Morozini. 
A pauta foi a transição de 

governo
Na reunião foram discutidos al-

guns detalhes e defi nidas as equipes 
que fi carão responsáveis pela transi-
ção de Governo.

A atual administração indicou os 
servidores: Kelly Cristina Alves de 
Souza, Secretária Municipal de Ad-
ministração e Fazenda (coordenação 
dos trabalhos vinculados ao governo 
atual na Comissão de Transição), An-
drea Neppel, Contadora, João Paulo 
Imbriani, Controlador Geral do Mu-
nicípio, Francisco José Hastreiter, Ad-
vogado do Município e Bárbara Pro-
chaska Lemos, Diretora Executiva de 
Governo. 

A equipe indicada pelo prefeito 
eleito é composta por Joney Cícero 
Morozin (coordenação dos trabalhos 
vinculados ao prefeito eleito na Co-
missão de Transição), Sandro Rogério 
Glatz e Valquiria Michalak.
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Caderno do Campo

As chuvas têm uma das funções 
mais importantes dentro da agricultu-
ra. A água entra pela raiz circula pela 
planta participando de todos os pro-
cessos, compondo a seiva responsável 
por conduzir nutrientes, aminoácidos 
e outros compostos necessários a so-
brevivência e produção vegetal.

A falta da água provoca a diminuição 
das funções e processos no vegetal afetan-
do gravemente a produção.

Porém as pesquisas científi cas 
demonstraram que o uso constante 
de complexos aminoácidos puros na 
quantidade correta e balanceados de 
acordo com a necessidade, aumentam 
a resistência do vegetal a qualquer tipo 
de estresse como frio, vento, excesso, 
falta de água e até mesmo indutor de 
resistência contra doenças. 

Produtos ricos em aminoácidos 
como a prolina presente no aminon 
Active, promovem maior resistência 
celular, regulação osmótica (equilí-
brio entre fl uídos celulares), aumen-
ta a taxa de fotossíntese e diminui a 
transpiração via estômatos preservan-
do mais água dentro da planta. Além 
disso, o composto funciona como uma 
espécie de vacina, ajudando a planta 
a fi car mais preparada para enfrentar 
situações críticas. Esse aminoácido 
pode ser um grande aliado na gestão 
fi siológica e permite que os produto-

Como AMINON ACTIVE vai auxiliar os pomares 
de banana neste período climático adverso

res alcancem novos patamares produ-
tivos.

O período de pós-colheita de 
plantas perenes é considerado um dos 
mais desafi adores, pois as plantas fi -
cam debilitadas com a retirada dos 
frutos e, posteriormente, com o des-
baste do perfi lho. 

Neste cenário, a aplicação de ami-
noácidos com arginina otimiza o acú-
mulo de energia, facilitando a recupe-
ração e produção efi ciente em novos 
ciclos da plantação.

Outro aspecto importante a ser 
observado é em relação às raízes. 
Aminon Active é um complexo com 
vários aminoácidos com ação também 
no desenvolvimento radicular aumen-
tando a capacidade da planta de buscar 
e absorver água. 

De forma geral, as plantas absor-
vem e aproveitam melhor os nutrien-
tes, como Manganês, Zinco, Cálcio 
e Boro, quando eles estão ligados a 
aminoácidos. Isso é essencial para o 
bom desenvolvimento e sanidade da 
plantação.

Desta forma recomendamos apli-
cação mensal de 1 l por hectare jun-
to com os fungicidas para auxiliar no 
controle das doenças e aumentar a re-
sistência da lavoura contra os diversos 
stress como os de defi ciência hídrica 
por exemplo.

Higienização dos alimentos

Os alimentos estão expostos a di-
versos tipos de contaminantes nos locais 
onde fi cam armazenados, no transporte 
e no mercado, por isso é importante que 
seja feita sua correta higienização antes 
de armazenar na geladeira, fruteiras ou 
no armário. 

Talvez você nunca tenha dado tan-
ta importância para esse assunto antes 
do COVID – 19, com toda essa situação 
os cuidados com higienização pessoal e 
alimentar foram redobrados, mesmo que 
até o momento, não existem evidências 
científi cas de que o vírus causador da 
Covid-19 seja transmitido por meio de 
consumo dos alimentos. Apesar disso, 
torna-se importante ter cuidados com a 
obtenção, preparo e manipulação dos ali-
mentos e vale lembrar que essas atitudes 
devem ser realizadas com frequência para 
evitar qualquer tipo de contaminação.

Como higienizar corretamente os 
alimentos?

A substancia mais barata e efi caz 
para a sanitização dos alimentos é o hipo-
clorito de sódio (água sanitária, pura sem 
adição de outros alvejantes) diluída em 
água. A solução pode ser feita com duas 
colheres de sopa (em torno 20 ml) do hi-
poclorito de sódio para cada litro de água.

Os alimentos devem se higienizados 
de acordo com sua embalagem e apresen-
tação, confi ra algumas dicas:

Frutas e hortaliças:
• Retire e descarte folhas, partes e 

unidades dos vegetais que estejam estra-
gadas/danifi cadas; 

• Lave em água corrente os vegetais 
folhosos (folha a folha), frutas e legumes 
(um a um); 

• Coloque os vegetais em solução 
clorada por 15 minutos (1 colher de sopa 
de água sanitária para 1 litro de água); 

• Enxágue os vegetais em água cor-
rente; 

• Armazene adequadamente.

Higienização de ovos:
• Higienizar embalagem antes, com 

álcool 70 % ou solução clorada;

• Lavar as mãos com água e sabão;
• Retirar os ovos e guardá-los na ge-

ladeira em um recipiente adequado;
• Descartar a embalagem em lixeira 

com tampa;
• Lavar as mãos com água e sabão; 
• Lavar os ovos com água e sabão, 

imediatamente antes do uso; 
• Lembre-se de não guardar a emba-

lagem na geladeira.

Alimentos perecíveis (laticínios, 
carnes, aves, pescados, etc):

• Embalagem plástica (em que for 
permitida a lavagem): utilizar água e sa-
bão e secar naturalmente.

• Embalagem de papelão; higienizar 
com o auxílio de um pano multiuso ou pa-
pel toalha úmido em álcool 70 % ou solu-
ção de hipoclorito de sódio.

• Produtos obtidos a granel (fracio-
nado): descartar a embalagem plástica, 
lavar as mãos com água e sabão e trans-
ferir os alimentos para um recipiente com 
tampa antes de armazenar na geladeira.

Higienização de embalagens:
• Vidros, latas e plásticos rígidos po-

dem ser limpos com água e sabão;
• Embalagens fl exíveis podem ser 

limpas com papel toalha e álcool 70%;
• Quando o alimento possuir duas 

embalagens, descarte a embalagem exter-
na antes de guardar o produto;

• Vegetais devem ser lavados e sa-
nitizados com solução clorada antes do 
armazenamento.

Fonte: baseado em dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (ONU). 

Nutricionista Jaqueline Engelamnn 
CRN 10 7477P
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Caderno do Campo

Tendência + 10 dias 
Atualizado: 26/11/2020

Novembro termina e dezembro começa com condição de chuva mais frequente em 
SC, em forma de pancadas, especialmente no período da tarde e noite, por vezes acom-
panhadas de temporais localizados com ventania e granizo, devido à passagem de duas 
frentes frias (dias 30/11 e 02/12) e a infl uência de cavados (área de baixa pressão) no Sul 
do Brasil. Apesar da chuva prevista para o período ocorrer de forma mal distribuída no 
estado, há indicativo de acumulado mais signifi cativo, o que pode amenizar um pouco a 
situação da estiagem. Temperatura mais elevada em SC.

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.

Marcelo Martins– Meteorologista da Epagri/Ciram
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Turismo

BLACK FRIDAY - APROVEITE AS PROMOÇÕES E GARANTA 
SUA PRÓXIMA VIAGEM!

Sim, você leu direito, black friday de viagens! Temos!

Aproveite o momento para planejar a sua viagem com tempo e se informan-
do com relação ao destino desejado.

Atenção, valores para compras somente até o dia 28.

**As cotações são sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio** Destino Agência de Viagens - sua agência online
Instagram: @destinoviagenscpa
Contato: 47 99924-4064 (Vivo/WhatsApp)
E-mail: destinoagenciadeviagens@gmail.com

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

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

=> Somente reservas em hotéis: https://www.booking.com/?aid=1241111

Viaje com “Agente”!
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Esportes Brasileirão 2020 - Série A

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

Neste meio de semana aconteceu a abertura da 23ª rodada do Brasileirão, que 
segue neste sábado e será encerrada na segunda-feira. Domingo não teremos par-
tidas para que aconteça o 2º turno das eleições 2020. Também foi adiada a partida 
Grêmio x Flamengo devido a confrontos dos dois times pela Copa Libertadores.

Quarta-feira(25): Coritiba 0 x 1 Corinthians; Atlético-MG 2 x 1 Botafogo; 

Quinta-feira(26): Fortaleza x Goiás (partida não encerrada até o fechamento 
desta edição)

Sábado: 28/11
 17:00h – Palmeiras x Athlético-PR
 17:00h – Santos x Sport
 19:00h – Bahia x São Paulo
 21:00h – Atlético-GO x Internacional

Segunda-feira: 30/11
 18:00h – Vasco x Ceará
 20:00h – Fluminense x Bragantino

Libertadores 2020
Nesta semana tivemos as partidas de “IDA" pelas oitavas de fi nal da Liber-

tadores/2020.

JOGOS DE IDA - Resultados
LDU 1 x 2 Santos; Athletico 1 x 1 River Plate; Racing 1 x 1 Flamengo; Del-

fín 1 x 3 Palmeiras; Independiente del Valle 0 x 0 Nacional; Libertad 3 x 1 Jorge 
Wilstermann. A partida Inter x Boca Juniors foi adiada em função do falecimento 
de Maradona. Os confrontos entre estas duas equipes acontecerão nos dias 02 e 
09 de dezembro.

Nesta quinta-feira(26) jogaram Guaraní x Grêmio (partida não encerrada até 
o fechamento desta edição)

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

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

Copa do Brasil – Defi nidos os Semifi nalistas
Os confrontos pelas semifi nais estão marcados para os dias 23 e 30 de de-

zembro, (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).

Jaraguá Futsal vence o São Lourenço pelo 
Campeonato Catarinense

O Jaraguá Futsal venceu o São Lourenço, por 2 a 1, na noite de segunda-feira 
(23) pelo Campeonato Catarinense. Com a vitória, o aurinegro chega a sete jo-
gos de invencibilidade na competição. Com o resultado, o Jaraguá permanece em 
terceiro lugar, mas agora com 17 pontos, apenas um ponto atrás do próprio São 
Lourenço e do Blumenau, que ocupam as primeiras colocações. O aurinegro se 
despede da primeira fase na sexta-feira (27), quando recebe o Joaçaba, às 18h, na 
Arena.

Fonte: Diário da Jaraguá – Foto: Paulinho Sauer

Diego Armando Maradona Franco (Lanús, 30/10/1960 – 25/11/2020) foi um fute-
bolista e treinador argentino que atuava como meia e atacante. Um dos maiores futebo-
listas de todos os tempos.

Considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século 
XX, foi reconhecido como um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. 
Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade em seu país natal, 
sendo criada inclusive uma igreja dedicada a ele. 

Seu maior momento foi na Copa do Mundo de 1986 que, na opinião popular, foi 
ganha inteiramente por El Pibe de Oro, outra de suas muitas alcunhas. Internacionalmen-
te, Maradona também se consagrou como herói da equipe italiana do Napoli, um clube 
que, embora tradicional, estava entre os pequenos do país. Com El Diez, o Napoli viveu 
momentos de glória no fi nal da década de 1980, ganhando seus dois únicos títulos no 
campeonato italiano e lutando de igual para igual com as maiores equipes do país.

A carreira de Maradona, porém, foi cercada de controvérsias, que não se limitaram 
aos gramados. As maiores delas foram relacionadas ao seu envolvimento com drogas, 
um vício que acabou por arruiná-lo nos gramados e que por algum tempo o deformou 
fi sicamente. Teve também dois fi lhos fora do casamento que não reconheceu como seus. 
E rotineiramente fazia declarações contra os bastidores da FIFA, principalmente aos seus 
dirigentes, além de Pelé. Morreu aos sessenta anos de idade, na sua residência em Tigre, 
vítima de uma parada cardiorrespiratória. 

Maradona, em números
• Disputou 4 copas do mundo e venceu apenas a de 1986;
• Marcou 345 gols em 680 jogos atuando por seis clubes e seleção;
• Maradona jogou pela seleção sub-20 da Argentina, Argentinos Juniors, Boca Ju-

niors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys e pela Seleção Principal Argentina.

Morre Diego Maradona após parada 
cardiorrespiratória
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Cultura Sugestões de livros que valem a pena ler
Livros

Nunca Saia Sozinho

SE ACEITAR O CONVITE, NÃO 
IGNORE O AVISO. Dentro dos muros de 
uma escola de elite as expectativas são al-
tas, e as regras, rígidas. Na fl oresta, além 
do campus bem cuidado, há uma pensão 
abandonada que é utilizada pelos alunos 
como ponto de encontro noturno. Para 
quem entra, existe apenas uma regra: não 
deixe sua vela apagar ― a menos que você 
queira encontrar o Homem do Espelho.

O Instituto

O novo livro de Stephen King, o Mestre do 
Terror, traz uma história inesquecível sobre um 
grupo de crianças com talentos especiais que 
precisam se unir para derrubar um grande mal. 
... Nessa instituição sinistra, a equipe se dedica 
impiedosamente a extrair dessas crianças toda a 
força de seus poderes paranormais.

O Retorno

Um drama familiar e uma história de 
amor. Se você está querendo desacelerar e 
se concentrar apenas no que é realmente 
importante, O retorno é a leitura comoven-
te de que você precisa.

Femusc 2021 será totalmente online
Maior festival-escola de música erudita do Brasil, o 16º Festival de Música 

de Santa Catarina (Femusc) será realizado online em 2021, no período de 11 a 
31 de janeiro de 2021. A medida foi tomada devido à pandemia do coronavírus 
e visa garantir a continuidade do evento sem oferecer qualquer risco a alunos, 
professores e às pessoas que frequentam as apresentações ao vivo. 

Para o público, haverá reprise de vídeos de grandes momentos das edições 
anteriores, como a obra Carmina Burana, com coral e orquestra e regência da 
maestrina Catherine Larsen-Maguire.

Seguindo os mesmos critérios do festival presencial, o 16º Femusc terá 300 
horas de classes instrumentais, palestras e atividades, de modo a disseminar co-
nhecimento.

O 16º Femusc contará com 46 professores, que além do próprio enriqueci-
mento profi ssional com a experiência, acreditam nos princípios sociais do Fe-
musc, da oportunidade, da igualdade e da luta para alcançar os objetivos mesmo 
diante de situações desafi adoras.

Quarenta professores estarão envolvidos em classes instrumentais, cada um 
apresentando três master classes de duas horas cada uma. Cada classe poderá 
apresentar até quatro participantes ativos que irão interagir com os professores.

A programação contará ainda com palestras da professora Clara Takarabe, 
a continuação do ensino detalhado do Projeto Serioso e os Quartetos de Cordas. 
Além dessas atividades, já conhecidas, haverá uma novidade: a pioneira apre-
sentação do “violin/viola boot camp”, um treinamento exaustivo e intenso criado 
pelos professores Rachel e Charles Stegeman nos Estados Unidos e que agora 
privilegia também o Femusc. Esse processo de treinamento intensivo irá trans-
formar a técnica instrumental de dezenas de violinistas e violistas participantes.

O Femusc 2021 deixará sua maior marca na história deste festival através da 
participação dos ouvintes. Com um link próprio, centenas ou até milhares de par-
ticipantes poderão observar as classes desses mestres, fazer anotações, reforçar o 
conteúdo aprendido e estar presente onde somente um pequeno grupo de músicos 
poderia participar, caso do Projeto Serioso e do Quarteto de Cordas.

As master classes foram organizadas de modo a não existirem confl itos de 
horário entre instrumentos e atividades onde exista interesse mútuo, como por 
exemplo, todas as cordas ou todos os professores e atividades que envolvam um 
mesmo instrumento.

Bem-vindos ao FEMUSC 2021!
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Filmes Cantinho da Gordice
Sugestões de fi lmes que valem a pena assistir

Amor Com Data Marcada 

O fi lme acompanha a história de dois 
estranhos que se cansam de fi car solteiros 
em todos os feriados. Em um trato inusita-
do, os dois concordam em se tornar “acom-
panhantes platônicos” durante um ano, 
desenvolvendo sentimentos fortes um pelo 
outro no processo.

The last days of american crime

Como resposta fi nal ao terrorismo e ao 
crime, o governo dos EUA planeja transmi-
tir um sinal que impossibilita que alguém 
cometa atos ilícitos.

Nocturne

Juliet é uma jovem pianista, assim como 
sua irmã Vivian e tem como objetivo chegar na 
Juilliard School. Entretanto, sua irmã é mais 
talentosa e já tem o futuro garantido, deixando 
Juliet em uma situação difícil, criando um senti-
mento de ódio e rivalidade dentro dela.

The Photograph

Mae Morton fi ca arrasada quando sua mãe 
falece inesperadamente, deixando-a com muitas 
perguntas sem resposta. Depois de descobrir uma 
velha fotografi a de família, Mae viaja ao passado 
de sua mãe em busca de respostas.

Strogonoff / Estrogonofe de camarão

Ingredientes
 • 1 kg de camarão fresco
 • 2 limões para lavar os camarões
 • Pimenta do reino a gosto
 • Sal a gosto
 • 2 cebolas
 • 4 dentes de alho
 • 1 colher de sopa de manteiga
 • 6 colheres de sopa de katchup
 • 2 colheres de sopa de mostarda
 • 6 colheres de sopa de conhaque
 • 2 caixinhas de creme de leite
 • 1 vidrinho de cogumelo em conserva

Modo de Preparo
Lave os camarões com bastante água e limão e depois tempere-os com pimenta do 

reino e sal. Reserve.Numa panela, coloque a manteiga para dourar o alho, e em seguida 
acrescente a cebola para dourar.

Adicione os camarões e vá mexendo. Aqueça o conhaque em uma concha, quando 
pegar fogo despeje sobre os camarões. Acrescente os cogumelos, o katchup e a mostarda. 
Misture bastante e deixe cozinhar por uns 5 min. Por fi m, acrescente o creme de leite 
mexa bem e desligue o fogo depois de 2 minutos. Fica muito bom com arroz branco e 
batata palha.

Palitos de Queijo

Ingredientes
• 300g farinha de trigo
• 120ml água
• 30g manteiga
• 6g levedura fresca
• 6g extrato de malte
• 6g sal
• Recheio:
• 1 ovo
• 1 pitada de sal
• Queijo parmesão ralado a gosto
• Alecrim a gosto

Modo de Preparo
Num recipiente coloque todos os ingredientes e comece a amassar, até que 

forme uma massa integrada, depois continue amassando em uma bancada (uns 20 
minutos), até que a massa fi que mais lisa. Deixe descansar até que dobre de tama-
nho (mínimo 30 minutos). Abra a massa com um rolo, uma camada fi na, de me-
nos de 1cm. Cubra com plástico fi lme e deixe descansar por mais uns 20 minutos.

Numa vasilha, quebre um ovo, coloque a pitada de sal, bata um pouco com 
um garfo para mesclar. Pincele o ovo em cima da massa, em seguida espalhe 
queijo parmesão. Corte a massa em tiras fi nas de 0,5cm com cortador de pizza, e 
ponha cada tira em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve ao forno preaque-
cido a 160ºC por aproximadamente 15 minutos, até que fi que um pouco dourado.
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Click Social

Domingo(29) o dia vai ser inteirinho 
dela. Parabéns Andressa, saúde, paz, alegria, 
felicidades e muuuuitos brigadeiros

Clark Cesar Prawutzki está se for-

mando em cinema. Mãe e pai estão muito 

felizes.

Parabéns Débora, saúde, paz, alegria, 

felicidades, Aproveite este domingo(29) que 

é todinho seu

Segunda-feira(23) esse carinha do bem 

comemorou aniversário. Augusto, re
ceba os 

parabéns da galerinha aqui do JD
C, com vo-

tos de saúde, paz, alegria e sucesso

Nem pense em esquecer que domingo(29) será o ani-
versário da Sandra, ela é muito querida e merece toda a feli-
cidade do mundo. Parabéns Sandra.

Que tal unir o útil ao agradável? Neste fi nal de 
semana corra pro Recanto do Gaudeti pra cumpri-
mentar o Jacir pelo aniversário dele que foi na quarta-
-feira(25) e curta um pouco do paraíso

A amiga Liane comemorou em 

grande estilo seu aniversário nesta quin-

ta-feira(26). Parabéns, saúde e muitas 

felicidades

Que tal um sanduba da hora? Bora Evangelos
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para sempre 
hansa humboldt

albano melchert, - parte i

       Na semana passada contamos a última parte da história de Adelino Hauffe  (in memoriam), que governou o município no período de 09 de março de 1978 a 31 de janeiro de 
1983. Ele entregou as chaves ao seu sucessor e amigo Albano Melchert, que também era morador do bairro Isabel, onde Lino morava. O texto leva a assinatura de Darci Rutsatz.

Nesta semana, contamos a história 
de Albano Melchert, o sexto prefeito elei-
to em Corupá.

Albano morador do bairro Isabel, 
foi um cidadão dedicado aos trabalhos 
comunitários e um político muito respei-
tado e querido pela comunidade. A pontu-
alidade, simplicidade e dedicação à causa 
pública eram suas grandes qualidades.

Ele exerceu um mandato de prefeito 
e foi vereador em duas gestões. Também 
foi presidente da Comunidade Evangé-
lica Luterana da Vila Isabel e presidente 
de APP da Escola Municipal Francisco 
Mees. Albano faleceu em 03 de maio de 
2016, aos 79 anos, por câncer de parótida.

Os dados desta história foram obti-
dos em entrevista com a esposa Hildegard 
Lewin Melchert e os fi lhos Norbert e Jai-
me Melchert.

Começamos a contar a história de 
Albano Melchert pela vida familiar e o 
trabalho na Serraria da família.

Vida familiar
Albano Melchert nasceu em Coru-

pá, no dia 15 de junho de 1937. Filho de 
Guilherme e Venonda Braun Melchert (in 
memoriam). Tiveram cinco fi lhos: Emi-
dio, Rudolfo, Waldemar, Haroldo e Alba-
no. Todos já são falecidos.

A família morou no bairro Isabel 
durante toda sua vida. Guilherme, pai de 
Albano, tinha Serraria e a mãe Venonda 
trabalhava na agricultura. Albano sempre 
ajudou na serraria desde criança e na fase 
adulta assumiu a empresa.

Escolaridade
Albano estudou na Escola Isola-

da Francisco Mees, onde cursou de 1ª 
a 4ª série e não deu continuidade aos 
estudos. Também fez cursos de datilo-
grafi a.

Aos 18 anos, serviu ao exército no 
Batalhão de Guardas, no Rio de Janeiro, 
no período de 20 de janeiro a 27 de de-
zembro de 1956, onde permaneceu por 11 
meses, sendo graduado Cabo. Ficou por 
mais um tempo, trabalhando como mo-
torista de um general e, no ano seguinte, 
voltou a Corupá para continuar o trabalho 
na serraria familiar.

Trabalho na Serraria da família
Após sair do exército, voltou a traba-

lhar na Serraria do pai. Na serraria fabri-
cavam madeiras para caixaria, que eram 
vendidas para indústrias de Joinville.

O fi lho Norbert lembra que uma fase 
marcante e de lucro foi a venda de ma-
deira selecionada para fazer solados de 
tamancos femininos. Tonon, empresário 
de Novo Hamburgo (RS), na área de in-
dústrias calçadistas, procurou seu pai para 
oferecer uma opção de negócio lucrativo. 
Fornecer pranchas de madeira para fazer 
solado de tamancos femininos. Tinha que 
ser madeira branca e leve. Albano aceitou 
o desafi o. Muita madeira foi vendida, mas 
o trabalho era árduo. Junto com o funcio-
nário Fausto Machado, as toras de ma-
deira eram cortadas à serra de mão. Essa 
parte da madeira utilizada não interessava 
aos colonos. Assim, Albano comprava a 
madeira barata e depois de tratada e cor-
tada adequadamente era vendida ao em-
presário Tonon. Nessa fase, Albano ga-
nhou muito dinheiro. Alguns anos depois, 
a serraria foi desativada pelas restrições 
ambientais.

Albano, além do trabalho na serra-
ria, também trabalhava como motorista, 
fazendo fretes. Transportava produtos 
da terra como fumo, banana, madeira e 
outros para diversos municípios. Atuava 
como intermediário comprando e reven-
dendo banana em Porto União, União da 
Vitória e Mallet.

Formação da Família
Albano conheceu a esposa Hildegard 

Lewin na adolescência, em uma domin-
gueira na Sociedade Guarany, apesar de 
ambos não gostarem de dançar. A história 
de amor do casal é muito bonita e estava 
escrita. Ela morava na comunidade Rio 
Paulo, fi lha dos agricultores Otto e Elsa 
Lewin. Quando Hildegard ia a doutrina, 
passava em frente da casa de Albano.

Segundo Hildegard, quando a via 
passar, Albano dizia que um dia se casaria 
com ela. O tempo foi passando e come-
çaram a namorar. No entanto, Hildegard 
em uma atitude corajosa, foi trabalhar 
como costureira na fábrica Mathias, em 
São Paulo. Também aprendeu a arte do 
bordado, que aplicou no próprio vestido 
de noiva. Hildegard trabalhou nesse local 
por um ano. Posteriormente, após ler um 
anúncio de emprego no jornal, mudou de 
função e local. Foi trabalhar como babá, 
em casa de uma família alemã. Ficou lá 
por aproximadamente 2 anos e meio. 
Nesse período, o casal se correspondia 
por carta. Em certa ocasião e por fofocas, 
Albano escreveu que queria ser apenas 
amigo.

Após três anos, Hildegard voltou a 

Corupá e durante a confi rmação de sua 
irmã, reencontrou Albano e o amor falou 
mais alto. Eles reataram e noivaram. Mas 
o destino, pregou nova peça e mais uma 
vez, o sonho do casamento teve que ser 
adiado. O pai de Albano faleceu e os pro-
blemas fi nanceiros com inventários e dí-
vidas impediram o casório. Sendo assim, 
Hildegard novamente foi trabalhar como 
babá em São Paulo, desta vez em casa de 
família de judeus, onde cuidava de duas 
crianças e as levava para a Escola Ma-
ckenzie. A família era bastante religiosa, 
mas não mantinha muito diálogo com os 
empregados.

Após um período, Hildegard voltou 
a Corupá e se casou com Albano no dia 
11 de junho de 1959. Desta união, tive-
ram quatro fi lhos e oito netos. Os fi lhos 
Norbert, formado em administração, do 
ramo de construção civil, mora em Curi-
tiba, Edibert, médico urologista, mora em 
Florianópolis, Romi, empresária, mora em 
Barra Velha, e Jaime dentista, mora em 
Corupá e trabalha na Prefeitura de Corupá.

A história do casal é muito bonita e 
viveram uma vida seguindo a palavra de 
Deus. Eles permaneceram casados por 57 
anos. Aos 82 anos, Dona Hildegard, lem-
bra do marido com muita saudade. “Ele 
foi um ótimo marido, que me auxiliava em 
tudo.  Nos dávamos muito bem. Nossos fi -
lhos foram educados na palavra de Deus. 
Albano foi um exemplo de pai de família. 
Quando fi cou doente, eu o cuidei por dois 
anos e cinco meses. Fiz tudo de coração e 
por amor”.

Hildegard lembra de um momento de 
muita emoção, quando Albano lhe acari-
ciou o rosto e reafi rmou o amor em uma 
linda declaração: “Mãe, você é tudo para 
mim, não faz besteira. Eu gosto tanto de 
você. Que bom que você foi minha mu-
lher.”

Atualmente, Hildegard continua 
morando na mesma residência na estrada 
Isabel. Ela gosta de ouvir música, ler a 
Bíblia, assistir bons programas e as men-
sagens do pastor Augustus Nicodemus, 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu 
canal de YouTube. O clima da casa é de 
muita leveza e paz, fazendo as pessoas se 
sentirem muito bem.

Durante a semana, Hildegard tem au-
xílio de uma cuidadora e aos fi nais de se-
mana, os fi lhos se revezam nos cuidados e 
visita à mãe. A família segue muito unida 
e nos ensinamentos dessa matriarca, que 
é um exemplo de fé e perseverança. A fé 
é sua grande aliada, desde criança e esses 
ensinamentos foram repassados aos fi lhos.



Vereador quer nominar rua no bairro 
Seminário

O vereador Felipe Rafaeli Rodrigues(PSDB), na última sessão da Câmara de 
Vereadores de Corupá, deu entrada em ofício de sua autoria solicitando que seja de-
nominada a rua 177, no bairro Seminário, como Rua Leopoldo Millnitz.

Apesar de nascido em Jaraguá do Sul, a partir dos 14 anos Leopoldo Millnitz 
fixou residência em Corupá onde morou inicialmente no Morro do Garrafão e poste-
riormente adquiriu uma área de terra na lateral da rua Padre Gabriel Lux onde residiu 
até a sua morte em 31/10/1988.

Esta área de terra é conhecida como Loteamento do Millnitz e lá vivem filhos, 
netos e bisnetos. A parte da família Millnitz que mora nesta rua está na expectativa 
de que o pleito do Vereador Felipe seja aprovado pelos demais vereadores, para di-
zerem com orgulho o nome da rua onde moram. 

A foto apresenta parte dos Millnitz moradores da rua 177, Vigando, Áu-
rea, Rolando, Leonita, Ivete, Josiane, Marlene, Miriane, Marlete e Gabriela, 
que apenas por conta da pandemia não estarão acompanhando pessoalmente 
a sessão da Câmara que votará o Projeto de Lei, mas estarão na torcida.


