
MAIS QUE INFORMAÇÃO: CREDIBILIDADE. MAIS QUE UM JORNAL: A REFERÊNCIA.

JDCSEXTA-FEIRA

04 DE DEZEMBRO DE 2020

ANO 18 – EDIÇÃO 587

TIRAGEM 2.000 EXEMPLARES 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Circulação: 

Corupá e 
Jaraguá do Sul Internet e Telefone

47 3375 2304             99271 224447 3375 2304             99271 2244

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

Página 4Página 4 Página 02Página 02

JDC

Resumo da semana

Página 6Página 6

Página 12

Empregos em CORUPÁ
Esporte: brasileirão e Libertadores Página 11Página 11

Língua SoltaLíngua Solta

Por: Claudio Augusto A. Silvino

JDC

Gafanhotos - Plano de emergência 
do RS já está elaborado

Com mais de 160 pacientes em isolamento após confi rmação 
de covid-19 e 100% de ocupação dos leitos de UTI em Jaraguá 
do Sul, o jeito é declarar guerra ao coronavirus antes que saia 
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Escritório em novo endereço
Um ex-“aceçor” da atual admi-

nistração já está atendendo em novo 
endereço. Dizem os maldosos passari-
nhos sempre atentos que, momentane-
amente, este ser vagou seu espaço no 
paço municipal e, enquanto aguarda 
01 de janeiro e seu novo espaço, aten-
de em novo endereço.

Por falar em novo endereço
Um dos endereços que tem sido 

muito visitado, e usado, é o da secre-
taria de esporte e turismo. O outro fi ca 
lá pras bandas do Itapocú.

Deplorável
A Ponte Baixa já estava em situ-

ação precária fazia tempo, mas agora 
o asfalto ali pras bandas do Itapocú tá 
fi cando igual. 

Passarinhos explicam
O problema está na romaria de 

pretendentes que aumentou conside-
ravelmente o trânsito no trecho. São 
pretendentes a namoro, noivado, casa-
mento, facada e até mesmo uma dor-
midinha de “conchinha”, o pessoal tá 
aceitando qualquer coisa.

Por falar em pretendentes
Brasileiro é complicado qualquer 

coisa já sai apostando. Tem bolão cor-
rendo com os nomes, tem gente até 
apostando alto no que chamam de fi -
gurinhas carimbadas.

Figurinhas carimbadas
Creio que muita gente fi cará ma-

goada com as nomeações, mas vai ser 
impossível agradar gregos, troianos e 
sicranos. (acho que não era bem isso, 
mas agora fi ca assim). 

Entenda o caso das fi gurinhas
Existem os técnicos, os profi ssio-

nais, os palpiteiros, os especialistas, 
os tetólogos, enfi m é muita gente pra 
atender e satisfazer.

Nervosinho
Dizem que aquele deputado fe-

deral dos 87.345 votos conseguidos 
no estado em 2018 já está se coçando, 
mas não pra ajudar seus eleitos ou os 
municípios de sua região. Ele já está 
mirando 2022, ou seja, pelo que tudo 
indica, “tudo segue como antes nas 
terras da banana mais doce do brasil”. 
Acho que confundi novamente.

Passarinhada do djanho
Apesar da acelerada neste fi nal 

de mandato, parece que o atual pre-
feito não vai conseguir inaugurar to-
das as obras pretendidas. Pelo o que 
dizem vai fi car para a próxima gestão. 
Rola um papo de que houve sabota-
gem para causar o atraso na entrega 
das obras. Só não entendi o papo da 
“sabotagem”.

Onde está Wally?
Por onde andam alguns compa-

nheiros de primeira hora, que aju-
daram a afundar o barco? Estranho, 
muito estranho.

Onde está Wally? II
A maldade de alguns passarinhos 

parece não ter limites. Um destes 
maldosos veio com papo cheio de pe-
dir segredos, com direito a dedinhos 
em cruz na frente da boca jurando ser 
verdade de que um “aceçor” da atual 
administração está tentando emplacar 
um cargo para um seu parceiro, gran-
de articulador. Só observo, e armaze-
no.

Onde está Wally? III
Parece que o cargo pleiteado e 

prometido é o de assessor jurídico da 
Câmara. Estranho é que já sei que tem 
mais cargos prometidos e “preenchi-
dos”.

Onde está Wally? IV
Isto explica o motivo da luta fer-

renha em ter a maioria na Câmara. 
Dizem os maldosos de plantão que 30 
moedas é para os fracos. Só observo.

Excesso de oferta
Com a defi nição da pessoa que vai 

ter a caneta cheia de tinta numa mão, e 
o chicote na outra, a disputa fi cou para 
quem vai ocupar as outras cadeiras. Exis-
te excesso de oferta de pretendentes em 
algumas pastas como cultura, turismo, es-
portes. Já em outras que exigem trabalho 
de seus ocupantes, como saúde, assistên-
cia social e agricultura, a coisa vai exigir 
muita calma nessa hora.

O meu, primeiro
É inimaginável que no fi nal des-

te ano, que não foi fácil pra ninguém, 
uma disputa ridícula entre dois sindi-
catos imponha mais uma dose de so-
frimento a um povo que já não tinha 
muito a comemorar e pretendia usar 
este período para minimizar os estra-
gos na economia em 2020.

O meu, primeiro II
A falta de acordo entre o sindica-

to patronal e o sindicato dos empre-
gados quase deixou a região sem ho-
rário diferenciado para as compras de 
Natal. Realmente seria esperar demais 
que houvesse acordo entre “represen-
tantes” das categorias, mais preocupa-
dos com os seus umbigos. Só espero 
que os fi liados lembrem disso nas pró-
ximas eleições. O acordo saiu aos 45 
do segundo tempo, e quase foi para a 
disputa por pênaltis.

O meu, primeiro III
Eu recomendaria às pessoas en-

volvidas neste embate para que as-
sistam o fi lme “Amor Além da Vida”. 
Em uma cena do fi lme um artista jus-
tifi ca uma sua atitude respondendo ao 
outro “Às vezes, quando a gente ga-
nha, a gente perde. Às vezes, quando 
a gente perde, a gente ganha”.

I Love You Passarinhada
Quando publiquei que muito em 

breve aconteceria o casamento entre 
um senador do PL-Partido Liberal e 
alguns corupaenses, mirando 2022, 
me chamaram de louco e riram dos 
meus passarinhos.

Passarinhada I Love You so much
Nesta semana o casal de pombinhos 

já foi visto de mãos dadas andando por 
Corupá. Como é lindo o amor.

Os Especialistas
Tem gente que perde tempo vendo 

programas humorísticos totalmente sem 
graça na TV. Eu prefi ro ler os comentá-
rios das postagens no facebook, que além 
de infi nitamente mais engraçados, você 
ainda recebe gratuitamente opiniões dos 
especialistas abalizados, sempre de plan-
tão e prontos a opinarem com profundo 
conhecimento de causa.

Os Especialistas II
Nem é preciso pesquisar muito, qual-

quer assunto publicado/postado e os espe-
cialistas surgem. Pegue como exemplo o 
assalto em Criciúma. Teve até especialista 
afi rmando que a situação seria pior se li-
berassem o porte de arma. Até agora a que 
eu gostei mais foi da opinião de um espe-
cialista que recomendou a balística para 
chegar aos donos das armas e prendê-los.

Os Especialistas III
Mas os especialistas em corona-

virus são os melhores, alguns até pos-
suem torcida. Consultar médico pra 
que se os especialistas me atendem 
na hora em que preciso e nem me co-
bram a consulta ? Pra dizer a verdade 
os especialistas possuem um enorme 
inconveniente, não “dão atestado”.
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Dr. Lucas Kasmirski
MÉDICO VETERINÁRIO
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Dr. Lucas Kasmirski
MÉDICO VETERINÁRIO
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(47) 3375-1223 (47) 99975-1333@cindymullerimoveis
CRECI 19367 Av. Getúlio Vargas, 127, Centro - Corupá/SCwww.cindymcorretora.com.br

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

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

OPORTUNIDADE LOTE 1.180M²
 NO ANO BOM INICIO DA RUA DA CAIXA DA ÁGUA

IMÓVEL COM ESCRITURA E VARIAS ARVORES
TERRENO PARA QUEM GOSTA DE ESPAÇO

FINANCIÁVEL, VENHA FAZER UMA SIMULAÇÃO

APENAS  R$ 85.000,00

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

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$ 142.000,00 PROMOÇÃO

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$ 489.000,00 

PROMOÇÃO NO CENTRO
TERRENO COM 500M² CASA 100M² ESCRITURADO 

50M DO TERESA RAMOS TROCA POR CASA NA PRAIA

APENAS  R$ 265.000,00

29/11 – Elsa Maria Steciuk, 63 anos – Crematório Catarinense

30/11 – Ivo Westphal, 70 anos – Martin Lutero

02/12 – Norberto Radunz, 75 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
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Avenida Getúlio Vargas, 392 / Corupá 
Contatos: 3375-1118   |   3375-2716   |   9 8465-1095

e-mail: avenida@avenidacontabil.com.br

Secretário de saúde testa positivo para covid-19
Na quarta-feira(02) o secretário de saúde Michael Marques comunicou haver 

testado positivo para coronavirus. No comunicado Michael informa estar com 
sintomas leves e ter iniciado o tratamento adequado conforme padrão mundial.

“Devido ao meu serviço ser de exposição diária ao vírus não tenho escolha, 
porém tu que não precisa estar exposto, evite ao máximo sair de casa. Agora 
mais do que nunca é momento de cuidar dos idosos, dos nossos familiares que 
amamos e além de tudo é ter amor ao próximo.”. 

Finalizando Michael faz um alerta “Peço que nossa população colabore, nos 
ajude a conter essa onda, estando com covid-19 além do tratamento inicial deve-
mos contar com a sorte de nosso organismo reagir bem, então não conte com a 
sorte, previna-se.”.

Carlos Moisés é absolvido no caso do reajuste dos procuradores
Por 6 votos a 3 e uma abstenção, o governador Carlos Moisés da Silva (PSL) 

foi absolvido da suposta prática de crime de responsabilidade na concessão de 
reajuste salarial aos procuradores do Estado. A sentença foi proferida na sexta-
-feira (27) na sessão do Tribunal Especial de Julgamento, realizada no Plenário 
da Assembleia Legislativa.

O governador estava afastado das funções desde 27 de outubro, quando o 
tribunal acatou a denúncia contra ele e deu início ao julgamento. Para que Moisés 
fosse condenado e perdesse em defi nitivo o cargo de governador, eram necessá-
rios, no mínimo, sete votos pela condenação (2/3 dos 10 membros do tribunal).

Moisés ainda responde a um segundo processo de impechment, referente 
ao caso dos respiradores comprados junto à Veigamed e à tentativa da contrata-
ção de hospital de campanha em Itajaí, entre outras supostas ilegalidades. Este 
processo aguarda a votação do relatório pelo acatamento ou arquivamento da 
denúncia, o que deve ocorrer ainda este ano.

Temporal causa pânico e destruição
O forte temporal ocorrido por volta das 4 horas da madrugada dessa quinta-

-feira causou alguns incidentes relacionados a quedas de árvores em pelo menos 
três regiões da cidade. Segundo o diretor de Defesa Civil da Prefeitura de Jaraguá 
do Sul, Hideraldo Colle, a situação mais grave foi registrada no bairro Amizade, 
quanto uma árvore caiu sobre uma residência. Não houve vítimas, apenas danos 
materiais. Em uma praça no mesmo bairro, outra árvore caiu dentro de um pe-
queno ribeirão.Outras duas ocorrências do gênero também foram registradas na 
região da Vila Machado, no bairro Nereu Ramos e no bairro Vila Lalau. No pri-
meiro, um galpão foi atingido. Já na Vila Lalau, a rua João Marangoni foi obstru-
ída. Ainda na manhã dessa quinta, equipes da Defesa Civil atuaram para liberar 
os locais atingidos.Apesar da intensidade da chuva, não houve atendimentos re-
lacionados à alagamento, mas algumas situações pontuais foram registradas. No 
prédio da Secretaria Municipal de Educação, o entupimento de uma das calhas 
causou infi ltração e dano à central telefônica, mas ainda nessa manhã equipes 
técnicas já haviam providenciado os reparos necessários e o serviço foi restabele-
cido.A Defesa Civil Estadual já havia emitido um alerta de novos temporais para 
as próximas horas para todas as regiões catarinenses. A alteração meteorológica 
seria ocasionada pelo encontro de sistema de baixa pressão com uma frente fria 
entre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O forte temporal desta madrugada também causou muitos estragos em Co-
rupá. Tivemos árvores caídas sobre fi ação elétrica e, também, alguns postes. A 
Defesa Civil atuou deste o início da madrugada na interdição de vias, corte de 
árvores e acionamento da Celesc, tentando minimizar o impacto na população 
que estaria se deslocando para casa ou para seu local de trabalho. 

A previsão meteorológica é praticamente unânime nas previsões de que o 

mês de dezembro este fenômeno se repetirá diversas vezes, com os temporais 
ocorrendo a partir dos fi nais de tarde, refl exo do calor verifi cado durante o dia.

Prefeito eleito de Barra Velha promete uma nova realidade
Douglas Elias da Costa(PL), eleito com 6.041 votos, se preparou nos últimos 

4 anos para ser prefeito de Barra Velha. Mesmo tendo sido procurado por diversos 
partidos para coligação, optou por uma chapa pura, evitando a partilha de cargos 
e garantindo autonomia para governar a cidade. Sua campanha foi uma campanha 
simples, sem recursos, baseada na sua honestidade e interação com a comunidade 
onde sempre executou serviço social. Neste momento tem visitado os municípios 
onde residem diversos frequentadores de Barra Velha e proprietários de imóveis e 
o objetivo é simples agradecer aos barra-velhenses pelo apoio e confi ança, reafi r-
mar sua promessa de uma nova história para o município; e convidar a todos para 
visitarem a cidade, sendo testemunhas de novos tempos.

Douglas terá muito trabalho pela frente pois está herdando alguns problemas 
da atual administração, como, por exemplo, um empréstimo de R$ 20milhões (se-
gundo informações não ofi ciais, deste montante já foram gastos R$ 11milhões), 
e uma boa parcela deste valor usada em pavimentação comunitária com previsão 
de onerar os munícipes em valores próximos a R$ 4mil, cada um. Tem o problema 
da enchente em alguns bairros; o projeto de criação e instalação de Unidade de 
Pronto Atendimento 24h, implantar mecanismos que garantam que os recursos 
cheguem ao seu destino, por exemplo recurso da educação, indo para a educação, 
ao invés de seguir para outra pasta. O prefeito eleito também chamou a atenção 
para o quadro atual de servidores da prefeitura formado por 1.400(630 efetivos) 
pessoas quando, segundo sua estimativa, seriam sufi cientes 900. A intenção é re-
duzir o quadro gerando uma economia próxima a R$ 600 mil. Outra preocupação 
é com as famílias que frequentam Barra Velha, Douglas quer recebe-los bem, 
despertando nos turistas eventuais a vontade de voltar, e nos turistas que possuem 
imóveis no balneário, o efeito multiplicador que aumente a frequência e, por con-
sequência, a arrecadação.

Contratações de crédito rural entre julho e novembro têm alta de 19%
O crédito rural manteve desempenho favorável no período de julho a novem-

bro deste ano, quando as contratações atingiram R$ 108,75 bilhões, aumento de 
19% em relação à igual período da safra anterior. De acordo com o Balanço de 
Financiamento Agropecuário da Safra 2020/2021, o destaque dos cinco meses da 
aplicação dos recursos do Plano Safra 2020/2021 foi para os fi nanciamentos de 
investimento, que aumentaram 46%, situando-se em R$ 32,4 bilhões, e para os 
créditos de custeio, cujo valor contratado foi de R$ 60,27 bilhões, alta de 13%.

As operações com industrialização fi caram em R$ 6,6 bilhões, incremento de 
9%. O crédito para comercialização teve queda de 7%, em resposta à continuida-
de do cenário de preços agrícolas elevados.

As contratações de crédito de investimento pelos programas Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) aumentaram 7,3% e 13,4%, respectivamente. A 
participação desses programas no total de crédito rural foi de R$ 32,6 bilhões 
(30%) e as contratações pelos demais produtores se situaram em R$ 76,09 bilhões 
(70%).

O diretor do Departamento de Crédito e Informação do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo, enfatiza que os fi nan-
ciamentos de custeio e de investimento feitos com recursos subvencionados, no 
Pronamp, no valor de R$ 9,84 bilhões, respondem por 67% do total contratado 
nesse programa, e que no Pronaf essa participação foi de R$ 11,56 bilhões ou 
64% do total contratado, evidenciando o elevado nível de apoio conferido a esses 
produtores.
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VAGAS DE EMPREGOS  CORUPÁ
34 Vagas da Central de Emprego de Corupá

5 - Vagas para 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 - Operador de CNC com experiência - AGF
1 - Montador ou auxiliar de montador com experiência - PLANEJA/ Móveis sob 

medida
1 - Trabalhador rural para plantação de banana - Madefi nger
1 - Marceneiro com experiência 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 - Para almoxarifado e lançamento de notas: ser graduado ou estar cursando: Admi-

nistração, ciências contábeis, logística ou processos gerencias; ter carteira de Habilitação 
- Forma Forte

3 - Auxiliar de produção - Trada Portas
1 - Operador Seccionadora com experiência - Domus
1 - Auxiliar de Produção (feminino) - Domus
2 - Auxiliar de Produção (masculino) - Domus
1 - Vaga temporária para atuar em sorveteria. Acima de 18 anos - QÓtimo Sorveteria.

Para mais informações ou encaminhar o currículo, e-mail recepcao.assistencia.coru-
pa@gmail.com, especifi cando a vaga para qual quer se candidatar, ou deixar o currículo 
impresso na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, na Rua Otto Hillbre-
cht, 370, no bairro Bomplandt. Um modelo de fi cha de inscrição pode ser encontrado no 
site da Prefeitura de Corupá. 
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Governo do Estado defi ne novas medidas para 
enfrentamento da Covid-19

Após se reunir com representantes da Federação Catarinense de Municípios (Fe-
cam), o governador Carlos Moisés decidiu nesta quarta-feira(02), adotar novas medidas 
restritivas para enfrentamento da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. Em comum 
acordo com os prefeitos das 21 maiores cidades do Estado, optou-se pela implementação 
de um toque de recolher durante a madrugada e pela manutenção do transporte coletivo, 
desde que seja respeitada uma ocupação máxima de 70% da capacidade dos ônibus. As 
medidas valerão para todo o Estado por um período de 15 dias a partir edição do decreto, 
que deverá ser publicado em até 48 horas.

Também será tornado obrigatório o uso da máscara em todos os ambientes, com 
exceção dos espaços domiciliares. Segundo o governador, as medidas têm o objetivo de 
frear o avanço da doença ao mesmo em que mantêm as atividades econômicas do Estado 
em funcionamento. Medidas semelhantes foram adotadas nos estados do Paraná e do Rio 
Grande do Sul. Em relação ao comércio, prefeitos e Governo do Estado deliberaram pela 
possibilidade de ampliação dos horários de atendimento no fi m de ano, para não promover 
aglomerações.Na parte da noite, os estabelecimentos deverão fechar as portas até as 23h, 
com a possibilidade de atender os clientes que já se encontrarem no recinto até meia-noite.

Também nesta quarta-feira, foi divulgada  a nova classifi cação da Matriz de Risco, 
que coloca 15 das 16 regiões de saúde em alerta gravíssimo. Apenas o Extremo Oeste 
segue em nível grave. A taxa de transmissibilidade apresenta-se como gravíssima em 14 
regiões.

Ainda de acordo com a Matriz, apenas as regiões do Planalto Norte e Extremos 
Oeste não tiveram um aumento no número de óbitos. Desde o dia 24 de novembro, data 
de divulgação da última matriz, Santa Catarina registrou 46.545 novos casos e 325 óbitos 
causados pela Covid-19.

Fonte: Assessoria de Imprensa – SECom

Corupá inaugura Central Covid-19
Corupá inaugurou nesta quinta-feira (3) a Central Covid-19, para agilizar as coletas 

(testes para Coronavírus) e monitoramento de casos. A Central foi montada na sala de au-
ditório da Escola Municipal São José, em um ambiente único para atuação da Vigilância 
Epidemiológica na cidade. No espaço vão atuar os quatro agentes epidemiológicos que 
realizam o monitoramento dos pacientes confi rmados e suspeitos, e membros da Vigilân-
cia Epidemiológica. Todas as demandas referentes aos atestados médicos e afastamentos 
também serão fornecidas no local.  

A partir de agora, todos os testes também serão realizados diretamente na Central 
Covid-19. Mas é importante salientar que são feitos somente exames previamente agen-
dados. Não é possível se dirigir diretamente ao espaço para solicitar o teste de Covid-19, 
sem antes ser analisado por um médico.

A orientação ao morador ainda é a mesma: ir ao Pronto-Atendimento 24 horas ao 
identifi car sintomas suspeitos de Coronavírus. Este primeiro atendimento médico e emer-
gencial segue sendo realizado no PA. O profi ssional médico que atua na unidade que infor-
ma a Vigilância Epidemiológica sobre os casos suspeitos. Em seguida, a Vigilância entra 
em contato via telefone com o paciente para agendar o horário para o teste. O paciente 
segue então até a Central Covid-19, na escola São José, para a realização do exame no dia 
e hora marcada.

Lembrando que o PA 24h de Corupá neste momento atende onde é o posto de saúde 
do bairro Seminário (ESF1), na rua 1º de Maio, número 237. Todos os serviços de emer-
gência e atendimento específi co para Covid-19 foram transferidos ao local. O contato é o 
(47) 3375-3127.  

Preferência contato por telefone
A Central Covid-19 de Corupá irá funcionar das 7h30 às 11h30 e das 12h30 até 

16h30, de segunda a sexta-feira (mesmo horário dos postos de saúde). O morador também 
pode procurar o espaço para tirar dúvidas sobre sintomas e atestados por afastamento.

“Mas neste momento que estamos com muitos casos ativos de Coronavírus, pedimos 
que a comunidade opte em procurar a Central Covid pelo telefone, para evitar circular 
no ambiente que estão sendo feitas as coletas”, explicou a enfermeira responsável pela 
Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Saúde de Corupá, Dayana Mahs 
de Freitas.

São cinco números de telefones disponibilizados para a população. As dúvidas po-
dem ser solicitadas nestes números, até de preferência por Whatsapp. As solicitações serão 
respondidas sempre no horário de funcionamento da Central (até 16h30).

Confi ra os números:
Contato geral da Epidemiologia: (47) 99222-6925
Contato direto de pacientes atendidos pelo posto de saúde ESF1: (47) 99236-5760
Contato para pacientes do ESF2: (47) 99237-2497
Pacientes ESF3: (47) 99243-3476
Pacientes ESF4: (47) 99249-8326

Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Corupá / Fotos: Prefeitura de 
Corupá/Divulgação
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Espécie é diferente da que se aproximou do território brasileiro em agosto e 
não tem característica de realizar grandes voos, segundo técnicos do país vizinho. 
Profi ssionais brasileiros e argentinos monitoram o deslocamento.

O governo da Argentina detectou uma nova nuvem de gafanhotos que está a 
poucos quilômetros do Rio Grande do Sul.

Na última sexta-feira (27), o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-
alimentar (Senasa) relatou a presença do grupo de insetos nas cidades de Campo 
Viera e Itacaruaré, na província de Misiones, que faz divisa com as cidades brasi-
leiras de Rincão Vermelho e Porto Xavier.

Técnicos do país vizinho dizem que esse gafanhoto não é do mesmo tipo do 
que chegou a ser aproximar do Brasil em agosto. Essa espécie, conhecida como 
tucura, não costuma se locomover a grandes distâncias, o que pode evitar a entra-
da dela em território brasileiro.

Até o momento, esses insetos foram observados em três fazendas no mu-
nicípio de Campo Viera e em uma em Itacaruaré, sem grandes prejuízos — há 
registros apenas de ataques a algumas lavouras de erva-mate.

Profi ssionais dos dois países estão monitorando o deslocamento dos insetos 
e pedem para que os agricultores das duas regiões avisem às autoridades sobre 
qualquer novidade.

Desde o começo do ano, o governo do país vizinho monitora as nuvens de 
gafanhotos. Até agosto, eram 9 grupos de insetos que viajam pelo país, especial-
mente no norte da Argentina, perto da fronteira com o Paraguai.

No mesmo mês, técnicos argentinos conseguiram eliminar a nuvem que tra-
zia mais riscos ao Brasil, também na divisa com o Rio Grande do Sul.

Plano de emergência do RS contra gafanhotos já está elaborado
Os surtos de gafanhotos em lavouras dos municípios de Santo Augusto, São 

Valério do Sul e Bom Progresso, todos no Rio Grande do Sul, estão sendo moni-
torados pelas equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr).

De acordo com a pasta, as espécies foram identifi cadas como indivíduos 
adultos de Zoniopoda iheringi e ninfas de Chromacris speciosa, ambas da família 
Romaleidae, que não tem hábitos migratórios como as espécies registradas na 
Argentina.

“A ocorrência desse grupo de insetos é esperada devido ao clima seco e à 
baixa precipitação acumulada nas últimas safras de verão e são comuns em países 
da América do Sul. Também não são consideradas pragas agrícolas”, diz Ricardo 
Felicetti, chefe da Defesa Sanitária Vegetal do Rio Grande do Sul.

Segundo estudo da Seapdr, foi observado que a preferência de hospedagem 
dos gafanhotos está centrada nas áreas de mata nativa e vegetação espontânea. 
A prioridade dos levantamentos é constatar se há desequilíbrio nas populações 
naturais com possibilidade de danos às lavouras.

Segundo Ricardo Felicetti, é importante que os agricultores continuem ob-
servando se há crescimento expressivo das pragas nas plantações. E ele deixa um 
alerta: não deve ser realizada nenhuma aplicação de produtos químicos contra os 
insetos.

“Os produtores não devem tomar medidas preventivas frente às infestações, 
já que isso pode aumentar o desequilíbrio entre os inimigos naturais dessas es-
pécies e agravar os danos futuramente. Havendo constatação de surtos, deve ser 
realizada comunicação através da rede de vigilância, pelos canais autorizados”, 
recomenda.

JDC com informações do Canal Rural e do G1

Nova nuvem de gafanhotos está bem próxima 
da divisa com o Brasil, diz governo argentino

Gafanhoto da espécie tucura, que, segundo técnicos argentinos, não costuma se locomover 
a grandes distâncias — Foto: Héctor Medina/Senasa

Trânsito na Serra do Rio do Rastro sofrerá 
alterações nos meses de dezembro e janeiro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o 
tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro sofrerá alterações durante os meses 
de dezembro e janeiro.

Para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego 
fi cará bloqueado das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 
13h. Já para os condutores que irão descer a Serra com destino ao Sul, o tráfego 
fi cará bloqueado das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 
14h.

A alteração é necessária para não haver o encontro de veículos nos dois sen-
tidos nos pontos mais críticos do trecho. O fl uxo será controlado pela Polícia Mi-
litar Rodoviária Estadual (PMRV).

Intervenções em 25 pontos críticos

As intervenções serão realizadas em 25 pontos críticos, que passarão por me-
lhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas, de acordo com as 
necessidades específi cas. Também será feita a retirada de blocos rochosos e outros 
materiais que estão soltos e sobre os taludes. Atualmente os trabalhos estão sendo 
realizados em sete pontos ao longo da rodovia.

A ação faz parte do programa Novos Rumos e conta com recursos do Gover-
no Federal de mais de R$ 19 milhões. A previsão é que as obras sigam até maio 
de 2021.

O trabalho consiste em colocar telas metálicas de alta resistência com gram-
pos para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas frequentes 
ao longo da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. O plano de trabalho prevê que a 
intervenção ocorra de maneira simultânea em outros pontos da rodovia que faz a 
ligação entre o Sul e o Planalto catarinense.

Fonte: Assessoria de Comunicação – SIE
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Caderno do Campo
Alimentação nos dias quentes

Nos últimos dias, uma forte onda de calor está aparecendo. Você sabe o que 
comer nos dias mais quentes? Confi ra algumas dicas que podem ajudar a ameni-
zar essa sensação e trazer uma sensação melhor para o seu dia.

O calor pode gerar um certo desconforto e fazer com que algumas pessoas 
sintam perda de apetite, cansaço anormal, moleza, dor de cabeça e outros descon-
fortos que podem aparecer em dias de calor extremo. Aposte em alimentos leves 
e nutritivos, estes são ideais para auxiliar o corpo a se reestabelecer. 

Com a transpiração, é normal que o corpo perde água e sais minerais através 
do suor, se tornando assim importante manter a hidratação. A sede é um sinal do 
corpo, informando que o corpo está com estoques reduzidos de água para realizar 
suas funções. Sendo assim, não espere sentir sede para se hidratar, mantenha uma 
garrafi nha de água sempre ao seu alcance.

 Sempre que possível se hidrate com água, nada de abusar de sucos, refrige-
rantes e cervejas pois eles contribuem para a perda de água! Ao invés disso se for 
necessário, intercale com chás gelados e água de coco. 

Para as pessoas que possuem difi culdade de beber água, podem usar a opção 
de saborizar, sendo uma ótima opção para aumentar o consumo. Pode-se colocar 
pedaços de frutas como laranja, limão, morango, abacaxi, especiarias como cane-
la ou ervas como manjericão, hortelã entre outros.

No geral, vale a dica de priorizar refeições mais leves e frequentes, evitan-
do refeições pesadas, gordurosas e industrializados que diminuem a digestão. 
Priorize preparações grelhadas, sanduíches frios, coma muitos vegetais e frutas e 
cereais integrais que proporcionam a sensação de saciedade e frescor, sem deixar 
a sensação de estufamento.

Sabe aquela vontade de algo bem geladinho? Sorvete e picolé de frutas são 
boas opções, você pode congelar as frutas e bater com leite, iogurte natural ou 
água de coco e o melhor não é necessário adicionar açúcar. Veja abaixo uma re-
ceita para você se deliciar nos dias quentes.

Smothiee de morango e banana

Ingredientes:
• 10 a 15 unidades de morango picados
• 2 bananas caturra picadas
• Iogurte Natural 

Modo de preparo:
Higienize as frutas. Pique o morango e banana e coloque em um recipien-

te no congelador. Após congelado, bata 
com iogurte natural em um liquifi cador.

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

Nutricionista Jaqueline Engelamnn 
CRN 10 7477P

5 de dezembro, Dia Mundial do Solo, 
é alerta para a importância 

O dia 5 de dezembro tem por objetivo sensibilizar a sociedade para promover a cons-
ciência de que os solos são fundamentais para a sustentabilidade da vida na Terra. É ur-
gente reconhecer o solo como um sistema vivo, formado da integração entre minerais, ar, 
água e organismos, e também primordial para o desenvolvimento agrícola, a estabilidade 
dos ecossistemas, a segurança alimentar e as pressões de uma população em crescimento 
mundial.

O solo é vital para o planeta e realiza funções responsáveis por produzir a alimen-
tação humana e animal, conservar a biodiversidade e os ciclos naturais, reduzir o im-
pacto das mudanças climáticas, gerar bioenergia, sustentar construções, proteger águas 
subterrâneas e superfi ciais como fi ltro e armazém, entre outras. Apesar de todas essas 
contribuições aos seres vivos, o solo não tem sido adequadamente tratado pelos humanos, 
os únicos capazes de, ao mesmo tempo, usá-lo e conservá-lo. O mau uso e a falta da con-
servação dos solos, a seca e as queimadas, continuam a representar sérios desafi os locais 
e globais para promover a sustentabilidade.

O dia 5 de dezembro foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o 
Dia Mundial do Solo através da Resolução n.º 68/232 de 20/12/2013. A base do documen-
tos é formada pelos seguintes princípios: 1) Os solos são fundamentais para a sustentação 
da vida na Terra, pois constituem a base para o desenvolvimento agrícola, para as funções 
dos ecossistemas essenciais e segurança alimentar; 2) A sustentabilidade dos solos é fun-
damental para enfrentar as pressões de uma população em crescimento e, assim, a gestão 
sustentável pode contribuir para solos saudáveis para a segurança da produção de alimen-
to a nível mundial e para os ecossistemas estáveis e sua utilização de forma sustentável; 3) 
A boa gestão dos solos têm importância econômica e social determinante para a biodiver-
sidade, agricultura sustentável e segurança alimentar, erradicação da pobreza, capacita-
ção das mulheres, combate às alterações climáticas, melhoria da disponibilidade de água, 
salientando que a desertifi cação, a degradação dos solos e a seca são desafi os de dimensão 
mundial, que continuam a representar sérios entraves para o desenvolvimento sustentável 
de todos os países, em especial os países em desenvolvimento; 4) A necessidade urgente, 
em todos os níveis, de aumentar a consciencialização e promoção da sustentabilidade dos 
recursos limitados de solo, utilizando a melhor informação científi ca disponível e toman-
do como base todas as dimensões do desenvolvimento sustentável.

A importância do solo justifi ca plenamente a comemoração do Dia Mundial do Solo. 
Entretanto, é ainda mais importante o engajamento do poder público, da sociedade civil 
e principalmente dos cidadãos, para que adotem gestos para a conservação do solo e dos 
recursos naturais em suas ações diárias, o que poderia transformar a data numa comemo-
ração constante, durante os 365 dias do ano.

Fonte: Epagri
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Caderno do Campo

Dezembro de 2020, Janeiro e 
Fevereiro de 2021

Início do Verão: 21/12
Precipitação: A previsão é otimista 

para o trimestre com indicativo de retor-
no da chuva a SC, próxima a média em 
dezembro e acima da média nos meses de 
janeiro e fevereiro. O indicativo de chuva 
acima da média é maior para o Litoral.

Destaque: No verão é frequente a in-
cidência de temporais com granizo e ven-
tania em SC, por vezes com acumulados 
signifi cativos de chuva em curto intervalo 
de tempo.

Climatologia (o que se espera para 
época do ano): Em dezembro a média 
mensal é de 130 a 150 mm no Meio Oeste, 

Planalto Sul e Litoral Sul, de 150 a 190 mm 
no Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte e 
Grande Florianópolis, ressaltando-se que a 
segunda quinzena de dezembro é mais chu-
vosa em relação à primeira. Em janeiro e 
fevereiro a média a mensal é de 150 a 190 
mm do Oeste ao Planalto e no litoral Sul, 
com média chegando a 200 e 230 mm na 
Grande Florianópolis e Litoral Norte. Boa 
parte da chuva do trimestre está associada 
ao calor da tarde e noite, e deve ocorrer em 
forma de pancadas passageiras, típicas de 
verão.

Temperatura: A previsão é de tem-
peratura com calor típico da estação. Em 
dezembro, ainda podem ocorrer episódios 
isolados com temperatura mais baixa na 
madrugada e amanhecer, com geada fraca 
e isolada nas áreas altas do Planalto Sul.
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Turismo

Destino Agência de Viagens - sua agência online
Instagram: @destinoviagenscpa
Contato: 47 99924-4064 (Vivo/WhatsApp)
E-mail: destinoagenciadeviagens@gmail.com

Viaje com “Agente”!

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

Brasil - Uma passagem rápida por Ilha Grande
Num desses meus devaneios "às avessas" iniciou essa aventura...

Uma bela manhã vi umas passagens a preços interessantes para o Rio e pensei "por 
que não?!" Falei com a Val da Destino Viagens e me joguei!

Tinha a vontade, o preço, a companhia e minha companhia tinha, de quebra, um 
casal de amigos super especial no Rio, que no mesmo fi nal de semana estava recebendo 
mais um casal super querido aqui de Santa Catarina, a Simone e o Daniel! E como uma 
coisa sempre leva a outra, coincidentemente, a Ana e o Rafa tinham também um outro 
amigo,o Eduardo, que nos levou a passar o fi nal de semana em Ilha Grande! 

Despretensiosamente, nossa viagem ao Rio fi caria restrita apenas a capital, mas fo-
mos surpreendidas de uma forma maravilhosa pelas oportunidades que foram surgindo.

Chegamos a Marina Verolme (a maior da América Latina), onde a lancha Sol e Mar 
nos aguardava para seguirmos para Ilha Grande.

Aí vocês me perguntam: "Dani, você teria alguma dica de passeio em Angra/ Ilha 
Grande para nos dar?"

E embora tenha sido muito proveitoso e eu tenha curtido muito, não foi um "passeio 
turístico" propriamente dito... Foi um fi m de semana de sol, praia e mar! Não "navega-
mos" ou "rodamos" pelos pontos turísticos, apenas fomos "seguindo a maré" e curtindo 
o visual a cada parada.

Uma dessas paradas foi na Lagoa Azul, onde fi camos um tempinho apreciando esse 
cantinho espetacular. Esse é sem dúvida um dos atrativos que merece um tempinho para 
visitar, especialmente se você vai à Ilha Grande para fi car mais dias... As águas límpidas 
são ideais para um mergulho onde é possível ver inúmeros peixinhos que se aproximam 
sem medo, fazendo a felicidade dos observadores!

O mar em alguns pontos da baía de Angra tem uma cor inacreditável...

Seguimos mais um pouco e nossa segunda parada foi em uma prainha escondida 
onde nossos anfi triões prepararam um delicioso churrasco na lancha e fi camos aprecian-
do uma refeição excelente com aquele céu e aquele mar de tirar o fôlego!

A paisagem é exuberante por todos os lados, e quando achamos que não podería-
mos ter mais surpresas boas, chegamos ao nosso destino fi nal no sábado, a pacata praia 
de Maguariquessaba. Foi onde nos hospedamos em Ilha Grande, na casa do Eduardo. 
Casa esta, que é muito confortável, ampla (capacidade para 12 pessoas), e tem uma vista 
lindíssima! E que pra alegria geral da nação está disponível para locação (quem se inte-
ressar pode falar comigo)

Presentes e assessórios para viajantes!
Peças únicas!

Adquira com "Agente": 
Instagram: @destinoviagenscpa

Contato: 47 99924-4064 (Vivo/WhatsApp)

Lojinha do Viajante

No domingo curtimos a praia e 
preparamos a nossa volta fi nal do dia, 
pois segunda-feira já era dia de iniciar 
nosso retorno para nossa terrinha aqui 
no sul... 

Abraços, Dani

https://www.asavessaspelomun-
do.com/blog

Já que falamos de RJ, faça como eu 
e aproveite as promos aéreas que surgem.

A Destino Viagens tem e para o Rio 
por exemplo, com embarque em Curitiba, 
ida e volta tem algumas datas por R$ 250. 
Se liga!

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
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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

Etapa do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu 
será realizada neste fi nal de semana

Neste próximo fi nal de semana, 05 e 06 de dezembro, o Rio de Janeiro (RJ) 
receberá a rodada do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu, organizado pela AJP – Abu 
Dhabi Jiu Jitsu Pro (responsável por mais de 80 eventos, realizado em todo o 
mundo). A competição reunirá no Arena Carioca 1 – Parque Olímpico, os princi-
pais nomes das modalidades, e contará com mais de 1 mil inscritos. 

Pela primeira vez, a atleta Sábatha Laís dos Santos marcará presença nesta 
competição e defenderá o título na categoria médio até 70 kg de kimono. Prati-
cante de Jiu-Jitsu desde 2010, ela é faixa preta e faz parte da equipe Ryan Gracie. 

“As chaves de lutas foram sorteadas e divulgadas, e disputarei com meninas 
altamente qualifi cadas. Cada luta será um desafi o extremo, exigindo muita técni-
ca, fôlego e concentração em cada golpe”, comentou Sábatha, que treina três ho-
ras por dia, com Juliano “Pedrita” e Alexandre “Mestrinho” – atletas renomados 
do Jiu Jitsu e Mestres à frente dos treinos na Morumby Academy. Para chegar à 
fi nal, a atleta terá de superar três adversárias. 

Em um ano tão atípico como 2020, as competições de Jiu Jitsu também tive-
ram uma pausa e, aos poucos, são retomadas. Por este motivo, o Abu Dhabi Grand 
Slam Jiu-Jitsu terá uma relevância para todos os atletas. “Na atual circunstância 
(sem disputas), participar deste evento trará um marco importante para os parti-
cipantes, que estão ávidos por lutas e vitórias. Todos passaram meses treinando, 
dedicando-se e aguardando a hora de entrar no tatame, por isso, acredito que todas 
as lutas serão extremamente acirradas, com as atletas na sua melhor forma”, ana-
lisou Sábatha. “Quero me colocar a prova”. 

A primeira luta de Sábatha será no domingo (06), às 14h. Cada luta terá dura-
ção máxima de cinco minutos e, caso não haja fi nalização de alguns dos oponen-
tes, caberá ao árbitro a defi nição do vencedor.

Fonte: Liberdade de Idéias

Devido a disputa pela Libertadores/2020, neste meio de semana tivemos uma 
única partida abrindo a 24ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Corinthians que 
fi caram no empate sem gols. A rodada segue neste fi nal de semana, e encerra na 
segunda-feira. Veja os confrontos.

Sábado: 05/12
 17:00h – Botafogo x Flamengo
 17:00h – Santos x Palmeiras
 19:00h – Fluminense x Athlético-PR
 19:00h – Bahia x Ceará
 21:00h – Coritiba x Bragantino

Domingo: 06/12
 16:00h – São Paulo x Sport
 16:00h – Grêmio x Vasco
 18:15h – Atlético-MG x Internacional

Segunda-feira: 07/12
 20:00h – Atlético-GO x Goiás

Classifi cação até a 23ª Rodada

LIBERTADORES - COPA SUL-AMERICANA - REBAIXAMENTO

Nesta semana tivemos as partidas de “volta" pelas oitavas de fi nal da Liber-
tadores/2020.

JOGOS
Santos 0 x 1 LDU (ida: LDU 1 x 2 Santos)
River Plate 1 x 0 Athletico-PR (ida: 1x1)
Flamengo 1 x 1 Racing (ida: 1x1 – pênaltis Racing 5 x 3)
Palmeiras 5 x 0 Delfín (ida: Delfi n 1 x 3 Palmeiras)
Nacional 0 x 0 Independiente del Valle (ida: 0x0 - pênaltis Nacional 4x2)
Jorge Wilstermann 0 x 2 Libertad (ida: Libertad 3 x 1 J. Wilstermann)
Boca Juniors x Inter (devido ao luto do Boca Juniors, nesta quarta aconteceu 

a partida de ida, a partida de volta será na próxima quarta-feira(09).
Grêmio x Guarani-PAR (ida: Guarani 0 x 2 Grêmio) (Partida de volta não 

encerrada até o fechamento desta edição do JDC)

Quartas de fi nal
Jogo 1: Guaraní-Par ou Grêmio x Santos
Jogo 2: River Plate x Nacional
Jogo 3: Libertad x Palmeiras
Jogo 4: Racing x Inernacional ou Boca Juniors

Libertadores 2020
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Cultura Sugestões de livros que valem a pena ler
Livros

Auto de Natal SCAR 2020

No DOMINGO, 06 de dezembro, a partir das 19h, você e sua família têm um 
encontro marcado com a ESPERANÇA. Auto de Natal SCAR. Um espetáculo 
para celebrar bons sentimentos e reunir todas as energias positivas para um futuro 
melhor.

Assista pelo Facebook ou Youtube!

ONLINE - Natal do Palácio Avenida Bradesco 2020
Encantando curitibanos e turistas há décadas, o tradicional espetáculo de 

Natal que leva um coral infantil para janelas do Palácio Avenida, no Centro da 
Curitiba, será virtual, gravado e terá apenas uma apresentação em 2020, justa-
mente no ano em que celebra sua 30ª edição. Sábado, 19 de dezembro de 2020 
às 20h:15.

As coisas que você só vê quando 
desacelera 

É um desses livros pque nos ajuda a 
entender nossos relacionamentos, nosso 
trabalho, nossas aspirações e nossa espi-
ritualidade sob um novo prisma, revelan-
do como a prática da atenção plena pode 
transformar nosso modo de ser e de lidar 
com tudo o que fazemos. Você vai desco-
brir que a forma como percebemos o mun-
do é um refl exo do que se passa em nossa 
mente. Quando nossa mente está alegre e 
compassiva, o mundo também está. Quan-
do ela está repleta de pensamentos nega-
tivos, o mundo parece sombrio. E quan-
do nossa mente descansa, o mundo faz o 
mesmo.

Os Engenheiros do Caos
Aos olhos dos seus eleitores, as *defi ciên-

cias* dos líderes populistas se transformam em 
qualidades, sua inexperiência demonstra que não 
pertencem ao círculo da “velha política”, e sua in-
competência é uma garantia da sua autenticidade. 
As fake News, marca inequívoca de sua propa-
ganda, evidenciam sua liberdade de pensamento.

É o retrato desses engenheiros do caos que 
Giuliano da Empoli nos apresenta, através de uma 
investigação ampla e contundente cujo resultado é 
uma galeria de personagens variados, quase todos 
desconhecidos do público em geral, mas que vêm 
mudando as regras do jogo político e a face das 
nossas sociedades.

A Garota Alemã
Baseado numa história real. A bordo do 

famoso transatlântico St. Louis, uma garota 
de 11 anos e 936 refugiados judeus fogem 
da Alemanha Nazista. Berlim, 1939. Hannah 
Rosenthal, de 11 anos, tinha uma vida de con-
tos de fadas. Ela passava as tardes no parque 
com seu melhor amigo, Leo Martin. Mas, 
agora, as ruas estão cheias de nazistas. Eles 
vislumbram uma esperança para sair desse in-
ferno: o St. Louis, um transatlântico que pode 
propiciar aos judeus uma travessia segura 
para Cuba. Nova York, 2014. Anna Rosen, ao 
fazer 12 anos, recebe um envelope misterioso 
de Hannah, uma tia-avó que criou o pai faleci-
do. O conteúdo do envelope inspira Anna e a 
mãe a viajarem a Cuba para conhecer Hannah 
e descobrir a verdade sobre o trágico passado 
da família.
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Filmes Cantinho da Gordice
Sugestões de fi lmes que valem a pena assistir

Crônicas de Natal: Parte Dois

Já faz dois anos desde que Kate 
e Teddy salvaram o Natal, e muita 
coisa mudou. Kate, agora uma típica 
adolescente, está passando o feriado 
em Cancun ao lado da mãe, o novo 
namorado e o fi lho dele, Jack. Indis-
posta a aceitar essa nova versão da fa-
mília, Kate decide fugir. Mas quando 
um encrenqueiro misterioso e mágico 
chamado Belsnickel ameaça destruir 
o Polo Norte e acabar com o Natal de 
uma vez por todas, Kate e Jack são ar-
rastados para uma nova aventura com 
Papai Noel

Mank

Este fi lme é um sério candidato ao 
Oscar de Melhor Filme. Conta a história 
tumultuosa de Herman J. Mankiewicz, 
roteirista da obra-prima icônica de Orson 
Welles, "Cidadão Kane" e sua luta contra 
Welles pelo crédito do texto do grandioso 
longa. 

O Sol da Meia Noite

Katie é uma jovem de 17 anos que vive 
protegida dentro de sua casa desde a infân-
cia. Confi nada no local durante os dias, ela 
possui uma rara doença que faz com que a 
menor quantidade de luz solar seja mortal. 
Sua situação muda quando seu destino se 
cruza com o de Charlie e eles iniciam um 
romance de verão.

O Céu da Meia Noite

Na trama, Clooney é Agustine, um 
cientista solitário no Ártico que tenta im-
pedir que Sully (Felicity Jones, de "Rogue 
One: Uma História Star Wars") e sua equi-
pe de astronautas retornem para a Terra 
após uma misteriosa catástrofe global.

Bolo de chocolate que sai sempre bem
Ingredientes
 • PARA O BOLO
  • 4 ovos
  • 2 chávenas de chá de açúcar
  • 2 chávenas de chá de farinha
  • 1 chávena de chá de óleo
  • 1 chávena de chá de leite
  • 1 chávena de chá de chocolate em pó
  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó
 • PARA A COBERTURA
  • 1 tablete de chocolate de cozinha
  • 100 ml de natas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de açúcar

Modo de Preparo
O Bolo de Chocolate
 Pré-aqueça o forno a uma temperatura de 180º C. Enquanto o forno aquece e atinge 

os 180 ºC, bata os ovos com o açúcar até formar um creme homogêneo. Adicione os in-
gredientes restantes, mexendo sempre muito bem e leve a assar em forma untada, durante 
aproximadamente 45 minutos.

 Para ver quando o bolo está no ponto faça o teste do palito, ou seja, quando o palito 
sair seco desligue o forno e retire o bolo.

Preparar a Cobertura
Derreta o chocolate num tachinho juntamente com a manteiga, com o fogo brando 

para não deixar o preparado ferver. Não é necessário fazer em banho-maria. Adicione as 
natas aos poucos à medida que o chocolate for amolecendo devagar. Mexa sempre até 
obter um creme brilhante. Acrescente o açúcar e mexa durante mais um minuto. Despeje 
sobre o bolo desenformado com a ajuda de uma espátula.

Bolo de bolacha
Ingredientes
 • 250 gramas de manteiga
 • 100 gramas de chocolate em pó
 • 150 gramas de açúcar em pó
 • 300 gramas de chocolate negro
 • 300 gramas de natas
 • Bolacha maria q.b.
 • Café liquido

Modo de preparo
Coloque a manteiga numa tigela e adicione o açúcar em pó e o chocolate em pó 

peneirado. Bata muito bem, até obter um creme homogéneo. Leve a nata ao fogo em 
banho maria com o chocolate negro, vá mexendo muito bem, até formar um creme, retire 
do fogo. Comece por colocar uma pequena camada de creme de manteiga com chocolate 
para o bolo aderir ao prato. Vá passando as bolachas pelo café líquido, formando cama-
das de bolacha alternadas com camadas de creme de manteiga com chocolate. A meio do 
bolo, coloque uma camada de bolachas passadas pelo café forte e cubra com uma camada 
de creme de natas e chocolate, volte a alternar camadas de bolacha com camadas de creme
de manteiga com chocolate. A última camada que representa a cobertura do bolo use o 
restante creme de natas e chocolate.

Leve à geladeira de preferência de um dia para o outro. 
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Click Social

A quarta-feira(02) o dia foi intei-

rinho dela. Parabéns Dani, sa
úde, paz, 

alegria, felicidades e sucesso, sempre.

Nem brinque de esquecer o ani-

versário do Eder. Marque aí, vai ser 

segunda-feira(07). Parabéns Tureck, 

saúde, paz, alegria e felicidades. Abra-

ço

Grande Juca, comemo-

rou aniversário ontem(03) e se 

você esqueceu corre lá, faz cara 

de paisagem e dê os parabéns 

pra ele. Parabéns Juca, saúde, 

paz, alegria e felicidades.

A Live tem vagas para Cos-
tureira Confecção, Mostruário e 
Protótipo nos turnos 1º, 2º e Horá-
rio Normal. Endereço: Rua: Ola-
vo Bilac Nº170, Bairro: Vieiras 
em Jaraguá do Sul

Neste domingo(06) a amiga Lui-

za Mahs vai receber muitos parabéns 

pela idade nova. A galerinha do JDC 

faz coro desejando que esta nova idade 

venha com muita saúde, paz, alegria e 

felicidades.

Quem vai estrear idade nova 

neste domingo(06) é a amiga super-

-do-bem Teresinha. Receba nossos 

parabéns com votos de saúde, paz 

e felicidades.

A Guerreira e batalhadora Vanessa vai come-

morar idade nova neste sábado(05) recebendo os 

parabéns dos familiares, amigos e alunos da sua 

Gutolândia. Parabéns Vanessa que esta nova idade 

venha com saúde, alegria e muitas felicidades
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para sempre 
hansa humboldt

albano melchert, - parte ii

       Na semana passada contamos a primeira parte da história de Albano Melchert, o sexto prefeito eleito em Corupá. Os dados foram obtidos em entrevista com a esposa Hildegard 
e os fi lhos Norbert e Jaime Melchert. O texto leva a assinatura de Darci Rutsatz.

Nesta semana relatamos o depoi-
mento emocionado dos fi lhos Norbert 
e Jaime sobre o seu pai.

Para o fi lho mais velho Norbert, 
o pai foi um herói. Em um depoimen-
to emocionado, Norbert relata algu-
mas características e qualidades desse 
grande homem.

Um pai herói!
Um grande homem, que tinha 

apenas 1,68 m de estatura, mas soube 
se destacar em meio às circunstâncias 
e exemplos, que poderiam tê-lo levado 
por caminhos tortuosos.

Nascido em 1937, quinto fi lho de 
uma família, em que nem o pai e nem 
os irmãos mais velhos podem ser cita-
dos como exemplos de sobriedade e/
ou respeito conjugal. Albano tomou o 
fi rme propósito de não se igualar ou 
adotar tais práticas. Certamente não 
foi homem sem defeitos, mas nunca 
presenciei meu pai embriagado ou se 
portando inadequadamente para com 
o sexo oposto.

Norbert destaca também que uma 
de suas maiores qualidades era a pon-
tualidade. Ele gostava de respeitar ho-
rários e não tolerava atrasos. Em certa 
ocasião, um domingo pela manhã, a 
família decidiu ir ao culto. Albano avi-
sou na mesa do café da manhã, para 
que não se atrasassem.  Se o sino da 
igreja tivesse parado de badalar não 
entrariam mais.  E foi o que aconteceu. 
Até arrumar os quatro fi lhos, o atraso 
aconteceu. Albano simplesmente deu 
meia volta com o veículo Mercuri e 
voltaram para casa. Os pais fi caram 
trocando rusgas por causa da intole-

rância dele com horário e do perfec-
cionismo da mãe com a arrumação 
dos fi lhos. Essa perfeição pela pon-
tualidade inspirou a vida de Norbert. 
“Só para exemplifi car como somos in-
fl uenciados por nossos pais: Na igreja 
que frequento com minha família, em 
Curitiba há mais de 20 anos, e da qual 
sou Presidente do Conselho Adminis-
trativo há mais de 14 anos, nunca che-
guei atrasado no culto em todos esses 
anos.

Como todo ser humano, tende a 
se espelhar mais em exemplos de ati-
tudes do que em palavras ditas, tam-
bém ele aparentemente não conseguia 
facilmente expressar sentimentos e 
atitudes de carinho, mas isso não o 
impediu de ser pai amoroso (bastan-
te austero, às vezes) e um marido que 
sempre tratou nossa mãe com respeito 
e dignidade.

Casou-se em 1959 com nossa 
mãe, e ainda no leito de morte em 
2016, declarou amor e gratidão a ela 
por terem lutado juntos por mais de 
meio século. Isso certamente é um le-
gado que pode ser copiado.

Homem de muita garra para en-
frentar os desafi os diários. Só pre-
senciei uma única ocasião em que ele 
chorou. Certa noite, chegou em casa 

desolado porque o caminhão, que era 
uma das mais importantes ferramen-
tas do trabalho dele, estava prestes a 
cair num precipício com a carga de to-
ras, e não havia nada que ele pudesse 
fazer antes que o sol raiasse.

Quando em 1977, ele se envol-
veu na vida pública como vereador, 
passei gradativamente a capitanear 
a serraria, mas sempre sob os olhos 
atentos do pai. Quando em 1989, ele 
se envolveu em tempo integral como 
secretário de obras, e na sequência foi 
eleito prefeito, assumi a serraria, que 
nessa época já sofria serias restrições 
ambientais para seu funcionamen-
to. Em 1981 fui morar em Curitiba, 
para traçar meus próprios objetivos e 
seguir meu rumo de vida para o qual 
nossos pais sempre nos incentivaram.

Como administrador público e 
principalmente como prefeito, meu 
pai marcou página importante na his-
tória de Corupá, pois assim como na 
vida pessoal, foi homem integro, ho-
nesto e trabalhador, também na admi-
nistração pública imprimiu seus prin-
cípios e valores.

Toda vez que passo diante do ce-
mitério onde ele foi sepultado, ainda 
hoje lembro com gratidão e respeito 
dos conselhos e principalmente do 
exemplo de vida que ele foi para mim 
e para muitos outros”, diz Norbert.

Legado honrado
O fi lho Jaime destaca que o pai 

deixou um legado de honra. Ele nun-
ca trazia problemas do trabalho para 
casa. Isto mostra o quanto preservava 
e valorizava a família. Em seu depoi-
mento, Jaime lembra com orgulho, do 
legado honrado, que deixou na histó-
ria política e administrativa de Coru-
pá.

“É mais difícil do que eu pensa-
va, ordenar os pensamentos e senti-
mentos para escrever algumas linhas 
sobre meu Pai, principalmente quan-
do as lembranças, poucas vezes estão 
relacionadas a momentos afetivos ou 
de carinho, pois este não era o seu es-
tilo.

Meu Pai sempre foi muito objeti-
vo e focado. Começou do nada e tudo 
que conquistou foi na base da honesti-
dade, com muita dedicação e trabalho. 
As conversas que tínhamos, sempre 

estavam mais relacionadas neste sen-
tido: orientação de como eu deveria 
proceder em tarefas, que tinham sido 
designadas para o dia ou semana, de 
como deveria traçar e buscar os meus 
objetivos, preocupar e preparar-me 
para o futuro, e fazer as coisas sempre 
bem feitas e da forma correta.

Não entendam que possa existir 
alguma mágoa neste sentido. Falo isto 
por mim e sei que posso falar também 
em nome dos meus irmãos Norbert, 
Edibert e Romi. Estes ensinamentos 
foram sempre baseados na moral, éti-
ca, bons costumes, forma de conduzir 
as coisas, que nos deram bagagem o 
sufi ciente para cada um ir em busca de 
seus sonhos e objetivos.

O tempo passa muito rápido. 
Logo estará fazendo 5 anos que partiu, 
mas não nos deixou, sem antes criar 
um vínculo muito forte entre os quatro 
irmãos e a nossa mãe, entre a nossa fa-
mília, pois hoje estamos mais unidos 
do que nunca.

Sou o único dos irmãos que mora 
em Corupá, e não é raro, quando troco 
algumas palavras, principalmente com 
pessoas de mais idade, que pergun-
tam: “você não é fi lho do Albano Mel-
chert?”  “Eu fui muito amigo de seu 
pai”, ou então, “eu trabalhei junto com 
seu pai”, e complementam, que ele era 
uma boa pessoa e foi um bom prefeito 
para Corupá.

Isto nos enche de orgulho e nos 
dá a certeza de que ele cumpriu com o 
seu legado e deixou a sua marca, seja 
na vida das pessoas com quem tinha 
relacionamento, seja na história polí-
tica e administrativa de Corupá”, fi na-
liza Jaime.

Na próxima semana a vida polí-
tica de Albano Melchert, o sexto pre-
feito eleito em Corupá.



Estudo da Epagri com UFSM sobre produtividade 
do milho insere SC em projeto mundial de segurança 

alimentar

A Epagri e a equipe FieldCrops da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
se uniram para estimar o potencial de produção e identificar lacunas de produtividade 
do milho em Santa Catarina. A pesquisa está sendo realizada nas lavouras de produtores 
em 42 municípios do estado para buscar formas de elevar a produção desse grão por 
meio do manejo, considerando a atual área de cultivo.

O projeto integra o Global Yield Gap Atlas (GYGA), um esforço mundial desen-
volvido em 74 países, voltado para a segurança alimentar e a autossuficiência na pro-
dução de alimentos. A iniciativa da pesquisa partiu da Epagri em parceria com a equipe 
FieldCrops da UFSM, por meio do professor Alencar Zanon, que lidera o GYGA no 
Brasil.

Dentro do estudo, cabe à Epagri captar e analisar os resultados das lavouras de 
milho nas propriedades rurais participantes. A produtividade real das lavouras de milho 
será obtida por meio de 400 questionários, aplicados em dois anos agrícolas (2020/2021 
e 2021/2022) pelos extensionistas e pesquisadores da Empresa. Já a produtividade po-
tencial será estimada por meio de rodadas com o modelo Hybrid-Maize, que será vali-
dado para Santa Catarina. Com todos os dados levantados, a lacuna de produtividade 
de milho no estado será obtida a partir da diferença entre a produtividade potencial e a 
produtividade média.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Epagri


