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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Passarinhada voltando
Com a notícia de que o JDC virou 

Portal de Notícias, a passarinhada aos 
poucos vai voltando ao tratador. Com 
isso, segue a pleno vapor a reforma, não 
apenas do tratador, mas das mansões 
construídas no condomínio fechado e 
reativação das mordomias como segu-
rança privada, TV a Cabo, área de fes-
ta, piscina, etc. O alvoroço que fazem 
chega a ser irritante, todos piando ao 
mesmo tempo, querendo contar suas es-
tórias ou histórias.

Saúde
A diferença na área da saúde Co-

rupaense salta aos olhos. Parabéns.

Carnaval
Enquanto o pessoal discute se deve, 

ou não, ter carnaval em 2022. O Coru-
paense dorme tranquilo, se é que me en-
tendem. O problema é com a volta dos 
foliões que pretendem viajar pra curtir a 
“festa”. Que tal instituir uma quarentena 
para esse pessoal?

Quanta diferença
Fazendo uma rápida comparação, 

qualquer pessoa é obrigada a reconhecer 
a diferença na administração municipal. 
Dizem os fofoqueiros de plantão que em 
apenas onze meses já foi conseguido e 
feito muito mais do que nos quatro anos 
anteriores.

Quanta diferença II
O pessoal que cuida do dim-dim diz 

que nunca se viu tanto recurso. Diz um 
passarinho antenado que ouviu um par-
lamentar estadual comentando que ago-
ra vale a pena ajudar. Agora se sabe que 
o recurso será bem aplicado e que será 
positiva a vinculação de seu nome com 
o recurso e a obra.

Asfalto
As obras de pavimentação, a tanto 

tempo prometidas por uns e aguardadas 
por outros, parece que vão começar. Co-
rupá segue o caminho de Jaraguá, trans-
formando o tapete marrom em preto. 
Ainda bem que nem todos do primeiro 
escalão são do trabalho ou o Boca Livre 
acabava fi cando sem assunto e os passa-
rinhos morriam de fome. 

Só quero ver
Por falar em obra, alguém sabe quem 

é o secretário de obras? Dizem por aí que o 
real titular da pasta anda mais sumido que 
nota de R$ 200,00. Passarinhos maldosos 
andam chamando este secretário de Fake. 
Quanta maldade.

Região Meropolitana
Tem gente que insiste na ideia ab-

surda de pertencermos à Região Metro-
politana de Joinville. Cansei.

Passarinhada do Djanho
Um passarinho, daqueles que não deve 

ter o que fazer, andou passeando pela cidade 
da Banana Mais Doce das Galáxias, e jura 
que em breve seremos a terra do café mais 
puro do Planeta. Esse mesmo passarinho diz 
que andar no meio dos bananicultores e pro-
nunciar a palavra “IG” é motivo de muitas 
gargalhadas. 

Eleições 2022
Dá pra perceber que as eleições de 

2022 estão próximas. Haja sorrisos e ta-
pinhas nas costas.

Elefante branco
Não precisa andar muito pela cidade 

para perceber que Corupá foi transfor-
mada num cemitério de elefantes. Tem o 
postinho da João Tozini, a nova ETA, o 
prédio da prefeitura na Francisco Mees, 
que um dia foi novo. Todos com polidas 
placas registrando sua inauguração.

Iluminação de Natal
Pela movimentação na Praça (aque-

la, mesmo) arrisco o palpite de que em 
breve teremos o acendimento da ilumi-
nação natalina em nossa cidade.

Apresentado projeto de 
pavimentação no bairro 

Pedra de Amolar

No dia 18, deste mês, o prefeito de Corupá, se reuniu com os moradores 
do bairro Pedra D’Amolar, para apresentar o projeto de pavimentação da via 
principal do bairro, numa extensão de aproximadamente 2 km, num investi-
mento de R$ 2,3 milhões, fora a contrapartida da prefeitura.

Para viabilizar a obra, além da adesão de pelo menos 70% dos proprie-
tários dos imóveis, como contrapartida, a prefeitura fará a sub-base, mais 
a drenagem com a implantação de tubos e construção dos bueiros, além de 
recursos de emendas parlamentares apresentadas pelos deputados Darci de 
Matos (PSD - R$ 100 mil), Carlos Chiodini (MDB), Fábio Schiochet (PSL) 
e Vicente Caropreso (PSDB), R$ 500 mil cada.

Pelo programa de pavimentação comunitária os moradores pagarão R$ 
78,00 o metro quadrado, em valores negociados diretamente com a empresa 
vencedora da licitação, podendo ser parcelado em até 24 vezes.

Os proprietários de um único imóvel e com renda familiar de até 2 salá-
rios-mínimos fi cam isentos, assim como os imóveis em áreas de preservação 
permanente. Além disso, aqueles que moram numa propriedade rural e vi-
vem exclusivamente da produção agrícola, terão um abatimento de até 80%. 
Estes custos, serão bancados pela prefeitura.

Durante a reunião os moradores receberam os termos de pré-adesão que 
deverão ser preenchidos, assinados e entregues na Finta Plantas Ornamentais 
para que sejam recolhidos na quarta-feira(24) por um servidor da prefeitura.

A expectativa, superadas as questões burocráticas, é que a pavimentação 
comece até março do ano que vem, caso ocorra a adesão de 70% dos mora-
dores.
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Vereadores reforçam a parceria com Comitê Itapocu 
na celebração dos 20 anos deste parlamento 

Aconteceu na última semana as homenagens dos 20 anos do Comitê da Bacia Hi-
drográfi ca do Rio Itapocu. A Associação de Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu 
foi representada no ato pelo seu tesoureiro, vereador de Guaramirim, Matias Tomczak. O 
Conselho Consultivo da entidade foi representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Jaraguá do Sul, vereador Onésimo Sell e a Comissão da Represa da Avevi que está atuando 
em parceria com o Comitê, foi representada pelo vereador de Corupá, Benjamin Tamanini. 

Os vereadores da Avevi durante este período de atuação deste comitê estiveram pre-
sentes em várias atividades e oportunizaram, aos técnicos, espaços nas sessões legislativas 
para apresentação de projetos. No último ano, com a criação da Comissão da Represa, refor-
çaram a parceria e estão pleiteando em conjunto os recursos para realização da Avaliação da 
Biodiversidade Aquática da Bacia Hidrográfi ca do Rio Itapocu e a revitalização da Represa 
de Guaramirim.

O Comitê Itapocu é um parlamento das águas com atribuições deliberativas e consulti-
vas, criado pelo Decreto Estadual nº 2.919, de 04 de setembro de 2001. Na quinta-feira (18), 
foi realizado um evento comemorativo de 20 anos da sua criação e feita uma apresentação 
da retrospectiva dos principais trabalhos, atividades e acontecimentos ao longo dos 20 anos 
do Comitê.

Autoridades municipais e estaduais se manifestaram e destacaram a brilhante atuação 
deste comitê. Também aconteceu uma conversa sobre a criação e a trajetória deste parla-
mento, entre o atual Presidente do Comitê Itapocu, Hector Silvio Haverroth, com membros 
da antiga diretoria, os ex-Presidentes Sr. Ronaldo Klitzke e Sr. Sérgio Victor Santini, e a 
ex-Secretária Executiva Sra. Rosana Silva dos Reis. 

Foram homenageados com a entrega de certifi cados de honra ao mérito, atores sociais 
e entidades atuantes na Bacia do Itapocu em reconhecimento ao serviço voluntário prestado 
em prol da gestão dos recursos hídricos da região.

Fonte: Assessoria de Imprensa - AVEVI

Obras de melhoria na rede de distribuição de energia 
elétrica, continuam em Corupá

O gerente regional da agência regional da Celesc, Danilson Wolff , esteve na semana 
passada com o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini. O encontro, foi para atualizar a 
administração municipal quanto as obras de melhoramento da rede que estão sendo realiza-
das no município. 

Uma das frentes de trabalho acontece no bairro Bompandt com a implantação de 
uma rede trifásica ao longo da Rua Otto Hillbrecht, num investimento aproximado de R$ 
1.100.000,00. Esta obra melhora consideravelmente a qualidade da energia oferecida, pro-
porcionando o funcionamento de motores com potência maior. Outro ponto a ser destacado 
além é a instalação de um religador automático, que realiza a religação automática do sis-
tema, o que minimiza a falta de energia, e o uso de cabeamento protegido, o que impede o 
desligamento quando houver o contato com a vegetação. A expectativa é de que esta obra 
esteja concluída em até 60 dias

A outra frente de trabalho acontece na instalação de uma nova linha de transmissão, 
saindo da subestação no centro da cidade, passando pela Rua Roberto Seidel e seguindo pela 
Francisco Mees até a Vila Izabel e, em seguida, em direção ao rio Novo, num investimento 
de aproximadamente R$ 1,100.000,00. Esta linha deve melhorar a qualidade da energia, 
diminuindo também consideravelmente as quedas que ocorrem no período do verão.  A ex-
pectativa é de que esta obra esteja concluída até o fi m do primeiro trimestre do ano que vem.

“Depois de um momento difícil no início do ano, quando houve diversos desligamen-
tos, os investimentos da Celesc em parceria com nossa administração proporcionam uma 
tranquilidade maior no abastecimento e isso nos deixa muito satisfeitos", disse o prefeito 
Luiz Carlos Tamanini
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Justiça homologa recuperação 

extrajudicial da Tuper S/A 
A juíza Liliane Michels, titular da 

2ª Vara da comarca de São Bento do Sul, 
homologou um novo plano de recupera-
ção extrajudicial para a Tuper S/A.

O primeiro plano, homologado em 
2018, não teve sucesso, uma vez que a 
empresa enfrentou outros problemas de 
ordem fi nanceira e não conseguiu reu-
nir os recursos necessários para efetuar 
os pagamentos a que havia se compro-
metido. O fato gerou irresignação en-
tre parte dos credores, que se insurgiu 
contra o novo plano. A possibilidade de 
homologação da nova proposta, contu-
do, encontrou amparo na via judicial. A 
indústria em difi culdade atua no setor 
de metal mecânica, possui 103 mil me-
tros quadrados de área industrial, quase 
2 mil colaboradores, é uma das maiores 
empresas de Santa Catarina e uma das 
maiores processadoras de aço do Brasil. 
Na sentença homologatória, a magistra-
da rechaçou dezenas de impugnações 
apresentadas por parcela de credores 
descontentes e determinou que todos 
eles, inclusive aqueles não aderentes ao 
plano, impugnantes ou não, se sujeitem 
às mesmas formas e condições de paga-
mento nele previstas referentes às suas 
respectivas classes. 

Região de Corupá recebe Plano 
de Marketing e Plano de Controle 

e Proteção da Denominação de 
Origem da Banana

O Sebrae fez a entrega do Plano 
de Marketing e do Plano de Controle e 
Proteção da Denominação de Origem da 
Banana da Região de Corupá. A inicia-
tiva faz parte do Projeto IG da Banana 
da Região de Corupá que compreende 
também os municípios de São Bento do 
Sul, Schroeder e Jaraguá do Sul. As duas 
entregas são bastante importantes para o 
projeto IG DO (Indicação Geográfi ca de 
Origem) da região. Enquanto o plano de 
marketing padroniza a comunicação vi-
sual, o caderno técnico determina tam-
bém as boas práticas a serem utilizadas 
pelos produtores que vão usufruir do 
selo, o material servirá como parâmetro 
para bananicultores e auditores que uti-
lizarem a IG DO.

A banana produzida na região de 
Corupá já é considerada a “Mais doce 
do Brasil”. No próximo mês, a região 
recebe o selo do IG DO em Brasília na 
sede do Sebrae Nacional.

Corupá sediou Encontro da 
Juventude

No domingo(21) cerca de 500 jo-
vens de diversas idades estiveram em 
Corupá, no Seminário Sagrado Coração 
de Jesus, participando de um encontro 
de Fé, Louvor, Esperança, Oração, e 
integração. Com uma organização im-

pecável, o encontro, que começou pela 
manhã, foi encerrado por volta de 20h, 
após celebração de missa rezada pelo 
Padre Rodrigo Ferreira, da Paróquia 
Nossa Senhora Imaculada Conceição, 
de Itapoá-SC. 

Eventos reuniram bombeiros 
para treinamento e competição de 

Resgate Veicular
Durante os dias 17 a 19 deste mês, 

Chapecó recebeu 17 equipes de Bom-
beiros, entre Militares e Voluntários, 
para aprimoramento das técnicas de sal-
vamento em acidentes de trânsito, onde 
puderam demonstrar seus conhecimen-
tos em uma competição com cenários 
simulando acidentes reais acontecidos 
nas cidades ou estradas brasileiras. Os 
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do 
Sul fenviou uma equipe 100% feminina 
e conquistou o 4º lugar na modalidade 
“Equipe em Desenvolvimento” A equi-
pe fi cou atrás apenas das equipes de 
Joinville(3º), CBM Joaçaba(2º) e CBM 
Condá Bravo Chapecó(1º).

Dados alarmantes de acidentes de 
trânsito

Dados da Organização Mundial da 
Saúde indicam que o Brasil é o 5º país 
com o maior número de óbitos por aci-
dentes de trânsito, com 400 mil mortes 
na última década, além de 20 milhões de 
pessoas com sequelas em decorrência 
disso. A cada 13 minutos um brasileiro 
morre por acidente de trânsito.

Estão abertas as inscrições para o 
Transcatarina 2022

Começou a corrida para garantir 
uma vaga no 14º Transcatarina! No úl-
timo dia 16, a organização de um dos 
maiores encontros off -road do Bra-
sil deu a largada para as inscrições do 
Transcatarina 2022. Pilotos e navegado-
res (e zequinhas) devem acessar o site 
www.transcatarina.com.br e escolher 
a categoria de interesse, entre: com-
petição (Máster, Graduados, Turismo, 
Turismo Iniciante e Turismo Light) e 
passeio (Passeio Expedition, Passeio 
Radical 01 e 02, Camping e Adventure 
01, 02 e 03).   Evento será realizado de 
05 a 09 de julho e seguirá promovendo 
o turismo de Santa Catarina, explorando 
as mais belas trilhas e regiões do estado. 

IBGE divulga resultado da 
pesquisa Estatísticas do Registro 

Civil 2020
Segundo o IBGE, o Brasil registrou 

1.513.575 óbitos no ano passado, o que 
corresponde a uma alta anual de 14,9%. De 
acordo com o IBGE, 99,2% dos 195.965 
óbitos ocorridos a mais, de 2019 para 2020, 
foram por causas naturais, classifi cação que 
inclui os óbitos decorrentes de doenças. 
Para as idades abaixo de 20 anos, houve re-
dução dos óbitos entre 2019 e 2020. Já en-

tre crianças e adolescentes de até 15 anos, 
houve uma redução de óbitos de 15,1%. O 
número de nascimentos superou o de óbitos 
no ano passado, foram 2.728.273 registros 
de nascimentos em 2020, queda de 4,7% em 
relação ao ano anterior, que por sua vez já 
havia contabilizado redução de 3% em rela-
ção a 2018. No ano passado, o país registrou 
757.179 casamentos civis, uma redução de 
26,1% em relação ao ano anterior. Os dados 
são da pesquisa Estatísticas do Registro Ci-
vil 2020, que investiga registros de nasci-
mentos, casamentos e óbitos nos cartórios, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE).

Empresário Pedro Donini é 
homenageado em reunião do 

Conselho Consultivo
O prefeito Antídio Aleixo Lunelli co-

mandou na tarde desta quinta-feira (25), 
mais uma reunião do Conselho Consultivo 
Pró-Jaraguá. O encontro foi presencial, na 
sala de reuniões e contou com as presenças 
dos conselheiros e secretários municipais. 
Na reunião foi feita uma homenagem surpre-
sa ao empresário Pedro Donini, convidado 
especial. Ele recebeu das mãos do prefeito 
Antídio Lunelli e do vice, José Jair Franzner, 
uma placa em reconhecimento a sua trajetó-
ria empresarial e relevante contribuição nas 
áreas de cultura, saúde e causas sociais da 
cidade ao longo dos anos. Empreendedor de 
grande sucesso, Pedro Donini, participou do 
processo de fundação da Scar, sendo um im-
portante apoiador da cultura local. O empre-
sário compartilha com a população seu lega-
do inspirador por meio de um livro lançado 
recentemente. “Pedro Donini – a história de 
um realizador”, que relembra importantes 

momentos vividos por ele. 

Jaraguá: melhor Desenvolvimento 
Socioeconômico e Ordem Pública 

do país
O prefeito de Jaraguá do Sul, An-

tídio Lunelli, representou o Município 
na noite de terça-feira (23), em Brasília, 
na entrega do Prêmio Band Cidades Ex-
celentes, promovido pelo Grupo Ban-
deirantes, em parceria com o Instituto 
Aquila. A iniciativa tem como objetivo 
reconhecer, fomentar e incentivar a prá-
tica da gestão pública para melhorar a 
realidade dos 5.570 municípios brasilei-
ros com o “Oscar da Gestão Pública”. A 
festa da premiação em Brasília contou 
com a presença de autoridades dos três 
poderes, como o vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 
Mendes, e os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pa-
checo, além de vários ministros. Jaraguá 
do Sul fi cou em primeiro lugar do Brasil 
em Desenvolvimento Socioeconômico e 
Ordem Pública entre os municípios com 
mais de 100 mil habitantes, conquistan-
do a premiação por um conjunto de fa-
tores como, educação, segurança, renda 
per capta, emprego e desenvolvimento. 
Além disso, o município fi cou entre as 
três Cidades Excelentes do Brasil. Jara-
guá do Sul também fi cou entre as 10 ci-
dades mais competitivas e sustentáveis 
do Brasil em ranking elaborado pelo 
Centro de Liderança Pública.
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Hospital São José apresenta 
prestação de contas à 

comunidade e homenageia 
parceiros

O Hospital São José realizou nesta quarta-feira (24), no Grande Teatro do Cen-
tro Cultural da SCAR evento de prestação de contas e de reconhecimento a apoiado-
res e incentivadores dos projetos de incentivo fi scal. O evento também faz parte da 
celebração de 85 anos da instituição, completados na segunda-feira, dia 22. 

Dentre os destaques em resultados, apresentados pelo diretor geral Maurício 
José Souto-Maior e pelo coordenador de captação de recursos Jeff erson Ferrari, o 
projeto 60+, com foco na atenção a idosos, totalizou um número superior a 16 mil 
atendimentos a pessoas que utilizaram os serviços da instituição e benefi ciou indi-
retamente mais de 20 mil famílias. O 60+ é um dos projetos viabilizados por meio 
de parcerias da comunidade, com repasses de empresas e instituições, e também 
apoiados por meio de leis de incentivo.

Nesse sentido, como forma de reconhecimento ao engajamento da sociedade, o 
Hospital São José prestou homenagens que destacaram a importância de participa-
ção de doadores em várias iniciativas que podem ser amparadas na legislação e via 
renúncia fi scal.

O vice-presidente da FIESC na região do Vale do Itapocu, Célio Bayer, recebeu 
uma placa de agradecimento e representou empresas e instituições homenageadas. 
O empresário salientou a necessidade de um engajamento cada vez maior da socie-
dade a iniciativas que contribuam para melhor qualidade de vida, apoiando projetos 
em áreas como educação, saúde, esportes, na assistência a quem necessita de aten-
ção por algum tipo de defi ciência, às crianças, adolescentes e na terceira idade.

“É uma missão que devemos alcançar continuamente, a inclusão em todas as 
suas dimensões”, sustenta Bayer, citando o compromisso da classe empresarial com 
a causa. O vice-presidente destacou como uma das ferramentas de mobilização o 
Fundo Social, projeto que surgiu em Jaraguá do Sul e já se estende a 8 vice-presi-
dências regiões do estado, com uma plataforma digital que possibilita às organiza-
ções que buscam apoio divulgarem seus projetos, ao mesmo tempo em que recebem 
capacitação e orientação para a sua estruturação.

Célio Bayer lembra que as doações via leis de incentivo podem contemplar 
tanto pessoas jurídicas (empresas) como físicas, ou seja individualmente cada cida-
dão pode contribuir com qualquer valor, dedutível do Imposto de Renda. Por isso, 
diz, há um esforço para que os escritórios de contabilidade estejam cada vez mais 
integrados ao Fundo Social no sentido de orientar os contribuintes a direcionarem 
uma parte do imposto a pagar para iniciativas sociais. “É a soma que vai fazer a 
diferença”, reitera Célio.

Fonte: Texto Livre

Coronavírus em SC: novas 
portarias determinam 

divulgação do Evento Seguro
Para reforçar a importância dos regramentos sanitários e ampliar a atenção aos grupos 

mais vulneráveis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou nesta terça-feira, 30, as 
portarias nº 1303 e nº1305, sobre medidas de prevenção e mitigação contra o Coronavírus 
nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e as regras a serem adotadas para 
funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviço ao público.

A partir do texto publicado, as Instituições de Longa Permanência para Idosos deverão 
reforçar os protocolos de atenção aos seus residentes, visto que idosos e portadores de do-
enças crônicas são os grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros respiratórios 
graves com riscos de resultados fatais.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, os regramentos devem 
se adaptar ao momento vivido pela pandemia. “Temos uma alerta da OMS quanto a esta 
nova variante e ainda temos muitas perguntas a responder sobre ela, mas devemos reforçar 
a atenção àqueles que são mais suscetíveis ao vírus e, nesse caso, essas instituições abrigam 
pessoas que se enquadram nessa situação, necessitando de maior proteção”, afi rma.

A portaria estabelece, entre outros pontos, que serão considerados casos suspeitos to-
dos aqueles em que o indivíduo apresentar ao menos dois dias de quadro respiratório agudo. 
Além disso, todos os residentes serão considerados contatos próximos caso ocorra suspeita 
de contaminação.

Havendo indivíduos sintomáticos, a Instituição deverá comunicar imediatamente à 
Vigilância Epidemiológica e isolar os residentes separando os sintomáticos dos assintomá-
ticos sendo que, aqueles que apresentarem algum sintoma, deverão realizar o teste. Sendo 
detectado algum caso positivo, a testagem deverá ser ampliada para os residentes e traba-
lhadores.

A portaria também traz regramentos para a visitação. Só poderão entrar nas institui-
ções pessoas que já possuam o esquema vacinal completo. No caso de residentes que re-
alizam saídas periódicas, só poderão fazê-las se já tiverem recebido a dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19.

Evento Seguro
Seguindo o entendimento da ampliação dos cuidados frente à nova variante, a portaria 

1305 torna obrigatório aos estabelecimentos e aos organizadores que promovam eventos e 
que sigam o protocolo de Evento Seguro, a ampla divulgação das medidas preventivas à 
Covid-19 em todos os seus canais de comunicação.

O protocolo Evento Seguro foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1371, e dispõe 
sobre eventos de grande porte, que comportem mais de 500 pessoas.

Entre os regramentos que deverão estar amplamente divulgados pelos organizadores 
estão:

• uso obrigatório de máscara;
• pessoas com 18 anos ou mais de idade, exigência de apresentação de comprovante 

de vacinação completa contra Covid-19 ou laudo contendo resultado “negativo, não reagen-
te ou não detectado” de exame RT-qPCR nas últimas 72 horas ou de Pesquisa de Antígeno 
para SARS-Cov-2 nas últimas 48 horas;

• pessoas de 12 a 17 anos de idade, exigência de apresentação de comprovante de 
vacinação com registro de pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 ou laudo con-
tendo resultado “negativo, não reagente ou não detectado” de exame RT-qPCR;

• para crianças menores de 12 anos de idade não será exigido comprovante de vaci-
nação ou testagem, desde que estejam acompanhadas de pais ou responsáveis, permanecen-
do em espaços sem aglomeração.

Só será permitida a realização de eventos de grande porte que respeitem os regramen-
tos do protocolo Evento Seguro. Enquadram-se nesse caso, shows, festivais, apresentações 
musicais e demais eventos públicos de grande porte ao ar livre que provoquem aglomera-
ções ou que tenham estimativa de participação de mais de 500 pessoas.
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O começo desta história pode parecer comum, e a contamos na edição do JDC 
publicada em 23-10-2020.

Ela conta a história de Mariana Furtado Bergmann que, como toda criança nas-
cida em Corupá, sempre estudou em escola pública, tendo concluído o ensino fun-
damental na Escola de Educação Básica Teresa Ramos. 

Filha de Emanuela e Vilmar, e tendo a Ana Clara como irmã caçula, Mariana, 
poderia ter optado por seguir com sua vida comum, mas incentivada pela mãe, aos 
13 anos optou por sair e tentar uma vida diferente e foi neste momento que os seus 
sonhos começaram a tomar outra forma. 

O restante do início desta história vc pode ler eaí ao lado, na cópia da página 6 
da edição do ano passado. Agora escrevemos um pedaço do Capítulo de 2021.

Reprise da realização de um sonho
“Faço Iniciação Científi ca (IC) no laboratório de Neurobiologia da memória de 

medo comandado pela professora Cristina Aparecida Jark Stern desde o início de 
2019 onde estudamos alvos terapêuticos e tratamentos que poderiam ser utilizados 
para o Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT). Essa é uma doença psiqui-
átrica que afeta muito a qualidade de vida das pessoas e em muitos casos, leva ao 
suicídio.”. 

Colecionando prêmios
“Em 2020 participei da XLIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neu-

rociências e Comportamento, contando com conferências com participação de neu-
rocientistas nacionais e internacionais, cursos e apresentação de trabalhos de alunos 
de graduação e pós graduação. Fiquei muito surpresa quando ocorreu a divulgação 
dos alunos que receberam o prêmio de jovem neurocientista ao fi nal do evento. 
Quando falaram meu nome fi quei alguns minutos tentando processar essa informa-
ção já que foi a primeira vez apresentando ele, quando caiu a fi cha que fui premiada 
caí no choro e liguei pra minha mãe. Hoje sinto que é muito recompensador receber 
esse prêmio e mostrar que em universidade pública não é realizado balbúrdia, e sim 
pesquisas de muita qualidade. Para comunidade científi ca os meus resultados são 
um passo a mais do tratamento efi caz de vítimas que desenvolvem o transtorno de 
estresse pós-traumático. Já para comunidade além disso, é um incentivo para jovens 
a se desafi arem desenvolverem um pensamento crítico e se inspirarem a seguir na 
pesquisa cientifi ca.”.

Mariana não cansa
Adivinhem o que aconteceu em 2021. Mariana, junto com seus colegas Heloí-

sa, Ana Maria, Jefersonn e Cristina, foram agraciados com MENÇÃO HONROSA 
na XLIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamen-
to, que aconteceu on-line entre 05 e 09 de outubro deste ano.

Orgulho em casa
Essa entrevista foi encerrada, mais uma vez, com uma frase emocionada da 

Manu. “É orgulho que se diz? Aos poucos ela vai fazendo a história dela”. E dá-lhe 
emoção.

Mariana Furtado Bergmann a premiada neurocientista 
Corupaense, DE NOVO, ou, AINDA
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Contando com a presença de um bom público, palestrantes considerados “ex-
perts” no tema, agências de turismo, empresários do setor, além de lideranças públi-
cas e privadas, Corupá sediou no dia 25 o 1º Fórum de Turismo Regional, realizado 
no Seminário Sagrado Coração de Jesus, com a organização da Associação Empre-
sarial de Corupá, através do seu Núcleo de Turismo. 

Quem compareceu ao evento, que durou todo o dia, teve oportunidade de vi-
sitar os diversos stands montados no espaço, e que apresentaram um pouco da di-
versidade dos equipamentos turísticos da Região. O público pôde, também, assistir 
às palestras e debates oferecidos com o intuito de buscar fomentar o turismo na 
região. Os potenciais regionais do setor foram apresentados ao público por meio de 
palestras, da distribuição de material e troca de informações com os expositores.

Débora Tomelin
De acordo com a presidente da ACIAC, “Somos, sim, um ótimo destino turís-

tico, com atrativos para todas as pessoas, do clássico ao aventureiro, do tradicional 
ao radical. Estamos, sim, preparados para receber os turistas. Precisamos saber nos 
vender como destino turístico, precisamos despertar nas pessoas o desejo de nos 
conhecer, de vivenciar experiências únicas, na gastronomia, lazer, aventura, em 
passeios culturais, enfi m, que ao olhar as fotos de tudo que eles conheceram em 
nossa região, eles sintam saudade e um desejo enorme de repetir a experiência.”, 
observou a presidente, e fi nalizou, “E para isso acontecer, precisamos formar par-
cerias, entre nós, equipamentos turísticos, com as agências de turismo, unir setor 
público e privado em benefício de um setor que já movimenta a economia, e que 
tem um potencial gigantesco de movimentar muito mais. Turismo é a união, a soma 
do setor público com o privado, resultando em um terceiro setor fortalecido.”.

Clézio José Fortunato
O prefeito de São João do Itaperiú, parabenizou a realização do evento que, 

segundo ele, está no caminho certo ao promover a união dos municípios menores 
para mostrarem suas riquezas e belezas. “É um projeto futurista, voltado ao maior 
desenvolvimento dos municípios que acontecerá naturalmente a partir de visitas 
de turistas, provocando-lhes o ensejo de investir, de empreender, tornando-se parte 
daquele algo”.  O prefeito considerou a possibilidade da CIGAMVALI- Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu, por possuir expertise e tem-
po, desempenhar papel importante em promover esta união de forças, alavancando 
o turismo regional, em parceria entre as prefeituras, e os profi ssionais do setor.

Luiz Carlos Tamanini
O prefeito de Corupá se apresentou satisfeito em ver este 1º evento acontecer 

num conhecido recanto de paz, da cidade que administra. 
Segundo o prefeito Corupaense, se referindo a um jargão difundido em nossa 

cidade, (a natureza tem uma queda por Corupá), “Nossa região possui belezas natu-
rais que devem ser respeitadas, mas isso não pode impedir que sejam exploradas tu-
risticamente, tomando-se os devidos cuidados, principalmente os de preservação”.

Corupá sediou fórum 
regional de turismo

Para Tamanini, “ao mesmo tempo em que este evento serve de vitrine para os 
equipamentos turísticos dos municípios de nossa região, ele propõe um divisor de 
águas sobre a pandemia do coronavírus”, disse o prefeito, e prosseguiu “com isto 
quero enfatizar que devemos seguir nos cuidando, apesar de nos permitirmos gritar 
ao mundo que nosso turismo segue vivo e se reinventando, esperando cada turista 
de braços abertos”.

O prefeito julga importante que a população considere o turismo como gerador 
de negócios, empregos e renda, deixando ao Poder Público o trabalho de captação 
de recursos e de geração de mecanismos legais que atraiam investidores.

“Cada município, dentro de sua vocação, deve buscar recursos para investir em 
infraestrutura e em estrutura necessárias para ser atrativo a investidores. Quando 
falamos em turismo não podemos esquecer que ele deve contemplar acessos, saú-
de, segurança, saúde e educação, por exemplos, melhorando o nosso receptivo em 
turismo.”.

Novidades para Corupá
Tamanini antecipou que a Rota das Cachoeiras deve voltar a abrir seus portões 

e permitir acesso àquele paraíso, no mês de dezembro. Outro ponto adiantado foi 
sobre a pavimentação do acesso à Rota que, apesar de ainda não estar garantido, 
conta com o carinho do governador Carlos Moisés pelo turismo, que pretende tor-
nar o nosso estado um eixo turístico, o que talvez seja indício de que o recurso seja 
possível.
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Espaço do Campo
EPAGRI 30 ANOS: Trabalhando para fortalecer a 

agricultura familiar

Em pouco mais de 1% do território do Brasil, Santa Catarina é uma potência 
nacional na produção de alimentos. Em 2020, o Valor Bruto da Produção Agropecu-
ária (VBP) do estado chegou a R$40 bilhões e foi considerado o maior da história. 
No mesmo ano, o agronegócio respondeu por 70% 

das exportações catarinenses, tudo isso graças a agricultura familiar, que está 
presente em 78% das propriedades rurais de Santa Catarina.

A Epagri trabalha para fortalecer esses milhares de núcleos que movem o agro-
negócio catarinense. A pesquisa agropecuária e a extensão rural desenvolvem e le-
vam a todos os cantos do estado soluções e tecnologias que ajudam a melhorar os 
resultados nas propriedades, sempre voltadas para a realidade das famílias rurais.

Em suas ações, a Epagri leva em conta necessidades como a permanência dos 
jovens no campo e no mar, o protagonismo das mulheres, a qualidade de vida da 
família e a preservação ambiental.

É esse olhar para as famílias rurais que leva prosperidade ao agronegócio e faz 
Santa Catarina crescer. E quando essas famílias são valorizadas e fi cam no campo, 
elas garantem a segurança alimentar das famílias urbanas também.

Epagri: 30 anos
A Epagri é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa 

Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvol-
vimento Rural.

Em 20 de novembro de 2021, a Epagri comemorou 30 anos de bons serviços 
prestados à agricultura familiar catarinense.

Em 1991, o Estado uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, 
somando décadas de experiência em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o 
setor. De lá para cá, a Epagri se fi rmou junto à sociedade como uma empresa confi -
ável e efi ciente, sempre ao lado dos catarinenses.

Atualmente está presente em todos os municípios de Santa Catarina, que po-
dem contar com o serviço de pelo menos um extensionista rural. Dispõe de 13 uni-
dades de pesquisa estrategicamente espalhadas pelo Estado, a fi m de desenvolver 
tecnologias aplicadas às necessidades dos agricultores de cada região.

A estrutura da Empresa conta ainda com 13 Centros de Treinamento, também 
espalhados pelo território catarinense, com o objetivo de capacitar agricultores, téc-
nicos e outros profi ssionais. Os Centros de Treinamento contam com alojamentos, 

refeitórios, auditórios, salas de aula e outros equipamentos necessários para desem-
penharem suas funções.

Para manter tamanha estrutura em funcionamento, a Epagri tem uma equipe 
de 1.686 colaboradores, 40,4% alocados na extensão, 24,4% atuando na pesquisa, 
26,6% dedicados ao apoio às duas áreas e os 7,6% restantes desempenhando fun-
ções de gestão.

O sucesso de Santa Catarina no agronegócio é um dos refl exos do bom trabalho 
desenvolvido pela Epagri ao longo de seus 30 anos de história.

Em 2020, em plena crise sanitária e econômica, o Estado catarinense alcançou 
o maior Valor de Produção Agropecuária (VPA) da história: R$ 40,9 bilhões. No 
ano passado, a agropecuária catarinense também bateu recorde de participação no 
valor de exportações do Estado: 70,2%.

Santa Catarina é hoje o maior exportador de suínos e o segundo maior de fran-
gos do país. Somos o maior produtor de cebola, ostra, maçã e carne suína do país; 
o segundo maior produtor de arroz, carne de frango, palmito, pitaia e pera; terceiro 
de alho, erva-mate, maracujá e pêssego e quarto de uvas. Tudo isso numa área que 
ocupa apenas 1,13% do território nacional.

Os números comprovam o que os agricultores familiares catarinenses sabem 
há 30 anos: a Epagri é uma das grandes responsáveis por levar alimento de quali-
dade à mesa dos brasileiros, cumprindo plenamente sua missão de produzir conhe-
cimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural, 
em benefício da sociedade.

Corupá
Em Corupá, a empresa também está presente há 30 anos, desde 20 de novem-

bro de 1991, prestando assistência técnica à agricultura corupaense.
Atualmente duas funcionárias trabalham no escritório municipal de Corupá: 

Mônica Segatto, Engenheira Agrônoma, responsável pelo escritório local e Leonir 
Célia Demarchi (Celinha), auxiliar administrativo, que trabalha desde o início da 
empresa em Corupá e já atuou alguns anos na antiga Acaresc.

Para comemorar a data, elas organizaram uma exposição fotográfi ca, “Epagri 
30 anos”, resgatando em fotos, as principais atividades da Epagri, ao longo destes 
30 anos no município.

A exposição segue até o dia 30 deste mês, e está aberta à visitação das 8h às 
12h e das 13h às 17h30min. O escritório fi ca na rua Jorge Lacerda, 125, anexo ao 
Posto Isac do Centro.

JDC com informações da Epagri e Notícia de Corupá
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Esportes

Copa Libertadores / 2021

Paratletas conquistam medalhas em evento nacional
Convocadas para defender a delegação Brasileira nas Paralimpíadas Escolares 2021, 

no Centro de Treinamento Paradesportivo, em São Paulo, entre os dias 20 e 26 de novem-
bro, Luiza Possamai e Marcelli Vitória Tomazi conquistaram sete medalhas.

Luiza, multicampeã das piscinas, conta com trajetória pela Seleção Brasileira de Pa-
radesporto, em 2019. Nas Paralimpíadas Escolares, subiu ao pódio em todas as provas que 
disputou, conquistando cinco medalhas: ouro nos 50 metros borboleta, prata nos 100 metros 
peito e 100 metros costas, bronze nos 50 metros livres e nos 100 metros livres. 

“São conquistas importantes depois de um período de pandemia com ritmo de treinos 
reduzido, mas Luiza estava focada em sua última Paralimpíada Escolar, pois completará 18 
anos em breve. Além dos treinos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), contou 
com um acompanhamento importante de treinamento funcional”, explica a técnica Verônica 
Regina Paul Paciello Matile.

A paratleta Marcélli Vitória Tomazi (14), defi ciente visual, pratica dança, equitação, 
ciclismo, patinação artística e iniciou no atletismo com o professor Wanderlei Augusto Ges-
sner, da Escola Renato Pradi. Entre as conquistas, constam medalha de ouro no salto em 
distância e prata nos 250 metros.

“É um orgulho para a secretaria que desenvolve o trabalho voluntário com defi cientes físicos 
que querem ingressar no paradesporto. Ver resultados positivos reforça a importância da inclusão e da 
superação das próprias limitações físicas”, pondera a secretária, Natália Lúcia Petry, que conhece de 
perto a trajetória das duas paratletas. “As duas dão lição de coragem e superação. Terão muitas con-
quistas pela frente, não só no esporte, mas na vida. Parabéns às meninas, aos técnicos e aos familiares 
pelo incentivo ao esporte”, enaltece.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Jaraguá do Sul

BLUMENAU é campeã dos JASC
A cerimônia de encerramento da etapa estadual 

dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), na noite 
deste domingo, 28, no teatro do Centro Multiuso de São 
José coroou o município de Blumenau como campeão 
geral da 60ª edição da competição. A 43ª conquista da 
história. Os blumenauenses somaram 248 pontos. Em 
segundo lugar, na classifi cação geral, fi cou São José, 
com 171 pontos com Florianópolis completando o pó-
dio em terceiro lugar com 152 pontos.

Os campeões receberam das mãos do diretor de esporte da Fesporte, Marcelo 
Brigadeiro o troféu de campeão geral denominado João Kioshi Otuki (ex-presidente 
da Fesporte), homenagem póstuma ao dirigente vitimado pela Covid em abril deste 
ano. Também foram homenageadas as atletas Letícia Fassina Romão (Joinville) e 
Regina Ribeiro (Blumenau), com a medalha “Rodolfo Sestrem”, premiadas como 
atleta revelação e destaque dos Jasc 2021, respectivamente. Letícia conquistou três 
medalhas de ouro na natação, enquanto Regina conquistou seu vigésimo ouro na 
competição, batendo o recorde de participação em Jasc, estando presente em 34 edi-
ções dos Jogos Abertos.

A etapa estadual dos Jasc ocorreu no período de 20 a 28 de novembro e contou 
com a participação de 3.800 atletas de 197 municípios. O evento foi uma promoção 
do Governo de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, em parceria com a prefei-
tura de São José e municípios que sediaram modalidades específi cas.

Confi ra os campeões por modalidade
Atletismo masculino: Blumenau
Atletismo feminino: São José
Caratê masculino: Tubarão
Caratê feminino: Florianópolis
Basquete masculino: Blumenau
Basquete feminino: Blumenau
Bocha masculino: Caçador
Bocha feminino: Balneário Camboriú
Bolão 16 masculino: Timbó
Bolão 16 feminino: Blumenau
Bolão 23 masculino:Timbó
Bolão 23 feminino: Rio do Sul
Futsal masculino: Blumenau
Futsal feminino: Lages
Ginástica artística masculino: Itajaí
Ginástica artística feminino: Florianópolis
Ginástica rítmica: Florianópolis
Handebol masculino: São José
Handebol feminino: Blumenau
Jiu-jitsu masculino: Blumenau

Fonte: Fesporte

Jiu-jitsu feminino: Blumenau
Natação masculino: Itajaí
Natação feminino: Joinville
Remo masculino: Florianópolis
Remo feminino: Florianópolis
Taekwondo masculino: São José
Taekwondo feminino: São José
Tiro ao prato: Chapecó
Tiro armas curtas: Chapecó
Tiro armas longas: Jaraguá do Sul
Triatlon masculino : Itajaí
Triatlon feminino: Balneário Camboriú
Tênis de mesa masculino: Concórdia
Tênis de mesa feminino: Concórdia
Voleibol masculino: Blumenau
Voleibol feminino: Brusque
Vôlei de praia masculino: Baln. Camboriú
Vôlei de praia feminino: Itapema
Xadrez masculino: Florianópolis
Xadrez feminino: Blumenau

Defi nido o chaveamento do mundial de clubes

Nesta segunda-feira(29), a Fifa realizou o sorteio do Mundial 
de Clubes. O Palmeiras terá pela frente na semifi nal do torneio o 
Monterrey, do México, ou o Al Ahly, do Egito, que se enfrentam 
pelas quartas. A competição será realizada em Abu-Dhabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos, entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022.

Vale lembrar que o Verdão foi derrotado na semifi nal do Mun-
dial da última temporada pelo Tigres, do México. Na sequência, foi 
superado nos pênaltis pelo Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar.

A rodada prévia terá apenas um jogo, disputado entre Al Ja-
zira e Auckland City. O vencedor desse confronto terá pela frente 
o Al Hilal, da Arábia Saudita. Quem se sair melhor nessa segunda 
partida enfrentará o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões da 
Europa, na outra semifi nal. Gustavo Gómez e Abel Ferreira foram 
os representantes do Palmeiras no sorteio, participando a distância, 
por videoconferência.

Confi ra todos os participantes do Mundial de Clubes:
– Palmeiras, campeão da Libertadores
– Chelsea, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa
– Monterrey, do México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf
– Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia
– Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África
– Al Jazira, campeão do Campeonato Emiradense (representante do país sede)
– Auckland City, da Nova Zelândia (representante da Oceania)
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Cultura

SESSÃO EXTRA: A Fantástica 
Fábrica do Papai Noel - O 

Musical
EVENTO COM DESCONTO DE MEIA-ENTRADA PARA QUEM ESTI-

VER COM A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM DIA.

A Canesso Produções em Parceria com Naiara Fröhlich, traz a Jaraguá Do Sul, 
no Grande Teatro da SCAR no dia 10/12/21 às 21:00, A Fantástica Fábrica do Papai 
Noel - O Musical. 

Com muitos efeitos especiais, o espetáculo traz 15 atores-cantores levando ao 
público a magia da melhor época do ano. 

Inteiro cantado ao vivo, o musical possui famosas músicas natalinas e as can-
ções mais aclamadas pelo público infantil.

O espetáculo promete te transportar para um mundo mágico e encantador onde 
é possível o adulto voltar a ser criança, e a criança ganha o poder de se transformar 
no que ela quiser.

Ingressos:
- R$90 Inteira. 
- R$45 Meia-Entrada, vacinados contra a CO-

VID-19 pagam meia!
- R$45 Entrada Solidária com doação de 1kg 

de alimento não perecível. 
- R$45 Associados Scar
Crianças até 2 anos não pagam.
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Filmes
Nesta semana trazemos alguns dos lançamentos 2021 (cinema, Netfl ix, 

Amazon, etc) 

A Família Addams 2 - Pé na 
Estrada 

É uma sequência de A Família 
Addams (2019). Dessa vez, Mortí-
cia e Gomez estão assustados com os 
efeitos da adolescência. Seus fi lhos 
Vandinha e Feioso estão crescendo e 
os horripilantes sinais de distancia-
mento estão cada vez mais evidentes. 
Preocupados em contornar a situação 
e restabelecer os vínculos familiares, 
Gomez propõe para todos uma via-
gem pelos Estados Unidos. Como era 
de se esperar, sair da mansão sinistra 
e conviver fora dela não seria nada 
fácil. O primo It também está junto e 
tem gente nova querendo aterrorizar 
a diversão da excêntrica família. Será 
que vai dar certo? 

Chernobil – O Filme

O fi lme conta sobre as consequ-
ências da explosão na usina nuclear de 
Chernobyl, quando centenas de pessoas 
sacrifi caram suas vidas para limpar o 
local da catástrofe e para prevenir um 
desastre ainda maior que poderia ter tor-
nado grande parte do continente euro-
peu em uma zona inabitável. O impro-
vável herói do fi lme é um bombeiro da 
usina. Classifi cação indicativa 12 anos, 
contém violência, drogas lícitas e temas 
sensíveis.

Eternos

Originários dos primeiros seres a te-
rem habitado a Terra, Os Eternos fazem 
parte de uma raça modifi cada genetica-
mente pelos deuses espaciais conhecidos 
como Celestiais. Dotados de caracterís-
ticas como imortalidade e manipulação 
de energia cósmica, eles são frutos de 
experiências fracassadas de seus pró-
prios criadores, que também foram res-
ponsáveis por gerar os Deviantes, seus 
principais inimigos. Classifi cação indi-
cativa 12 anos, contém violência, conte-
údo sexual e drogas lícitas

Livros

Nova Reunião

Em 1969, Drummond publicou 
sua Reunião em um único volume. 
Recolhia, ali, os dez livros que es-
crevera até então, incluindo “Alguma 
poesia” (1930), sua obra de estreia. 
Mais tarde foi acrescentando outros 
volumes, até 1983, quando trouxe a 
lume, já sob o nome Nova reunião, 
dezenove títulos de sua lírica. Depois 
da morte do poeta, os netos Luis Mau-
ricio e Pedro Graña Drummond com-
plementaram a obra com trechos de 
livros posteriores. O resultado, ideal 
para estudantes e amantes de poesia, 
é esta Nova reunião de 23 livros em 
um único volume. Um amplo painel 
da obra de Carlos Drummond de An-
drade, que atravessou boa parte do sé-
culo XX construindo um depoimento 
- lírico e político, metafísico e sensual 
- sobre o Brasil.

Os Donos do Mundo

Nesta obra pioneira sobre o Clube Bil-
derberg, fruto de exaustivas investigações 
e análises, Cristina Jiménez traz à tona os 
dados sobre a organização que, por meio do 
controle da mídia, do dinheiro e da infl uência 
política, coordena os rumos do mundo.

O Terceiro Gêmeo

Trabalhando com engenharia gené-
tica, a bióloga Jeannie Ferrami faz uma 
reveladora descoberta sobre o compor-
tamento de gêmeos idênticos. Ela passa 
a correr risco de vida quando enfrenta 
uma operação secreta, envolvendo pes-
quisas com clonagem humana.
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Turismo
SEJA BEM-VINDO A CORUPÁ!

Corupá é um destino de beleza surpreendente para os apreciadores do ecoturismo! Tran-
quila e acolhedora, está localizada aos pés da Serra do Mar, em um vale rodeado de quedas 
d'água e de Mata Atlântica. 

Pra quem gosta de corrida, caminhada, escalada, rapel, caiaque e, pra quem curte uma 
magrela, jeep ou moto, aqui você vê, e bastante!!

Ah!, integramos um dos melhores circuitos de cicloturismo do país: o Circuito das Arau-
cárias!

Produtora da Banana Mais Doce do Brasil, “a natureza tem uma queda por Corupá”, e nós 
também! Aqui nós temos recantos repletos de atrativos naturais, onde você pode apreciar cada 
rio, morro, cachoeira, ave, fauna, e paisagens rurais de encher os olhos e o coração!.

Venha e apaixone-se por Corupá, mais de uma vez!
Visite o https://montesecaminhos.com.br/ e conheça mais um pouquinho sobre nós.


