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Santa Catarina recebeu a 
primeira remessa de doses 

pediátricas da Pfizer
Governador sanciona leis do 

Bolsa Estudante e da expansão 
da internet no meio rural

Plano 1000: 
Jaraguá do Sul 

receberá R$ 184 
milhões

Em fevereiro o 
compromisso 
do ano para o 

Palmeiras

Festival Internacional FEMUSC 
começa neste domingo(16)
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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Santa Catarina encolheu
Pelo o que tenho lido, ouvido e 

assistido, o estado de Santa Catari-
na encolheu e fi cou concentrado no 
oeste. O governador viaja, vai pra lá. 
Os recursos e obras de vulto, também 
vão pra lá. Quando se fala em agro, 
as atenções são pra lá

Institutos de pesquisa
No início era apenas o “X”, 

depois veio o “Y”, daí veio o “Z” 
e agora é o alfabeto inteiro. E eu, 
insistindo no jornalismo impar-
cial, preservando a credibilidade. 
Que fase.

Institutos de pesquisa II
Nem vou discutir os números, 

mas tenho dado boas risadas com 
os nomes dos institutos e suas ori-
gens. A visão que tenho é que deve 
ser apenas um e divulga sob diversos 
nomes pra tentar ganhar alguma cre-
dibilidade. A tendência é fi car cada 
dia mais volumoso e engraçado, até 
as eleições.

Covid
Não queria mais tocar neste 

assunto, mas depois de ver as ima-
gens da passagem do ano velho para 
o novo, acho que esse assunto ainda 
vai render por muito tempo. Pra aju-
dar o vírus, temos a temporada a ple-
no vapor com praias lotadas e ainda 
vem o carnaval. Vai demorar.

Números 
Corupá sendo do jeitinho mei-

go que é, quase fofa, os números da 
covid sofreram um aumento consi-
derável. Imagine se nossa população 
não se comportasse. Um passarinho 
terrorista veio conversar comigo e, 
entre um “se” e outro “se”, me vez 
ver que, como dizia Murphy, a coi-
sa nunca está tão ruim que não possa 
piorar.

Por falar em praias
Algumas pessoas não enten-

deram, sabem de algo que desco-
nhecemos, ou resolveram inovar. 
Um passarinho que andou visi-
tando o litoral veio me contar, em 
off , que o pessoal anda usando as 
máscaras um pouco mais pra bai-
xo da dupla nariz/boca. O coita-
dinho vive me pedindo informa-
ção sobre a mudança do local.

Ainda as praias
Dizem os “especialistas” 

de plantão que ao ar livre não 
se transmite o vírus. Não sei se 
são os mesmos especialistas que 
chamam a vacina de imunizante 
ou os especialistas que usam um 
pano fi no feito gaze cobrindo na-
riz e boca, e se acham protegidos.

Por falar em carnaval
Se o corupaense ia dormir 

tranquilo, pela ausência dos fes-
tejos de Momo na cidade, depois 
da amostra grátis da passagem de 
ano e da temporada de verão. O 
pessoal já está apavorado. Prin-
cipalmente após a divulgação 
dos primeiros números do vírus 
apontando o salto de contágio.

Corte do zapzap e do feice 
Um passarinho fofoqueiro, 

que implorou para não ser identi-
fi cado, divulgou “com exclusivi-
dade” para o mundo, que o pro-
blema acontecido com as antenas, 
em verdade, foi uma forma, meio 
radical, segundo esse passarinho, 
de afastar o pessoal do zapzap e 
do feice pra ver se reduz o núme-
ro de achismos e de fofocas.

Que prejú
Falando sério, algumas coi-

sas devem ser apuradas com esse 
episódio das antenas: quem au-
toriza ou faz terraplenagem com 
solo encharcado? Qual o montan-
te do prejuízo? Quem vai pagar a 

conta? Quem foi o responsável? 
Ah não! Só falta dizer que a cul-
pa vai para o operador da PC, e 
acusa-lo de pegar a máquina sem 
autorização, para fazer um ser-
viço também não autorizado, em 
terreno de proprietário desconhe-
cido, tudo isso pra ter o que fazer 
durante o recesso. 

Asfalto
A pavimentação está mu-

dando a cara e a cor de Corupá. 
Aos poucos o marrom “poeira” 
ou marrom “lama”, se preferirem, 
está deixando de existir e mudan-
do a paisagem que fazia parte de 
nossos dias. Quem duvida desta 
mudança, basta sair de casa e dar 
uma volta por alguns bairros e vai 
ver a diferença.

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
Se você ainda não percebeu, 

vou te avisar, este é aquele ano 
dos sorrisos e tapinhas nas cos-
tas. É o ano em que os fantasmas 
saem de duas covas para prome-
ter fazer o que não fi zeram nos 
últimos 4 anos, ou mais. Haja ál-
cool em gel.

Agora Vai
Não sei para onde, mas vai. 

Diz um passarinho bem informa-
do, (ele se acha), que em 2022 te-
remos, fi nalmente, a inauguração, 
(de verdade), do postinho da João 
Tozini e da nova ETA. Quando 

perguntei sobre o prédio da pre-
feitura na Francisco Mees, que 
um dia foi novo, ele saiu voando 
e me deixou sem resposta.

Perguntas que não querem calar
O postinho da João Tozini e 

a nova ETA serão inaugurados ou 
reinaugurados? Vai ter troca de 
placas?

IMA divulga relatório de 
balneabilidade

O Instituto do Meio Ambien-
te do Estado de Santa Catarina 
(IMA) divulgou o sexto relatório 
de balneabilidade da temporada 
de verão. A pesquisa referente às 
coletas realizadas de 10 a 14 de 
janeiro, aponta que dos 231 pon-
tos analisados 141 estão próprios 
para banho no estado, o que re-
presenta 61,0%. 

Nem comento, apenas observo, 
eca

O IMA explica que muitos 
fatores tornam a água não balneá-
vel, como exemplo citam as chu-
vas que levam a sujeira de ruas e 
de galerias de água para o mar. 
As ligações de esgoto clandesti-
nas e o aumento da quantidade de 
pessoas que visitam os balneários 
neste período, pois sobrecarre-
gam os sistemas de tratamento 
de efl uentes. Eca, tem gente que 
engole água do mar, eca.

39% dos pontos analisados estão 
impróprios para banho

Ainda de acordo com o re-
latório, 90 pontos, ou 39%, estão 
impróprios para banho no estado. 
Um exemplo é Balneário Cambo-
riú onde apenas 1, dos 10 pontos 
analisados, foi considerado pró-
prio. Consulte o relatório, em  ht-
tps://balneabilidade.ima.sc.gov.
br/relatorio/relatorioBalneabilda-
de
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Nesta primeira remessa o estado recebeu 39.800 doses pediátricas que seguiram 
para a Central Estadual de Rede de Frio, em São José, para organização da logística 
de distribuição para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica 
(UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. A distribuição será sábado(15) 

Segundo o Secretário André Motta, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos é 
um direito de cada família e um passo importante no combate ao coronavírus: "Pre-
cisamos proteger as nossas crianças. Precisamos seguir com a vacinação no nosso 
estado”, ressalta.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, assinala que ini-
ciamos hoje mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19: “Prote-
ger esse público é tão importante quanto proteger idosos, adultos e adolescentes do 
coronavírus. Por isso, a distribuição dessas doses será realizada em até 24 horas para 
que os municípios deem início à aplicação das vacinas nas crianças o quanto antes”.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos ocorrerá simultaneamente em dois gru-
pos. O primeiro será formado por aquelas com defi ciência permanente (física, men-
tal, intelectual ou sensorial); portadoras de comorbidades; indígenas; quilombolas; 
e que vivem em abrigos e em lares com pessoas com alto risco para evolução grave 
de COVID-19. O segundo será das demais crianças e deve ocorrer por faixa etária, 
da maior para a menor idade. Sendo assim, crianças com 11 anos serão as primeiras 
vacinadas.

As doses serão distribuídas aos municípios de forma proporcional, segundo 
estimativa populacional do IBGE 2020 que é de 642.800 crianças nesta faixa etária. 
Exceto para a população indígena que será contemplada, já nesta primeira remessa, 
com 100% das doses necessárias para a imunização de todas as crianças de 5 a 11 
anos. Crianças indígenas serão vacinadas pelas áreas que atendem esse grupo. Para 
as demais crianças, os municípios devem organizar as estratégias de vacinação no 
seu território, de forma a atender simultaneamente o grupo prioritário e o grupo por 
faixa etária.

Recomendações para a vacinação de crianças
Por se tratar de crianças, a Secretaria de Saúde recomenda que a vacinação 

contra a Covid-19 ocorra em ambiente seguro e acolhedor, que sejam evitadas ações 
de vacinação em drive-thru, por exemplo, para que elas se sintam mais confortáveis. 
Antes da aplicação da dose, os profi ssionais devem apresentar aos pais e/ou res-
ponsáveis pela criança o frasco da vacina, com a tampa laranja, para que não haja 
dúvidas de que a vacina aplicada é a pediátrica.

Outra recomendação, adotada pelo estado por precaução, é que a vacina contra 
a Covid-19 não seja aplicada ao mesmo tempo que outras vacinas de rotina do ca-
lendário infantil, sendo necessário aguardar um intervalo de 15 dias entre a dose da 
vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas.

Para que as crianças sejam vacinadas, elas devem ser acompanhadas dos pais 
e/ou responsáveis ou, em caso de ausência, a vacinação pode ser realizada mediante 
apresentação de um termo de consentimento por escrito.

Fonte: NUCOM - Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) - Secretaria 
de Estado da Saúde

Santa Catarina recebeu a 
primeira remessa de doses 

pediátricas da Pfizer

Setores de automóveis, 
têxtil e materiais de 

construção são os que mais 
cresceram em 2021

Ao longo de 2021, a arrecadação de Santa Catarina bateu recordes, com 
média acima de R$ 3 bilhões ao mês. O Estado terminou o ano com R$ 36,2 
bilhões na arrecadação total, um crescimento de 22,3% em comparação com 
o ano anterior. Os bons números são resultados de esforços tanto do setor 
produtivo quanto do Poder Público, sobretudo, do trabalho da Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEF/SC).

Entre os setores que mais cresceram na economia catarinense 
no ano passado, ressalta-se o de automóveis e autopeças, com alta 
de 46,8% em relação a 2020; a indústria têxtil, com 45,68%; e os 
materiais de construção, com 44,8% de acréscimo. “Os altos índices 
refl etem, também, na geração de empregos. No ano passado, até no-
vembro, o Estado superou 205 mil novos postos de trabalho, um re-
corde. Somente estes três setores que mais cresceram em Santa Cata-
rina foram responsáveis por aproximadamente 25% destes empregos 
gerados, segundo análise do painel do Cadastro Geral de Empregos, o 
Caged”, enfatizou a diretora de Administração Tributária (Diat), Lenai 
Michels.

A diretora da Diat lembra que, em 2019, o Estado retirou as autopeças 
da Substituição Tributária (ST) e que isso também colaborou com o aqueci-
mento do setor. “Quando há uma saída da ST, há um período de adaptação. 
No modelo anterior, o imposto era cobrado no início da cadeia produtiva e, 
com a saída, o imposto é pago somente após a comercialização”, explicou. 
Sobre os têxteis, Lenai afi rma que o Poder Executivo tem auxiliado o seg-
mento. “No ano passado tivemos muitas conversas com o setor, ajustamos a 
legislação e os entendimentos. Temos uma competividade boa também por-
que concedemos benefícios fi scais para o setor têxtil, tão importante para a 
nossa economia, continuar aquecido e gerando empregos”, salientou.

Outros segmentos que tiveram destaque no ano passado foram a 
indústria metalomecânica, cuja arrecadação subiu 29,8% em compara-
ção com o ano anterior; os transportes, com alta de 29,6%; supermer-
cados, com 25,5%; e a agroindústria, que cresceu 23,5%. “Vale desta-
car que, com exceção dos medicamentos, todos os setores analisados 
pela Fazenda registraram números positivos”, afi rmou a coordenadora 
do Grupo de Especialistas Setoriais (GES) da SEF/SC, Maria Apare-
cida Mendes de Oliveira. No caso dos medicamentos, a queda foi de 
4% em relação a 2020. Isso porque o setor saiu da ST no início de 2021 e 
ainda está no período de adaptação fi scal.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
iFood prorroga até dia 16 a 
campanha de doação para 
atingidos pelas enchentes

A campanha do iFood para 
arrecadar fundos já levou mais de 
1,7 milhões de reais e 370 tone-
ladas de alimento para as vítimas 
das enchentes na Bahia. A ação, 
que iria até o dia 9, foi prorrogada 
até o dia 16 de janeiro (domingo) 
para atender também os atingidos 
pelas chuvas em outros estados, 
como Minas Gerais, Maranhão e 
Piauí. 

Covid - Brasil recebeu as 
primeiras doses pediátricas da 

vacina
As primeiras doses pediátri-

cas da vacina #covid19 da Pfi zer 
(Comirnaty), para imunização de 
crianças de 5 a 11 anos, chegaram 
ao Brasil nesta quinta-feira(13). 
Foi a primeira remessa das 4,3 
milhões de doses pediátricas da 
farmacêutica americana que de-
vem ser entregues ao Governo 
Federal ainda em janeiro. Ao 
todo, o Ministério da Saúde já 
encomendou 20 milhões de doses 
dos imunizantes. A previsão é que 
todas sejam entregues no primei-
ro trimestre. Além das unidades 
de janeiro, 7,3 milhões devem 
ser entregues em fevereiro e ou-
tras 8,4 milhões em março. Para 
a imunização do público de 5 a 
11 anos de idade será necessária 
a autorização dos pais. No caso 
da presença dos responsáveis no 
ato da vacinação, haverá dispensa 
do termo por escrito. A orientação 
do Ministério da Saúde é de que 
os pais procurem a recomenda-
ção prévia de um médico antes da 
imunização.

Maracujá catarinense é o melhor 
do Brasil

Santa Catarina é o terceiro 
maior produtor de maracujá do 
Brasil e deve colher 45 mil tone-
ladas na safra 2020/21. O estado 
registra produtividade média de 
25t/ha. Com a meta de estabele-
cer um protocolo para Produção 
Integrada da fruta, técnicos da 
Epagri, cooperativas e iniciativa 
privada discutiram o manejo in-
tegrado de pragas e doenças do 
maracujá em um evento de atua-
lização técnica em novembro. O 
encontro técnico também tratou 
da produção de mudas de mara-
cujá. Causado pelo frio tardio, 
radiação solar e número de horas 
de luz abaixo do que a planta ne-
cessita, o estado vai ter uma pro-
dução um pouco mais tardia em 

volume de colheita nesta safra. A 
preocupação da Epagri é manter a 
qualidade do maracujá catarinen-
se, que é reconhecido como o me-
lhor maracujá de mesa do Brasil 
graças ao tamanho, ao volume de 
polpa e a outras características. 

SAMU atende mais de 6 mil 
ocorrências nos 10 primeiros dias 

de 2022
Ao todo, neste início de ano, 

o SAMU-Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência contabiliza 
6.192 ocorrências atendidas. O 
relatório foi disponibilizado pela 
Secretaria da Saúde, na segunda-
-feira, 10 de janeiro, e analisa da-
dos como tempo resposta, atendi-
mentos com envio de ambulância, 
com orientação médica, causas 
e faixa etária dos pacientes. As 
regiões com mais atendimentos 
foram Florianópolis, Joinville e 
Criciúma, respectivamente. De 
acordo com os dados, ainda, o 
tempo resposta médio das Unida-
des de Suporte Avançado (USA) 
tem sido cerca de cinco minutos, 
em caso de código vermelho. O 
chamado código vermelho é a 
gravidade da ocorrência, que é 
o maior risco de morte. Ele é ge-
rado pelo médico regulador, na 
Central de Regulação, após a li-
gação ao 192. A faixa etária que 
mais usou o serviço foram os ido-
sos com mais de 60 anos, segui-
do de perto por adultos de 20 até 
39 anos. É algo em torno de 313 
atendimentos diários, uma média 
de 13 atendimentos por hora em 
oito macrorregiões que o SAMU 
de SC ofereceu nestes poucos 
dias de 2022. 

Verão quente em SC
A previsão de chuva no tri-

mestre (janeiro, fevereiro e mar-
ço) é distinta para as regiões de 
SC: no Oeste a previsão é de 
chuva abaixo da média; no Meio-
-Oeste, Planalto Sul, Planalto 
Norte e Alto Vale do Itajaí chuva 
próximo a abaixo da média; no 
Litoral, Médio e Baixo Vale do 
Itajaí chuva próximo a acima da 
média. Ressalta-se que a chuva 
será mal distribuída em todas as 
regiões, neste verão. Os dias en-
solarados do Oeste ao Planalto 
seguirão frequentes, já no Litoral 
e Vale do Itajaí será mais pre-
sente a variação de nebulosidade 
com episódios de chuva, devido 
à circulação de umidade do mar 
para o continente especialmente 
no mês de janeiro. Nesta época 
do ano, sobretudo em janeiro, 
é alta a incidência de temporais 

com raios, granizo e ventania em 
SC. No trimestre a previsão é de 
temperatura acima média. Neste 
verão as massas de ar quente se-
rão frequentes e duradouras, com 
pelo menos 3 ondas de calor, com 
dias consecutivos de temperatura 
alta, inclusive no período notur-
no. Essas massas de ar aumentam 
o risco de incêndios.

Inscrições para 52 cursos 
gratuitos do Vestibular de Verão 

da Udesc
Até a próxima segunda-fei-

ra, 17, a Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) fi cará 
com inscrições gratuitas abertas 
para o Vestibular de Verão 2022, 
que será feito por processo seleti-
vo especial, sem aplicação de pro-
vas. São oferecidas 1.275 vagas 
em 52 cursos de graduação pre-
senciais e a distância em 12 mu-
nicípios catarinenses. A seleção 
do Vestibular de Verão 2022 da 
Udesc, os candidatos podem es-
colher entre a nota geral do Enem 
(2017, 2018, 2019 ou 2020) ou 
a média fi nal geral de conclusão 
do ensino médio. Para ambos os 
critérios há reserva de 20% para 
os candidatos que fi zeram todo o 
ensino médio na rede pública e 

10% para candidatos negros. As 
inscrições serão homologadas a 
partir de 10 de fevereiro, e a pri-
meira chamada está prevista para 
ocorrer a partir de 17 de feverei-
ro. Mais informações em www.
udesc.br/vestibular.

Setor de serviços em Santa 
Catarina cresceu 15,3% 

O volume de serviços em 
Santa Catarina está 15,3% aci-
ma do patamar pré-pandemia, 
conforme dados divulgados nes-
ta quinta-feira, 13, pelo IBGE. 
O crescimento do setor é signi-
fi cativamente superior à média 
nacional, que está 4,5% acima 
do registrado em fevereiro de 
2020, último mês antes do iní-
cio da pandemia de Covid-19. A 
informação consta na Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) e se 
refere a novembro de 2021, mês 
em que índice de volume de ser-
viços catarinense cresceu 3,7% 
na comparação com outubro. No 
acumulado do ano, de janeiro a 
novembro de 2021, Santa Cata-
rina apresentou crescimento de 
14,9% no volume de serviços na 
comparação com o mesmo perí-
odo de 2020, também acima da 
média nacional (10,9%). 
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Governador sanciona leis do Bolsa Estudante e da 
expansão da internet no meio rural

O governador Carlos Moisés sancionou nesta sexta-feira(14), leis im-
portantes para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina, in-
cluindo o Bolsa Estudante e as diretrizes para levar conexão de qualidade à 
internet ao meio rural. As iniciativas estão alinhadas aos objetivos do progra-
ma Gente Catarina, criado pelo Governo do Estado para elevar o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios catarinenses.

Bolsa Estudante
Por meio do Bolsa Estudante, até 60 mil alunos matriculados no Ensi-

no Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujas famílias este-
jam inscritas no CadÚnico e tenham 75% de frequência poderão receber R$ 
6.250 por ano, pagos em 11 parcelas mensais de R$ 568. Os estudantes que 
receberão o benefício serão selecionados conforme o grau de carência socio-
econômica. "O Bolsa Estudante será um incentivo para os alunos se dedica-
rem ainda mais aos estudos, porque é isso que fará a diferença na vida deles. 

O Novo Ensino Médio exigirá ainda mais dedicação por parte dos estu-
dantes, por isso a iniciativa será fundamental para estimular a permanência 
na escola", projeta o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vam-
piro.

Até R$ 375 milhões serão investidos em 2022 no Bolsa Estudante. Os 
detalhes sobre a operacionalização e inscrição serão defi nidos em decreto e 
divulgados posteriormente.

Internet no campo
Agora também já é lei o programa do Governo do Estado para levar in-

ternet de qualidade ao meio rural, em tecnologia não inferior a 4G. Conforme 
o texto aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador 
Carlos Moisés, R$ 100 milhões serão investidos nos próximos dois anos para 
melhorar a conectividade no campo.

O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, 
Altair Silva, projeta um ganho para a economia e qualidade de vida. “A in-
tenção do Governo do Estado é levar a fi bra ótica mesmo às localidades mais 
remotas, o que abrirá as portas para novas tecnologias e aumento de produti-
vidade nas propriedades rurais. A educação também fi cará mais acessível às 
famílias do campo. É um projeto que vai levar uma verdadeira revolução no 
meio rural”, detalha o secretário.

Conforme o texto do projeto, o Governo do Estado também autoriza 
as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a 
compartilharem suas estruturas, sem custos, para a passagem de cabos do 
serviço de telecomunicação nas áreas rurais. Este era o principal obstáculo à 
instalação de internet de fi bra óptica no meio rural.

A partir de agora, as empresas de telecomunicações não terão que pagar 
tarifas ou taxas para a utilização desses postes. Em contrapartida, as conces-

sionárias de distribuição de energia elétrica poderão utilizar os serviços de 
internet gratuitamente.

Os cabos de internet passarão nas principais estradas rurais de Santa 
Catarina e os recursos previstos no projeto devem ser utilizados para viabi-
lizar a instalação dos serviços de telecomunicação nos municípios. A Secre-
taria da Agricultura dará o suporte para que os produtores consigam fazer a 
conexão com suas propriedades.

Após a instalação da estrutura de fi bra óptica nas estradas rurais, os 
agricultores contarão com o apoio da Secretaria para fazer a conexão com 
suas propriedades.

O Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) possui uma linha de crédito 
especial, com fi nanciamentos sem juros, para que os agricultores conectem 
suas propriedades à infraestrutura de fi bra óptica do município. "Vamos ge-
rar uma revolução no agro catarinense, aumentando a atratividade do meio 
rural, dando possibilidades de escolha e estudos para os jovens agricultores. 
Assim como as cidades, o Interior também estará conectado", comemorou 
Altair Silva.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria Executiva de Comunicação 
– SECom
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A previsão de chuva no trimestre (janeiro, fevereiro e março) é distin-
ta para as regiões de SC: no Oeste a previsão é de chuva abaixo da média 
climatológica; no Meio-Oeste, Planalto Sul, Planalto Norte e Alto Vale do 
Itajaí chuva próximo a abaixo da média; no Litoral, Médio e Baixo Vale do 
Itajaí chuva próximo a acima da média. Ressalta-se que a chuva será mal 
distribuída em todas as regiões, neste verão. Os dias ensolarados do Oeste ao 
Planalto seguirão frequentes, já no Litoral e Vale do Itajaí será mais presente 
a variação de nebulosidade com episódios de chuva, devido à circulação ma-
rítima (transporte de umidade do mar para continente) especialmente no mês 
de janeiro. Nesta época do ano, sobretudo em janeiro, é alta a incidência de 
temporais com raios, granizo e ventania em SC. Por vezes ocorrem acumu-
lados signifi cativos de chuva em curto espaço de tempo. 

Climatologia (o que se espera para época do ano)
Em janeiro e fevereiro, o regime de verão já está estabelecido e as chu-

vas de curta duração ocorrem com maior frequência entre a tarde e noite, e 
por vezes na madrugada. A média mensal de janeiro é de 150 a 210 mm do 
Oeste ao Planalto e no Litoral Sul, e de 170 a 250 mm na Grande Florianó-
polis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Em fevereiro, a média mensal de 150 a 
190 mm no Oeste e Meio Oeste, de 130 a 170 mm no Planalto Sul e Norte e 
Vale do Itajaí, e de 170 a 250 mm no Litoral. Em março (o outono inicia em 
20/03) diminuem as chuvas de verão e, principalmente a partir da segunda 
quinzena, as frentes frias chegam com maior frequência ao Sul do Brasil e 
são responsáveis pela maior parte da chuva em SC, com média mensal va-
riando de 110 a 150 mm do Oeste ao Planalto e Vale do Itajaí, e variando de 
130 a 210 mm no Litoral do Estado.

No verão diminuem as condições atmosféricas para formação de ciclo-
nes extratropicais no litoral Sul do Brasil, com condições mais favoráveis à 
formação dos ciclones subtropicais no litoral do Sudeste.

Temperatura
No trimestre a previsão é de temperatura próxima a acima média, sendo 

o Oeste a região com maior probabilidade de temperatura acima da média e 
o Litoral próximo a média. Neste verão as massas de ar quente serão frequen-
tes e duradouras, com pelo menos 3 ondas de calor, com dias consecutivos de 
temperatura alta, inclusive no período noturno. Essas massas de ar devem ser 
mais secas no Oeste, aumentando o risco de incêndios na região.

Com Previsão do Fórum Climático: EPAGRI/CIRAM, IFSC, UFSC, 
ALERTABLU e CIGERD - Foto: IStock

Verão quente em 
Santa Catarina

Mais de R$ 1 bilhão em recursos. Este é o montante que será distribuído 
entre 10 municípios catarinenses que assinaram a adesão ao Plano 1000, nes-
ta terça-feira, 11. Em ato na Casa d'Agronômica, o governador Carlos Moi-
sés recebeu os prefeitos e reforçou a parceria do Estado para a realização de 
obras estruturantes nas cidades, impactando em mais qualidade de vida para 
a população. Os convênios foram assinados com Blumenau, Içara, Jaraguá 
do Sul, Joaçaba, Palhoça, Mafra, Rio do Sul, São José, Videira e Xanxerê. 

O município de Jaraguá do Sul também foi contemplado nesta etapa do 
programa. O valor que será repassado é de R$184 milhões. "São recursos 
que vão nos permitir dar continuidade às obras que projetam o desenvolvi-
mento do nosso município para os próximos anos e décadas. São ações que 
têm como prioridade os nossos munícipes. Jaraguá do Sul agradece imen-
samente ao Governo de Santa Catarina", enfatiza o prefeito Antídio Lunelli. 

Prestigiaram o ato que marcou a adesão de mais dez municípios catarinenses ao 
Plano 1000 deputados estaduais; deputados federais; secretários de Governo; pre-
feitos e vice-prefeitos das cidades contempladas em mais uma etapa do programa. 

Plano 1000 
Lançado no fi nal do ano passado, o Plano 1000 é o maior projeto municipalista 

da história de Santa Catarina. Pelo programa, os municípios catarinenses receberão 
recursos equivalentes a R$ 1 mil por habitante. Para calcular quanto cada cidade terá 
direito a receber, o Governo do Estado leva em conta as estimativas habitacionais 
mais recentes fornecidas pelo IBGE. 

Os recursos serão liberados mediante aprovação dos projetos pelos técnicos do 
Governo do Estado. É imprescindível que eles contemplem obras estruturantes em 
áreas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento social e que impac-
tem no desenvolvimento regional.

Confi ra os valores por cidade
Blumenau: R$ 366.000.000,00
Içara: R$ 58.000.000,00
Jaraguá do Sul: R$ 184.000.000,00
Joaçaba: R$ 30.000.000,00
Palhoça: R$178.000.000,00
Mafra: R$56.000.000,00
Rio do Sul: R$ 72.000.000,00
São José: R$ 253.000.000,00
Videira: R$54.000.000,00
Xanxerê: R$ 52.000.000,00

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria Executiva de Comunicação - Secom

Plano 1000: em nova etapa 
do programa, mais de R$ 1 
bilhão será destinado a 10 

municípios de SC
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Em 2021, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) atingiu R$ 1,129 
trilhão, 10,1% acima do valor alcançado em 2020 (R$ 1,025 trilhão). De acordo com 
levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abstecimento, as lavouras somaram R$ 768,4 bilhões, o equivalente a 68% 
do VBP e crescimento de 12,7% na comparação com 2020; e a pecuária, R$ 360,8 
bilhões (32% do VBP) e alta de 4,9%.

A nota técnica informa que o bom desempenho do agro ocorreu mesmo diante 
da falta de chuvas, seca e geadas em regiões produtoras. 

Os produtos com melhores resultados no VBP foram: soja, R$ 366 bilhões; 
milho, R$ 125,2 bilhões; algodão, R$ 27,6 bilhões; arroz, R$ 20,2 bilhões; cacau, 
R$ 4,2 bilhões; café, R$ 42,6 bilhões; trigo, R$ 12,5 bilhões; carne bovina, R$ 150,9 
bilhões; carne de frango, R$ 108,9 bilhões; e leite, R$ 51,8 bilhões. Juntos, res-
ponderam por 76% do VBP do ano passado. “Três fatores podem ser citados como 
impulsionadores desse crescimento - preços favoráveis, quantidades produzidas e o 
mercado internacional que em geral tem sido favorável para vários desses produtos. 
O mercado internacional e os preços foram os mais relevantes desses fatores”, des-
taca a nota técnica.

VBP 2022
Para este ano, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com 

valor estimado de R$ 1,162 trilhão, 2,9% acima do obtido em 2021.
“Continuam boas as chances para algodão, café, milho, soja, trigo e produtos 

da pecuária, especialmente carnes bovina e de frango. Também não devemos ter 
problemas de abastecimento interno e externo, pois como mencionado as previsões 
são de safra elevada de grãos e oferta satisfatória de carnes”, avaliam os técnicos.

O que é o VBP
O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decor-

rer do ano, correspondente ao faturamento dentro do estabelecimento. É calculado 
com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores 
nas principais praças do país dos 26 maiores produtos agropecuários nacionais. O 
valor real da produção é obtido, descontada da infl ação, pelo Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A periodi-
cidade é mensal com atualização e divulgação até o dia 15 de cada mês. 

Exportações do agronegócio batem recorde em dezembro e no ano de 
2021

As exportações do agronegócio alcançaram valores recordes para o mês de de-
zembro passado e, também, para o ano de 2021. Foram US$ 9,88 bilhões, valor 
recorde para os meses de dezembro: 36,5% superior aos US$ 7,24 bilhões de 2020. 
Em 2021, o total exportado com o agronegócio resultou em US$ 120,59 bilhões, alta 
de 19,7%, em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados nessa quinta-feira 
(13/01) pelo Governo Federal, por meio da Secretaria de Comércio e Relações Inter-
nacionais (SCRI), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Embarques em dezembro/2021
O mês de dezembro de 2021 teve desempenho favorável devido ao forte 

aumento dos preços dos produtos exportados (22,5%) e, também, da expan-
são do volume destas exportações (11,4%).

Além dos preços elevados, houve recorde no volume exportado pelo 

Brasil no agronegócio (15,62 milhões de toneladas). De acordo com os ana-
listas da SCRI, os destaques foram para soja em grãos (2,71 milhões de tone-
ladas; +889,5%); farelo de soja (1,72 milhão de toneladas; +82%); celulose 
(1,64 milhão de toneladas; +28,8%); e carnes (667 mil toneladas; +3,3%).

Com este cenário, preços elevados e aumento do volume exportado, a 
participação do agronegócio nas exportações brasileiras voltou a crescer. Em 
dezembro de 2020, as exportações do agro foram responsáveis por 39,2% 
do valor total vendido ao exterior, e, em dezembro de 2021, a participação 
alcançou 40,6%.

Exportações em 2021
As exportações do agronegócio brasileiro somaram valor recorde em 

2021: US$ 120,59 bilhões (+19,7%). Somente os meses de janeiro e feverei-
ro deste ano não registraram recordes, explicados pela forte queda da quan-
tidade exportada de soja em grão nesses meses, em virtude do baixo estoque 
de passagem em 2020, e do atraso no plantio da safra 2020/2021 (seca), com 
posterior atraso nas áreas de colheita em decorrência das chuvas.

A partir de março, a soja em grãos é exportada, infl uenciando no re-
sultado total observado. O crescimento das exportações brasileiras do agro-
negócio ocorreu em função do aumento do índice de preços dos produtos 
(+21,2%), enquanto o volume embarcado se reduziu (-1,2%), conforme nota 
publicada pela secretaria.

Apesar do recorde nas exportações, as vendas externas de produtos do 
agronegócio representaram 43% das exportações brasileiras em 2021, parti-
cipação 5,1 pontos percentuais inferior à verifi cada em 2020.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Valor da Produção Agropecuária de 2021 atinge mais de 
R$ 1 trilhão
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Espaço do Campo
Maracujá catarinense - 

Epagri trabalha para criar 
protocolo de Produção 

Integrada
Santa Catarina é o terceiro 
maior produtor de maracujá do 
Brasil e deve colher 45 mil to-
neladas na safra 2020/21. Com 
1.800 hectares de pomares, o 
estado registra produtividade 
média de 25t/ha. O índice se 
mantém acima da média nacio-
nal, mesmo após o impacto da 
chegada da virose do endureci-
mento do fruto em 2016 no Sul 
Catarinense, região que res-
ponde pela maior parte da pro-
dução. Tecnologia, atualização 
técnica e manejo adequado são 

algumas das ferramentas da Epagri e dos fruticultores para manter a qualidade e a pro-
dutividade do maracujá colhido no estado.
Com a meta de estabelecer um protocolo para Produção Integrada da fruta, técnicos 
da Epagri, cooperativas e iniciativa privada discutiram o manejo integrado de pragas e 
doenças do maracujá em um evento de atualização técnica em novembro. O encontro foi 
realizado no Centro de Treinamento da Epagri de Araranguá, em parceria com a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Ginegar.

O que é produção integrada?
O sistema de produção integrada, que já é utilizado em outras culturas em Santa Ca-
tarina, principalmente no tomate, reúne uma série de boas práticas agrícolas para ga-
rantir a produção ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável 
de alimentos. O alimento cultivado nesse sistema pode ser certifi cado como seguro e, 
também, é possível garantir sua rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva.

Mudas de maracujá de qualidade
O encontro técnico também tratou da produção de mudas de maracujá. Os participantes 
ainda debateram assuntos como poda de mudas de maracujá, controle de pragas e doen-
ças no abrigo de cultivo e custo de produção das mudas. 
Essas atividades estão ligadas ao projeto “Procedimentos e protocolos para a produção 
de mudas de maracujá”, que integra ações da pesquisa e da extensão rural da Epagri. O 
objetivo é oferecer tecnologias e conhecimento que permitam aumentar a qualidade das 
mudas.

Safra de maracujá 2021/22 em SC
Assim como na safra anterior, a produção catarinense de maracujá está enfrentando al-
guns entraves climáticos: frio tardio, radiação solar e número de horas de luz abaixo do 
que a planta necessita e, devido a esses fatores climáticos, o estado vai ter uma produção 
um pouco mais tardia em volume de colheita nesta safra.

Mosca do botão fl oral
Doenças e pragas também são motivo de alguma preocupação. A Estação Experimental 
da Epagri em Urussanga está trabalhando no monitoramento da mosca do botão fl oral 
e dos picos de ocorrência da população. Não há produto registrado no mercado para 
conter essa praga no maracujazeiro. Todos os estudos estão atrelados à melhoria da re-
gulagem de pulverizadores e dosagem de volume de calda.

Melhor maracujá do Brasil
Outra preocupação da Epagri é manter a qualidade do maracujá catarinense, que é reco-
nhecido como o melhor maracujá de mesa do Brasil graças ao tamanho, ao volume de 
polpa e a outras características. Isso é resultado de um manejo recomendado pela Epagri 
e aplicado pelos agricultores, de selecionar as melhores e mais bonitas plantas e frutos 
de uma safra, que vão dar origem às sementes da safra seguinte. Esse trabalho garante a 
contínua elevação da qualidade do maracujá catarinense.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Epagri

Em 2021, o INPI- Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial, concedeu 
a Denominação de Origem Planalto Sul 
Brasileiro para o mel de melato da bra-
catinga, produzido numa área que abran-
ge total ou parcialmente 134 municípios 
(107 de Santa Catarina, 12 do Paraná e 15 
do Rio Grande do Sul).

Com essa concessão, o número de 
Indicações Geográfi cas no INPI chega a 
95, sendo 28 Denominações de Origem 
(19 nacionais e nove estrangeiras) e 67 
Indicações de Procedência (todas nacio-
nais).

Sobre a Denomminação de Origem Planalto Sul Brasileiro
Com base na documentação apresentada ao INPI, o mel de melato é um 

produto natural das abelhas obtido a partir das excreções de insetos sugadores 
de partes vivas de plantas. Ele difere do mel fl oral ou extrafl oral porque, além 
da presença das enzimas das abelhas produtoras, contém enzimas derivadas das 
secreções das glândulas salivares e do intestino das cochonilhas, que promovem 
características como coloração mais escura (âmbar); maior condutividade elé-
trica; maiores teores de açúcares, nitrogênio e minerais; maior pH e, principal-
mente, mais efeitos benéfi cos à saúde devido à presença de compostos bioativos 
e potencial antioxidante. Apesar da maior concentração de açúcares, o mel de 
melato apresenta menores quantidades de frutose e glicose e não cristaliza como 
o mel fl oral.

As cochonilhas (Tachardiella sp. ou Stigmacoccus paranaensis Foldi) envolvidas na 
produção do mel são insetos que vivem associados à árvore popularmente conhecida por 
bracatinga (Mimosa scabrella Bentham). Esta, por usa vez, é uma espécie arbórea nativa 
do Brasil, com distribuição predominante na região Sul.

Em períodos bianuais, os bracatingais são infestados por cochonilhas, que 
se fi xam no tronco das árvores e se alimentam da seiva, excretando um líquido 
adocicado pelo canal alimentar em forma de gotas, o melato. Este mesmo líquido, 
que fi ca depositado nas partes externas da planta, é utilizado como matéria-prima 
pelas abelhas da espécie Apis mellifera e, a partir dessa associação, é elaborado o 
mel de melato de bracatinga.

Produção
A produção do mel de melato da bracatinga no Sul do Brasil ocorre nor-

malmente entre os meses de dezembro e junho, o que corresponde aos períodos 
de maior escassez de néctar e pólen. Entretanto, ocorre apenas a cada dois anos, 
geralmente no primeiro semestre dos anos pares, o que se relaciona com o ciclo 
de vida da cochonilha. Nesse período, o inseto está no estágio de cisto, formando 
longos fi os brancos por onde excreta o melato.

Nos anos ímpares, a excreção ocorre em menor quantidade. Apesar disso, 
às vezes é possível produzir pequenas quantidades de mel de melato. Para isso, 
devem-se migrar as colmeias para locais onde há bracatingas nas épocas em que 
elas estão associadas às cochonilhas, visando a aproveitar todo o potencial apí-
cola.

Ainda de acordo com a documentação enviada ao INPI, vale destacar que 
estudos pioneiros com mel de melato da bracatinga da região demarcada demons-
traram que ele possui ainda características diferenciadas em relação aos méis fl o-
rais e de melato de outras origens geográfi cas e/ou botânicas, com destaque para 
a maior concentração dos aminoácidos livres serina, prolina, asparagina, ácido 
aspártico e ácido glutâmico.

Fonte: INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Mel de Melato da Bracatinga 
tem IG de Origem
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Esportes

O Governador Carlos Moisés sancionou o projeto que cria o Bolsa Atleta em Santa 
Catarina. O programa é uma antiga reivindicação da comunidade esportiva catarinense, e 
vai benefi ciar mais de 1000 atletas e paratletas do estado.

Com a sanção, as equipes técnica e jurídica da Fesporte já começam a preparar o edital 
de seleção dos atletas e paratletas a serem contemplados com o benefício. Desenvolvido 
pela Federação em conjunto com as Secretarias de Estado da Fazenda, Educação e Casa 
Civil, o Bolsa Atleta tem investimento previsto de R$ 8,4 milhões ao ano, em bolsas que 
variam de R$ 350,00 a R$ 1.500,00.

O objetivo é criar uma situação mais confortável para os atletas – especialmente os que 
estão em idade escolar –, como uma contrapartida importante para subsídio das despesas 
esportivas. O projeto de lei estabelece como público prioritário os atletas e paratletas prati-
cantes do esporte educacional, que comprovarem estar matriculados e cursando o sistema 
educacional público ou privado de ensino fundamental, médio ou superior. 

“Além de incentivar a prática desportiva, a bolsa será importante para que os atletas se 
mantenham regulares e com bom desempenho no ensino”, afi rma o presidente da Fesporte, 
Kelvin Soares.

Mas o programa também benefi ciará atletas de alto rendimento, com o objetivo de 
estimular a permanência do vínculo destes esportistas com clubes e entidades catarinenses. 
Foram criadas sete categorias que poderão ser pleiteadas. Como forma de incentivar boas 
condutas, a nova lei ainda estabelece que o atleta não pode estar cumprindo pena defi nitiva 
imposta pelos órgãos ofi ciais ou pela Justiça Desportiva.

O valor da Bolsa Atleta terá um acréscimo de 20% em duas situações específi cas. A 
primeira será nas modalidades do paradesporto em que são exigidos equipamentos espor-
tivos específi cos, adaptados para a competição. A segunda, para atletas acima de 18 anos 
ou de alto rendimento que comprovarem estar matriculados e frequentando o sistema edu-
cacional.

O atleta benefi ciado pelo Programa Bolsa Atleta de SC não será impedido de receber 
benefício similar no âmbito do Governo Federal ou governos municipais.

Com informações: Assessoria de Comunicação - Casa Civil

Bolsa Atleta vira lei e vai 
atender mais de 1000 

atletas em Santa Catarina

Em fevereiro o compromisso 
do ano para o Palmeiras

Em fevereiro o Palmeiras terá um de seus 
compromissos mais importantes de 2022: o 
Mundial de Clubes. O clube enviou à Fifa 
uma pré-lista com 34 jogadores inscritos para 
a competição.

Contudo, apenas 23 atletas poderão estar 
na lista defi nitiva, que deverá ser enviada até 
o dia 24 de janeiro. O goleiro Marcelo Lom-
ba, o meia Eduard Atuesta e o atacante Ra-
fael Navarro, novos reforços do Verdão, já 
constam nesta convocatória. O Palmeiras, que 
ainda busca reforçar ainda mais seu elenco, 
poderá inscrever jogadores contratados antes 
do envio da lista ofi cial.

A lista também consta com o goleiro We-
verton, o volante Patrick de Paula, o meia 
Gustavo Scarpa, o atacante Breno Lopes. 
Todos testaram positivo para covid-19 na re-
apresentação desta quarta-feira(12), mas não 

devem ser desfalques para o Mundial. O recém contratado Navarro também foi infectado.
Sete jogadores que disputam a Copinha deste ano estão presentes na lista: o goleiro 

Mateus, os zagueiros Lucas Freitas e Michel, o lateral Vanderlan, o meia Fabinho e os 
atacantes Giovani e Gabriel Silva.

O Mundial de Clubes será disputado de 3 a 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes 
Unidos. O clube paulista estreia na competição no dia 8. O Campeão da Libertadores entra 
direto nas semifi nais e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, 
e Al Ahly, do Egito.

Chelsea, da Inglaterra, Al Hilal, da Arábia Saudita, Al Jazira, dos Emirados Árabes, e 
AS Pirae, do Taiti, também brigam pelo título.

Mercedes desiste de 
apelação - Verstappen 
Campeão da F1/2021

Após receber respostas negativas aos dois protestos protocolados contra o resul-
tado do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, disputado em dezembro/2021, 
a Mercedes divulgou em nota que desistiu da apelação e reconheceu o título mundial 
de Max Verstappen, da Red Bull.

“Para Max Verstappen e Red Bull Racing: gostaríamos de expressar nosso sin-
cero respeito por suas conquistas nesta temporada. Vocês tornaram este título de cam-
peonato de Fórmula 1 verdadeiramente épico. Max, parabenizamos você e toda a sua 
equipe. Estamos ansiosos para levar a luta até você na pista na próxima temporada”, 
escreveu.

Nesta quarta-feira(12/01), a FIA informou que, junto com as equipes e os pilotos 
que disputam a Fórmula 1, irá debater e analisar os fatos ocorridos na última corrida 
de 2021. A Mercedes elogiou a atitude da Federação. “A FIA instalar uma comissão 
para analisar minuciosamente o acontecido em Abu Dhabi melhora a robustez das 
regras, governança e tomada de decisão na Fórmula 1”, escreveu a escuderia alemã.

Apesar da derrota de Hamilton, a Mercedes conquistou seu oitavo título seguido 
do Mundial de Construtores. Os alemães terminaram o campeonato com 613,5 pon-
tos, 28 a mais que a rival Red Bull.
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Cultura
Festival Internacional 

FEMUSC espera atrair 150 
mil pessoas este ano

O Festival Internacional FEMUSC espera alcançar um público de cerca 
de 150 mil pessoas no evento deste ano, que voltará ao formato presencial e 
manterá a transmissão ao vivo por meio do canal do Youtube e redes sociais 
do Festival, como nas últimas edições. O evento acontece em Jaraguá do Sul, 
Santa Catarina, de 16 a 29 de janeiro. Serão disponibilizados 16.410 ingres-
sos gratuitos, que devem ser reservados com pelo menos 48 horas de ante-
cedência e retirados na bilheteria do Centro Cultural SCAR. Haverá também 
apresentações em espaços públicos como as praças da cidade.

“Nossa previsão é de que tenhamos cerca de 20 mil pessoas no formato 
presencial e mais 130 mil de expectadores online”, afi rmou o diretor-execu-
tivo do evento, Fenísio Pires Junior.  O Festival, que em 2021 pela primeira 
vez foi totalmente virtual, recebia antes da pandemia mais de 100 mil pesso-
as, entre músicos e visitantes. 

Do total de músicos do FEMUSC, entre professores e participantes, cer-
ca de 80% são brasileiros, seguidos por profi ssionais dos Estados Unidos, 
Canadá, França, Costa Rica, Inglaterra, Espanha e Argentina. Assim como 
em edições anteriores, são aguardados visitantes da Argentina, Bolívia, Bul-
gária, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Paraguai, Peru e Ve-
nezuela.  

O objetivo do festival é promover uma experiência musical que capa-
cite, integre artistas e valorize a cultura brasileira. “Nossa programação é 
extensa e é fundamental que os músicos, principalmente os estrangeiros, vi-
vam nossa brasilidade. O festival, que este ano comemora o bicentenário da 
independência e semana da arte moderna de 22, vai muito além das apre-
sentações.  Ele reforça nosso orgulho de ser quem realmente somos", diz o 
maestro Alex Klein, um dos principais oboístas da atualidade, ganhador do 
Grammy na música erudita.

Festival-escola
O FEMUSC é considerado o maior festival-escola não competitivo do 

País e atrai músicos amadores e profi ssionais de diversos estados brasileiros 
e do exterior. 

Durante 14 dias, os participantes aprendem e trocam experiências com 
músicos e professores de renomadas orquestras e instituições de educação 
musical do mundo. Entre os destaques já confi rmados para esta edição estão 
Jane Duboc, uma das grandes vozes da MPB, Marc Destrubé, do violino bar-
roco, a cravista Béatrice Martin, que tocou na abertura da nova Filarmonie 

de Paris, e Fernando Cordella, um dos principais cravistas de sua geração na 
América Latina. Ao fi nal, profi ssionais e estudantes se apresentam juntos em 
espetáculos de alto nível artístico.

5 mil músicos
Além do tradicional evento anual, o FEMUSC vai ampliar o alcance e 

tem expectativa de formar mais de 5 mil profi ssionais em 2022. Segundo 
Alex Klein, os músicos devem ser capacitados até o fi nal do ano por meio de 
cursos online que serão lançados em março. “A ideia é estimular que mais 
jovens tenham acesso a música erudita nos quatro cantos do Brasil”, explica 
Klein. As inscrições para as próximas turmas serão anunciadas no site do 
Festival. 

O Festival Internacional FEMUSC é uma realização da Associação Cul-
tural do Forte São João, do Instituto FEMUSC e da Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Tu-
rismo - Secretaria Especial de Cultura com apoio da FUNARTE.

Segurança
O FEMUSC terá 61 apresentações abertas ao público no Auditório do 

Centro Cultural SCAR e em espaços públicos como supermercados e praças. 
Para garantir a segurança, o festival mantém os Protocolos de Segurança Sa-
nitária, com uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, disponibili-
zação de álcool em gel, lotação máxima de até 80% da capacidade das salas 
de concerto (desde que não exceda 500 pessoas), verifi cação de temperatura, 
cartazes de explicação para a correta higienização das mãos, além de um 
plano de contingência para casos suspeitos. 

Fonte: Assessoria de Comunicação – Femusc

Não perca, será nesta sexta-feira(14) e sábado(15)

A Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul tem o grande prazer de inter-
pretar as obras vencedoras do Concurso de composição da Orquestra Filar-
mônica da SCAR 2020.

14 de janeiro, 19h
Capela do Seminário Sagrado Coração de Jesus
Entrada gratuita

15 de janeiro, 20h
Pequeno Teatro
Ingressos Gratuitos na bilheteria SCAR
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Filmes
Nesta semana trazemos alguns dos fi lmes e livros que ajudarão a ocupar as férias, principalmente em dias chuvosos

Sing 2

Na glamourosa cidade de Redsho-
re, Buster Moon e a galera enfrentam 
seus medos, fazem novos amigos e 
superam seus limites em uma jornada 
para convencer o recluso astro Clay 
Calloway a subir aos palcos nova-
mente.

Homem Aranha - Sem Volta Para 
Casa

É do mesmo diretor dos suces-
sos Homem-Aranha: Longe de Casa 
e Homem-Aranha: De Volta ao Lar. 
A vida de Peter Parker se tornou um 
verdadeiro caos depois que sua iden-
tidade foi revelada para o mundo 
pelo vilão Mysterio. Parker procura 
o parceiro Doutor Estranho e per-
gunta se ele não conseguiria retirar 
essa informação da memória das 
pessoas. O arriscado feitiço foi co-
locado em prática, mas ao alterar a 
realidade eles criaram uma situação 
ainda mais perigosa.

Pânico 5

Vinte e cinco anos após uma sé-
rie de crimes brutais chocar a tran-
quila Woodsboro, um novo assassino 
se apropria da máscara de Ghostface 
e começa a perseguir um grupo de 
adolescentes para trazer à tona segre-
dos do passado mortal da cidade.

Livros

Todas as fl ores que não te enviei 

O livro trata de sentimentos, in-
clusive aqueles que lutamos para es-
conder, mas que estão ali, esperando o 
momento exato para serem libertos. A 
inspiração dos poemas de Felipe Ro-
cha chega através da sua imaginação 
e da sensibilidade, e, também, da per-
cepção de tudo que está ao seu redor. 
Foi depois de muita refl exão que, em 
2016, nasceu o @tipobilhete, como 
forma de trazer um pouco de alegria 
para o dia a dia e transbordar aquilo 
que atitudes não são capazes de de-
monstrar.

Todas as Suas Imperfeições

Narra a história de Quinn e 
Graham. Eles se conhecem no pior 
dia de suas vidas; ela chega mais 
cedo de uma viagem para surpreen-
der o noivo, ele testemunha a traição 
da namorada.

Até o Verão Terminar

Filha de uma mãe problemática e 
um pai ausente, Beyah precisou apren-
der a se virar sozinha desde pequena. 
Sua vida foi trilhada com muitas dece-
peções. Mas ela está prestes a mudar a 
sua sorte graças a si mesma, e a mais 
ninguém, por conta da bolsa de estudos 
que ganhou para estudar em uma boa 
universidade.
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Turismo

Conhecer um lugar novo, ter novas 
experiências! Campo Alegre está 
recheada de atrativos para você 

curtir com sua família.

Na Bio Cult você pode saborear 
nossas delícias em momentos como 
Café da Manhã no Pomar, Brunch e 
Piquenique. Dispomos de ambientes 
reservados para cada grupo, garan-
tindo uma experiência única. Você 
pode também comprar nossas geleias 
naturais, feitas especialmente com 
frutas agroecológicas selecionadas 
e, também, adquirir frutas delicio-
sas, além de encontrar aqui vinho, 
sucos, panifi cação (sob encomenda). 
E o melhor de tudo, se integrar a uma 
propriedade de cultivo orgânico, a 
Maior produção agroecológica de 
Physalis do Brasil.

Rodovia SC 418 – Campestre 
- Campo Alegre – SC - (47) 99115-
0947

Bem-vindo ao parque ecológico 
braço esquerdo

O Parque Ecológico Braço 
Esquerdo, carinhosamente cha-
mado como Parque BE, fi ca em 
uma propriedade particular que 
faz parte da Área de Proteção Am-
biental Rio Vermelho/Humboldt e 
situa-se nos contrafortes da Serra 
do Mar, entre as cidades de São 
Bento do Sul e Corupá. A sua po-
sição geográfi ca privilegiada nos 
presenteia com atrativos ímpares 
como a Cachoeira Braço Esquer-
do com mais de 90m, a Caverna 
da Fuga e a Trilha do Vale Perdi-
do com inúmeros riachos, quedas 
d’água e formações rochosas de 
milhões de anos.

De Segunda/Quinta/Sexta, 
das 8h às 17h. Sábado/Domingo e 
Feriados das 8h às 18h

Rua Ano Bom - Corupá – SC 
- Fone: (047) 99719-0961

Recanto do Gaudet

Próximo ao Parque Eco-
lógico Braço Esquerdo, é uma 
propriedade particular onde você 
pode passar o dia ou se hospe-
dar nos confortáveis chalés. Na 
Lanchonete do Recanto, você en-
contra o melhor pastel do Sul do 
Mundo. Situado nos contrafortes 
da Serra do Mar, entre as cidades 
de São Bento do Sul e Corupá, 
o Recanto é um aprazível lugar 
para você passear e viver mo-
mentos inesquecíveis. 

Rua Ano Bom - Corupá – SC 
- Fone: (047) 99222-2444 – Re-
serva de Chalés: (047) 99148-
0956

É uma cidade da região Nor-
te de Santa Catarina, que oferece 
boas opções de turismo.

Com uma população su-
perior a 42 mil habitantes, tem 
no setor moveleiro um dos seus 
destaques. Dentre seus atrativos 
turísticos encontramos o passeio 
de Maria Fumaça, que desce a 
Serra do Mar, permitindo uma 
volta ao tempo. Realizado em 
uma locomotiva a vapor de 1950, 
os passeios são mensais, percor-
rendo um trecho de 60 km, onde 
o viajante pode apreciar as belas 
paisagens da serra, além de pas-
sar por túneis e pontes. O parque 
Paul Harris é uma área verde 
com trilhas e passarelas eleva-
das em madeira que atravessam 
áreas de mata e riachos, um belo 
lugar para caminhadas. A Fazen-
da Evaristo é uma bela e ampla 
propriedade que oferece opções 
turísticas com atrações e hospe-
dagem. Conta com cachoeiras, 
lago, trilhas, tirolesa, passeios a 
cavalo, charrete e quadras de es-
porte. A fazenda oferece também 
uma bela infraestrutura com ca-
banas, chalés, camping, restau-
rante é salão para grandes even-
tos. Fica a 7km da cidade. Quer 
saber mais? Acesse o site https://
www.viagensecaminhos.com/

Rio Negrinho 


