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Passarinhada em férias sem o Gru

A CABECEIRA
Nicole Otto Habech

vice-Prefeito Claudio Finta faz um ba-
lanço de sua participação nestes 14 me-
ses da administração Tamanini/Finta

Vereador renuncia 
à presidência 
do legislativo 
corupaense

Etapa do Catarinense de parapente 
promete colorir os céus de Jaraguá
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Cara de surpresa
Nesse primeiro verbete e no próxi-

mo, por favor, façam expressão de sur-
presa. O vereador Felipe Rafaeli Rodri-
gues(PSDB), presidente do Legislativo 
Corupaense por 14 dias, renunciou à 
presidência e pediu licença não remu-
nerada do cargo de vereador, voltando a 
assumir a Secretaria Municipal de Saúde 
e Bem Estar Social, da qual havia sido 
exonerado, a pedido, para assumir o car-
go na Câmara.

Cara de surpresa II
Com a renúncia de Felipe, o vere-

ador Benjamin Tamanini (MDB), assu-
miu o cargo de presidente em exercício 
e convocou os vereadores para eleição 
da mesa diretora para a próxima sessão, 
dia 21, conforme determina o Regimen-
to Interno da casa.

Cara de surpresa III
Vou precisar que também nesse ver-

bete vocês façam expressão de surpresa. 
A eleição da próxima Mesa Diretora só 
vai acontecer no próximo dia 21 mas, 
(e agora a surpresa dupla): adivinhem 
quem será o próximo presidente ? 

Eu explico
Se a eleição ainda não aconteceu, 

como já é sabido quem vencerá? Tá 
bem, foi feito acordo. Neste caso, pra 
que a “eleição”? Algo de engraçado não 
está provocando risada.

Trabalho voluntário
Se você procura um trabalho vo-

luntário, (daqueles não remunerados, 
sabe?) Se você tem interesse, só preci-
sa conhecer a cidade, ter sentimento de 
acolhimento pelo turista, conseguir ex-
plicar como chega nos nossos pontos tu-
rísticos ou levar o turista até eles.

Trabalho voluntário II
É recomendável você providenciar 

uma camiseta ou placa, com os dizeres: 
Seja bem-vindo Turista, se precisar de 
ajuda, fale comigo. (notou o Turista es-
crito com “T” maiúsculo?)

Trabalho voluntário, ou não
Uma outra alternativa pode ser 

você providenciar uma gibata, tobata ou 
qualquer “bata” para oferecer um city 
tour com você cobrando. Mas cuidado. 
Dependendo da forma como você anun-
cie o seu serviço, você pode ser indicia-
do por falsidade ideológica. Se oriente 
antes de fazer coisa errada.

Vereadora bateu sem piedade
Gostei do pronunciamento da ve-

readora abordando o tema “cultura” na 
última sessão(14) da Câmara de Coru-
pá. Nem preciso mencionar o nome dela 
(ofi cialmente falando, é a única). 

Cultura
A vereadora cobrou o registro da 

nossa história, que está se perdendo. 
Cobrou a inexistência de eventos cultu-
rais. Destacou a Jazz e o Coral, únicos 
expoentes culturais de nossa cidade. 

Cultura II
Sobrou até para algumas Socieda-

des, silenciosas como criança que fez 
arte. Ôpa, arte não, arte é cultura, e isso 
elas não fazem.

Cultura III
Verdade seja dita, ou escrita, 

com a falta de cultura na terra da Ba-
nana Mais Doce do Brasil, o pessoal 
tem migrado para as cidades vizi-
nhas. Inclusive quem deveria cuidar 
de promover cultura em nossa queri-
da Corupá.

Cultura IV
Os assuntos Cultura e Turismo pro-

metem render. E não foi por falta de 
aviso

Por falar em Turismo
Alguém sabe como está o projeto 

de sinalização dos pontos turísticos de 
nossa cidade? O turista vem e quando 
não acha alguém com boa vontade em 
ciceroneá-lo, ele vai embora ou fi ca zan-
zando com cara de paisagem. Que fase.

Primeiros socorros
Um passarinho bem-informado e 

bem-intencionado andou piando em 
minha janela que está quase “saindo do 
forno” um “Manual de Primeiros Socor-
ros Para Leigos”. Segundo o plumadi-
nho, o manual trata apenas de casos que 
podem evoluir para óbito ou para seque-
las graves.

Primeiros socorros II
Esse fofoqueirinho jura que o ma-

nual foi elaborado por Bombeiros, e está 
sendo revisado por dois médicos, um 
hospital e um curso de medicina. Ele 
acrescenta que o manual vai ser distri-
buído gratuitamente na forma digital.

Primeiros socorros III
Segundo pudemos apurar, a fofo-

quinha deste ser é verdadeira e, inclusi-
ve a versão impressa e um curso já estão 
sendo solicitados. 

Olha o carnaval aí, gente
Fiquei impressionado com a 

quantidade de gente fazendo planos 
para dormir na sexta-feira(25) e só 
acordar ao meio-dia de quarta(02/03) .

Olha o carnaval aí, gente II
Nem todos vão dormir. Alguns 

fazem planos de pescar, outros de ir à 
praia se fazer de qualquer coisa à mila-
nesa (mergulha no mar e depois rola na 
areia).

Antenas caídas 
Ainda rende a história das ante-

nas derrubadas. Diz o pessoal atingi-
do que o assunto dim-dim ninguém 
fala. Todos bem quietinhos.

Câmaras 
Mirins da 

Avevi definem 
a data para 

encontro 
regional

O Colegiado de Coordenadores das 
Câmaras Mirins da Avevi - Associação de 
Câmaras e Vereadores Vereadores do Vale 
do Itapocu se reuniu nesta quinta-feira (10), 
na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul 
para avaliar as atividades realizadas no ano 
passado, trocar experiências e iniciar o pla-
nejamento do Encontro Regional de Verea-
dores Mirins, que não acontece desde 2019. 
Nos últimos dois anos, o evento não pôde ser 
realizado devido às restrições causadas pela 
pandemia de coronavírus. 

Ficou defi nido que, em 2022, o Encon-
tro vai acontecer no dia 15 de junho em Jara-
guá do Sul. A escolha da sede deve-se aos 10 
anos do Programa Vereador Mirim no mu-
nicípio, completados em 2021. A intenção é 
utilizar o auditório do Centro Universitário 
Católica de Santa Catarina para as atividades 
dos mirins. As palestras e os temas a serem 
abordados no Encontro ainda serão defi ni-
dos nas próximas reuniões do colegiado.

Estiveram presentes representantes dos 
Legislativos de Massaranduba, Barra Velha, 
Guaramirim, Schroeder e Jaraguá do Sul. A 
próxima reunião do colegiado de coordena-
dores deve acontecer em março.

Colaborou: Ascom - Câmara de Jara-
guá do Sul
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(Jaraguá do Sul-SC) - No próximo dia 7 de março a Casa de Apoio Padre 
Aloísio Boeing, no bairro Nereu Ramos, promoverá uma Ofi cina de Aromatera-
pia. O objetivo é difundir conhecimentos sobre a fabricação artesanal de sabone-
tes, com óleos essenciais e ervas aromáticas, embalados com fi bra de bananeira.

Segundo a organização do 
evento, a iniciativa também busca 
por meio de técnicas milenares do 
uso de óleos essenciais, contribuir 
para a economia criativa, manejo de 
produtos naturais da região, trans-
missão de conhecimento de técni-
cas tradicionais desta atividade.

A ofi cina gratuita será aberta 
para o grupo de acolhidos da pró-
pria comunidade terapêutica e ao 
público em geral. A inscrição gra-
tuita poderá ser feita através do 
WhatsApp (47) 99118-9618. 

Esta ação será realizada com 
aplicação de recursos federais da 
Lei Aldir Blanc e operacionalizada 
pela Prefeitura Municipal de Jara-
guá do Sul por meio da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Casa de Apoio Padre Aloísio 
Boeing promove oficina de 

Aromaterapia

Prefeitura estudará criação 
de viveiro para animais 

resgatados
Ideia é construir local para tratamento e reabilitação de animais silvestres 

que não têm condições de serem devolvidos de imediato à natureza

(Jaraguá do Sul-SC) - O prefeito em exercício de Jaraguá do Sul, Jair Franzner, 
comandou uma reunião na tarde de quarta-feira (16), para tratar do trabalho de res-
gate de animais silvestres oferecido pela Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente. 
O encontro contou com a participação da Chefe de Gabinete, Emanuela Wolff , do 
presidente da Fujama, Ivo Schmidt Filho, além do diretor e dos biólogos da funda-
ção, secretário de Administração, procurador-geral, veterinário de clínica conve-
niada com a prefeitura e o diretor de Gestão de Projetos e Captação de Recursos.

De acordo com a Chefe de Gabinete, o principal objetivo foi dar encaminha-
mento a um pedido do prefeito licenciado Antídio Lunelli, de estudar a viabilidade 
de criação de um viveiro de passagem para abrigo e tratamento de animais resga-
tados e que necessitem de reabilitação. É o caso do macaco-prego Chiquinho e do 
cervo, resgatados há quase 30 dias pelos biólogos da Fujama e que continuam sob 
os cuidados da clínica conveniada com o Município.

Conforme informou o veterinário responsável pela clínica, Igor Martins, os 
centros de reabilitação estão lotados e não têm condições de receber estes animas 
que, por enquanto, continuarão sob os cuidados da sua equipe.

A partir de agora, as equipes técnicas da Fujama e da Prefeitura iniciarão o le-
vantamento de tudo o que for necessário para a construção do viveiro, assim como 
a assessoria jurídica se encarregará das questões legais junto aos órgãos ambientais 
IMA e IBAMA. “A ideia é que nós tenhamos esse espaço construído lá no Parque 
Municipal Ambiental Morro do Stinghen, que já será nossa referência para as ativi-
dades de educação ambiental”, explica a Chefe de Gabinete.

O prefeito em exercício, Jair Franzner, considera a proposta necessária, pois 
Jaraguá do Sul é um dos únicos municípios a oferecerem este tipo de trabalho de 
resgate de animais silvestres e este é o momento para o mesmo passar para uma 
nova etapa.

Neste ano de 2022, os biólogos da Fujama já fi zeram mais de 150 resgates, 
sendo que a grande maioria dos animais foi solta em áreas de mata e longe do pe-
rímetro urbano. No entanto, outros precisaram de tratamento até se recuperarem e 
voltarem para a natureza, e alguns, como é o caso do macaco-prego e do cervo, pos-
sivelmente, não conseguirão mais se adaptar na natureza. Também é comum aves 
serem resgatadas machucadas por colisões em janelas de casas ou contra veículos 
e permanecerem em recuperação por longos períodos.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jaraguá do Sul

Plano 1000 beneficia mais 
14 municípios

O Governo do Estado fi rmou compro-
misso de liberar R$ 94.834.774,31 para 
33 projetos que integram o Plano 1000. 
A publicação está no Diário Ofi cial desta 
quarta-feira, 16. As ações incluem obras de 
drenagem, pavimentação, implantação de 
sistema binário, construções de Centros de 
Referência de Assistência Social (CRASs), 

revitalizações, entre outros.
Foram contemplados nesta etapa Chapecó, Criciúma, Blumenau, Bombinhas, 

Mafra, Painel, Penha, Rio do Sul, Rio Negrinho, Água Doce, Capão Alto, Cerro 
Negro, Curitibanos e Ituporanga.

Esses projetos receberão os recursos em até quatro parcelas. O primeiro repasse 
da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) será de R$ 23,6 milhões. “Os valores 
serão liberados na apresentação do resultado da licitação. O Plano 1000 já é uma 
realidade e estamos trabalhando, com efi ciência e gestão, para aportar recursos que 
atendam às necessidades dos catarinenses”, disse o secretário da SEF/SC, Paulo Eli.

Nesta quinta-feira, 17, foram realizadas reuniões na SEF/SC com os prefeitos 
de Seara, Indaial, Pinhalzinho, Pomerode e São Bento do Sul para discutir os proje-
tos que serão aportados pelo Plano 1000.

Plano 1000
O Plano 1000, está destinando R$ 7,3 bilhões para transformar projetos em 

obras estruturantes que promovam o desenvolvimento e mais qualidade de vida.
Pelo programa, os municípios catarinenses receberão recursos equivalentes a 

R$ 1 mil por habitante. Para calcular quanto cada cidade tem direito a receber, o 
Governo do Estado leva em conta as estimativas habitacionais mais recentes, forne-
cidas pelo IBGE.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
WEG anuncia lucro superior a R$ 

3 bilhões em 2021
A WEG, de Jaraguá do Sul, di-

vulgou seu balanço fi nanceiro, com 
faturamento total de R$ 23,563 bi-
lhões, e um crescimento de 34,9% 
em relação a 2020. 

No quarto trimestre de 2021, a 
WEG, que recentemente anunciou a 
construção de uma nova fábrica em 
Portugal, teve faturamento de R$ 
6,540 bilhões, um crescimento de 
5,5% em relação ao terceiro trimestre 
do mesmo ano e 33,7% maior que o 
quarto trimestre de 2020.

O pagamento dos dividendos aos 
acionistas e participação de lucro aos 
colaboradores do Brasil está agenda-
do para 16 de março.

No dia do agronegócio, 
SESCOOP/SC promoverá 

palestra sobre oportunidades e 
desafi os do setor

Dia 25 de fevereiro é comemo-
rado o Dia do Agronegócio, um setor 
que destaca o Brasil em nível mun-
dial. Em alusão à data, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo do Estado de Santa Ca-
tarina (SESCOOP/SC) realizará no 
mesmo dia, das 14h às 15h30, a pa-
lestra on-line “Oportunidades e De-
safi os do Agronegócio”. O objetivo 
é promover refl exão sobre o cenário 
econômico global e nacional e seus 
refl exos para o agronegócio brasilei-
ro, com abordagem de tópicos como: 
dados atuais sobre economia; macro-
tendências para os próximos anos; 
cenários da economia global, oportu-
nidades e ameaças para o agronegó-
cio brasileiro; tendências e rupturas; 
Agro 5.0 e o papel do cooperativismo 
como estratégia de desenvolvimento. 
A palestra será ministrada pelo enge-
nheiro agrônomo, Airton Spies, dou-
tor em Economia dos Recursos Na-
turais pela University of Queensland 
(Austrália).

Presidente da Rússia menciona 
Joinville em encontro com 

Bolsonaro
O presidente da Rússia, Vladimir 

Putin, citou Joinville e a Escola do Tea-
tro Bolshoi durante sua declaração à im-
prensa junto ao presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro na manhã de quarta-feira(16).

Bolsonaro e Putin tiveram uma 
reunião no Palácio do Kremlin, sede do 
governo russo. Antes da reunião bila-
teral, os dois fi zeram uma declaração à 
imprensa. Putin afi rmou que o Brasil é o 

principal parceiro russo na América La-
tina, e citou a Escola do Teatro Bolshoi, 
em Joinville, como um exemplo da par-
ceria. “Na cidade de Joinville, atua há 
mais de 20 anos com sucesso a Escola 
do Teatro Bolshoi. Nesta instituição de 
ensino única estudam mais de 250 alu-
nos de várias regiões do Brasil e outros 
países da América Latina”, disse Putin.

Câmaras Mirins da Avevi defi nem 
a data para encontro regional

O Colegiado de Coordenadores 
das Câmaras Mirins da Avevi - As-
sociação de Câmaras e Vereadores 
Vereadores do Vale do Itapocu se 
reuniu na quinta-feira(10), na Câma-
ra de Vereadores de Jaraguá do Sul 
para avaliar as atividades realizadas 
no ano passado, trocar experiências 
e iniciar o planejamento do Encontro 
Regional de Vereadores Mirins, que 
não acontece desde 2019. Nos últi-
mos dois anos, o evento não pôde ser 
realizado devido às restrições causa-
das pela pandemia de coronavírus. 

Ficou defi nido que, em 2022, 
o Encontro vai acontecer no dia 15 
de junho em Jaraguá do Sul. A esco-
lha da sede deve-se aos 10 anos do 
Programa Vereador Mirim no muni-
cípio, completados em 2021. A in-
tenção é utilizar o auditório do Cen-
tro Universitário Católica de Santa 
Catarina para as atividades dos mi-
rins. As palestras e os temas a serem 
abordados no Encontro ainda serão 
defi nidos nas próximas reuniões do 
colegiado.

Estiveram presentes represen-
tantes dos Legislativos de Massa-
randuba, Barra Velha, Guaramirim, 
Schroeder e Jaraguá do Sul. A pró-
xima reunião do colegiado de coor-
denadores deve acontecer em março.

Antídio Lunelli é proclamado pré-
candidato do MDB ao governo do 

Estado
O prefeito de Jaraguá do Sul, 

Antidio Lunelli, foi confi rmado, 
pela Comissão Eleitoral das prévias 
do MDB, como pré-candidato eme-
debista para disputar as eleições de 
2022 ao governo de Santa Catari-
na. Reunida na noite de quarta-feira 
(16), a Comissão Eleitoral respon-
sável pela organização das prévias, 
acatou o pedido do senador Dário 
Berger, para que o seu nome fosse 
retirado da disputa. Com essa deci-
são, somada a do deputado estadual 
Valdir Cobalchini, e sendo cumprido 
o estabelecido nos regulamentos do 

partido, havendo apenas um candi-
dato inscrito não haverá eleição pré-
via e o mesmo será automaticamente 
proclamado como pré-candidato a 
governador do MDB nas eleições 
estaduais, não havendo necessidade 
de realizar votação. Com estas deci-
sões em favor da unidade emedebis-
ta, a Comissão Eleitoral proclamou 
o resultado e ofi cializou a conclusão 
das prévias. “Fica homologado o re-
sultado das Prévias, e proclama-se 
como vencedor o candidato Antídio 
Aleixo Lunelli, que, a partir da pu-
blicação deste ato, passa a ocupar 
ofi cialmente a posição de pré-candi-
dato a governador do MDB nas elei-
ções estaduais deste ano de 2022”.

Corupá deve receber 15 novas 
pontes

O prefeito prefeito Luiz Carlos 
Tamanini esteve em Florianópolis 
assinando alguns convênios com o 
governo do estado e, com a publica-
ção destes atos no Diário Ofi cial, a 
Defesa Civil estadual está autoriza-
da a executar a construção de 8 no-
vas pontes em Corupá. Este núme-
ro deve aumentar com a assinatura 
de novos convênios. “Se somarmos 
todas as pontes, nós estamos falan-
do de 15 que serão construídas em 
Corupá, algo que jamais aconteceu. 
Aproveito para agradecer ao gover-
nador Carlos Moisés, a Defesa Civil 
estadual e regional e aos nossos de-
putados parceiros”, destacou o pre-
feito Tamanini.

Pela parceria, o município constrói 
as cabeceiras e o governo catarinense, 
através da Defesa Civil, envia os kits de 
transposição. A partir da publicação no 
Diário do Município, a prefeitura tem 
90 dias para executar a sua parte. 

Dentre as 15 pontes, uma delas 
realiza antigo projeto da comunida-
de, e promete alavancar ainda mais 
o desenvolvimento de nossa cidade, 
esta ponte ligará os bairros Bom-
plandt e Ano Bom.

O investimento para a execução 
destas obras são frutos de emendas 
do deputado Fernando Krelling.

Estão abertas as inscrições para 
o 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura 
Mercado, abatedouro, sanidade 

e manejo e nutrição serão os temas 
que nortearão a programação cientí-
fi ca do 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), que está com as 
inscrições abertas. O Simpósio será 

realizado em formato híbrido no pe-
ríodo de 5 a 7 de abril e trará ino-
vação, interação e tecnologia. O in-
vestimento para o primeiro lote, até 
o dia 10 de março, é de R$ 440,00 
para o evento presencial e R$ 400,00 
para o virtual para profi ssionais, R$ 
330,00 (presencial) e R$ 300,00 
(virtual) para estudantes. A abertura 
ofi cial será no dia 5 de abril, às 14 
horas, com a palestra “Mercado de 
carnes no mundo”. Considerado um 
dos maiores eventos do setor avícola 
latino-americano, o SBSA apresen-
tará as últimas tendências do merca-
do mundial. Nesta edição, o local da 
realização presencial do SBSA será 
o Parque de Exposições Tancredo 
Neves. De acordo com o presiden-
te do Nucleovet, Lucas Piroca, uma 
inovação será o espaço chamado 
Granja do Futuro, uma estrutura na 
qual as empresas poderão expor má-
quinas, equipamentos e tecnologias, 
demonstrando tudo o que uma granja 
necessita para ser efi ciente, sustentá-
vel e produtiva. 

Para mais informações, acesse 
https://nucleovet.com.br/simposio/
avicultura

Grupo “Melhor Viver” realiza 
primeiro encontro do ano
Na terça-feira(15), a Assistência 

Social de Corupá realizou o primeiro 
encontro do ano envolvendo o gru-
po Melhor Viver (idosos). O evento, 
que foi realizado no CRAS – Centro 
de Referência e Assistência Social, 
contou com uma boa participação, 
mas a expectativa é de que o núme-
ro aumente, como destaca Andressa 
Fischer, gerente de promoção e as-
sistência à saúde. 

“Foi muito bom reencontrá-los 
porque muitos sentiam falta destes 
encontros, onde trocam ideias e ex-
periências, além de participarem de 
atividades de recreação”, comentou. 
Os encontros envolvendo este grupo 
ocorrerão sempre às terças-feiras, 
das 14h às 16 horas. 

Outro grupo assistido pelo 
CRAS é o Grupo Renascer. “En-
quanto o “Melhor Viver” envolve os 
idosos, este é direcionado especifi ca-
mente às mulheres que são assistidas 
pelo CRAS e também será no horá-
rio das 14h às 16h, numa sala que 
foi totalmente revitalizada para rece-
bê-las”, disse Andressa. O próximo 
passo será a retomada das aulas de 
artesanato e de dança.
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Projeto de Estação Ciclística 
é apresentado em Schroeder

(Schroeder) - A vereadora Ana (Leon) Cláudia de Oliveira apresentou projeto 
de lei acrescentando a possibilidade de implantação de estação ciclística nos mes-
mos moldes do Programa “Adote uma Praça”, criado em 2018.

O Projeto de Lei deu 
entrada na Câmara de Ve-
readores na sessão desta 
segunda-feira (7) e ainda 
passará por avaliação das 
Comissões antes de ser vo-
tado.

De acordo com Ana, 
o projeto começou a ser 
desenvolvido por ela em 
julho de 2021. No mesmo 
mês, ela esteve em Luiz 
Alves, município que tam-
bém possui rota de ciclo-
turismo e onde a estação 
ciclística já foi implantada, 
pelo Poder Público.

“Analisando, pensei 
que seria interessante, para 
não haver gastos dos co-

fres públicos, um projeto semelhante ao Adote, até para os empresários poderem 
divulgar suas empresas para turistas e, também, para os moradores da cidade”, 
garante.

A parlamentar ressalta que a inclusão de Schroeder em grandes rotas de ciclo-
turismo deve aumentar o fl uxo de ciclistas de fora na cidade. Com isso, esta seria 
uma forma dos empreendimentos divulgarem marcas, produtos e serviços.

Para Ana, a adesão do Município à parceria demonstra zelo da cidade pelos tu-
ristas e um cuidado a mais com os ciclistas. Ela acredita que esse ponto de apoio vai 
fazer diferença para os adeptos do pedal e terá utilidade para a comunidade local.

“Se uma empresa quiser adotar, ela poderá colocar até no pátio dela, na beira 
da rua. Nessa placa haverá um QR Code, ela pode escolher se direciona ao site, ou 
Instagram ou Facebook para divulgar a empresa”, comenta.

Hoje, pelo menos três empresas já estão interessadas em aderir à ideia, segun-
do a vereadora, que espera que o projeto seja aprovado e sancionado.

Fonte: Portal de Schroeder 

Projeto do 
novo código 

sanitário 
de SC será 

debatido em 
audiência 

pública

As comissões de Saúde e de Finanças 
e Tributação aprovaram a realização de au-
diência pública conjunta para debater Pro-
jeto de Lei (PL) 253/2018, do governo do 
Estado, que institui um novo código de vigi-
lância sanitária no estado. A iniciativa é dos 
deputados Dr. Vicente Caropreso (PSDB) e 
Luciane Carminatti (PT). O evento ocorrerá 
em março, em data ainda não defi nida.

 No fi nal do ano passado, durante reu-
nião de líderes partidários, Dr. Vicente soli-
citou prioridade na deliberação da matéria 
neste início deste ano. O projeto dispõe so-
bre o planejamento, a organização, a coor-
denação, a execução, a supervisão, a regula-
mentação, a fi scalização e o monitoramento 
das atividades sujeitas à vigilância sanitária 
nas esferas estadual e municipal.

  
“É um dos projetos mais importantes 

em tramitação no Legislativo, principal-
mente, neste momento em que é preciso 
desburocratizar para estimular e facilitar a 
vida do empreendedor e fomentar a geração 
de empregos”, defende o deputado. 

Dr. Vicente destaca a criação do me-
canismo da autodeclaração e autoinspeção 
para empreendimentos de baixo risco sani-
tário, como ponto importante da proposta. 
“Nesses casos a fi scalização será feita por 
amostragem agilizando o processo de ex-
pedição do alvará sanitário e sem colocar a 
saúde pública em risco.”

  
A legislação atual está defasada peran-

te outras leis, explica o deputado. “O código 
sanitário vigente no estado foi formulado 
em 1983. É um regramento feito antes da 
Constituição do Estado e da própria lei que 
instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. 
É preciso modernizar e adequar a legislação 
sanitária dentro do atual contexto legal, so-
cial e econômico em que vivemos.  É uma 
proposta que defendi e idealizei quando fui 
secretário de Estado da Saúde em 2017 e te-
nho convicção da sua importância.  É algo 
que mexe com muitos interesses e por isso 
o projeto está há tanto tempo em debate.” 

Fonte: Assessoria de Comunicação - 
Deputado Dr. Vicente Caropreso

Vereador 
renuncia à 
presidência 

do legislativo 
corupaense

O vereador Felipe Rafaeli Rodri-
gues(PSDB), presidente do Legislativo 
Corupaense desde o dia 01 deste mês, 
usou a Tribuna na última Sessão(14) 
para renunciar à presidência e pediu li-
cença não remunerada do cargo de ve-
reador. Com este ato, Felipe volta a as-
sumir a Secretaria Municipal de Saúde 
e Bem Estar Social, da qual havia sido 
exonerado, a pedido, para assumir o car-
go na Câmara.

Com a renúncia de Felipe, o vere-
ador Benjamin Tamanini (MDB), assu-
miu o cargo de presidente em exercício 
e convocou os vereadores para eleição 
da mesa diretora para a próxima sessão, 
dia 21, conforme determina o Regimen-
to Interno da casa.

A renúncia faz parte de um acordo 
político fi rmado entre as diversas lide-
ranças partidárias da casa, que previa 
compartilhar os 4 anos na presidência da 
Câmara de Vereadores. 

No pronunciamento usado para re-
nunciar, Felipe destacou o cumprimento 
do acordo político fi rmado entre parti-
dos de oposição e situação.
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De 31 de dezembro de 2021 até 6 de fe-
vereiro deste ano, 16.357 pessoas se inscre-
veram para o primeiro processo seletivo do 
Médicos pelo Brasil – 1.872 candidatos ao 
cargo de tutor médico e 14.485 inscritos para 
o de médico bolsista. Neste edital, o progra-
ma de provimento da Atenção Primária à 
Saúde (APS), que substitui gradativamente 
o Mais Médicos, levará aproximadamente 
4,6 mil profi ssionais para locais em situação 
de vulnerabilidade em todo o país.

No total, são 4.057 vagas para o cargo 
de médico bolsista e 595 para o cargo de tu-
tor médico. A região Nordeste é a que ofere-
ce maior número de vagas e, também, a que 
agregou o maior número de inscritos: 8.483 
(51,85%). Confi ra os dados de inscrição por 
unidade da federação:

Próximos passos
As provas objetivas serão realizadas em 

todas as capitais do país no dia 6 de março, 
com duração de 4 horas (as provas para tu-
tores serão pela manhã, e para os médicos, 
à tarde). Serão avaliados conhecimentos de 
língua portuguesa, conhecimentos do SUS e 
conhecimentos específi cos, em 50 questões 
que valem 100 pontos.

O processo seletivo, feito pela Agência 

Processo seletivo recebe 
mais de 16 mil inscrições 

no Programa Médicos pelo 
Brasil

de Desenvolvimento da Atenção Primária 
à Saúde (Adaps), foi aberto para médicos 
registrados junto ao Conselho Regional de 
Medicina (CRM). Os candidatos a tutores 
médicos também precisaram apresentar 
um certifi cado de conclusão de residência 
em medicina de família e comunidade ou 
clínica médica ou título de especialista em 
medicina de família e comunidade ou em 
clínica médica.

No caso dos aprovados para o cargo de 
médico bolsista, todos vão cursar uma espe-
cialização em medicina da família e comu-
nidade, e, posteriormente, poderão ser efe-
tivados como médicos da Adaps em regime 
celetista se titulados como especialistas.

Os tutores médicos já são contratados 
via CLT desde o início, contando com todos 
os benefícios trabalhistas. Para o primeiro 
cargo, a bolsa mensal é de R$ 15 mil; para o 
segundo, o salário-base somado aos incen-
tivos de desempenho e tutoria é de R$ 18,1 
mil. A remuneração poderá ser acrescida 
dos incentivos para atuação em localidades 
remotas ou distritos sanitários especiais in-
dígenas (R$ 3 mil ou R$ 6 mil).

O programa
O Médicos pelo Brasil foi lançado em 

2019 com o objetivo de estruturar a carreira 
médica federal para locais de difícil provi-
mento e alta vulnerabilidade. Conforme a 
Lei nº 13.958, a execução do novo progra-
ma deve ser realizada por meio da Adaps. 
A agência foi instituída pelo Decreto nº 
10.283, em março de 2020, e ela pode fi r-
mar contratos, convênios, acordos, ajustes 
e outras ferramentas de gestão com órgãos 
e entidades públicas e privadas. A principal 
fi nalidade da Adaps é levar médicos para a 
Atenção Primária, organizar e qualifi car o 
fl uxo de assistência.

No caso de novos questionamentos, 
Disque 136 gratuitamente. Mais informa-
ções podem ser consultadas no site https://
www.ibfc.org.br/,  na aba “concursos”.

Com informações do Ministério da 
Saúde

ACIJS elege nova diretoria 
em Assembleia no dia 21

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (ACIJS) elege nova diretoria no próximo 
dia 21, em Assembleia Geral Ordinária aberta à participação de associados da entidade.

Em razão da pandemia do coronavírus e das restrições impostas pelas autoridades sa-
nitárias, a Assembleia ocorrerá no formato online, via plataforma Zoom, às 19 horas, com 
acesso aos associados pelo link https: //us02web.zoom.us/j/89337487633. Associados com 
difi culdades de acesso pelo link ou com o aplicativo, poderão solicitar suporte pelo telefone/
WhatsApp (47) 98835-1316 ou pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

Além da eleição da nova diretoria, a Assembleia tem como objetivo apreciar e votar o 
Relatório da Diretoria na gestão 2020-2021, o Balanço Geral e prestação de contas, e votar 
o orçamento para o período 2022.

A posse da nova diretoria, que sucede a gestão liderada pelo atual presidente Luis Hu-
fenüssler Leigue, tem posse marcada para o dia 17 de março, às 19h, no CEJAS – Centro 
Empresarial de Jaraguá do Sul.

Nesta terça-feira, dia 15.02, ocorreu a primeira reunião do Núcleo de Jovens da ACIAC 
(2022), com intuito de escolher os novos integrantes da nova diretoria, bem como elaborar o 
planejamento estratégico semestral do núcleo.  

O encontro contou com a presença do pessoal do Núcleo de Jovens do Município de 
Schroeder, que estão promovendo a 183ª Edição da AGO –CEJESC, com o tema: De volta 
para o Futuro, nos dias 17 e 18 de fevereiro. De forma breve, foi apresentada a programação 
do evento e realizado o convite para os nucleados de Corupá. 

Na oportunidade, abordou-se de forma breve o projeto: Geração Empreendedora, o 
qual é desenvolvido pelo núcleo de jovens e o núcleo da mulher e visa proporcionar aos es-
tudantes do 2º ano do ensino médio de escolas públicas ou privadas, o conhecimento acerca 
do associativismo e experiências empresariais. Houve adesão dos nucleados e voluntários a 
exercer a função de multiplicador no projeto que teve sua primeira edição em Corupá, no ano 
de 2021.  Por fi m, ainda foram abordados temas como: Feirão do Imposto, Semana-
je, Visitas Técnicas e Workshops.
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O vice-Prefeito Claudio fi nta recebeu a nossa reportagem e concedeu uma entrevista 
avaliando estes 14 meses da administração Tamanini/Finta, e apresentou suas expectativas 
sobre sua vida pessoal e política.

Prestes a completar 65 anos de idade, (seu aniversário será em 30 de março), Finta con-
fessou que após ter sido vereador e presidente da Câmara de Vereadores, quando inclusive 
teve oportunidade de assumir a prefeitura por alguns dias, pretendia abandonar de vez a 
política, se dedicando mais à família, curtir as viagens, e acompanhar, como administrador, 
o desempenho de sua empresa, mesmo tendo transferido a propriedade para seus fi lhos.

Usando de sua credibilidade como um dos empresários fortes de nossa cidade, ele se 
dispôs a ceder seu nome e trabalhar, não apenas para ajudar a eleger Luiz Carlos Tamanini 
como Prefeito, mas, dentro das limitações impostas à posição de vice, trabalhar na execução 
das promessas de campanha, da chapa vitoriosa, 

Início assustador
Avesso aos holofotes, Claudio não quis assumir qualquer secretaria municipal 

e, sequer, um gabinete para despachar ou atender os munícipes, preferindo atuar 
acompanhando de perto as realizações e indo ao encontro da população.

“Eu confesso que no início me assustei com o estado como encontramos a 
prefeitura e o município” desabafou o vice-Prefeito.

“Encontramos os servidores desmotivados, desanimados e desacreditados. 
Boa parte das máquinas e equipamentos quebrados, restando muito pouca estrutura 
para que pudéssemos trabalhar. Se fosse necessário resumir o que encontramos, 
eu usaria os termos “abandono” e “calamidade”. Lembrou Finta, parecendo rever 
aqueles tempos.

Diante do quadro encontrado, Finta usou sua experiência como empresário 
bem sucedido e ofereceu toda a sua dedicação para ajudar a reverter o caos encon-
trado: acordava cedo, trocava algumas rápidas palavras com o Prefeito, e passava 
o dia acompanhando e ajudando a coordenar os trabalhos, Gabinete, educação e 
saúde, mostrando um norte principalmente na secretaria de obras, sem secretário 
até a nomeação de Wilson Gessner, que melhorou a situação. “Para que se tenha 
uma ideia da situação, das 3 PC’s da prefeitura a única operacional era a 210 (a 
máquina grande), a 130 e a 160 vivem no conserto por não terem recebido as de-
vidas manutenções preventivas. A retroescadaveira comprada de indústria chinesa 
através de polêmico processo licitatório realizado pela administração anterior, foi 
outro problema herdado: também por falta das manutenções, o equipamento está 
parado, praticamente inutilizado”, desabafou ele.

Administração com Tamanini
Claudio Finta declara ter uma boa relação com o Prefeito. Segundo ele, ambos 

são políticos e empresários, um é agricultor e o outro é industrial. O que norteia a 
harmonia é o respeito mútuo, e cita “eu sou alimentado com a agenda do Prefeito, 
tendo a liberdade de participar, ou não, dos atos e reuniões agendados” explica e 
conclui “não julgo conveniente participar, por exemplo, quando o Prefeito recebe 

vice-Prefeito Claudio Finta faz um balanço de sua 
participação nestes 14 meses da administração Tamanini/

Finta
um munícipe para uma conversa cuja pauta não me diz respeito”.

Segundo Finta, esta liberdade permite que ele acompanhe o Prefeito, secretá-
rios, vereadores, enfi m, se engana quem acha que “vice é apenas vice”, ou pior, o 
vice que se abraça com o cargo e esquece de trabalhar, se esquece que faz parte de 
um todo, de uma equipe.

Uma obra para fi car na história
Quando assumiu a prefeitura durante as férias do Prefeito, Claudio encontrou 

um quadro de pessoal reduzido pelas férias concedidas e, mesmo assim, procurou 
atender a todos da melhor forma possível, (munícipes, secretários, vereadores), den-
tro das condições de que dispunha, Foi com esse espírito que surgiu a possibilidade 
de atender uma antiga reivindicação da população, o enrocamento da Estrada Pedra 
de Amolar. 

Nas proximidades de um dos pontos turísticos de Corupá, o local era conside-
rado perigoso por apresentar estreitamento e precariedade da via, castigada pelas 
condições provocadas pelas inúmeras enchentes, tendo sido palco de diversos aci-
dentes. Segundo o vice-Prefeito, a obra foi bem-feita, prevendo um asfaltamento 
futuro sem necessidade de ser refeita ou de receber reforço para a sua base.

Promessas de campanha
Com o excelente auxílio dos recursos obtidos através das emendas parlamen-

tares, conseguidos em parte pelo esforço dos vereadores corupaenses junto aos par-
lamentares estaduais e federais, num verdadeiro trabalho suprapartidário, tem sido 
possível fazer muita coisa, e cumprir mais uma das promessas de campanha: o as-
faltamento de diversas ruas de nossa cidade. “As obras atenderão diversos bairros, 
não apenas o centro ou apenas um ou dois bairros; um de nossos projetos, inclusive, 
prevê o asfaltamento até a Rota das Cachoeiras”, explicou Finta, e prosseguiu, “no 
momento em que concedo essa entrevista, está sendo realizada a licitação de outra 
reivindicação antiga que é uma ponte ligando os bairros Ano Bom e Bomplandt. 
Esta obra vai ajudar a logística do Distrito Industrial do Ano Bom, e da agricul-
tura, principalmente, facilitando o trânsito da produção industrial e agrícola, que 
atualmente são obrigadas a atravessar o centro da cidade, causando uma série de 
transtornos.

Outra promessa de campanha que corre em ritmo acelerado é a do Distrito 
Industrial que deve ser erguido no bairro Itapocú, atraindo mais investidores para a 
nossa cidade e gerando muito mais empregos.

Motor Home
Proprietário de um destes veículos, Claudio conhece bem as necessidades dos 

usuários, que são turistas e viajantes contumazes, “Um Motor Home necessita de 
pontos de água, luz, e escoamento para esgoto. Normalmente, quando parado, o 
veículo mantém conexão com estes três pontos, reduzindo a necessidade de suprir 
estas necessidades por meios próprios.”.

O vice-Prefeito explicou o projeto de adicionar, entre as funções do Ginásio de 
Esportes, a de ponto de apoio para motor home e, também, para trailer, opções para 
os amantes do campismo e caravanismo, um pessoal que gosta de conhecer novos 
lugares, sem abrir mão do conforto de uma casa. 

O ponto de poio, no Ginásio, tem como vantagens a sua proximidade com o 
principal trevo de acesso a Corupá, supermercado, farmácia, Pronto Atendimento, 
centro da cidade e Seminário Sagrado Coração de Jesus. Segundo Finta, o Ginásio 
teria a estrutura e espaços necessários, precisando apenas de um reforço na parte 
elétrica, que deverá acontecer sem mexer nos cofres do município. Sobre a divul-
gação que tem sido feita sobre um encontro previsto para ocorrer ainda neste ano 
no Seminário, Finta esclarece “isso ainda é um projeto e apesar da existência de 
espaço, será necessário ser precedido por um estudo aprofundado que contemple as 
exigências sanitárias, ponto de água e de luz, para acolher 200 veículos entre motor 
home e trailer. Não pretendemos usar o recurso do município para isso.”, e fi nalizou 
“Não é nossa intenção promover um evento a nível nacional, que já é tradicional-
mente desenvolvido pelo município de Pomerode.”.

Qual o futuro político de Claudio Finta?
Claudio considera estar fazendo um bom trabalho nesta sua passagem pela vida 

pública, mas, apesar disso pretende, ao encerrar seu mandato de vice-Prefeito, pegar 
seu motor home e viajar e curtir a vida. “Não fazem parte do meu projeto a reeleição 
ou concorrer a qualquer outro cargo político. Chega.”. 
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Espaço do Campo

O casal Marcio e Estela Maris Paso-
lin, do município de Descanso, no Extremo 
Oeste de Santa Catarina, colheu 5,4 mil kg 
de pepino em dezembro e já fez o plantio 
para a próxima safra, cuja colheita se dará 
em maio. A propriedade está localizada na 
região catarinense que mais sofre com a es-
tiagem, e esses números só foram possíveis 
devido à cisterna construída no segundo se-
mestre de 2021 “A cisterna nos trouxe se-
gurança da colheita e nos permitiu garantir 
essa segunda safra, o que não conseguimos 
nos anos anteriores por falta d’água”, diz o 
agricultor.

Na última safra foram cultivados 1,8 
mil pés de pepino, com produção média de 
3 kg por planta. Essa cultura, como qual-
quer outra hortaliça, é altamente dependente 
de água. O agricultor, que também é técni-
co agrícola, explica que há 15 anos cultiva 
pepinos para conserva em abrigos protegi-
dos, instalados em uma área de 1 hectare e 
nos quais utiliza irrigação por gotejamento. 
Antes da cisterna, o agricultor dependia de 
um pequeno córrego que passa no fundo da 
propriedade, e que é insufi ciente para a ati-
vidade, principalmente em períodos de seca.

Programa Prosolo e Água SC
Os Pasolin conseguiram construir a cis-

terna com recursos adquiridos pelo Progra-
ma Prosolo e Água SC – Água Para Todos, 
viabilizado com verba do Governo do Esta-
do e executado pela Epagri. Foram investi-
dos R$25,4 mil, que serão pagos em cinco 
anos a partir de 2023, com 50% de subsídio 
estatal. O reservatório tem capacidade para 
200 mil litros de água e foi construído ao 
lado da estufa, de forma a captar a água da 
cobertura.

É um investimento que veio para man-
ter a família no espaço rural com seguran-
ça, fazendo com que ela produza renda com 
qualidade de vida”, ressalta o extensionista

Fonte: Assessoria de Imprensa - Epagri

Cisterna 
garante 

água para 
produção de 

hortaliças

Secretaria da 
Agricultura 

alerta 
sobre golpe 

de poços 
artesianos

A Secretaria de Estado da Agricul-
tura, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural tomou conhecimento de um novo 
golpe que vem sendo aplicado a prefei-
turas e agricultores de Santa Catarina, 
pedindo o valor dos custos de geólogos 
para fazer a perfuração de poços.

Prefeitos, secretários municipais e 
agricultores têm recebido o contato, via 
WhatsApp e ligações, de uma pessoa 
que se apresenta como funcionário da 
Secretaria da Agricultura. O indivíduo 
solicita o valor para fazer o pagamento 
do geólogo que será responsável pela 
perfuração dos poços por meio de pro-
gramas da pasta.

É importante destacar que todos os 
programas de apoio ao setor produtivo 
da Secretaria de Agricultura são realiza-
dos de forma institucional e os contatos 
são feitos pelos técnicos da Epagri, nos 
escritórios locais. A Secretaria ressalta 
que nenhum projeto institucional é reali-
zado sem o suporte das equipes técnicas 
e que nenhum valor é cobrado de manei-
ra antecipada.

A Secretaria está tomando todas as 
medidas cabíveis junto às autoridades 
policiais a fi m de identifi car o autor do 
crime, e fi ca à disposição para todos os 
esclarecimentos que se façam necessá-
rios.

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

Epagri 
promove 

Capacitação 
de Alimentos

Manipuladores de alimentos de escolas 
do Extremo Oeste de SC foram capacitados 
em boas práticas de manipulação de alimen-
tos e em preparação de receitas com alimen-
tos da agricultura familiar. 

Confi ra a seguir a receita da panqueca 
divertida, que foi sucesso no curso.  Ela é 
colorida porque leva na massa o espinafre, 
a cenoura e a beterraba, que podem ser subs-
tituídos por ora-pró-nóbis(planta consagrada 
por seus atributos nutricionais e culinários), 
o açafrão e o hibisco.

Massa
3 ovos
1 litro de leite
1 maço de espinafre
1 cenoura média
1 beterraba média
100 ml de óleo vegetal;
Sal a gosto.
Farinha de trigo até dar ponto de pan-

queca (pode ser sem glúten, integral).

Modo de fazer
Bater os ovos, o leite, o sal e o óleo no 

liquidifi cador. Dividir em 3 partes e voltar a 
bater uma parte com cenoura, uma com es-
pinafre, e uma com a beterraba, colocando a 
farinha até o ponto em todos. Assar e mon-
tar. DICA: você pode substituir as cores da 
massa conforme o que tem disponível: couve 
manteiga, rúcula, ora-pró-nóbis para o ver-
de, batata-doce amarela, açafrão ou abóbora 
para o amarelo e para o avermelhado pode 
usar a vinagreira (hibisco) ou batata-doce 
roxa. O leite também pode ser substituído 
por leite de vegetais como soja, amendoim, 
amêndoas, girassol para os intolerantes.

ora-pró-nóbis

O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Ta-
manini, recebeu na quarta-feira (16), em seu 
gabinete, a engenheira agrônoma e respon-
sável pelo escritório local da Epagri (Em-
presa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina), Mônica Segatto. 
Ela veio apresentar um balanço das ações 
desenvolvidas para os agricultores locais, 
em parceria com a prefeitura durante todo 
ano de 2021. 

Mônica destacou a retomada da 
distribuição de calcário aos agriculto-
res, onde a prefeitura custeou o envio 
entre o centro administrativo e as pro-
priedades. No total, foram 650 tonela-
das, benefi ciando 50 famílias rurais. 

No total, entre atendimentos no 
escritório da EPAGRI e no campo, em 
2021 foram atendidos 1447 agriculto-
res, enquanto 20 projetos de crédito fo-
ram elaborados em Corupá, totalizando 
R$ 1.555.780,67. “Além de laudos, nós 
também oferecemos a atenção primária 
à saúde do agricultor, entre outros ser-
viços” destacou.

Para o prefeito de Corupá, a parceria 
com a Epagri rende importantes benefícios 
aos agricultores e aproveitou a visita de 
Mônica para solicitar uma maior quantida-
de de calcário para 2022. “Nós imaginamos 
que entre 1.200 e 1.500 toneladas já seriam 
sufi cientes”, ressaltou Tamanini.

Ele também informou que assim 
que as obras do novo centro administra-
tivo estiverem concluídas, serão oferta-
das duas salas, sendo uma para a Epagri 
e outra à Cidasc. “É bom para o agricul-
tor porque resolve tudo num só lugar e 
não perde tempo”, fi nalizou o prefeito.

Com informações da Diretoria de Co-
municação da Prefeitura de Corupá

Prefeito de 
Corupá recebe 

representante da 
Epagri



 :: 9  Sexta-feira | 18 de fevereiro de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Esportes

Futebol Americano:      
Jaraguá Breakers em 

busca de novos talentos
Interessados não precisam ter experi-

ência já que os escolhidos receberão todo o 
treinamento para participar de competições 
no 2º semestre

No dia 26 de março, a partir das 15 ho-
ras, a equipe de futebol americano Jaraguá 
Breakers realiza seletiva de novos atletas 
para esta temporada nas dependências da 
Associação Recreativa dos Servidores Mu-
nicipais (Arsepum), na rua Arthur Günter, 
350, no bairro Amizade.

“Se você sempre sonhou em jogar fute-
bol americano, chegou a tua grande chance, 
pois o Jaraguá Breakers está selecionando 
atletas para integrar a equipe.”, explicou 
o dirigente e fundador da equipe Everton 
Gnewuch.

O Brakers surgiu de uma brincadei-
ra entre um grupo de amigos, da Escola de 
Ensino Básico Professor José Duarte Maga-
lhães, que resolveram tentar jogar football 
com um pedaço se cartolina, durante o re-
creio no começo da década de 2000. E foi 
assim que Tiago Dalcanale, Everton Gnewu-
ch, Richard Bryan Franzner, Claudio Adria-
no Starosky, Rodrigo Boeder e mais alguns 
amigos decidiram criar a primeira equipe de 
futebol americano de Jaraguá do Sul.

Aos poucos, o grupo foi buscando mais 
conhecimento sobre o esporte e conquis-
tando cada vez mais adeptos da modalida-
de. Até que, em 2006, o Jaraguá Breakers 
se juntou a outras equipes catarinenses (de 
Joinville, Florianópolis e Brusque) para criar 
a (LCFA) Liga Catarinense de Futebol Ame-
ricano, atual (FCFA) Federação Catarinense 
de Futebol Americano.

Desde sua primeira participação em 
competições ofi ciais, o Breakers construiu 
sua história vitoriosa, fi gurando como uma 
das equipes de ponta no cenário nacional. 
Nesta trajetória merecem destaques a con-
quista do título de Campeão Brasileiro de 
2013, de forma invicta com 10 partidas dis-
putadas, e, o título de Campeão da Confe-
rência Sul da LNFA, conquistado em 2015.

Apesar da derrota, Pal-
meiras recebe apoio de 
sua torcida e enfrenta 

maratona de jogos
No sábado(12), o Palmeiras foi derrota-

do por 2 a 1 pelo Chelsea na fi nal do Mun-
dial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes. Apesar da derrota, o destaque foi o 
apoio que a torcida alviverde mostrou na 
arquibancada do Estádio Mohammed Bin 
Zayed, durante a partida e após o jogo.

O treinador Abel Ferreira destacou 
o jogo equilibrado que o Verdão fez com 
o Chelsea, citando o fato de Weverton ter 
trabalhado pouco. "Estamos a 15 horas de 
viagem de avião, mais ou menos e tivemos 
aqui o estádio cheio. Para aqueles que não 
conhecem o Palmeiras, acho que fi cou bem 
evidente a grandeza do nosso clube. Nós 
queríamos ganhar tanto quanto eles, porque 
nós colocamos a cabeça e o coração nesta 
partida; fomos para o jogo. Queríamos muito 
ganhar e partilhar com eles essa felicidade", 
disse Abel. "Tivemos pela frente um adver-
sário muito competente, que foi feliz. Nós 
conseguimos, dentro dos nossos recursos, 
ser extremamente competitivos. O público 
no Mohammed Bin Zayed foi de 32.871 tor-
cedores, e a grande maioria dos afi cionados 
presentes no estádio eram palmeirenses. Ao 
longo da partida, foi possível ouvir constan-
temente os cânticos de nossa torcida” com-
pletou.

Sem tempo para descanso, o Palmeiras 
voltou a campo na quarta-feira(16) e, com 
um time reserva, venceu a Ferroviária, fora 
de casa, por 2 a 0, pela sétima rodada do 
Campeonato Paulista. Neste sábado(19), o 
Palmeiras recebe o Santo André no Allianz 
Parque pela 8ª rodada do Campeonato Pau-
lista, sem perder de vista o jogo que fará con-
tra o Athletico-PR pelo confronto de ida da 
Recopa Sul-Americana, na quarta-feira(23). 
Este é mais um título que o Palestra ainda 
não conquistou - na temporada passada, per-
deu para o Defensa y Justicia nos pênaltis.

Além do duelo na Arena da Baixada, o 
Palmeiras ainda enfrentará a Inter de Limei-
ra em 27 de fevereiro, antes de decidir o tro-
féu continental, em casa, no dia 1º de mar-
ço. Sob este contexto de maratona de jogos, 
poupar atletas passa a ser uma alternativa ao 
técnico Abel Ferreira, que já rodou o elenco 
no próprio Paulistão.

Luan vinha bem no jogo, levando vantagem 
nas disputas com Lukaku. No entanto, foi supera-
do pelo atacante belga no primeiro gol do Chel-
sea. Para completar, ainda foi o autor do pênalti 
que resultou no segundo gol. (Foto: AFP)

Etapa do Catarinense de parapente promete colorir 
os céus de Jaraguá

Competidores de seis Estados e da Argentina irão decolar do Morro das Ante-
nas neste fi m de semana

Com a participação de 103 pilotos dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e até da Argentina, Jaraguá do Sul recebe 
neste fi m de semana a 1ª Etapa do Catarinense de Parapente 2022.

O evento será realizado sábado (19) e domingo (20), na rampa do Morro das Antenas 
em Jaraguá do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Se-
cel) todos solicitaram as inscrições e as confi rmações serão feitas até sexta-feira (18).

A organização orienta que os pilotos devem chegar no pouso até às 8 horas da manhã 
do sábado, para o credenciamento e retirada dos kits de inscrição. O transporte gratuito dos 
pilotos e equipamentos será realizado pelos organizadores, às 9h30. Após esse horário o 
piloto participante deve providenciar sua subida por conta própria.

O pouso ofi cial será no campo de pouso do Jaraguá Clube de Voo Livre (JCVL), lo-
calizado na Rua Santília Pures Rangel, s/nº no bairro Ilha da Figueira, que dispõe de uma 
completa estrutura de bar e lanches.

A organização da competição convida à comunidade a assistir o espetáculo no céu de 
Jaraguá do Sul e a prestigiar o pouso dos pilotos, na sede do JCVL.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sábado
8 horas – Inscrição / Credenciamento
9h30 – Previsão de subida para a rampa
10h30 – Previsão Briefi ng Juiz Geral
11 horas – Previsão de Início das Decolagens
17 horas – Previsão para Marcação dos Voos na Sede do JCVL

Domingo
9 horas – Previsão de subida para a rampa
10h30 – Previsão Briefi ng Juiz Geral
11horas – Previsão de Início das Decolagens
16 horas – Previsão para Marcação dos Voos na Sede do JCVL
17 horas – Encerramento

Com informações da Ascom – Prefeitura de Jaraguá do Sul
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Cultura

As Fábulas do Senhor do 
Vale resgata antigas can-

tigas de roda
A atração voltada ao público infanto-

-juvenil acontece em cinco Cras de Jaraguá 
do Sul ao longo do mês de março

Durante o mês de março a Cia. Contos 
de Outros Cantos, por meio do Projeto “Cas-
cudo Mandou Dizer”, apresenta uma série 
de cinco shows musicais de canções folcló-
ricas voltadas para o público infanto-juve-
nil. A atração acontece em cinco Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras) de 
Jaraguá do Sul (Cras Jaraguá 84, Cras Ribei-
rão Cavalo, Cras Santo Antônio, Cras João 
Pessoa, e Cras Baependi).

Os espetáculos intitulados, "As Fábulas 
do Senhor do Vale", têm uma duração média 
de 50 minutos, e trazem cantigas de Roda de 
várias regiões do Brasil, sendo sua maioria 
de domínio público.

Este é um Projeto que homenageia o 
cientista social Luís da Câmara Cascudo, 
responsável por disciplinar o conhecimen-
to popular enquanto ciência foi viabilizado 
com a aplicação dos recursos federais da 
Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc, e opera-
cionalizado por meio da Secretaria de Cultu-
ra, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul. A Cia. Contos de Outros 
Cantos tem ainda o apoio da Avenida Lam-
parina Produções.

Com informações da Prefeitura de Ja-
raguá do Sul

Definidas datas dos eventos 
que antecedem a 32ª 

Schützenfest

Integrantes da Comissão Central Organizadora da 32ª Schützenfest se reuni-
ram na última sexta-feira (12), para dar andamento aos preparativos da festa, agen-
dada para acontecer entre os dias 10 a 20 de novembro, no Parque Municipal de 
Eventos Ademar Frederico Duwe. Dentre as principais defi nições, estão as datas 
do Schützenplatz, do Schützenbaum e do Sons e Sabores. O presidente da CCO, 
Alcides Pavanello, lembrou que a festa está sendo preparada, mas que a realização 
de todos os eventos dependerá das condições sanitárias e de acordo com as regras 
estabelecidas pelo Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia de coro-
navírus.

Schützenplatz
O evento que dará o ponta pé das comemorações da Festa dos Atiradores 

é o Schützenplatz (Schützen na Praça), 
agendado para o dia 30 de abril, das 10 
às 14h, na Praça Ângelo Piazera, em 
frente ao Museu Histórico. O diretor 
cultural da Schützenfest, Sidnei Mar-
celo Lopes, destaca que o objetivo do 
evento é levar parte das atrações da fes-
ta para a praça central da cidade. Além 
de promover a festa, congregar as so-
ciedades e a comunidade num evento 

ao ar livre e apresentar ao público, no Calçadão central, uma tradicional Marcha 
de Rei e Rainha, apresentações musicais e de dança folclórica e gastronomia. “As 
tradicionais ‘festplatz’ (festas na praça) são muito comuns em todo o território 
alemão, onde é comum as comunidades se reunirem para o congraçamento, uma 
boa conversa, escutar música e desfrutar da gastronomia local”, explica o diretor, 
acrescentando que a Schützenplatz teve seu lançamento na 31ª edição, que ocor-
reu em 2019.

Schützenbaum
Outro evento cultural ao ar livre 

nos moldes da Schützenplatz, o Schüt-
zenbaum está agendado para o dia 10 
de setembro. Já tradicional no calendá-
rio da Schützenfest, o encontro tem ori-
gem nas festividades do Maibaum, rea-
lizadas na Baviera, Alemanha, onde, o 
tronco de uma árvore é erguido e enfei-
tado com os símbolos das profi ssões, 

das religiões e emblemas políticos e 
culturais conhecidos na localidade. 
Esta festividade simboliza a esperan-
ça de uma primavera fecunda e uma 
boa época de verão. As festividades 
do Maibaum foram adaptadas, tendo 
como signifi cado a "árvore dos atira-
dores", que simboliza o desejo de que 
a Schützenfest seja motivo de alegria 
e confraternização. O Schützenbaum 
sustenta as bandeiras do Brasil e Ale-
manha, da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, da ACSTVI (Associa-
ção das Sociedades de Tiro do Vale 
do Itapocu) e das sociedades de tiro 
esportivo promotoras da 32ª Schützen-
fest, além do brasão do Município.

A concentração para o desfi le ocor-
re em frente à estação ferroviária, com 
deslocamento pela Avenida Getúlio 
Vargas, passando pelo calçadão, até a 
Praça Ângelo Piazera.

Sons & Sabores

Marcado para acontecer no dia 
20 de outubro, o Sons & Sabores vai 
apresentar à imprensa, integrantes das 
sociedades e convidados um pouco da 
gastronomia da 32ª Schützenfest. Além 
da comida, o evento servirá para apre-
sentar as variedades de chope a serem 
comercializados durante a festa e mo-
vimentará os profi ssionais da imprensa 
regional na tradicional competição Tiro 
Imprensa.

Inscrições abertas para o 
Coral da SCAR! 

Venha fazer sua audição, toda quarta-
-feira às 19h, de 02 de fevereiro até 30 de 
março.

Agendamentos com o Maestro Wan-
derli: (47) 99992-6667

Inscrições abertas para o 
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

A Revolução dos Bichos

Escrito na Segunda Guerra 
Mundial, constrói uma sátira feroz 
à ditadura stalinista com referên-
cias à fi gura de Stalin, Trotsky e de 
eventos políticos, mimetizando o 
que de fato ocorria na União So-
viética. Para compor uma repre-
sentação da humanidade da época, 
George Orwell recorreu aos ani-
mais como personagens de uma 
realidade dura e cruel, que anima-
lizava os homens.

Os Miseráveis

Considerado um clássico da li-
teratura mundial, Os Miseráveis 
acompanha a emocionante história 
de Jean Valjean, um pobre homem 
que, depois de roubar um pão, é con-
denado a dezenove anos de prisão. O 
livro de Victor Hugo reúne política 
e religião em uma narrativa envol-
vente e crítica aos diferentes tipos de 
injustiça que acontecem no mundo.

A Droga da Obediência

Cinco estudantes conhecidos como 
“os Karas” enfrentam um crime diabólico. 
O sinistro Doutor Q.I. pretende comandar a 
humanidade a partir da aplicação de uma pe-
rigosa droga que já está sendo experimenta-
da por alunos dos melhores colégios de São 
Paulo. Este é um trabalho para os Karas: o 
avesso dos coroas, o contrário dos caretas.

Garimpando tesouros
A facilidade que temos hoje para adquirir exemplares de livros é fantástica, mas 

você já parou para pensar em como os livros eram comercializados no passado e 
como os Sebos hoje são um resgate desta prática?

A realidade que temos hoje oferece a grande parte das pessoas acesso a escola 
e a alfabetização. Afi nal, uma coisa é ouvir uma história, outra é você mesmo poder 
ler a história.

Até o período da Idade Média, além de a grande maioria das pessoas serem 
analfabetas, os livros eram artigos de luxo. Eram fabricados um a um, manualmente, 
muito caros e difíceis de se encontrar. Possui um livro era sinal de fortuna mesmo 
dentro de conventos e monastérios. 

Tendo Isso em mente é fácil entender que na época livros consistiam parte de 
heranças, pois tinham seu valor seja pelo conhecimento ali contido, seja pelo item 
em si.

O comércio de livros, e de muitos artigos, de segunda mão era muito comum, 
pois a produção era lenta e cara. 

Já nos períodos de guerras, mesmo com a facilidade maior de produção, muitos 
livros acabam sendo considerados nefastos, proibidos e não incentivados. 

Novamente aqui encontramos o aquecimento dos livros de segunda mão, mui-
tos livros recuperados de épocas em que seus pares foram destruídos. Por este moti-
vo não é errado dizer que garimpamos tesouros ao entrar em um Sebo.

Vivemos num momento em que o mundo celebra uma apologia ao descartável e 
supérfl uo, o valor das coisas está no fato de poder comprar em vez de estar em como 
as coisas nos tornam pessoas melhores.

Em contrapartida a isto, há um movimento mundial de valorização ao Vintage. 
Uma necessidade de reencontrar o valor das coisas que cria esta sensação de nos-
talgia.

Veja: o verdadeiro valor de um livro está em como ele pode me tornar alguém 
melhor para o mundo. Um livro usado carrega em si, além do seu conteúdo a história 
de quem já o manuseou antes, outras vidas que foram afetadas por aquelas mesmas 
palavras.

Fonte: artrianon.com

Pense nisso na próxima vez que for adquirir um livro para si ou para 
presentear.

Um livro novo, o início de uma história entre você e ele ou compartilhar 
a trajetória de um livro que em si carrega uma história além das palavras.

E nisso não existe certo ou errado, existe a forma como cada um se re-
laciona com seus livros.
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Turismo
Quando o Turismo de uma 

Cidade Dá Negócio

O workshop “Quando o Turismo de uma Cidade Dá Negócio” movimentou as depen-
dências da Sociedade Cultura Artística (Scar) ao longo desta terça-feira (15). O evento foi 
comandado pelo consultor e doutor em Turismo pela Universidade de Málaga (Espanha), 
Eduardo Mielke, uma das maiores autoridades desta área do País, que brindou a todos com 
as suas respostas para: Quando o Turismo dá Negócio?

A iniciativa, organizada pela Diretoria de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação da Prefeitura de Jaraguá do Sul, teve dois momentos. Durante o dia, 
Mielke falou a membros do Conselho Municipal do Turismo de Jaraguá do Sul (Comtur) 
e no período noturno sua palestra se estendeu a autoridades e membros da comunidade em 
geral.

Membro do Conselho Consultivo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) autor de diversos livros e artigos sobre o tema, Mielke compar-
tilhou sua experiência em gestão e planejamento turístico que o levou a prestar consultoria 
a 160 municípios de 12 Estados Brasileiros e de países como México, Colômbia e Arábia 
Saudita. “É interessante que antes de qualquer coisa, as cidades tenham projetos turísticos 
que obedeçam às suas características. Que sejam embasados pela segurança da lei, algo que 
permita sua continuidade independente dos gestores que assumam a gestão pública destes 
municípios.”

À noite, o Dr. Eduardo Mielke palestrou para cerca de 300 pessoas, no Grande Teatro 
da Scar, sobre o tema, com a participação de servidores das prefeituras de Jaraguá do Sul 
e cidades vizinhas como Joinville, Pomerode, Barra Velha, São João do Itaperiú, Guara-
mirim, Corupá, Massaranduba e Schroeder. Além destes, representantes de conventions 
bureau, conselhos municipais de turismo, institutos e empreendedores do setor.

Na mensagem de boas-vindas, o prefeito em exercício Jair Franzner considerou o mo-
mento de grande importância para todos que trabalham com turismo e para o poder público, 
que tem o dever de incentivar ações que visem o desenvolvimento da comunidade. “O tema 
escolhido para este dia é muito oportuno, pois chegamos num ponto onde realmente temos 
que decidir se só temos potencial turístico ou defi nitivamente nos tornamos uma cidade tu-
rística. O potencial nós já temos há muito tempo, pois estamos no Caminho dos Príncipes. O 
que precisamos é estar preparados para assumirmos uma nova posição no cenário turístico 
do Brasil”, disse ele.

Sobre Jaraguá do Sul, o Dr. Eduardo Mielke disse que o município está no caminho 
certo. “Vocês estão em Júpiter. É preciso ter um pacto por Jaraguá do Sul para 2050 e saber 
o que se quer para o município nas próximas décadas. “E regiões fortes se fazem com mu-
nicípios fortes”, concluiu.

O presidente do Comtur, Dinalberto De Lucca Moreira, avaliou a exposição do Mielke. 
“Doutor Eduardo nos mostrou modelos de sistemas municipais de turismo que estão funcio-
nando e propôs mudanças de paradigmas para que possamos gerar negócios e empregos na 
área de turismo. Temos os atrativos para isso, seja a beleza natural, a festas típicas, culinária 
típica, cervejarias, temos a infraestrutura e o mais importante: a determinação da Prefeitura 
em dar o primeiro passo para que isso aconteça”, ponderou.

Com o workshop fi cou clara a defi nição dos papéis do Comtur, acolhendo as partes, 
levantando as necessidade, apontando o ‘norte’ e propondo ações práticas; da Prefeitura, por 
meio da Diretoria de Turismo, como facilitador e realizador das grandes obras de infraes-
trutura e criando ou abrindo concessões para instalação de equipamentos atrativos (parques, 
mirantes, monumentos, etc); do Convention & Visitors Bureau, como executor das ações 
propostas pelo conselho e o articulador entre os membros da cadeia produtiva de viagens, 
eventos e turismo; e, fi nalmente, o papel dos empresários, que devem ser os protagonistas 
dessa mudança. 

Na avaliação da diretora de Turismo de Jaraguá do Sul, Leila Modro, Mielke apontou o 
caminho para o entendimento do papel de cada agente envolvido com o setor de turismo no 
município. “E, realmente, se todas as engrenagens estiverem “azeitadas”, a máquina do tu-
rismo funciona muito bem e gera muitos frutos”, enfatizou ela. Para isso acontecer, segundo 
ela, e para Jaraguá do Sul entrar no Mapa Turístico, o setor público precisa deixar claro suas 
funções, assim como o Comtur – Conselho Municipal de Turismo precisa ser um ambiente 
de deliberações com a presença do setor privado.

“O conceito de cidade legal também é muito importante, quando o cidadão encontra es-
truturas públicas adequadas para o seu lazer e para contemplar a natureza, quando ele marca 
a cidade em fotos nas redes sociais, quando ele se diverte, quando ele tem bons momentos 
junto à sua família, quando ele sai de casa, ele acaba criando demandas para a abertura de 
novos estabelecimentos de alimentação e de outras atividades, que acabam melhorando a 
sua qualidade de vida. E, quando a cidade é boa para o seu munícipe, ela é boa para o turis-
ta”, fi nalizou.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jaraguá do Sul

Prefeito em exercício Jair Franzner deu as boas vindas a todos e abriu o evento

Sem deixar dúvidas, Dr. Eduardo Mielke respondeu: Quando o Turismo dá Negócio?

Na imagem a diretora de Turismo de Jaraguá do Sul, Leila Modro, Dr. Eduardo Mielke, e a tu-
rismóloga e proprietária  da Destino Turismo, de Jaraguá do Sul, Valéria de Oliveira

Destino Agência de 
Viagens

Você já fez seu check list 
de viagem? Nossos clientes 
já! 

Se não planejou sua via-
gem ainda, entre em contato 
com Agente. Viajar é tudo de 
bom! 

47 99924-4064 WhatsA-
pp. Atendimento personaliza-
do. 

#DestinoViagens colecionando momentos!


