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Passarinhada aos poucos voltando

A CABECEIRA
Nicole Otto Habech

Estiagem afeta produção e 
impulsiona preços pagos ao 

produtorSem palpite para o Carnaval 2022?
Que tal um nascer do sol desses?

Coluna Pelo Estado

O SC Portais é uma fonte confi ável de infor-
mações em Santa Catarina, e a partir de agora você 
encontra a Coluna Pelo Estado, também no JDC. No 
SC Portais, as notícias do interior estão ao alcance 
de um clique.



2 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |25 de fevereiro de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCPOLÍTICA & ECONOMIA

CNPJ: 05.565.000/0001-52
Est. Abilio Lunelli, 3293 - B. Itapocu - (home offi  ce)

Os artigos assinados são de responsabilidade total de 
seus autores, não refl etindo a opinião do Jornal.

CONTATOS: Telefone: (47) 99152-6020
e-mail: jornalismo@jornaldecorupa.com.br

Diretor: Claudio Augusto A. Silvino
WhatsApp
99152-6020

DESDE 
2003

Circulação: Corupá e Jaraguá do Sul (bairros: Nereu 
Ramos, Ribeirão Cavalo, Santo Antônio, Ribeirão 

Grande e Santa Luzia)

JDC - Jornal de Corupá JDC - Jornal de Corupá JDC - Jornal de Corupá 
EXPEDIENTE

Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Amigos, muy amigos
O prefeito de Jaraguá do Sul, Anti-

dio Lunelli, foi confi rmado, pela Comis-
são Eleitoral das prévias do MDB, como 
pré-candidato emedebista para disputar 
as eleições de 2022 ao governo de Santa 
Catarina. 

Amigos, muy amigos II
Com as decisões “em favor da uni-

dade emedebista”, e que colocaram o 
“Tidão” no jogo, algumas perguntas ne-
cessitarão de respostas. Uma delas é se o 
partido vai trabalhar pelo Antídio, ou se 
fará o papel de Pilatos(ou Judas), como 
na campanha do Mauro Mariani.

Amigos, muy amigos III
Sabe aquele Emoji com corações 

nos olhos? É assim que imagino alguns 
emedebistas olhando para o Moisés e 
outros para o Jorginho. Amigos pero no 
Mucho.

O pau vai quebrar
A defi nição dos candidatos para a 

Alesc, Câmara, ou Senado está trazendo 
algumas promessas de surpresa, e dei-
xando claro que algo de errado não está 
certo.

O pau vai quebrar II
Alguns passarinhos dizem que a po-

lítica e os políticos estão atravessando a 
sua pior fase. Se isto fosse verdadeiro, 
ia faltar candidato. Mas não é o que se 
tem visto.

GPS com defeito
Um deputado de nossa região, nas 

vezes que tentou vir a Corupá, errou o 
caminho e foi a Guaramirim. Dizem que 
seu GPS estava com defeito. E como tra-
zia recursos, acabou entregando lá mes-
mo. Segundo dizem, nada de grandioso, 

apenas alguns milhõezinhos.

Já que o GPS não funciona
Dia destes, usou o conhecimento 

que algumas pessoas possuem dos cami-
nhos da região e, fi nalmente, conseguiu 
chegar na terra da Banana Mais Doce 
do Brasil (será que ele sabia disso?). 
Mas não veio de mãos abanando, trouxe 
promessa de alguns poucos milhares de 
reais para o ano que vem. Eu fi z cara de 
paisagem, aquela do “me engana que eu 
aceito” e apenas observei.

O candidato ideal
Eu fi co imaginando a nossa região 

se o Dr. Vicente fosse deputado federal. 
Se “apenas” na Alesc já tem feito muito 
pela nossa região, imagino o que faria se 
estivesse na Câmara.

Ainda as eleições
Alguns passarinhos que circulam 

pelos corredores do poder me disseram 
que o candidato que se apresenta como 
Bombeiro, ainda pode trocar de partido 
e acabar no bom e velho MDB de guer-
ra.

Por falar em eleições
Outros passarinhos, se exibindo e 

querendo mostrar que sabem mais, ga-
rantem que o motivo da desistência de 
alguns pré-candidatos disputarem as 
prévias, foi para abrir o caminho e fa-
cilitar a chegada do apagador de fogo.

Ainda as eleições
Dizem por aí, que as desistências 

de disputa nas prévias foi por pressen-
tirem que seria uma derrota histórica e 
tentaram jogar a vergonha pro Antídio, 
com a intenção de encherem o peito pra 
dizer "eu avisei" ou "eu sabia". Essa la-
vação de mãos tem se repetido demais.

Ovos na mesma cesta
Um ditado bem antigo, da época 

em que existiam Pharmácias e Merthio-
late, já dizia: “Não se deve colocar to-
dos os ovos no mesmo balaio(na mesma 
cesta)”. A teoria era bem simples, se o 

balaio cair, quebra todos os ovos. 

Ovos na mesma cesta II
Infelizmente tem gente que não leva 

esse ditado muito a sério. Enquanto isso, 
ou por conta disso, um certo habitante de 
uma certa cidade sofre com a falta de op-
ções. Ele ouve ou lê muito blá blá blá, e 
enxerga pouca ação.

Por falar em ovos na mesma cesta
O desabafo da vereadora Bernadete 

Hillbrecht ainda repercute entre os bana-
nais, um dia verdejantes. O pessoal re-
clama que no preço que está o combus-
tível fi ca muito caro ir para as cidades 
vizinhas em busca do que fazer para se 
divertir.

Mais perdido que cego em tiroteio
É como se sente o turista que vem 

para Corupá e, não encontrando sinali-
zação para os nossos atrativos ou alguém 
com boa vontade em ciceroneá-lo, ele vai 
embora decepcionado, ou fi ca zanzando 
com cara de paisagem. Imagino um “ba-
lão de pensamento” (daqueles de história 
em quadrinhos) sobre a cabeça dos turis-
tas, e cheio de perguntas ????????????”

Por falar em Turismo
Alguém sabe como está o projeto 

de sinalização dos pontos turísticos de 
nossa cidade? Parece que aquele proje-
to com a sinalização em acrílico e com 
lâmpadas de led passou para o fi nal do 
monte. Não perguntem monte de que.

Por falar em monte de projetos
Alguém sabe quando sai a Tirolesa 

(do Morro do Boi até a Praça)? Ou o pa-
norâmico na Rota? Ou o Parque das Fa-
mílias? Tá bem, deixem quieto, isso deve 
ser intriga de algum passarinho maldoso.

Antenas caídas 
Tem passarinho nervoso e o moti-

vo é que desconhecem a quem recorrer 
para serem ressarcidos pelo tempo que 
fi caram sem ter como pousar nas antenas 
para observarem os acontecimentos na 
cidade. Tadinhos.

Magoadinho
Tem pré-candidato magoadinho 

por causa de um há-há-há que coloquei 
numa postagem (nem lembro de quem) 
onde apontam para o prefeito de Floria-
nópolis tratando-o por “nosso governa-
dor”. 

Magoadinho II
Já que ele fi cou magoadinho comi-

go, vou procurar a postagem e trocar o 
há-há-há pelo emoticon que chora de 
tanto rir. Ou será que devo trocar pelo 
emoticon com cara de bravo?

Magoadinho III
Vou pensar em qual deve, ou 

não, ser minha reação, ao ver um cara 
apoiando outro cara que tirou férias 
em Cancún, enquanto a cidade que ele 
DEVERIA administrar, enfrentava um 
colapso na saúde, com mais de 96% de 
taxa de ocupação das UTI’s, por conta 
do coronavírus.

Magoadinho IV
Já decidi. Me lembrei da posta-

gem que fi z em MEU face, repercu-
tindo uma fábula, e vou fi car quieto 
para não ser penalizado pelo Leão.

Pesquisa de opinião
Você apoiaria para governar 

Santa Catarina uma pessoa que pu-
blica uma nota dizendo "Depois de 
um ano tão difícil para todos, senti 
que precisava muito parar, mesmo 
que por poucos dias, e lembrar que, 
como todos seres humanos, temos 
limites", justifi cou-se o ser que foi 
“parar” em Cancún.

Pesquisa de opinião II
Você apoiaria para governar San-

ta Catarina uma pessoa que viaja logo 
após um acidente em uma represa que 
extravasou e alagou cerca de 60 casas 
na cidade que ele DEVERIA adminis-
trar e cuidar?



 :: 3  Sexta-feira | 25 de fevereiro de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Vai ter 
feriado de 

Carnaval em 
2022?

Em 2022, o Carnaval acontecerá 
de 26 de fevereiro(sábado) a 1º de mar-
ço(terça-feira). O avanço da variante 
ômicron, neste começo de 2022, invia-
bilizou as festas de Carnaval no país, 
com diversas prefeituras suspendendo 
a realização dos festejos de Momo para 
evitar aglomerações, apesar de algumas 
manterem o feriado e os pontos faculta-
tivos que marcam os dias de folia.

Brasil
As agências bancárias em todo o 

país não atenderão nos dias 28 de feve-
reiro(segunda-feira), 1º de março(terça-
-feira), reabrindo no dia 2 de março, a 
partir das 12 horas. As lotéricas segui-
rão o mesmo horário dos bancos.

Um dos pontos fortes para o Car-
naval 2022, é a campanha da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) que destaca 
a importância de cumprir as leis para 
garantir um trânsito seguro. Muitos 
estados e municípios optaram por não 
promover festas durante o período em 

2022, mas em sua campanha educati-
va, a PRF destaca que independente de 
ter ou não carnaval, quem bebe e dirige 
coloca em risco sua própria segurança 
e também a dos passageiros e a de ter-
ceiros.

A Operação Carnaval (par-
te integrante da Operação Rodovida 
2021/2022) irá ocorrer a partir do dia 25 
de Fevereiro até às 23h59 do dia 02 de 
Março. 

Santa Catarina
O Governo de Santa Catarina de-

cretou ponto facultativo para os dias 28 
de fevereiro(segunda-feira), 1º de mar-
ço(terça-feira), e 02 de março(quarta-
-feira de Cinzas, até as 14h). Nestes dias 
as repartições públicas estaduais estarão 
fechadas.

O Decreto estadual 1701/2022 es-
tabelece que os feriados e os pontos fa-
cultativos não se aplicam aos serviços 
considerados essenciais, que deverão 
funcionar com escala de plantão ou ato 
publicado por autoridade competente.

São considerados serviços públicos 
essenciais o tratamento e abastecimen-
to de água; a produção e distribuição 
de energia elétrica, gás e combustíveis; 
a assistência à saúde; a distribuição e 
comercialização de medicamentos; a 
captação e tratamento de esgoto; e as 
atividades fi nalísticas das secretarias da 
Segurança Pública (SSP), Saúde (SES), 
Defesa Civil (DC), Educação (SED), 
Administração Prisional e Socioeduca-
tiva (SAP) e da Agência de Regulação 
de Serviços Públicos de Santa Catarina 
(Aresc).

Jaraguá do Sul
A Prefeitura de Jaraguá do Sul 

comunica que manterá o expediente 
normal em todos os setores durante o 
período de carnaval, incluindo o dia 
1 de março (dia de carnaval) e 2 de 
março (Quarta-Feira de Cinzas).

Decreto Nº 15.682/2021, esta-
belece como único ponto facultati-
vo na Prefeitura de Jaraguá do Sul 
neste ano de 2022, o dia 14 de abril 
(Quinta-Feira Santa), ressalvadas as 
necessidades de serviços de cada se-
cretaria, autarquia, fundação ou em-
presa pública.

Corupá
A Prefeitura de Corupá manterá 

expediente normal durante o perío-
do de carnaval. A determinação, é do 
prefeito, Luiz Carlos Tamanini. “Nós 
estamos com diversos processos de 
licitação de ruas que serão pavimen-
tadas e outras obras no município e 
cada dia de trabalho, é importante. 
Temos procurado não decretar pon-
tos facultativos, a não ser em casos 
extremos, e seguiremos desta forma 
durante a nossa administração”, dis-
se ele.

#VocêNãoEstáSozinha:      
nós podemos te ajudar

Em um dia comum, no interior do estado de São Paulo, Maria, uma garota de 
25 anos, encontra-se no banheiro de sua casa segurando um teste de gravidez. Suas 
mãos trêmulas seguram o objeto e o seu refl exo no espelho revela uma jovem ner-
vosa, sentindo-se sozinha, desamparada e sem o apoio do seu parceiro.

No momento, tudo passa pela sua cabeça. Ela não tem emprego e pergunta 
como vai sustentar esse fi lho. Ela fi ca com medo da reação das pessoas que conhece: 
mãe, pai, irmãos, amigos. “O que vai ser da minha vida?”, ela pergunta a si mesma, 
enquanto lágrimas escorrem em seu rosto. Tudo o que ela mais desejava no momen-
to era que aquilo não estivesse acontecendo. Que tudo fosse diferente….

Maria realiza o teste e o que ela mais temia acontece: dois traços vermelhos in-
dicam que ela está grávida. Ela sente o mundo inteiro desabar em suas costas. Após 
um momento de muito desespero, tenta buscar forças para pensar sobre a situação.

Ela pensa em procurar o pai da criança em busca de algum apoio. Mas o medo 
invade sua alma. Uma ideia perigosa passa por sua cabeça, a de resolver a situação 
por meio de um atalho….

Sua cabeça é um mar de confusões, até que ela vê uma mensagem. Como se 
alguém soubesse o que ela estava passando naquele momento. “Tenha calma, você 
não está sozinha. Nós podemos te ajudar. Nossa equipe está pronta para acolher 
você em qualquer horário”. E vê números de telefone para contato e a informação 
de que a história dela fi caria em completo sigilo.

Ainda tremendo e com muito medo, Maria liga para um dos números e nos 
primeiros minutos de conversa, um novo mundo de esperanças se abre diante da sua 
alma afl ita. Ela se sente segura e amparada. Uma nova possibilidade surge…

Essa história fi ctícia retrata a realidade de inúmeras meninas e mulheres. Todos 
os dias diversas Marias passam por uma situação como essa. Um coração afl ito 
diante do mesmo dilema: um teste positivo de gravidez e grandes dúvidas sobre o 
que vai ser da vida delas a partir de agora.

Por esse motivo, em várias partes do país, diversos profi ssionais estão prepara-
dos para acolher meninas e mulheres que precisam de apoio. Pessoas prontas para 
ajudar e não deixar que elas fi quem sozinhas. Há uma grande rede de auxílio que 
pode ser contactada, de forma totalmente sigilosa, em todo o Brasil, pelos números: 
(12) 99238 1606, (44) 99937 0869, (11) 94706 0819. O contato pode ser por meio 
de ligação ou mensagem de whatsapp ou telegram.

Aborto
Na Colombia foi aprovada a liberação do aborto até o 6° mês de gestação. Trata-se da 

vida de um bebê que já tem tato, olfato, paladar e que já ouve a voz de sua mamãe. 
Todos nós já nos emocionamos com a história de bebês prematuros que superaram as 

difi culdades e se tornaram a alegria de seus lares. Pergunte a alguém que viveu essa realida-
de se não era uma vida ali. Quantas mães e pais não lutam com todas as forças para proteger 
a vida de um fi lho que nasceu prematuro? Quantos não choram quando perdem essa batalha? 
Essa luta nunca foi nem nunca será em vão. Ela existe porque existe uma vida humana a ser 
protegida ali. 

#VocêNãoEstáSozinha
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
ACIJS defi ne nova diretoria para 

o período 2022-2023
 A ACIJS – Associação Empre-

sarial de Jaraguá do Sul elegeu, Ana 
Clara Franzner Chiodini como nova 
presidente da entidade para o perí-
odo 2022-2023. Com formação em 
Administração e Negócios, a diretora 
Administrativa e Financeira do Gru-
po Agricopel assume a missão de dar 
continuidade ao histórico de repre-
sentação de um quadro associativo 
formado por cerca de 1.500 empresas 
da indústria, comércio e serviços. A 
posse vai ocorrer no dia 17 de março, 
às 19 horas, no Centro Empresarial 
de Jaraguá do Sul – CEJAS. Na mes-
ma Assembléia, também foram elei-
tos como vice-presidentes Luciane 
Spézia Rincaweski (Administrativo), 
Ary Carlos Pradi (Financeiro), Daniel 
Marteleto Godinho (Articulação Ins-
titucional), Caroline Elisa Obenaus 
Cani (Comunidade e Urbanismo), 
Marcos Roberto Zick (Educação e 
Desenvolvimento Empresarial), Luiz 
Carlos Buzzarello (Segurança), Pau-
line Menegotti Horn (Empreendedo-
rismo e Inovação), Simone da Rosa 
(Núcleos Setoriais) e Daniel de Assis 
Pereira Maff ezzolli (Marketing).

Exposição de Monaretas foi 
prorrogada até o dia 7

A Secretaria de Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel) da Prefeitura de Jara-
guá do Sul, informa: devido ao grande 
número de pessoas que tem visitado a 
Exposição de Monaretas e atendendo a 
pedidos, os organizadores prorrogaram 
a exposição presencial no Museu Histó-
rico de Jaraguá do Sul Emílio da Silva 
até do dia 7 de março. A mostra acontece 
durante a semana das 8 às 11h30 e das 
13 às 16h30 e durante o Sábado Legal, 
5 de março, das 8 às 12 horas. Nos dias 
26, 27 deste mês e 6 de março o Museu 
não terá expediente. Para quem prefere 
uma visita virtual, poderá também cur-
tir a página do projeto no Facebook, que 
tem muitas fotos e vídeos da exposição, 
além de uma série de cinco vídeos que 
englobam ações educativas, com os te-
mas de trânsito seguro, meio ambiente, 
mobilidade urbana, turismo e atividades 
saudáveis. Esta ação foi realizada com 
recursos federais da Lei Aldir Blanc e 
operacionalizada pela Prefeitura Mu-
nicipal de Jaraguá do Sul por meio da 
Secel.  https://www.facebook.com/ex-
posicaomonaretas

Câmara de Corupá elege nova 
Mesa Diretora

Na sessão de segunda-feira (21), 
os vereadores de Corupá elegeram 

a nova mesa diretora do Legisla-
tivo Corupaense, para o período 
2022/2023. Benjamin Tamanini(M-
DB) foi eleito presidente, tendo  Ju-
liano Millnitz(União Brasil) como 
vice-presidente, Loacir Campre-
gher(PP) 1º secretário, e Bernadete 
Correa Hillbrecht (PSD), como 2ª 
secretária. A vereadora Bernadete 
Correa Hillbrecht (PSD), eleita para 
o período 2021/2022, renunciou no 
início deste ano, assumindo Felipe 
Rafaeli Rodrigues (PSDB), que era 
o vice-presidente e, também renun-
ciou, ocasionando a realização de 
uma nova eleição. 

A única chapa inscrita foi elei-
ta por unanimidade, respeitando o 
acordo feito anteriormente, entre 
lideranças dos partidos PP, MDB, 
PSD, PSDB e União Brasil, que 
estabeleceu um rodízio nos cargos, 
principalmente de presidente, para 
os quatro anos desta legislatura. O 
presidente eleito Benjamin Tamanini 
(MDB), agradeceu a todos e desta-
cou o cumprimento do acordo políti-
co-partidário, afi rmando que vai tra-
balhar com transparência e diálogo.

CDL de Jaraguá do Sul dá posse à 
nova diretoria

Nesta terça-feira(22) a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Jaraguá 
do Sul deu posse para a sua nova direto-
ria, eleita no dia 24 de novembro, com 
mandato que iniciou no dia 1º de janei-
ro.

O ato de posse foi realizado no 
Centro Empresarial. Fazem parte da 
nova diretoria eleita, como presidente, 
Vergimari Rodrigues Simões Pires, vi-
ce-presidente Paulo Roberto Schwarz, 
diretor fi nanceiro Gabriel Butzke, dire-
tor de inovação – Francisco dos Santos 
Tavares Júnior, diretor de comunicação 
– Rafael Musialowski Amorim, diretor 
de serviços – Gabriel Luís Wulff , dire-
tora de relações públicas – Andréia Ca-
viquioli Voltolini e diretora conselheira 
– Talita Beber Miranda. E mais o Con-
selho da CDL e o Conselho Fiscal. 

Santa Catarina se consolida como 
estado mais seguro do Sul do 

Brasil
Santa Catarina teve mais um ano de 

redução nas mortes violentas em 2021. 
A taxa por 100 mil habitantes caiu de 
9,6 para 9,2, conforme dados disponibi-
lizados pelo Colegiado Superior de Se-
gurança Pública e Perícia Ofi cial (CSS-
PPO). Com isso, o estado se consolida 
como o mais seguro do Sul do Brasil. 
Para efeito de comparação, o índice de 
mortes violentas nos estados vizinhos 

fi cou em 14,5 no Rio Grande do Sul e 
16,8 no Paraná. Em nível nacional, ape-
nas São Paulo possui taxa menor (6,6). 
Segundo o governador Carlos Moisés, o 
resultado comprova a efi cácia das forças 
de segurança catarinenses. Em um inter-
valo de cinco anos, a queda na taxa de 
letalidade violenta é de 40%. Ele desta-
ca ainda que Santa Catarina fi cou em 1º 
lugar no quesito Segurança Pública no 
ranking do Centro de Liderança Públi-
ca (CLP) do ano passado, que considera 
também outros indicadores.

Mais oito cidades defi nem 
projetos do Plano 1000

Joinville, Camboriú, Rio Negrinho, 
Lages, Garopaba, Fraiburgo, Palhoça e 
Caçador participaram de reuniões com 
o secretário de Estado da Fazenda (SEF/
SC), Paulo Eli, na segunda-feira, 21, 
para tratar dos projetos que serão con-
templados pelo Plano 1000. Juntas, es-
tas cidades receberão R$ 1,2 bilhão do 
Governo do Estado. O maior projeto 
municipalista da história de Santa Cata-
rina, 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 equi-
valentes 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, fornecidas pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografi a Estatística (IBGE).

ACIAC elegeu sua nova diretoria
Nesta terça-feira(22) aconteceu 

a eleição da nova diretoria executi-
va da ACIAC-Associação Empre-
sarial de Corupá, para o período 
2022/2023. 

A Diretoria eleita fi cou assim 
constituída: Presidente - Rodrigo Vi-
tória (JLA Seguros), tendo na vice-
-Presidência Dayanne Flávia Pereira 
de Paula (Eletropoll), Anésio Mees 
(Supermercado Mees) como secre-
tário e Vania Bosse Wilmsen  (Fibra 
Corupá), como tesoureira. O ato de 
posse está marcado para as 20h do 
dia 29/03, nas dependências do Res-
taurante do Seminário.

PSDB desfi lia Merísio após 
encontro com Lula 

O PSDB de Santa Catarina con-
fi rmou a desfi liação do ex-deputado 
estadual e ex-presidente da Assem-
bleia Legislativa, Gelson Merísio.

O ex-presidente da Assembleia 
estava desconfortável no PSDB des-
de que seu candidato, o gaúcho Edu-
ardo Leite, perdeu as prévias para o 

paulista João Dória.  
Apesar de seu desconforto e da 

possibilidade de troca de sigla par-
tidária, o partido manteve seu nome 
como candidato tucano ao governo 
do Estado.

A situação fi cou insustentável 
a partir da divulgação da foto de 
Merísio ao lado de Lula e sua con-
fi rmação de que vai fazer campanha 
para o ex-presidente nas eleições 
de outubro em Santa Catarina. Esse 
fato provocou reação imediata de 
desagrado entre parlamentares, diri-
gentes e eleitores do PSDB que não 
aceitam sequer fi liados apoiando o 
PT em Santa Catarina.

De olho nos votos, o partido fez 
uma leitura dos mapas eleitorais de 
SC, que apontam maioria do eleito-
rado com posição liberal conserva-
dora.  

Outro fator que pode ter pesado 
em ambas as decisões é o fato de Me-
rísio ser, desde abril de 2021, conse-
lheiro da poderosa JBS, empresa que 
tem estreitas relações do empresário 
Joesley Batista com Lula e Dilma e 
as negociatas com o esquema petista.

Prefeito de Corupá esteve em 
Florianópolis

Nesta semana o prefeito Luiz 
Carlos Tamanini, esteve em Floria-
nópolis onde foi tratar da liberação 
de mais recursos para o município.

Nesta viagem tratou da adesão 
do município ao “plano 1.000”, que 
deve render R$ 16 milhões aos co-
fres públicos, (parte deste recurso 
será usada na construção da ponte 
ligando os bairros Ano Bom e Bom-
plandt). Outro projeto promissor tra-
tado na capital, visa a pavimentação 
da Rota das Cachoeiras, obra que 
deve ser custeada pelo Governo do 
Estado, com um valor perto de R$ 22 
milhões. 

Aproveitando a viagem o pre-
feito esteve no Badesc discutindo a 
possibilidade de o município con-
trair um fi nanciamento junto à insti-
tuição, e percorreu alguns gabinetes 
buscando viabilizar recursos para a 
construção das cabeceiras das 12 
pontes que serão instaladas no inte-
rior do município. 

Nesta viagem, o prefeito se fez 
acompanhar de uma comitiva for-
mada pelo presidente da Câmara de 
Vereadores, Benjamin Tamanini, do 
secretário de educação, Joney Moro-
zini, e do Assessor do Deputado Car-
los Chiodini. Carlos Taminini.
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O governo federal anunciou a criação da carteira nacional de identida-
de unifi cada em todo o país. A medida consta de decreto assinado na tarde 
desta quarta-feira (23) pelo presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no 
Palácio do Planalto.  

O novo RG usará o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física 
(CPF) como identifi cação única dos cidadãos. A emissão da carteira será 
gratuita, e os institutos de identifi cação terão prazo até 6 de março de 2023 
para se adequar à mudança. O decreto entrará em vigor no dia 1º de março.

Segundo o governo, os documentos continuarão sendo emitidos pelos 
órgãos estaduais, como secretarias de Segurança Pública, mas terão o mes-
mo formato e padrão de emissão. Ao receber o pedido do cidadão, os ór-
gãos estaduais de registro civil validarão a identifi cação pela plataforma do 
governo federal, o Gov.br. Além do documento físico emitido em papel, os 
cidadãos poderão acessar a nova identidade no formato digital. 

"Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para 
cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com sua carteira. 
Isso vai acabar. Haverá uma identifi cação única do cidadão", destacou o 
ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica.

Segurança
O novo documento é considerado mais seguro porque permitirá a vali-

dação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive offl  ine.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, lembrou 

que, da forma como está hoje, os cidadãos poderiam ter até 27 documentos 
de identidade com números diferentes emitidos pelas unidades da federação, 
o que facilitava a prática de diversas fraudes e crimes. "A gente avança para 
um novo tempo de controle, de seriedade e de tranquilidade da população 
brasileira", afi rmou.

Com a mudança, caso um cidadão emita nova carteira nacional de iden-
tidade em uma unidade da federação diferente, o documento já vai contar 
como segunda via, uma vez que estará vinculado ao número do CPF. Caso a 
pessoa que solicita a identidade não tenha ainda o CPF, o órgão de identifi -
cação local faz de imediato a inscrição dela, seguindo as regras estabelecidas 
pela Receita Federal.

Validade
Quando estiver disponível, o novo RG, terá validade de dez anos. Os 

documentos atuais de cidadãos com idade até 60 anos serão aceitos por até 
dez anos. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por 
tempo indeterminado. 

O governo também destacou que a nova carteira nacional de identidade 
passará a ser documento de viagem, por causa da inclusão do código no pa-
drão internacional, que pode ser lido por equipamento. Trata-se do código 
MRZ, o mesmo usado em passaportes. 

Fonte: Agência Brasil

Governo lança carteira nacional 
de identidade com registro único

ACIAC - Serviço de Medicina 
e Segurança do Trabalho 

Nesta quinta-feira(24), a ACIAC-Associação Empresarial de Corupá,  
em parceria com o SESI- Serviço Social da Indústria, passou a prestar o Ser-
viço de Medicina e Segurança do Trabalho.

Os atendimentos serão realizados na sede da ACIAC com o apoio de 
uma unidade móvel do SESI para a realização de exames específi cos. Neste 
primeiro momento serão disponibilizados exames de Audiometria, Acuidade 
Visual, e Consulta médica (EMO).

Para quem já é cliente SESI, os agendamentos e outros tipos de exames 
deverão ser solicitados diretamente nos seguintes contatos:

E-mail para contato: agenda.itapocu@sesisc.org.br
Telefones:
(47) 3372-9416 Willian
(47) 3372- 9431 Alexandre
(47) 3372- 9421 Pâmela

Interessados em adquirir esse serviço ou mais informações ligue no 3375-2100
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Estado-SC - A Secretaria de Es-
tado da Educação (SED) lançou nesta 
quinta-feira, 24, o Currículo Base do 
Ensino Médio do Território Catarinense 
(CBEMTC). O currículo será utilizado 
como referência para os gestores, pro-
fessores e demais profi ssionais inte-
grantes de todo o Sistema Estadual de 
Educação. O documento foi escrito por 
uma equipe de 254 professores colabo-
radores selecionados em 2020, além de 
30 consultores convidados e 30 profi s-
sionais da SED.

A partir da Lei nº 13.415/2017, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, têm-se mudanças signifi ca-
tivas na organização do Ensino Médio. 
Dentre essas mudanças, destaca-se a 
nova organização curricular e a amplia-
ção da carga horária mínima das atuais 
800 horas para 1.000 horas anuais, até 
2022, devendo esta ser ampliada, de for-
ma progressiva, para uma carga horária 
anual de 1.400 horas.

Destaca-se, também, a divisão do 
currículo entre uma parte de Formação 
Geral Básica (máximo de 1.800 mil ho-
ras nos três anos) e uma Parte Flexível 
(mínimo de 1.200 mil horas nos três 
anos), fundamentados na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), a qual de-
fi ne os direitos e objetivos de aprendiza-
gem no Ensino Médio.

A organização da Formação Ge-
ral Básica encontra embasamento na 
BNCC, que propõe a organização cur-
ricular dos componentes curriculares 
por Áreas do Conhecimento: Lingua-
gens e suas tecnologias; Matemática e 
suas tecnologias; Ciências da Natureza 
e suas tecnologias e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas. Já a Parte Flexí-
vel do novo currículo é composta pelos 
chamados Itinerários Formativos que, 
no Estado de Santa Catarina, compreen-
dem: Projeto de Vida; Segunda Língua 

Educação divulga Currículo 
Base do Ensino Médio do 

Território Catarinense

Estrangeira, Componentes Curriculares 
Eletivos e Trilhas de Aprofundamen-
to. Estas últimas, por sua vez, podem 
contemplar uma área do conhecimento, 
integrar duas ou mais áreas do conheci-
mento ou, ainda, estar voltada à forma-
ção técnica e profi ssional.

Em Santa Catarina, a partir de 
2020, 120 escolas-piloto iniciaram a 
implementação do Novo Ensino Médio. 
Com isso foram desenvolvidas ações de 
fl exibilização curricular, fornecendo 
importantes subsídios para a construção 
da proposta do Novo Ensino Médio na 
Rede Estadual de Ensino. 

A implementação dos 25 Com-
ponentes Curriculares Eletivos CCEs, 
fi gura com possibilidades de fl exibi-
lização curricular, contribuindo no 
percurso formativo dos estudantes, de 
acordo com seus interesses e Projeto de 
Vida.

A elaboração do Currículo Base do 
Ensino Médio do Território Catarinense 
foi alicerçada na BNCC, caracterizada pela 
multiplicidade das vozes de profi ssionais 
da educação e por uma escrita democrática, 
sen organizado em quatro cadernos:

 • Caderno 1 - Disposições Ge-
rais: textos introdutórios e gerais do 
Currículo Base do Ensino Médio do 
Território Catarinense;

• Caderno 2 - Formação Geral 
Básica: textos da Formação Geral Bási-
ca, por Área do Conhecimento, do Cur-
rículo Base do Ensino Médio do Terri-
tório Catarinense;

• Caderno 3 - Parte Flexível do 
Currículo: Portfólio de Trilhas de Apro-
fundamento que fazem parte dos Itine-
rários Formativos no Território Catari-
nense.

• Caderno 4 - Portfólio dos Edu-
cadores: Componentes Curriculares 
Eletivos.

Fonte: Assessoria de Comunicação - 
Secretaria de Estado da Educação – SED 

Reajuste de 10,5% do 
salário-mínimo regional é lei 

em Santa Catarina
O governador Carlos Moisés sancionou o piso salarial de Santa Catarina para 

o ano de 2022. Os trabalhadores enquadrados nas quatro faixas salariais terão um 
reajuste médio de 10,5% no estado. Mesmo sancionados agora, os novos valores 
são retroativos ao dia 1º de janeiro de 2022. A Lei Complementar 797, que estabe-
lece o salário-mínimo regional, foi publicada no Diário Ofi cial do Estado do último 
dia 21. O acordo que defi niu o novo salário-mínimo foi fi rmado entre os sindicatos 
patronais e os laborais de Santa Catarina em janeiro. Representantes das entidades 
entregaram o acordo ao governador no dia 26 de janeiro. O documento foi trans-
formado em projeto de lei e encaminhado em regime de urgência para apreciação 
na ALESC.

Com quatro faixas salariais, o mínimo regional se aplica exclusivamente aos 
empregados que não tenham piso salarial defi nido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho.

Entenda as faixas salariais
O salário-mínimo regional catarinense está dividido em quatro faixas, que 

abrangem diferentes setores da economia. 

A primeira faixa (R$ 1.416,00), será para: agricultura e pecuária; indústrias 
extrativas e benefi ciamento; empresas de pesca e aquicultura; empregados domés-
ticos; indústrias da construção civil; indústrias de instrumentos musicais e brinque-
dos; estabelecimentos hípicos; e empregados motociclistas, motoboys, e do trans-
porte em geral, com exceção dos motoristas.

A segunda faixa (R$ 1.468,00), será para: indústrias do vestuário e calçado; 
indústrias de fi ação e tecelagem; indústrias de artefatos de couro; indústrias do pa-
pel, papelão e cortiça; empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e 
empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas; empregados 
da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; e empregados em 
empresas de comunicações e telemarketing; indústrias do mobiliário.

A terceira faixa (R$ 1.551,00), será para: indústrias químicas e farmacêuticas; 
indústrias cinematográfi cas; indústrias da alimentação; empregados no comércio 
em geral; e empregados de agentes autônomos do comércio.

A quarta faixa (R$ 1.621,00), será pra: indústrias metalúrgicas, mecânicas 
e de material elétrico; indústrias gráfi cas; indústrias de vidros, cristais, espelhos, 
cerâmica de louça e porcelana; indústrias de artefatos de borracha; empresas de 
seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito; edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e 
hospitalidade; indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; auxiliares em 
administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino); empregados 
em estabelecimento de cultura; empregados em processamento de dados; empre-
gados motoristas do transporte em geral; e empregados em estabelecimentos de 
serviços de saúde. 

Fonte: Assessoria de Comunicação - Casa Civil
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Coluna Pelo Estado Digital
O SC Portais é uma fonte confi ável 
de informações em Santa Catarina e 
publica também a Coluna Pelo Estado 
no formato digital. o Site é o resultado 
da soma de portais de notícias de 
expressão regional que amplifi cam as 
vozes do interior. É um espaço digital 
consolidado, com atualização ágil 
realizada por profi ssionais experientes. 
Mantém o localismo ao mesmo 
tempo em que trata dos grandes temas 
estaduais.
Utilizamos uma plataforma tecnológica 
que integra portais de Santa Catarina. 
O localismo desses portais e jornais 
do interior é complementado pela 
integração editorial de conteúdos 
estaduais, matérias e entrevistas 
exclusivas. A rede de portais também é 
integrada comercialmente, promovendo 
campanhas publicitárias nos principais 
mercados do estado.
No SC Portais, as notícias do interior 
estão ao alcance de um clique.

Na esquerda
O ex-presidente da Alesc e can-

didato a governador, Gelson Merísio, 
que já foi do PFL, PSD e agora está no 
PSDB, aderiu a campanha à presidente 
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele 
esteve em São Paulo acompanhado do 
presidente estadual do PT, Décio Lima, 
manifestando apoio ao petista. Deve as-
sumir como um dos coordenadores da 
esquerda na campanha eleitoral deste 
ano no estado. Pode inclusive ingressar 
no PSB, PT ou Solidariedade. Os anti-
gos apoiadores e petistas mais radicais 
estão surpresos com a adesão.

  

Eleições
Começa neste sábado a veiculação 

de propaganda partidária gratuita em 
rádio e televisão em todo país. Extinta 
desde 2017, ela foi retomada pelo Con-
gresso Nacional no ano passado. Com 
isso, os partidos políticos voltam apa-
recer nos veículos neste primeiro se-
mestre. Pelo calendário divulgado pelo 
TSE, o Psol será o primeiro a ser veicu-
lado na propaganda. Os horários serão 
das 19h30 às 22h30, às terças, quintas 
e sábados. As equipes de produção e 
marketing dos candidatos já estão ali-
nhando os discursos para conquistar os 
eleitores. 

Afeta SC
O deputado Ismael dos Santos usou 

a tribuna da Alesc para criticar a atitude 
do presidente russo, Vladimir Putin, em 
ordenar a invasão da Ucrânia. O início 
da operação militar ocorreu na madru-
gada desta quinta-feira, com explosões 
de mísseis na capital ucraniana, Kiev, e 
ataques terrestres com tropas e carros de 
combate nas cidades fronteiriças. A eco-

Coluna Pelo Estado
nomia catarinense prevê prejuízos nas 
exportações e a guerra deve afetar todo 
mercado mundial. 

Nosso gás
Com redes de gás natural em todo 

Estado, a SCGás completa 28 anos de 
fundação hoje, 25 de fevereiro, focan-
do no desenvolvimento catarinense e na 
expansão da rede. A companhia atende 
69 municípios e mais de 18 mil clien-
tes diretos, entre indústrias, residências, 
comércios e postos, e aproximadamente 
113 mil veículos movidos a GNV em-
placados por aqui.

 Possíveis fraudes
A Controladoria-Geral do Estado 

instaurou seis processos administrati-
vos de responsabilização de empresas 
para apurar possíveis fraudes em con-
tratos de telefonia fi rmados pelo Go-
verno em 2010 e prorrogados em 2016. 
O caso deu origem à primeira fase da 
Operação Alcatraz, defl agrada pelo Mi-
nistério Público Federal e Polícia Fede-
ral em 2019.

Movimento antivacina coloca 
em risco a saúde de milhares de 

catarinenses
Especialistas da área da saúde com 

embasamento científi co e técnico de-
fendem o imunizante pois acreditam 
que quanto mais pessoas protegidas 
menores os efeitos graves da doença, 
como internação, além da queda da 
transmissão. Em Santa Catarina, segun-
do a secretaria estadual da Saúde, 13 re-
giões continuam sendo avaliadas como 
de alto risco para doença e da variante 
Ômicron, agravada com a circulação de 
pessoas durante a temporada de verão, 
em praias de todo Estado. Por exemplo, 
Balneário Camboriú manteve a tradi-
cional queima de fogos da virada reu-
nindo centenas de pessoas. Já em Flo-
rianópolis as autoridades mantiveram 
a consciência de não realizar o evento.  
Aliás, a capital tem o maior índice de 
aplicação da primeira dose em crianças, 
segundo a Fiocruz. Na Alesc, o plená-
rio arquivou essa semana o projeto do 
deputado Jessé Lopes, que tira a obri-
gação de tomar a vacina e apresentar o 
passaporte vacinal. Para ele a exigência 
fere direitos individuais. Enquanto isso, 
o Ministério da Saúde enviou para o cá 
três novos lotes da Pfi zer infantil e da 
Coronavac, para crianças e adolescen-
tes. Enfi m, com todos os estudos cien-
tífi cos em favor da vacinação, a rede de 
fake news insiste em confundir a popu-
lação e causar resistência das comuni-
dades sobre a segurança e efi cácia da 
vacina. Atualmente as falsas informa-
ções que circulam, especialmente nas 
redes sociais, tem como foco a imuni-
zação nas crianças e adolescentes entre 

cinco e 11 anos de idade. Essa rede de 
desinformação, segundo as autoridades 
de saúde, oferece risco à infecção e dis-
seminação do vírus, inclusive de outros 
grupos etários. O movimento antivaci-
na, de acordo com a ciência, cresce no 
mundo todo, não é exclusividade do 
Brasil e o remédio para isso é a informa-
ção de qualidade, aquela checada, apu-
rada e veiculada por órgãos ofi ciais ou 
meios de comunicação de credibilidade.

Saúde em pauta
Os postos de saúde de São José fi ca-

ram sem Internet e sem acesso as informa-
ções dos prontuários, entre outros serviços. 
Segundo os servidores da saúde, sem siste-
ma não tem como agendar consultas, exa-
mes, vacinas. De acordo com a prefeitura o 
problema era “operacional da empresa que 
disponibiliza a Internet e já está resolvido”.  
A atual gestão tem priorizado recursos para 
a pasta, exemplo disso, são a agilidade nos 
exames de baixa complexidade como de 
sangue, mamografi a, ecografi a, e o atendi-
mento à rede básica, com médicos da famí-
lia e farmácia. As demandas são atendidas 
de acordo com a análise dos dados de saúde 
de cada pessoa. Por exemplo, uma paciente 
com histórico de câncer de mama tem prio-
ridade nos exames de mamografi a e ecogra-
fi a mamária. 

Agora sim
Em tempos de pandemia a saúde 

mental fi cou abalada pelo isolamento 
social, desemprego, perdas de amigos e 
familiares. Crianças e idosos são os que 
mais sentem os impactos deste cenário. 
As escolas têm papel fundamental no 
apoio e acolhimento e pensando nisso o 
projeto de lei da deputada Paulina que 
foi aprovado na Alesc, quer oferecer 
serviços de psicologia na rede pública 
estadual. Agora só depende da sanção 
do governador.

Luz barata
Consumidores de energia elétrica de 

Urussanga, Içara, Balneário Rincão, Sideró-
polis e Xanxerê conquistaram por meio da 
atuação do Ministérios Público de SC, o 
direito de ter a tarifa de energia elétrica re-
duzida. Essas cidades recebem a energia 
de distribuidoras de pequeno porte que 
praticavam preços mais altos em relação 
as empresas públicas ou concessionárias 
vizinhas.

Comida boa
A agricultura familiar terá mais um 

incentivo para produzir se o projeto do 
deputado Nilso Berlanda for sancio-
nado pelo governador Carlos Moisés.  
Pela proposta as penitenciárias, órgãos 
e entidades públicas estaduais devem 
comprar pelo menos 30% de produtos 
do setor. Para isso devem ter os mesmos 
preços praticados no mercado local e 
atender exigências e normas de quali-
dade.

Terça casual
Durante a discussão do projeto que 

diminui o ICMS no estado para alimen-
tos e bebidas quentes o deputado Bruno 
Souza estava vestido de maneira infor-
mal, sem o habitual terno e gravata que 
exige o código de vestimenta da Alesc. 
Ele circulou pelo plenário de camiseta 
branca e chamou a atenção dos deputa-
dos e funcionários do Legislativo cata-
rinense.

Bares e restaurantes catarinenses 
apostam na redução do ICMS 

para voltar crescer
A proposta da Alesc que diminui a 

alíquota do ICMS catarinense de 7% para 
3,2% para alimentos e bebidas quentes foi 
recentemente vetada pelo governador Car-
los Moisés e desagradou o setor de bares 
e restaurantes, um dos mais atingidos pela 
pandemia do Covid. A entidade represen-
tativa da categoria, Abrasel reclama a falta 
de sensibilidade do Executivo estadual em 
ouvir o setor e diz que aqui tem uma das 
mais altas cargas tributárias do país, para 
gastronomia e entretenimento e que, duran-
te a pandemia os produtos sofreram aumen-
to, em especial bebidas destiladas e vinhos 
e espumantes. Eles avaliam que a retirada 
da penalização tributária vai estimular o 
crescimento das empresas e estimular no-
vos investimentos, o que gera mais empre-
gos. A Alesc derrubou o veto na comissão 
de Constituição e Justiça e decide no ple-
nário o futuro da alíquota. No país o setor 
emprega mais de seis milhões de pessoas e 
representa 2,7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Hoje a Abrasel representa 
o setor que emprega um em cada 12 brasi-
leiros – cerca de 8% da força de trabalho. 
Com bares e restaurantes nos 5.570 municí-
pios brasileiros, o setor congrega um milhão 
de negócios. Já o hábito de comer fora de 
casa só aumenta e no último levantamento 
feito pelo IBGE, correspondia a 31,1% de 
todo gasto dos brasileiros com alimentos. A 
pandemia trouxe alguns desafi os para a ati-
vidade econômica, em especial com a mão 
de obra. Levantamento realizado em janeiro 
último – com mais de 1300 empresários em 
todo o Brasil -apontou que 76% dos esta-
belecimentos tiveram pelo menos um afas-
tamento de funcionários contaminados por 
Covid ou Infl uenza nos 30 dias anteriores à 
pesquisa. E, em média, quase um em cada 
quatro funcionários, ou seja, 24% da força 
de trabalho, foi afastado por Covid neste 
período.

Pesquisa
A primeira pesquisa com intenção 

de voto para o governo estadual e Sena-
do, do Ibop de São José, tem previsão de 
ser divulgada essa semana. Registrada 
no TSE em fevereiro promete aquecer 
os bastidores políticos e pautar estraté-
gias de marketing dos pré-candidatos 
e partidos. A empresa de pesquisa tem 
três meses de mercado.

Produção e edição: Luciana Mariot/
jornalista
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Espaço do Campo

Estiagem afeta produção e 
impulsiona preços pagos ao 

produtor

Brasil contabiliza mais de 6 
milhões de cadastros rurais 

por meio do CAR
O Brasil vem avançando na im-

plementação do Código Florestal Bra-
sileiro. A comprovação disso está nos 
números do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), a principal ferramenta do Go-
verno Federal para cumprir a legislação 
ambiental. Até 31 de dezembro do ano 
passado, o país contabilizou 6,48 mi-
lhões de cadastros, incluindo áreas de 
imóveis rurais, territórios tradicionais 
de povos e comunidades tradicionais, 
além de assentamentos da reforma agrá-
ria. Esses cadastros equivalem a 616,3 
milhões de hectares. Os dados foram 
divulgados pelo Serviço Florestal Brasi-
leiro (SFB), órgão responsável por mo-
nitorar as atividades de manejo fl ores-
tal executadas em áreas sob concessão 
fl orestal federal, ligado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com o Boletim divul-
gado pelo SFB, Santa Catarina efe-
tuou 364.101 cadastros, representando 
8.127.548,55ha, até 31 de dezembro de 
2021 no Sistema Nacional do CAR (SI-
CAR). O Boletim pode ser acessado em 
https://www.fl orestal.gov.br/.

O prazo para adesão dos produto-
res rurais ao CAR terminou em 31 de 
dezembro de 2021. Agora, os registros 
feitos pelos proprietários das áreas se-
rão analisados pelos estados. “O Ser-
viço Florestal Brasileiro está atuando 
junto com os estados para qualifi cação 
dos dados declarados. Lembrando que o 

CAR é declaratório e, portanto, a aná-
lise desse cadastro, a qualifi cação des-
ses dados é fundamental”, explica João 
Francisco Adrien.

Depois que os dados forem ana-
lisados, o produtor rural terá todas as 
recomendações de como se adequar à 
legislação e poderá fazer a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental 
(PRA). O programa oferece um conjun-
to de ações voltadas a regularizar, recu-
perar ou compensar áreas de preserva-
ção permanente (APP), de reserva legal 
e de uso restrito localizadas nas proprie-
dades rurais.

As ações devem ser propostas pelos 
donos do imóvel rural e não são obriga-
tórias, mas podem render diversos be-
nefícios aos proprietários, como acesso 
facilitado a crédito rural, manutenção 
de atividades econômicas realizadas 
no imóvel, como ecoturismo, turismo 
rural e atividades agrossilvipastoris em 
áreas de APP, e até suspensão de multas 
ou sanções administrativas enquanto as 
ações sugeridas pelos proprietários esti-
verem sendo cumpridas.

Sobre o CAR
O CAR foi instituído pelo Código 

Florestal no âmbito do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre Meio Am-
biente (Sinima). Esse registro público 
eletrônico é obrigatório para todos os 
imóveis rurais e tem a fi nalidade de 
integrar as informações ambientais re-
ferentes à situação das áreas de preser-
vação permanente (APP), das áreas de 
reserva legal, das fl orestas e dos rema-
nescentes de vegetação nativa, das áreas 
de uso restrito e das áreas consolidadas 
das propriedades e posses rurais do país.

Mensalmente a Epagri/Cepa emite o Boletim Agropecuário, com a análise econômica 
das principais cadeias produtivas do agronegócio catarinense. O Boletim de fevereiro traz 
relatos de impactos da estiagem na produção catarinense. O lado positivo é que os preços 
pagos ao produtor de grãos seguem em tendência de alta, tendo em vista a queda da oferta. 

O agricultor catarinense deve colher um milhão de toneladas a menos de milho, na 
primeira safra 2021/22. Para ajustar o suprimento do cereal, o Estado precisará importar 
o grão no primeiro semestre. Na soja o estado enfrenta uma queda de 22% na safra. Isso 
representa cerca de 600 mil toneladas a menos, com perda de cerca de R$1,67 bilhões para 
a economia catarinense.

Faltando colher pouco menos de 25% da área plantada, a primeira safra 2021/22 do fei-
jão, deve ser 29% menor do que o estimado incialmente. Com isso, muitos compradores es-
tão negociando prazos de pagamento, já que os preços não estão recuando. Situação inversa 
apresenta o arroz. Ainda no início da colheita da safra 2021/22, as lavouras estão apresen-
tando boas produtividades, confi rmando o bom desempenho da safra. O bom desempenho 
se deve à quebra de produção prevista para o Rio Grande do Sul e aumento das exportações.

Os preços pagos ao produtor catarinense de trigo em janeiro estavam 21,84% acima 
dos registrados no mesmo mês de 2021. O valor da saca de 60kg fechou o primeiro mês 
de 2022 em R$89,05. A Epagri/Cepa tem expectativa de aumento da área na próxima safra 
catarinense, que começa a ser plantada em maio. A tendência de alta do dólar em 2022, 
anunciada pelo Banco Central, favorece o mercado interno.

Com a estiagem afetando as regiões produtoras, a Epagri/Cepa reduziu em 9,1% a es-
timativa de produção da safra 2021/22 de maçã no estado. Alguns municípios já decretaram 
estado de emergência em função da crise hídrica, mas a expectativa é de que a ocorrência de 
chuva nos próximos meses não afete tanto a produção de maçã Fuji nos Campos de Lages. 

Em 2021, o alho nacional se manteve em alta no mercado, resultado da boa aceitação 
do produto pelos consumidores e pela perda de competitividade do alho importado. Santa 
Catarina tem expectativa de produzir 19.109,5 toneladas. Situação similar vive a cebola que, 
mesmo com a margem menor que na safra passada, tem comercializado a safra 2020/21, 
rentável para a maioria dos produtores. 

Os preços do boi gordo em Santa Catarina apresentaram leve alta nas primeiras sema-
nas de fevereiro. O cenário estadual é diferente do nacional, onde predominaram quedas 
signifi cativas na maioria dos estados. Já a exportação de carne de frango e de suínos (in 
natura e industrializada), apresentaram alta, signifi cando alta nas receitas. O estado foi res-
ponsável por 24,4% das receitas geradas pelas exportações de carne de frango, e de 60,4% 
de carne suína exportada pelo Brasil no mês passado.

A quantidade de leite recebida pelas indústrias inspecionadas em 2021 foi menor do 
que a de 2020. A expectativa é que com a chegada da entressafra nacional, a partir de abril, 
os preços dos lácteos e os recebidos pelos produtores apresentem recuperações mais signi-
fi cativas e generalizadas do que as observadas em janeiro e fevereiro.

Com informações da Assessoria de Imprensa - Epagri
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Esportes

Rally Minas Brasil: join-
vilense confi rmado no 

Campeonato Brasileiro 
2022

O Campeonato Brasileiro de 
Rally Cross-Country CBM e CBA 
começa em março (09 a 12), com o 
Rally Minas Brasil que alcança a sua 
quarta edição. A prova acontece pela 
primeira vez, na cidade de Araxá.

Organizado pela Rallymakers, o 
Rally Minas Brasil é aberto para as ca-
tegorias Motos, Quadriciclos, UTVs e 
Carros. As inscrições ainda podem ser 
feitas pelo site www.rallymakers.com.
br.

Campeões brasileiros, em 2021, 
da classe Protótipos e vencedores do 
Sertões Series, o joinvilense Paulo 
Góes e seu navegador Jeff erson Tei-
xeira alinharão sua Mitsubishi L200 
Triton RS, para a largada. "Estamos 
fazendo algumas melhorias no carro, 
mudando a motorização de um V6 
para um V8 – esta mudança se deve 
ao fato de percebermos em algumas 
etapas que poderíamos ter uma per-
formance melhor, sem forçar tanto o 
equipamento", diz o piloto.

O Rally Minas terá cerca de 500 
quilômetros, divididos em dois dias de 
disputas entre as montanhas mineiras, 
em um roteiro que mesclará diversos 
tipos de obstáculos, com pedras e ero-
sões, trechos sinuosos, com subidas e 
descidas de serra, aproveitando o bom 
desnível altimétrico e estradas sinuosas, 
cenário característico na região de Ara-
xá. 

Programação
O 4º Rally Minas Brasil começa no 

dia 09 de março, com as vistorias téc-
nicas e administrativas. Nos dias 11 e 
12, é hora de ligar os motores e acele-
rar fundo em busca do menor tempo na 
competição.

O 4º Rally Minas Brasil é uma rea-
lização da Rallymakers 

Com informações: Liberdade de 
Ideias

Mulheres se destacam no 
28º Transparaná

Pilotos e navegadores começam 
a se preparar para mais uma edição do 
Transparaná. De 01 a 05 de março, um 
dos eventos mais tradicionais do off -ro-
ad brasileiro, cruzará o estado do Paraná 
em aproximadamente 1.300 quilômetros 
entre Foz do Iguaçu e Curitiba. As de-
mais cidades anfi triãs são Cascavel, La-
ranjeiras do Sul, Guarapuava e Imbituva. 

Fazem parte desta aventura, veícu-
los 4x4 nas categorias de competição 
(Máster, Graduado, Turismo e Light) e 
passeio (Adventure e Trilha 4x4). E, em 
2022, o Transparaná abre os braços para 
mais duas categorias Motos (Big Trail 
Regularidade, Moto Turismo e Moto Tu-
rismo Feminina) e Bikes. 

Entre os inscritos está a piloto 
Alexia Dierberger, da página Uma 
Mulher Um Mundo (@umamulheru-
mundo). Ao lado da navegadora Lua-
na Alves de Deus, ela estreará no 
Transparaná. Assim como Alexia e 
Luana, o Transparaná tem mais uma 
dupla feminina, formada por Fernan-
da de Lima Luiz e Suzana Vieira, e 
ainda conta com mais oito navegado-
ras, sendo: Elaine Cristina Simões, 
Maria Beatriz de Andrade Silva, 
Débora Bonatti, Fabiana Gonçalves 
Marques, Gabriela Lis Weirich, Lau-
ra Andrzejewski Pampuch, Valéria 
Abreu Andrzejewski e Bruna Olivei-
ra. A maioria delas inscritas na cate-
goria Light. 

Grande entusiasta no rali de re-
gularidade, a navegadora Débora 
(atual campeã do Transcatarina na 
categoria Turismo) foi uma das pes-
soas que incentivou Alexia a seguir 
no esporte e a participar de grandes 
eventos. Ao lado do marido Gustavo, 
a navegadora tem o Canal Projeto Pi-
loto que, desde 2014, tem como ob-
jetivo atingir o público novato, ensi-
nando mais sobre a modalidade, por 
meio de vídeos de suas experiências 
no off -road.

Fonte: Liberdade de Ideias

Sem palpite para o Carnaval 2022?

Tem uma galera, que adora um pedal, conhecendo lugares incríveis, e como 
diz uma amiga minha, “colecionando momentos”.

No último fi nal de semana esse pessoal do grupo Pedala + Corupá se propôs 
um desafi o que pode assustar uma pessoa menos preparada, mas foi tranquilo. Foi 
tão tranquilo que eles tiveram a companhia de bikers que estão começando a peda-
lar, alguns inclusive da melhor idade. Foram a Jaraguá do Sul e, inclusive, subiram 
o Morro Boa Vista pedalando para ver o nascer do sol, lá do alto.

O grupo tem pedais duas vezes por semana, com trajetos curtos, e desenhados 
para iniciantes ou para quem não tem o hábito de pedalar longas distâncias. Eles 
fazem, inclusive, pedais curtos e noturnos.

Tenho uma outra amiga que uma vez me disse, ao olhar o sorrisão das pessoas 
na foto, após 60km de pedal “Me fala aí... alguém é triste pedalando?”. Realmente 
não é.

A Vanda mandou um convite especialmente pra você que tem vontade de pe-
dalar, mas falta companhia, ou diversas dicas pra te tirar do sofá e ajudar a pedalar. 
Inclusive a noite ou fi nais de semana; com sol ou com chuva.

Entre em contato com o pessoal do grupo ou com a própria Vanda (47) 99154-
0850, e bom pedal (não esqueça de mandar a foto pro JDC divulgar).
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Cultura

Entregue restauração da Igreja Evangélica Luterana Comunidade Cristo 
Salvador, no Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. A igreja foi construída em ma-
deira, e sua fundação é do ano de 1935, por isso, é tombada e integra a área de 
tombamento do IPHAN-Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Os recursos para a restauração vieram do Fundo Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural, Arqueológico, Artístico e 
Natural (Fumphaan), criado em 2009 e administrado pela Secel.

É importante as pessoas perceberem que o TAC do Rio da Luz (Termo 
de Ajustamento de Conduta) está se revertendo em melhorias para a comuni-
dade. Isso é para enriquecer ainda mais esta região, que ganha muito com as 
restaurações e a manter a originalidade das edifi cações.

Conjunto Rural de Rio da Luz
O tombamento do Conjunto Rural de Rio da Luz iniciou-se em 2007 

com a abertura do processo e realização de diversas ações do IPHAN na 
região. Em setembro de 2015, o Conjunto Rural de Rio da Luz, juntamente 
com outras edifi cações e núcleos urbanos e rurais relacionados com a imi-
gração em Santa Catarina, foi inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfi co e Paisagístico do IPHAN.

O Vale do Rio da Luz (Jaraguá do Sul), juntamente com o Vale do Testo 
Alto (Pomerode), são considerados “Patrimônio Cultural Brasileiro”, tão im-
portante quanto Ouro Preto, Salvador, São Luís do Maranhão e todas as mais 
de 100 cidades históricas do Brasil.

Neste vale de rica paisagem natural ainda são encontrados exemplares da 
herança alemã: a construção enxaimel. Técnica construtiva totalmente arte-
sanal, que utiliza o esqueleto de madeira como estrutura autônoma, de peças 
encaixadas entre si e fi xadas através de tarugos de madeira. Telhados bastan-
te inclinados e detalhes das varandas e esquadrias dão charme às edifi cações.

Concluída a restauração da 
Igreja Evangélica Luterana 

no Rio da Luz

Escola Bolshoi comemora 
22 anos e quem ganha o 

presente somos nós
“Gala de Aniversário Bolshoi Brasil” Será um grande espetáculo presencial 

para comemorar os 22 anos da Escola Bolshoi. 

É formado por coreografi as diversifi cadas, com dança contemporânea e trechos 
de renomados balés de repertório, que proporcionam ao público emoções e uma 
mistura de ritmos contagiantes. 

Destacam o principal talento de cada um dos bailarinos, transmitindo ao públi-
co o resultado do trabalho diário realizado pelo Bolshoi Brasil.

O evento será realizado nos dias 15 e 16 de março, às 20h, no Teatro Juarez 
Machado. Duração: 1h

Orientações para o público
Serão seguidos rigorosamente todos os protocolos de enfrentamento ao coro-

navírus, sendo obrigatório o uso correto de máscaras; o uso de de álcool 70% que 
será colocado em locais estratégicos. O limite de lugares disponíveis está reduzido, 
conforme legislação em vigor. 

Valores e pontos de venda
Os ingressos podem ser adquiridos ao custo unitário de R$ 40,00 + taxas admi-

nistrativas a entrada inteira, e R$ 20,00 + taxas administrativas a meia-entrada. Os 
pontos de venda são: Online; ou na Escola do Teatro Bolshoi: Av. José Vieira, 315, 
América, Joinville/SC; ou na Loja Arcobaleno: R. Gen. Câmara, 483, Bom Retiro, 
Joinville/SC.
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

A Vida do Bebê

Esta obra traz ensinamentos e 
conselhos escritos especialmente 
para as mães criarem e educarem 
os seus fi lhos. 'A vida do bebê' 
acompanha as crianças desde seu 
primeiro dia de vida até elas com-
pletarem dois anos.

Quem Ama, Educa

Estamos no século XXI: edu-
car não é mais seguir os padrões 
dos nossos pais, mas quebrar velhos 
modelos, atualizando-os com novos 
paradigmas. Pais e educadores preci-
sam absorver o novo ritmo da gera-
ção digital de jovens, que, mergulha-
da em tantos estímulos tecnológicos, 
muitas vezes, funde-se à identidade 
dos grupos, permitindo que esta se 
sobreponha à estrutura  familiar.

Nana Nenê

Segunda edição ampliada: A chegada 
de um bebê muda para sempre a vida dos 
pais. Isso inclui a qualidade do sono, a vida 
social, entre tantas outras coisas. Há casais 
que passam até três anos sem poder sair so-
zinhos após o nascimento do primeiro fi lho 
e mães que, durante anos, não conseguem 
dormir uma noite inteira. Foi para ajudar es-
ses pais que Gary e Robert escreveram Nana 
nenê. Mais do que uma lista de certos e erra-
dos, o que os autores apresentam neste livro 
são princípios para que os pais desenvolvam 
estratégias que atenderão às necessidades de 
seus fi lhos, sem estresse e cansaço.

Julgar o livro pelo leitor

Nos últimos dias tenho pensado sobre como as pessoas que leem se parecem.
Ou talvez ao contrário, tem pessoas para as quais olhamos e achamos pouco 

provável que tenham o hábito da leitura? A resposta, querendo ou não admitir, é 
sim.

As sociedades são construídas com estereótipos, isso signifi ca que os valores e 
hábitos de um grupo social são pautados por interesses em comum e isso, ao longo 
do tempo, vai formando padrões aceitáveis ou não.

A discussão que quero trazer para vocês não é sobre o que está certo ou errado, 
este conceito moral cada um deve desenvolver em si mesmo, mas vamos fazer um 
exercício. Te convido a refl etir sobre a expressão “julgar o livro pela capa”.

Há uns dias me deparei com uma grata surpresa, conversando com o instrutor 
da academia que veio compartilhar comigo sua preferência por livros físicos a di-
gitais, trocamos ideias sobre livros de educação de fi lhos e como podemos mudar 
a jornada da nossa família colocando em prática algumas dicas encontradas neste 
tipo de literatura. Não é um ambiente no qual eu esperaria ter uma conversa assim 
e fi quei me perguntando o porquê fi quei tão admirada, afi nal para gostar de ler não 
é preciso ter um selo na testa. A partir de então comecei a analisar como as pessoas 
que leem se parecem para mim. 

Outro aspecto sobre o qual comecei a refl etir foi sobre os tipos de livros que as 
pessoas leem e o que isso diz sobre elas. Cheguei à conclusão que muitas pessoas 
se atém a um estilo ou foco de interesse, eu mesma passei muitos anos consumindo 
romance histórico sem me abrir para outros assuntos. Isso refl etia algo sobre mim, 
uma parte apenas dos meus interesses, minha zona de conforto. Aos pouco fui 
inserindo tipos de leitura diversos para me dar a oportunidade de conhecer outros 
universos, outras formas de pensar. Hoje não consigo mais dizer que gosto apenas 
de um tipo de leitura, mas sim que gosto de me surpreender. Assim como gostei de 
me surpreender com a conversa inusitada na academia. 

Até porque sim, leitores praticam esportes e também sim, esportistas leem. 
Assim como donas de casa leem e donas de casa não leem, contadores leem e con-
tadores não leem. Como é bom se libertar de um estereótipo e com uma sutileza 
tão agradável que me leva a querer cada vez mais falar sobre o assunto e encontrar 
entusiastas em todos os lugares. 

A dica de livro de hoje são os livros de educação de fi lhos que fi zeram parte 
daquela conversa.

Educando crianças - Gary Ezzo Pais que evoluem - Telma Abrahão
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Turismo
Programa InvestSC 

apoia resort temático e 
sustentável na região de 

Campo Alegre

O Programa InvestSC, que comemora seu primeiro ano de atuação prospectando no-
vos investimentos, abre as portas para mais um novo empreendimento, desta vez no Pla-
nalto Norte. Com uma previsão de aporte de cerca de R$ 500 milhões e geração de 270 
empregos diretos e indiretos, o resort temático e sustentável será construído na região de 
Campo Alegre.

Os detalhes foram apresentados por representantes do projeto ao secretário de Desen-
volvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon e à diretoria de Empreendedorismo 
e Competitividade. 

“Este investimento reforça mais uma vez a confi ança do setor produtivo no Estado. 
O InvestSC representa as portas abertas na atração e aceleração de investimentos com o 
apoio aos novos negócios. Este projeto turístico signifi ca novas oportunidades para Campo 
Alegre e toda a região do Planalto Norte, fortalecendo o desenvolvimento e o turismo em 
nosso Estado”, afi rma o secretário da SDE, Luciano Buligon. O InvestSC é o programa 
coordenado pelo Governo de Santa Catarina e pela Federação das Indústrias de Santa Ca-
tarina (Fiesc) para atrair investimentos por meio de incentivos a novos negócios em Santa 
Catarina. 

O Resort 
Com uma área de aproximadamente dois milhões de metros quadrados, o em-

preendimento propõe recriar a época medieval e contará com dois hotéis, um SPA, 
um observatório estelar, 16 lojas comerciais em uma vila medieval com vista para 
os dois castelos, uma igreja e um centro corporativo com anfi teatro para eventos. O 
projeto prevê atrações como: esqui, patinação no gelo, trenó de montanha, tirolesa, 
arborismo, trilhas de caminhada e de mountain bike, entre outras atividades. 

Sócio e um dos idealizadores do projeto, Hildemar Alves da Motta, explica 
que criou o resort temático com objetivo de levar pessoas a região, oferecendo algo 
inovador e que tivesse um grande apelo popular. “Conheci o empresário Carlos 
Rodolfo Hantschel que me apresentou uma montanha com 1200 metros de altitude 
na divisa entre a Mata Atlântica e as fl orestas de araucária, com nascentes, cacho-
eiras, uma fauna riquíssima e fl ora exuberante. Numa vista de 360º, o nascer e o 
pôr do sol, geram imagens incríveis, a observação estelar é magnífi ca. O inverno 
proporciona temperaturas de quase zero graus e, no verão, se eleva acima dos 30 
graus, um turismo para todo o ano”, relembra Hildemar. 

Projeto Sustentável 
De acordo com o projeto, o resort terá a preservação de 100% da mata nativa, 

as construções serão feitas em área rochosa onde não há crescimento de árvores, 
terá a produção de energia eólica e o transporte dos hóspedes pelo resort será feito 
por meio de bondinhos elétricos terrestres.

Todo o lixo orgânico, gerado no empreendimento, será destinado à composta-
gem e o insumo reciclável destinado para entidades sociais no município de Campo 
Alegre. As madeiras usadas nas instalações são cernes de árvores caídas na fl oresta 
do empreendimento, retiradas com toda a legalidade exigida, tratadas e aplicadas 
na decoração. A expectativa é, um ano antes da inauguração do resort, oferecer 
cursos profi ssionalizantes gratuitos no setor de turismo para moradores de Campo 
Alegre e região.

A partir de agora, o projeto conta com o apoio do Programa InvestSC que vai 
oferecer todo o apoio para a implementação. A reunião de apresentação foi realiza-
da com a presença dos sócios do empreendimento, Hildemar Motta, Rolf Brietzig, 
Carlos e Tais Hantschel. O encontro foi coordenado pela Diretoria de Empreende-
dorismo e Competitividade (Diec) da SDE.

Para Fernando Raupp, secretário executivo de Assuntos Internacionais (SAI), 
o projeto de resort temático demonstra que Santa Catarina está aberta não só para 
investimentos de natureza industrial ou comercial, mas também para lazer e entre-
tenimento. “O InvestSC vem mostrando sua  potencialidade, auxiliando empresá-
rios que querem se estabelecer em Santa Catarina, abrindo as portas e mostrando o 
que precisa ser feito para que os estabelecimentos possam vir com segurança para 
o Estado”, destaca.  

Fonte: Assessoria de Comunicação - Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável - SDE

Turistando e colecionando momentos
Por Val.destino

Trilhas em Corupá
No último domingo (20.02) tivemos a grata satisfação de conduzir um alegre 

grupo de Curitiba pelo Vale dos Búfalos até as cachoeiras da Prainha da Oma, ro-
teiro preparado com o que temos de mais belo – a natureza - fi nalizando com aquele 
típico e saboroso almoço da casa. Ficamos muito felizes em contribuir com o grupo 
que já rodou muito por aí e deixou sua marca.  Claro que eles não deixaram de pro-
var a melhor banana passa do universo, da Região de Corupá. Esperamos a próxima 
oportunidade para mostrar mais maravilhas da nossa região.

Trilha com condutor ambiental habilitado local, as melhores experiências e 
conexão com a natureza é com Agente!

---> Turismo responsável
---> Trilhas com condutor ambiental habilitado
---> Banana Passa daqui pra dar aquela disposição pra trilhar.
---> Agência de Viagens com CADASTUR e SELO VIAJE+SC
Confi ra mais sobre nossas trilhas em https://montesecaminhos.com.br/destino-

caminhosdecorupa/ e siga-nos nas redes sociais: @destinocorupa e @caminhosde-
corupa

Turistando por Joinville
Eu sou apaixonada pela nossa região, não é segredo, realmente somos muito 

abençoados por natureza! Assim que eu descubro algo novo, e tenho a chance de 
conhecer - partiu! 

Joinville, aqui pertinho, não economiza beleza e receptividade em suas proprie-
dades rurais. O turismo rural está bombando, e a cidade está se organizando nesse 
sentido. Conheci lugares fantásticos com opção de lazer para famílias e amigos, 
com atividades para criançada, além do principal, claro, o contato com a natureza!

Já na Serra Dona Francisca temos uma propriedade Acolhida na Colônia, his-
tórica, que atende turismo pedagógico, que tem trilha com cachoeira para os aven-
tureiros (somente com condutor ambiental) e oferece as delícias da colônia, como 
queijos! O Sítio Canela Preta atende por agendamento.

Para quem gosta de fazer picnic e curtir a natureza, ter contato com a bichara-
da, em uma bela propriedade com pomar, horta, museu, pode aproveitar o dia no 
Rancho Alegre. No local há um Café para quem não quiser levar seu lanche. Atende 
aos fi nais de semana. 

Contato: 47 999244064 (whatsapp). Instagram @
val.destino / @destinoturismocp / @destinoviagenss


