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JDC Versão digital semanal com 
12 páginas, disponível no Portal jornal-
decorupa.com.br - link disponibilizado, 

também, no Facebok e WhatsApp

Passarinhada em férias sem o Gru

Auxílio Brasil atende mais de 18 
milhões de famílias em fevereiro

Mês de atenção com a Leucemia, o Lúpus, a 
Fibromialgia e o Mal de Alzheimer. 

Palmeiras e Chelsea 
fazem a final do 

Mundial de Clubes

A CABECEIRA
Nicole Otto Habech



2 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |11 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

Passarinhos continuam em férias 
Enquanto aqueles infelizes plu-

mados não voltam ao trabalho,(eles 
insistem em dizer que merecem as 
férias prolongadas por levarem o 
Boca Livre nas costas, vou escreven-
do algumas notinhas na tentativa de 
esfriar a cabeça.

Passarinhos continuam em férias 
II

Na próxima semana quero me 
reunir com o Jean da ACIAC. Vou 
propor uma mudança de cardápio e, 
ao invés de “codornada” promover-
mos uma “passsarinhada” em 2022. 

Briga de vaidades
Em um dos encontros com o pre-

feito de Jaraguá fi z questão de exter-
nar uma opinião, registrando o atual 
momento político, segundo a minha 
análise. “Com a união demonstra-
da por alguns integrantes do partido 
dele, quem precisa de adversário?”.

Briga de vaidades II
Será que o nosso estado conse-

guirá sobreviver a mais 4 anos? Nár-
nia e Pasárgada começam a me pare-
cer extremamente atraentes.

Por falar em vaidades
Tem gente que não faz p... algu-

ma e anda parecendo que é rei, (só 
se for na barriga). Faça um teste e 
aponte o celular ou uma máquina fo-
tográfi ca pra qualquer lugar. Adivi-
nhe quem, de repente e do nada, vai 
aparecer na frente da lente.

Por falar em vaidades II
Outra noite, num dos botecos 

da vida, na mesa ao lado da que eu 
estava, um grupinho de radialistas 
comentava às gargalhadas que um 
certo “rei” não pode ver um micro-
fone que desanda a falar. Um dos 
profi ssionais tava bravo, segundo eu 
consegui ouvir, a emissora em que 
trabalha recebeu algo (não entendi 
se e-mail, whats, .....) questionando 
se não tinham outra coisa pra colocar 
no ar.

Por falar em vaidades III
Nem comento, apenas observo e 

me divirto.

Covid
Não queria mais tocar neste 

assunto, mas os números que es-
tão sendo divulgados nos permitem 
muitas análises otimistas e pessimis-
tas. Na dúvida, já me preparei para o 
carnaval. Comprei uns livros indica-
dos pela Nicole, que tem assinado a 
coluna “A Cabeceira” do JDC.

A Cabeceira
Por falar na coluna da Nicole, a 

partir da próxima semana o JDC vai 
compartilhar a coluna, também, nas 
redes sociais: Face e Portal. A coluna 
é boa demais, precisa ser comparti-
lhada e discutida. 

A propaganda é a alma do 
negócio

Apesar de ainda estar receben-
do mais alguns retoques, o Portal de 
Notícias do JDC já pode ser acessa-
do em www.jornaldecorupa.com.br. 
Em breve na versão específi ca para 
android e IOS. Caso tenha interesse, 
pode acessar e nos dar uma opinião 
sobre esta mudança, fi caremos gra-
tos.

A propaganda é a alma do 
negócio II

Ah, já ia esquecendo. O JDC tem 

um grupo de WhatsApp que compar-
tilha o link das matérias veiculadas no 
Portal, Face, Edição online, permitin-
do que, caso a matéria lhe interesse, 
com um clique você seja direciona-
do para o acesso integral na notícia. 
Caso você queira “entrar” neste gru-
po, basta nos enviar uma mensagem 
solicitando a sua inclusão. 

Especialistas
É incrível o que tem de espe-

cialista “trabalhando” neste início 
de ano. Eles podem ser encontrados 
falando sobre covid (para adultos e 
crianças), dando aula sobre econo-
mia, segurança, trânsito, enfi m, es-
pecialista É especialista. Entende de 
tudo, é especialista em tudo. 

Por falar em carnaval
Teve gente fi cando brava comigo 

com aquele lance que escrevi sobre o 
carnaval e o Corupaense. Teve, inclu-
sive. ia dormir tranquilo, pela ausên-
cia dos festejos de Momo na cidade, 
depois da amostra grátis da passagem 
de ano e da temporada de verão. O 
pessoal já está apavorado. Principal-
mente após a divulgação dos primei-
ros números do vírus apontando o 
salto de contágio.

E a história das antenas caídas 
Lembram do passarinho fofo-

queiro, que implorou para não ser 
identifi cado? Aquele mentirosinho 
que divulgou “com exclusividade” 
para o mundo, que as antenas foram 
derrubadas para afastar o pessoal do 
zapzap e do feice, e reduzir o número 
de achismos e de fofocas.

E a história das antenas caídas II
Pois então, aquele fofoqueiro 

mentirosinho veio com mais uma no-
tícia exclusiva. Segundo o mini ser, 
mas baita.... baita ..... parece que al-
gumas perguntas como: quem autori-

zou o serviço de terraplenagem com 
solo naquele estado? Qual o mon-
tante do prejuízo? Quem vai pagar 
a conta? Quem foi o responsável? 
fi carão sem repostas.

Asfalto
Que fase!!! Parece que o pro-

blema nem foi pelo solo encharca-
do; comenta-se que foi barbeiragem 
mesmo. Que fase!!!

Café mais puro do planeta
Quando eu publiquei o comen-

tário de um passarinho, daqueles que 
não deve ter o que fazer, (está de fé-
rias pelas praias do norte e nordeste do 
Brasil sil sil) e que vindo deixar mala 
com roupa suja e pegar uma com roupa 
limpa na cidade da Banana Mais Doce 
das Galáxias, se surpreendeu com a 
quantidade de cafés que se instalaram 
por aqui por acreditarem que em breve 
seremos a terra do café mais puro do 
Planeta, me chamaram de louco e ofen-
deram o coitadinho. 

IG da banana
Pior foi o que aconteceu quando 

ele foi testar a sua teoria e questionou 
alguns produtores sobre a situação da 
IG da Banana. Fiquei com dó do estado 
que deixaram o depenado e mutilado 
ser. O agravante é que o Plano de Saú-
de dele não cobre isso.

Perguntas sem resposta
Ninguém ainda me respondeu se o 

postinho da João Tozini e a nova ETA 
serão inaugurados ou reinaugurados? 
Vai ter troca de placas?

Perguntas sem resposta II
Ninguém desmentiu e nem 

confi rmou se teremos, fi nalmente, 
a inauguração do postinho da João 
Tozini, da nova ETA, e do prédio da 
prefeitura na Francisco Mees, neste 
ano de 2022. Os três prédios públi-
cos já possuem placa de inaugura-
ção.
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O Governo Federal inicia o pagamento do Auxílio Brasil de fevereiro nesta segun-
da-feira (14) para quem tem Número de Identifi cação Social (NIS) fi nal 1. Mais uma vez, 
todas as pessoas elegíveis foram selecionadas, mantendo a fi la do programa zerada. Com 
as inclusões, o benefício ultrapassa 18,05 milhões de famílias atendidas, representando 
um investimento superior a R$ 7,3 bilhões. Os pagamentos seguem o calendário habitual 
do programa, de acordo com o Número de Identifi cação Social (NIS).

Para serem habilitadas no programa, as famílias devem atender aos critérios de elegi-
bilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses e não podem ter 
informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do Governo 
Federal.

A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quan-
tidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio 
Brasil, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec). Ao entrar no programa, as 
famílias recebem, pelos Correios, no endereço informado durante o cadastramento, duas 
cartas encaminhadas pela Caixa: a primeira com orientações gerais sobre o Auxílio Brasil e 
a segunda com o cartão para movimentação bancária do benefício.

O cartão é gerado automaticamente para todas as famílias que ingressam no Auxílio 
Brasil, em nome do responsável familiar. Com o cartão, a pessoa pode fazer saques parciais 
ou no valor integral do benefício. Além disso, pelo aplicativo Caixa Tem, o benefi ciário 
pode pagar contas, realizar transferências e consultar extratos, entre outros serviços.

Incentivo à emancipação
Pelas regras do Auxílio Brasil, as famílias que tiverem aumento da renda mensal acima 

do valor estipulado para o perfi l do programa, de R$ 210 por pessoa, e que apresentem em 
sua composição crianças, jovens de até 21 anos ou gestantes, e este aumento não ultrapassar 
o valor de R$ 525 por pessoa, poderão permanecer no programa por até 24 meses, sem que 
o benefício seja cancelado em razão desse aumento. O objetivo é dar aos benefi ciários a 
segurança de que eles terão o acompanhamento e a proteção de renda do Governo Federal 
durante o processo de construção da sua autonomia fi nanceira.

Em caso de perda de renda após deixar o programa, a família pode solicitar novamente 
para ser atendida pelo Auxílio Brasil junto à gestão municipal. Com isso, caso atenda aos 
requisitos estabelecidos para o recebimento dos benefícios, a família terá prioridade na 
concessão do benefício.

A permanência no Auxílio Brasil depende, entre outras questões, do cumprimento de 
algumas condições que têm o objetivo de estimular as famílias a exercerem o direito de 
acesso às políticas públicas de assistência social, educação e saúde. Entre os critérios estão 
a frequência escolar mensal mínima de 60%, para crianças de quatro e cinco anos de idade, 
e de 75%, para as de seis a 21 anos, a observância do calendário nacional de vacinação ins-
tituído pelo Ministério da Saúde, o acompanhamento nutricional de crianças com até sete 
anos incompletos e o acompanhamento do pré-natal para as gestantes.

Notifi cações e serviço
As famílias incluídas na folha de pagamento do Auxílio Brasil em fevereiro já come-

çaram a receber as notifi cações, mas a mensagem informa um valor parcial, pois a folha 
ainda está em processamento. Os valores totais, incluindo o Benefício Extraordinário, que 
elevou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400 até dezembro de 2022, só estarão 
integralmente disponíveis nos canais de consulta a partir da próxima segunda-feira (14/02).

Há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne 
informações e é a central para denúncias. O número 111 é o canal de Atendimento ao 
Cidadão da CAIXA e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício. Tam-
bém é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo 
Auxílio Brasil.

Com informações do Ministério da Cidadania

Auxílio Brasil atende mais de 
18 milhões de famílias em 

fevereiro

Sensação do dever cumprido 
Obrigado

Me considero um jornalista à moda antiga: divulgo a notícia(ou informação), e 
deixo a opinião para o leitor. A exceção é quando publico algo pessoal onde, assim 
como qualquer leitor, me reservo o direito de opinar.

Esta breve introdução serviu apenas para mostrar a minha postura à frente do 
JDC. 

Isto posto, qual não foi a minha enorme surpresa ao presenciar, durante a co-
bertura da sessão da Câmara de Vereadores de Corupá, em 07/02/2022, duas ma-
térias que tive o prazer de fazer sobre uma neurocientista Corupaense premiada, 
sendo mencionada e, servindo de inspiração para que esta jovem corupaense seja 
homenageada. Desculpem, mas esse episódio me provocou a sensação do dever 
cumprido.

Aproveito para registrar, também, minha gratidão à diretora da casa em dar 
o crédito, ao JDC, da informação lida no Plenário; ao vereador Lairton Hartmann 
Müller que propôs a Moção, em homenagem mais do que merecida à neurocientista 
e, fi nalmente, ao próprio vereador Lairton e ao vereador Juliano Millnitz pelas pala-
vras dirigidas ao meu JDC e à minha pessoa, reconhecendo a seriedade do trabalho 
que é desenvolvido para o bem informar.

Obrigado Kida, Lairton e Juliano; são fatos assim que nos inspiram a acreditar 
que nosso trabalho está no caminho certo, e que vale à pena seguir.

Parabéns e obrigado Mariana Furtado Bergmann!

Obrigado Manu pela sua dedicação, apoio e exemplos.
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Estado pretende investir R$ 
100 milhões para melhorar a 
conectividade no meio rural
O Governo do Estado irá é desti-

nar R$ 100 milhões para melhorar a 
conectividade no meio rural nos pró-
ximos dois anos, cobrindo boa parte 
dos municípios com estrutura de fi -
bra ótica. O projeto foi apresentado 
pelo secretário de Estado da Agricul-
tura, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural, Altair Silva, no Fórum de Ci-
dades Digitais e Inteligentes da Serra 
Catarinense, que ocorreu em Lages 
nesta quinta-feira, 10. Em janeiro, o 
governador Carlos Moisés sancionou 
a Lei nº 18.340, que institui um pro-
grama para melhorar a conectivida-
de no campo e, também, autoriza as 
concessionárias ou permissionárias 
de distribuição de energia elétrica a 
compartilharem suas estruturas, sem 
custos, para a passagem de cabos do 
serviço de telecomunicação nas áre-
as rurais. 

Após a instalação da estrutura 
de fi bra ótica nas estradas rurais, os 
agricultores contarão com o apoio da 
Secretaria para fazer a conexão com 
suas propriedades. O Fundo de De-
senvolvimento Rural (FDR) possui 
uma linha de crédito especial para 
que os agricultores conectem suas 
propriedades à infraestrutura de fi bra 
ótica do município. Os produtores 
poderão acessar até R$ 20 mil, com 
cinco anos de prazo para pagar e sem 
juros.

Lei Anticorrupção sai do papel 
em Santa Catarina 

A Lei Anticorrupção (Lei nº 
12.846/2013) criou mecanismos im-
portantes para combater e punir atos 
lesivos praticados por empresas pri-
vadas contra a administração públi-
ca. Dentre elas, o Acordo de Leniên-
cia, que tem como principal objetivo 
a reparação de danos causados aos 
cofres públicos por parte de empre-
sas privadas, não impedindo de for-
ma alguma a responsabilização das 
pessoas físicas na esfera penal. Este 
acordo deverá reverter mais de R$ 
50 milhões aos cofres públicos esta-
duais, num prazo de até 210 dias.

Antes da existência da Contro-
ladoria-Geral do Estado, criada em 
2019 pelo governador Carlos Moi-
sés, o Governo sequer havia instau-
rado um Processo Administrativo 
de Responsabilização de Empresas. 
Hoje, existe uma estrutura na CGE, 
ainda que incipiente, totalmente es-

pecializada em ações de combate à 
corrupção, coordenando sete proces-
sos.

IMA realiza operação de 
fi scalização de transporte de 

produtos perigosos
O IMA realizou nesta quarta-

-feira(09), em conjunto com outros 
órgãos, a primeira operação preven-
tiva de 2022 para fi scalizar o trans-
porte de produtos perigosos no es-
tado. Nesta ação, foram abordados 
mais de 30 veículos no município 
de Campo Alegre. Em 2021, o Ins-
tituto abordou 1.492 veículos que 
transportavam produtos perigosos e 
56 foram notifi cados/autuados por 
irregularidades ambientais.

Além do transporte de produ-
tos perigosos e resíduos, a Licença 
Ambiental por Compromisso (LAC) 
benefi cia também as atividades da 
avicultura, do setor de Antenas de 
Telecomunicações, Queima Contro-
lada e algumas modalidades de Ma-
nejo de Fauna.

Antes de se movimentarem pelo 
Estado transportando insumos como 
líquidos infl amáveis, gases, substân-
cias corrosivas, entre outros produ-
tos, esses veículos precisam passar 
pelo licenciamento ambiental. Atu-
almente, mais de 17 mil veículos es-
tão licenciados no IMA.

Governo do Estado investirá em 
equipamentos de assistência social

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Social, investirá em 10 
equipamentos de assistência social 
com recursos próprios. Estão pre-
vistos oito Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e dois 
Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social (CRE-
AS). O investimento total será de R$ 
7.019.320,32 com recursos próprios 
do Governo do Estado. Os municí-
pios benefi ciados com CRAS são: 
Águas Mornas, Ibicaré, Benedito 
Novo, Calmon, Ibiam, Monte Caste-
lo, Nova Itaberaba e Timbé do Sul. 
O CRAS oferece serviço de proteção 
social básica e atendimento integral 
à família, que consiste em um tra-
balho continuado para fortalecer as 
famílias, prevenir a ruptura de vín-
culos e promover o acesso e usufruto 
de direitos; além de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida.

 O CRAS é uma referência para 
a comunidade, um espaço de con-

vivência e a porta de entrada para 
os serviços da Assistência Social. 
O objetivo principal é desenvolver 
as potencialidades, o protagonismo 
e a autonomia dos indivíduos. For-
quilhinha e Morro da Fumaça terão 
novo CREAS, um serviço que aten-
de famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mas cujos vínculos 
familiares e comunitários não foram 
rompidos. O foco são pessoas que 
sofreram violência física, psicológi-
ca, sexual, tráfi co de pessoas ou que 
estão em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, en-
tre outros.

Epagri/Cepa estima perdas na 
safra catarinense de milho e na 

safra de soja
As chuvas irregulares e mal dis-

tribuídas em dezembro e janeiro em 
Santa Catarina podem acarretar per-
das de em média 43% na safra catari-
nense do milho e de cerca de 30% na 
de soja, segundo estimativas da Epa-
gri/Cepa. A estiagem iniciou após 
dia 20 de novembro, quando mais de 
50% das lavouras de milho estavam 
em fase de fl oração, período sensível 
à falta de umidade no solo. A conti-
nuidade da estiagem e das altas tem-
peraturas pode aumentar ainda mais 
as perdas.

Segundo o engenheiro-agrônomo 
da Epagri/Cepa, Haroldo Tavares Elias, 
o impacto no rendimento das lavouras é 
diferente em cada região, de acordo com 
défi cit hídrico. “A redução da produtivi-
dade é muito variável, sendo estimada 
de 20 a 80% entre e dentro das micror-
regiões geográfi cas. Em várias regiões 
o efeito da estiagem acarreta perdas na 
produção acima de 40%”, explica. As 
regiões do Oeste, extremo Oeste e Pla-
nalto Norte são as que mais sofrem com 
a falta de chuva. O baixo índice de chuva 
está relacionado ao “La Niña”, fenôme-
no climático que provoca a diminuição 
da temperatura das águas do oceano pa-
cífi co tropical central e oriental e impac-
ta o regime de chuvas. A infl uência em 
Santa Catarina e Sul do Brasil são chu-
vas abaixo do esperado para este perío-
do e temperaturas elevadas. Em janeiro 
de 2022, o défi cit hídrico se prolongou, 
caracterizando a anomalia climática.

Jaraguá do Sul é destaque na 
criação de vagas de emprego em 

2021
Santa Catarina encerrou 2021 

com a criação de 167,9 mil postos 
de trabalho. O resultado representou 
que 92,2% dos 295 municípios ca-
tarinenses chegaram ao fi m do ano 

passado com um saldo positivo na 
abertura de vagas formais de empre-
go. Conforme análise do Observató-
rio FIESC, com base nos dados do 
Novo Caged, o percentual é o terceiro 
maior do Brasil e o maior da Região 
Sul do país. Os indicadores apontam 
que Jaraguá do Sul ocupa a sétima 
posição entre as cidades que mais 
geraram oportunidades de emprego, 
com 6.091 vagas. O estado fi ca atrás 
apenas do Rio de Janeiro (96,74%) e 
do Espírito Santo (94,87%) no per-
centual de municípios que tiveram 
saldo positivo de empregos em 2021 
e acima da proporção nacional, de 
86,9% - sem considerar os municí-
pios de Santa Catarina. O resultado 
também é o melhor do Sul do país, 
à frente de Paraná (91,9%) e do Rio 
Grande do Sul (88,5%). Confi ra os 
6 municípios com maior número de 
vagas de emprego criadas em 2021: 
Florianópolis (13.004), Joinville 
(12.787), São José (11.577); Blume-
nau (10.021); Itajaí (9.154), Chape-
có (6.414) e Jaraguá do Sul (6.091).

Jucesc terá uma mulher na 
presidência pela primeira vez em 

128 anos
Com mais de 128 anos de his-

tória, a Junta Comercial de Santa 
Catarina será presidida pela primei-
ra vez por uma mulher. A contadora 
Renata Silva, que é vice-presidente, 
passa a exercer a função cumulativa/
interina de presidente. Pós-graduada 
em Auditoria e Perícia Contábil e 
Direito Tributário, ela também inte-
gra o Colégio de Vogais da Jucesc.  
Autarquia estadual, responsável pelo 
registro, fé pública e publicidade dos 
documentos arquivados pelos em-
presários, sociedades empresárias e 
sociedades cooperativas no Estado, 
a Jucesc tem também como outras 
atribuições processar a habilitação 
e a nomeação dos tradutores públi-
cos e intérpretes comerciais, além da 
matrícula e fi scalização de leiloeiros 
e armazéns gerais. Ao anunciar sua 
designação, Renata enfatizou que 
dará ênfase cada vez mais no pro-
cesso de modernização da autarquia, 
em continuidade ao trabalho desen-
volvido pelo ex-presidente Gilson 
Bugs. Renata recebeu como missão, 
dar continuidade à desburocratiza-
ção dos processos e reduzir ainda 
mais a burocracia para a abertura de 
empresas, tornando o ambiente de 
negócios ainda mais atrativo para 
quem deseja empreender no Estado. 
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Plano 1000: mais 18 
municípios firmam 

compromisso

Mais 18 prefeitos assinaram a adesão ao Plano 1000, o maior projeto muni-
cipalista da história de Santa Catarina. O compromisso foi fi rmado durante uma 
solenidade na Casa d’Agronômica no fi m da tarde desta quarta-feira(09). Com isso, 
os municípios terão R$ 745 milhões para investir em obras estruturantes ao longo 
dos próximos cinco anos. Aderiram nesta rodada as cidades de Campos Novos, Ca-
pivari de Baixo, Concórdia, Fraiburgo, Garopaba, Guabiruba, Guaramirim, Herval 
d’Oeste, Lages, Porto União, Santo Amaro da Imperatriz, São Francisco do Sul, São 
João Batista, São Joaquim, São Lourenço do Oeste, Schroeder, Sombrio e Timbó.

O governador Carlos Moisés destacou que o Plano 1000 atenderá todos 
os 295 municípios catarinenses, com um aporte total de R$ 7,3 bilhões. Ini-
cialmente, estão sendo assinados documentos com as 70 maiores cidades, 
que concentram 80% da população. 

“O Plano 1000 é uma iniciativa que trata de maneira igualitária os ci-
dadãos de Santa Catarina. O recurso é distribuído conforme a população 
de cada município. Não há discriminação por conta do partido político do 
prefeito nem favorecimento a quaisquer regiões. Queremos implantar uma 
política de Estado, não de apenas um Governo. O dinheiro precisa ser usado 
em obras estruturantes, que melhorem a vida das pessoas. É uma forma de 
pensar o futuro que queremos”, frisa Carlos Moisés.

Por meio do Plano 1000, os municípios catarinenses receberão recursos 
equivalentes a R$ 1 mil por habitante, conforme a estimativa populacional 
do Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística (IBGE) para o ano de 2021. 
Segundo o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, o Governo do Estado já está 
atuando para agilizar a avaliação dos projetos apresentados pelas prefeituras. 
O objetivo é fazer com que as obras e os desembolsos comecem da maneira 
mais rápida possível. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, reafi r-
mou que a intenção do Plano 1000 é realizar obras que busquem o desenvol-
vimento futuro de Santa Catarina.

Pagamento após aprovação de projetos
Os recursos serão liberados mediante aprovação dos projetos pelos téc-

nicos do Governo do Estado. Eles devem contemplar obras estruturantes em 
áreas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento social e que 
impactem no desenvolvimento regional.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado da Comunicação – SE-
Com
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Setor de serviços cresce 
10,9% 

Em 2021, o setor de serviços do país cresceu 10,9%, na comparação com 
o ano anterior. Essa é a maior taxa para um acumulado de janeiro a dezembro 
desde o início da série histórica, em 2012. Com o resultado de 2021, fo-
ram superadas as perdas de 2020, quando houve um recuo de 7,8% no setor 
de serviços. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta 
quinta-feira(10) pelo IBGE. Em 2021, o setor de serviços teve alta nas cinco 
atividades pesquisadas e em 74,1% dos 166 tipos de serviços investigados. 
As atividades que mais se destacaram no ano foram transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (15,1%) e informação e comunicação 
(9,4%). Com o aumento, as duas atividades superaram as quedas de 7,6% e 
1,6%, respectivamente, registradas em 2020. Os demais avanços vieram de 
serviços profi ssionais, administrativos e complementares (7,3%); de serviços 
prestados às famílias (18,2%); e de outros serviços (5,0%). No acumulado de 
2021, a alta no volume de serviços no Brasil se deu nas 27 unidades da fede-
ração. O principal impacto positivo veio de São Paulo (11,5%), seguido por 
Minas Gerais (14,0%), Rio de Janeiro (7,3%), Rio Grande do Sul (12,1%) e 
Santa Catarina (14,7%).

Alta no setor de turismo
O turismo, que foi impactado pelas medidas de restrição impostas pela 

Covid-19, teve crescimento em 2021, na comparação com o mesmo período 
do ano anterior. O agregado especial de atividades turísticas cresceu 21,1%, 
impulsionado, sobretudo, pelos ramos de transporte aéreo, hotéis, restau-
rantes, rodoviário coletivo de passageiros, e locação de automóveis. Houve 
alta nos doze locais investigados, com destaque para São Paulo (11,9%), 
Rio de Janeiro (16,9%), Minas Gerais (31,6%), Bahia (47,3%), Pernambuco 
(40,9%) e Rio Grande do Sul (39,0%).

Resultados de dezembro
A Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta quinta-feira também 

trouxe os dados do setor do mês de dezembro de 2021. O volume de serviços 
no Brasil cresceu 1,4% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Fren-
te a dezembro de 2020, o setor teve sua décima taxa positiva consecutiva, 
10,4%.

O avanço de 1,4% do volume de serviços de novembro para dezembro 
de 2021, foi acompanhado por quatro das cinco atividades investigadas. Os 
destaques são os ganhos vindos de transportes (1,8%) e de serviços profi ssio-
nais, administrativos e complementares (2,6%), com ambos avançando pelo 
segundo mês consecutivo.

Retrato do setor de serviços no país
A Pesquisa Mensal de Serviços traz indicadores que revelam o com-

portamento conjuntural do setor de serviços no país. As cinco atividades 
pesquisadas são: serviços prestados às famílias; serviços de informação e 
comunicação; serviços profi ssionais, administrativos e complementares; 
transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; e outros serviços.

Fonte: IBGE

Governo Federal 
regulamenta regras para a 
renegociação de dívidas do 

Fies
O Governo Federal regulamentou, nesta quinta-feira (10), a Medida Provisória 

(MP) nº 1.090, que estabelece as regras para a renegociação de débitos dos contra-
tos do Financiamento Estudantil (Fies), fi rmados até 2017. O objetivo da medida 
é reduzir a inadimplência da carteira de crédito e garantir a sustentabilidade do 
fundo. O início das negociações para quitação das dívidas está previsto para o dia 
7 de março deste ano.

Atualmente, dos 2,6 milhões de contratos ativos, formalizados até 2017, mais 
de 2 milhões estão na fase de quitação, com um saldo devedor de R$ 87,2 bilhões. 
Desses, mais de um milhão de estudantes estão inadimplentes, ou seja, com mais de 
90 dias de atraso no pagamento. Isso representa uma taxa 51,7% de inadimplência 
e soma R$ 9 bilhões em prestações não pagas.

Para os estudantes que possuem dívidas com 90 a 360 dias de atraso, a medida 
prevê desconto de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento 
em até 150 vezes.

Para inadimplência de mais de 360 dias, a MP prevê desconto de 86,5% no sal-
do devedor. Caso o estudante seja inscrito no CadÚnico ou benefi ciário do Auxílio 
Emergencial, o desconto será de 92%. Além disso, o saldo dessa dívida poderá ser 
parcelado em até dez vezes.

O Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, agentes fi nanceiros do Fies, 
disponibilizarão, por diversos meios, a renegociação das dívidas. Para ter o nome 
retirado dos cadastros restritivos de crédito, os benefi ciários deverão pagar o va-
lor da entrada no ato da renegociação, correspondente à primeira parcela. O valor 
mínimo da prestação é R$ 200. A operação poderá ser realizada integralmente nos 
canais de atendimento disponibilizados pelos agentes fi nanceiros.

Renegociação na Caixa
A partir de 7 de março, cerca de 800 mil estudantes, cuja dívida média é de R$ 

35 mil, poderão realizar a renegociação de seus contratos de forma 100% digital.
O interessado já pode consultar o site sifesweb.caixa.gov.br para verifi car se 

pode ou não pedir a renegociação de acordo com as regras estabelecidas.
Depois da abertura do período de adesões, em 7 de março, e após confi rmar 

seu enquadramento nas regras e simular a renegociação, os interessados gerarão o 
boleto para pagamento da primeira parcela ou, caso optem pela quitação de uma só 
vez, da parcela única.

Para mais informações, os estudantes poderão acessar o endereço www.caixa.
gov.br/fi es ou ligar no 0800 726 0101.

Renegociação no Banco do Brasil
No Banco do Brasil, mais de 500 mil estudantes poderão renegociar parcelas 

do FIES em atraso, de forma digital, no aplicativo do banco.
Para aderir à renegociação pelo canal mobile, basta acessar a opção Soluções 

de Dívidas e clicar em Renegociação Fies. Por meio da solução, o estudante poderá 
verifi car se faz parte do público-alvo, as opções disponíveis para liquidação ou par-
celamento da dívida, os descontos concedidos, assim como os valores da entrada e 
demais parcelas.

Além do mobile, a contratação também poderá ser realizada em qualquer agên-
cia do BB, com as mesmas condições.

Os clientes podem obter mais informações pelo App BB, portal www.bb.com.
br, WhatsApp (61-4004-0001) e Central de Atendimento BB (0800-729-0001).

Com informações do Ministério da Educação
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No mês de março começarão as 
aulas do novo curso superior oferta-
do pelo IFSC em Jaraguá do Sul: o 
bacharelado em Engenharia Mecâ-
nica. Com cinco anos de duração, a 
nova graduação terá uma turma por 
ano com 40 vagas e a seleção dos 
integrantes da turma será por meio 
do Sistema de Seleção Unifi cado 
(Sisu), que utiliza a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
A graduação em Engenharia Mecâ-
nica, assim como todos os cursos do 
IFSC, também será gratuita. 

A oferta do curso superior em 
Engenharia Mecânica é um desejo 
antigo do câmpus e vem para suprir 
uma demanda identifi cada há tem-
pos na comunidade externa. “O ba-
charelado vem agregar o portfólio de 
cursos do IFSC do Rau e contribuir 
com o percurso formativo oferecido 
pelo IFSC em Jaraguá do Sul, que já 
tem turmas regulares do curso téc-
nico em Mecânica e do tecnólogo 
em Fabricação Mecânica”, conta o 
coordenador da nova graduação, Gil 
Chagas.

Enquanto os cursos técnicos, 
tecnólogos e de curta duração na 
área da mecânica preparam os estu-
dantes para atuarem com qualidade 
em segmentos específi cos do mer-
cado, o bacharelado em Engenharia 
Mecânica tem o propósito de formar 
um profi ssional capaz de atuar em 
múltiplas áreas. “A engenharia per-
mite uma formação mais ampla, in-
clusive para atuação em pesquisa e 
desenvolvimento no setor”, destaca 
o coordenador.

Um dos diferenciais do novo 
curso está no currículo que será vi-
venciado pelos futuros engenheiros 
mecânicos. Ainda na faculdade os 
estudantes serão estimulados a uti-
lizarem seus conhecimentos para 
identifi car e solucionar problemas 
da comunidade, o que deve ocorrer 
durante a realização de três projetos 

de extensão presentes na grade cur-
ricular. Também estão previstos um 
estágio obrigatório e o desenvolvi-
mento de um Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC).

Ao ingressarem nas turmas de 
Engenharia Mecânica, os estudantes 
terão ainda à disposição o acesso a 
professores com mestrado e doutora-
do e a laboratórios de diversas áreas, 
como Soldagem, CNC, Automação, 
Eletrônica, Eletrotécnica, Hidráulica 
e Pneumática, Metrologia, Materiais 
e Máquinas Operatrizes.

Para entrar no curso
Quem deseja iniciar a graduação 

em Engenharia Mecânica oferecida 
pelo IFSC do Rau precisa fazer a 
prova do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Com o resultado 
do Enem em mãos, os candidatos 
precisarão participar do Sistema de 
Seleção Unifi cado (Sisu), organiza-
do pelo Ministério da Educação em 
datas específi cas durante o ano. A 
próxima seleção do Sisu será de 15 
a 18 de fevereiro.

Mais informações sobre o curso 
podem ser obtidas no site do IFSC 
(ifsc.edu.br). Em caso de dúvidas, os 
interessados podem entrar em con-
tato pelo WhatsApp (47) 3276-9606 
ou pelo e-mail eng.mecanica.rau@
ifsc.edu.br.

Live para conhecer o curso
Ainda com o objetivo de respon-

der dúvidas da comunidade sobre o 
novo curso e mostrar os diferenciais 
previstos na formação em Engenha-
ria Mecânica, o IFSC realizará, na 
próxima quarta-feira (16), às 18h, 
uma transmissão ao vivo nas mídias 
sociais do Instituto Federal com a 
participação do coordenador, profes-
sor Gil Chagas. Confi ra a transmis-
são no Youtube e no Facebook do 
IFSC de Jaraguá do Sul.

Fonte: Assessoria de Imprensa – IFSC 
Campus Jaraguá do Sul

IFSC tem nova GRADUAÇÃO 
GRATUITA em Engenharia 

Mecânica

É hora das campanhas Feverei-
ro Roxo e Laranja. Essas iniciativas 
fazem referência a quatro doenças 
que, por serem de difícil diagnóstico, 
levantam muitas dúvidas: a Leuce-
mia, o Lúpus, a Fibromialgia e o Mal 
de Alzheimer. Conhecer mais sobre 
elas é muito importante, principal-
mente se um familiar ou um amigo 
receberem um diagnóstico positivo 
para uma delas. Afi nal, reconhecer 
o problema em seus estágios iniciais 
colabora para que o paciente possa 
receber o tratamento certo e passar 
por esse momento difícil com tran-
quilidade. Saiba mais sobre as duas 
campanhas.

Fevereiro Laranja
A campanha alerta para a Leuce-

mia, um tipo de câncer que tem seu 
início na medula óssea, local onde 
o sangue é produzido. De acordo 
com o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), em 2020 foram registrados 
mais de 10 mil casos e 7 mil mortes 
provocadas pela doença.

Como existem mais de 12 tipos 
de Leucemia, que podem acometer 
pessoas em qualquer idade, é muito 
importante estar atento à doença para 
identifi cá-la em seu estágio inicial e 
para que haja maior chance de cura 
– objetivo da campanha Fevereiro 
Laranja.

A iniciativa também busca incen-
tivar o transplante de medula óssea, 
que pode ser necessário dependendo 
da gravidade do caso. Como apenas 
um doador é compatível a cada 100 
mil pacientes, é essencial aumentar o 
número de pessoas cadastradas como 
doadores de medula óssea.

Fevereiro Roxo
Ao contrário da maioria das cam-

panhas de cores, que são atribuídas 
a apenas uma doença, o Fevereiro 
Roxo conscientiza sobre três proble-

Fevereiro Roxo e Laranja

mas distintos: Lúpus, Fibromialgia e 
Mal de Alzheimer.

Lúpus é um distúrbio que afeta o 
sistema imunológico, causando a pro-
dução de anticorpos em excesso e pro-
vocando infl amações e lesões em ór-
gãos internos ou na pele. O Lúpus pode 
ocorrer em pessoas de qualquer idade e 
sexo, mas é mais comum em mulheres 
de 20 a 45 anos. A Sociedade Brasileira 
de Reumatologia estima que cerca de 65 
mil pessoas vivem com a doença atual-
mente no Brasil.

Já a Fibromialgia é um problema 
reumático caracterizado por uma dor 
muscular generalizada e crônica, que 
pode evoluir para a incapacidade física. 
Assim como no caso do Lúpus, a maio-
ria dos pacientes são mulheres e, segun-
do a Sociedade Brasileira de Reumato-
logia, pelo menos 5% dos pacientes que 
vão a um consultório de Clínica Médica 
têm o problema. Ele geralmente aparece 
entre os 30 e 60 anos, mas também pode 
ser identifi cado em crianças, adolescen-
tes e pessoas mais velhas.

O Mal de Alzheimer, por sua vez, 
é um transtorno neurodegenerativo que 
tem uma evolução lenta e progressiva, 
se manifestando principalmente em 
pessoas com mais de 65 anos. À me-
dida que a doença evolui, os sintomas 
também vão se agravando, podendo ma-
nifestar difi culdades para conversar ou 
interagir com outras pessoas. Segundo 
dados da Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia, quase 2 milhões 
de pessoas têm demência no Brasil, 
sendo que cerca de 40 a 60% delas 
são do tipo Alzheimer.

Tanto para o Fevereiro Laranja 
quanto para o Fevereiro Roxo, o au-
tocuidado é imprescindível. Afi nal, 
é necessário que você esteja atento 
ao seu próprio corpo e, caso perceba 
algo suspeito ou estranho, entre em 
contato com seu médico de referên-
cia. Pratique o autocuidado, tenha 
hábitos saudáveis e compartilhe es-
sas campanhas para alertar a todos 
sobre essas doenças!
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Espaço do Campo
Santa Catarina se firma 

como segundo maior 
produtor de ameixa do país

Santa Catarina é o segundo maior produtor de ameixas do Brasil, respondendo 
por 30% da produção nacional. Conforme dados da Epagri/Cepa, a perspectiva para 
a safra 2021/22 é de ampliação na produção catarinense, devido ao ganho médio de 
mais de 30% na produtividade obtido nas duas últimas safras. A expectativa é de 
aumento na comercialização da ameixa catarinense e maior ganho para o produtor, 
com a valorização dos preços da fruta no mercado.

André Luiz Kulkamp de Souza, gerente da Estação Experimental da Epagri em 
Videira, destaca que, na região, o aumento na produção pode chegar a 50% na safra 
2021/22 em relação à anterior. O Meio-Oeste é a principal região produtora da fruta 
no estado.

De acordo com Rogério Goulart, analista de socioeconomia da Epagri/Cepa, 
a estimativa é de que Santa Catarina tenha registrado crescimento de 12% na pro-
dução da safra 2020/21, em relação ao ciclo agrícola anterior, chegando a mais de 
18.000 toneladas. Em 2020, o estado apresentou aumento no volume produzido de 
6,3% em relação a 2019, resultando num valor bruto da produção estimado de R$ 
34,78 milhões, elevação de 2,3% na comparação com o ano anterior.

Santa Catarina conta com mais de 400 produtores, distribuídos em cerca de 
40 municípios. A produção estadual de ameixa começa em novembro e se estende 
até março, sendo que mais de 90% do total é colhido entre dezembro e fevereiro. 
A região do Alto Vale do Rio do Peixe, no Meio Oeste, representa mais de 69% da 
produção catarinense de ameixa, seguida do Planalto Sul, com mais de 24% do total, 
e do Sul Catarinense com 4%.

Produção nacional
As estimativas apontam que o Brasil produziu cerca de 50 mil toneladas de 

ameixa em 2020. O Rio Grande do Sul é o maior produtor, respondendo por cerca 
de 42% do total nacional. Em 2021, as centrais de abastecimento do país comercia-
lizaram mais de 13,6 mil toneladas de ameixa, com valor negociado de cerca de R$ 
103 milhões.

A ameixa de origem catarinense participou com 17% do volume comercializa-
do nacionalmente em 2019. No ano seguinte, ampliou sua participação para 19,5%, 
com mais de 4,6 mil toneladas. Em 2021, Santa Catarina representou mais de 24% 
do volume total brasileiro de ameixa negociado nas centrais de abastecimento.

Em 2021, com mais de 3,2 mil toneladas comercializadas, o estado negociou 
mais de R$ 21,9 milhões com a fruta no atacado. Os preços negociados no mercado 
atacadista estavam 30% valorizados em relação a novembro de 2020, e 50% acima 
da média dos últimos cinco anos.

Fonte: Assessoria de imprensa – Epagri

Com expectativa de boa 
safra, começa colheita de 
arroz em Santa Catarina

Segundo maior produtor nacional de arroz, Santa Catarina inicia a safra com 
expectativa de colher 1,2 milhão de toneladas do cereal. O estado é líder nacional 
em produtividade e conta com mais de cinco mil famílias produtoras. O evento 
de abertura da colheita ocorreu nesta sexta-feira, 11, na Estação Experimental da 
Epagri de Itajaí e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

“A produção de arroz é uma das marcas registradas do agronegócio catarinen-
se. Somos destaques nacionais não só no volume produzido, mas na qualidade e na 
pesquisa desenvolvida pela Epagri para fortalecer o setor produtivo. A abertura da 
safra é um momento de alegria e esperanças renovadas para os agricultores. A Se-
cretaria da Agricultura reforça sua admiração e se mantém ao lado dos produtores 
para que tenhamos mais um ano de muito sucesso”, destaca o secretário.

Segundo a Epagri/Cepa, Santa Catarina deve colher uma boa safra de arroz em 
Santa Catarina, já que as regiões de cultivo não foram atingidas pela estiagem e não 
há relatos de ataques signifi cativos de pragas ou de doenças. O estado deve colher 
1,2 milhão de toneladas do cereal, volume 2% menor que no ciclo agrícola anterior.

Mesmo com a pequena queda, Santa Catarina deve se manter como o segundo 
maior produtor de arroz irrigado do país e líder em produtividade. A média de pro-
dução no estado fi cará em de 8,2 t/ha na safra 2021/22, mas algumas regiões como 
Rio do Sul e Ituporanga devem colher acima de 9 t/ha. A colheita do arroz em Santa 
Catarina inicia em fevereiro e vai até julho.

A cadeia produtiva do arroz irrigado tem grande importância social e econô-
mica para Santa Catarina. São mais de cinco mil famílias envolvidas na produção, 
distribuídas em 93 municípios. O estado conta ainda com cinco cooperativas e mais 
de 50 indústrias de benefi ciamento, empregando mais de 50 mil pessoas.

Tecnologia para produção de arroz
A Estação Experimental da Epagri de Itajaí realiza pesquisas com arroz desde 

1976 e é hoje uma referência nacional nesta área. Ao longo de sua história, já lan-
çou 33 cultivares de arroz, muitos deles ainda em uso em Santa Catarina, em outros 
estados e países.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca 
e do Desenvolvimento Rural
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Esportes
Transcatarina abre 2022 com 
60% do grid ocupado para a 

14ª edição
O Caçador Jeep Clube – organizador do 

Transcatarina – começou o ano de 2022 come-
morando a quantidade de inscritos para a 14ª 
edição: 160 veículos confi rmados até o mo-
mento. A expectativa é que até o fi nal do pri-
meiro bimestre, este número salte para mais de 
200, chegando à largada com grid cheio: 270 
carros. Marcado para os dias 05 a 09 de julho, 
terá largada de Fraiburgo, com destino a Jara-
guá do Sul (SC). 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.transcatarina.com.br; as 
categorias disponíveis são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e 
Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Camping e Adven-
ture 01, 02 e 03). 

De acordo com o presidente do Caçador Jeep Clube, Bruno Gatti, o Transcatarina é 
uma grande família e um dos pilares é receber a cada edição novos participantes. “Temos 12 
categorias diferentes que atendem aos mais diversos perfi s de pessoas. De trilhão a passeio 
(leve e radical), até para quem gosta de acampar e, ainda, para quem busca a adrenalina de 
uma competição. Por isso, atingimos esse resultado impressionante de já estarmos com 60% 
do nosso grid ocupado”, encerra. 

 O 14º Transcatarina é uma realização do Caçador Jeep Clube

Fonte: Liberdade de Ideias – Fotos: DFotos

Palmeiras 
e Chelsea 

fazem a final 
do Mundial de 
Clubes 2021

Após a vitória do Chelsea so-
bre o Al Hilal pelo placar de 1x0, o 
Mundial de Clubes 2021 conheceu 
os fi nalistas da competição. O Pal-
meiras que havia vencido o Al Ahly, 
pelo o placar de 2 a 0 esperava o seu 
adversário, assim, Chelsea e Palmei-
ras farão a esperada grande fi nal para 
saber qual será o melhor clube do 
mundo. 

A tão esperada fi nal está marcada 
para acontecer neste sábado às 13h30 
(horário de Brasília) no estádio Moham-
med Bin Zayed, em Abu Dhabi. Às 10h, 
no mesmo dia e local, acontece o con-
fronto Al Hilal x Al Ahly pelo 3º lugar

Está sendo anunciada a trans-
missão ao vivo no canal aberto pela 
Band, no canal fechado Bandsports e 
no site da Band.

O Mundial de Clubes 2021 
acontece nos Emirados Árabes Uni-
dos após a desistência do Japão de 
sediar o evento devido à pandemia 
de Covid-19. O Palmeiras é o repre-
sentante da América do Sul na com-
petição e já iniciou nas semifi nais, 
assim como o Chelsea, representante 
da Europa.

Nesta edição do Mundial, partici-
param Chelsea - Inglaterra (Europa); 
Palmeiras - Brasil (América do Sul); 
Monterrey - México (América Central 
e do Norte); Al-Ahly - Egito (África); 
Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia); Au-
ckland City - Nova Zelândia (Oceania); 
e Al-Jazira - Emirados Árabes Unidos 
(Campeão do país sede).

Abertas 
inscrições 
para aulas 

de patinação 
artística no 

CEU
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 

por meio da Secretaria de Cultural, 
Esporte e Lazer, informa que estão 
abertas as inscrições para as aulas 
gratuitas de Patinação Recreativa no 
Centro de Artes e Esportes Unifi ca-
dos Mestre Manequinha (CEU), no 
bairro Vila Lenzi.

As aulas serão ministradas pela 
professora e patinadora Denise Ba-
tistela e os participantes serão divi-
didos em três turmas pelo critério 
de idade sendo a primeira de 6 a 10 
anos, a segunda de 11 a 15 anos e a 
terceira a partir de 16 anos (inclusive 
adultos).

São somente 15 vagas por tur-
ma. As aulas iniciam no próximo dia 
19 deste mês (sábado). 

As aulas de patinação recreati-
va são oferecidas gratuitamente. É 
uma iniciativa da instrutora Denise 
Batistela Moreira que faz o trabalho 
de forma voluntária e a Secretaria de 
Esporte, Cultura e Lazer que cede o 
espaço. 

As aulas serão aos sábados a 
partir das 16h, conforme distribui-
ção por faixa etária.

Não é necessário, mas caso você 
queira comprar patins, venha con-
versar conosco. Tem muita coisa 
ruim no mercado. Patins não é brin-
quedo; é um equipamento esportivo.

Secretaria de Cultura 
Esporte e Lazer apresenta 

eventos de 2022
A Secretaria de Cultura Esporte e 

Lazer apresentou na manhã desta quin-
ta-feira (10) um balanço das atividades, 
programas e eventos realizados em 
2021, além das metas e desafi os para 
2022, incluindo o calendário de eventos 
esportivos e culturais deste ano. Esta-
vam presentes na apresentação, feita no 
auditório da Arena Jaraguá, o vice-pre-
feito de Jaraguá do Sul Jair Franzner, 
a chefe de Gabinete Emanuela Wolff , 
além da secretária de Cultura Esporte e 
Lazer Natália Lúcia Petry e sua equipe.

Natália apresentou como principais metas deste ano a construção da segunda etapa 
do Parque Arena, elevador no prédio da Arena, aquisição de piso esportivo para substituir 
o atual da Arena, recuperação do aterro sanitário (como exigência legal a ser cumprida), 
construção do Centro de Treinamento Esportivo (que deve ser entregue em julho ou agosto). 
No Centro Desportivo Murillo Barreto de Azevedo, são prioridades a reforma da pista de 
corrida e a cobertura da arquibancada. A conclusão das áreas de lazer do bairro Vieira e do 
bairro Santa Luzia, além de novas áreas de lazer em Três Rios do Sul, Jaraguá 99 e Ribeirão 
Cavalo. Ainda foi destacada a revitalização da Praça Ângelo Piazera, construção de um novo 
estande de tiro no Parque de Eventos, revitalização do Mercado Público e construção de um 
Centro Aquático Municipal.

Vagão de trem vai virar minibiblioteca na Via Verde
Destaque para um vagão de trem doado pela rede de Postos Mime, onde funcionou o 

primeiro escritório da rede. “Esse vagão se encontra nos fundos do Arquivo Histórico, será 
restaurado e servirá de minibiblioteca no Parque da Via Verde”, adiantou a secretária. Outra 
novidade que promete movimentar a Casa do Colonizador é a implantação de um espaço 
gastronômico no local, que está localizado em uma das principais portas de entrada para a 
cidade – a Avenida Prefeito Waldemar Grubba - e que abriga objetos que contam um pouco 
da história de Jaraguá.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jaraguá do Sul
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Cultura

Você vai cantar e se emocionar!

O tempo passou e a obra de #Renato-
Russo continua atual, moderna, contempo-
rânea e arrebatando novos públicos. Pen-
sando nisso, preparamos um espetáculo 
inesquecível, que promete te levar aos anos 
80 e 90.

Prepare-se para fortes emoções, com a 
melhor e mais fi el banda cover da Legião 
Urbana, interpretado pelo cantor Nathã Ma-
riani, que é o mais fi el cover e intérprete do 
Renato Russo e vocalista da banda Legião 
Urbana Cover Ofi cial. Um lindo espetáculo, 
com os maiores sucessos da Legião Urbana.

Venha participar desta homenagem ao 
maior poeta do rock nacional, Renato Rus-
so!

• Data: Sábado 12/03 às 20h.
• Local: Teatro SCAR – Jaraguá do 

Sul-SC.
• Ingressos OnLine: www.portalti-

cket.com.br As poltronas são numeradas, 
escolha a sua!

--> Valor Antecipado (+ taxa):
--> Plateia Inteira R$80,00.
--> Plateia Meia-entrada R$40,00.
--> Plateia Promocional R$40,00.
--> Ingresso promocional livre p/todos.

Realização www.produtoracult.com.br

Oportunidade para os 
professores!

A Ofi cina “Arte contemporânea, suas 
manifestações e a sala de aula” será mi-
nistrada pela professora-doutora em Artes 
Visuais e arte-educadora Alena Marmo, de 
forma online, pela plataforma Zoom. Serão 
dois encontros ONLINE, nos dias 16 e 17 
de fevereiro, das 19h às 20h30.

A inscrição pode ser feita através de 
formulário e as vagas são limitas. Acesse ht-
tps://scar.art.br/ no banner do evento

Projeto viabilizado por meio da Lei Al-
dir Blanc (Lei nº 14.017/2020) no município 
de Jaraguá do Sul.

BOLSHOI - CONHEÇA O REPERTÓRIO DE APRESENTAÇÕES

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a sua Cia. Jovem estão construindo um reper-
tório sólido e eclético com o passar dos anos, que busca na arte da dança estabelecer uma 
história de formação, beleza e cultura. Por meio destes espetáculos a instituição também 
leva seu trabalho para diversos lugares do Brasil e do mundo.

Conheça algumas obras que fazem parte do repertório apresentado pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil:

ESPETÁCULO DE GALA
Espetáculo formado por um conjunto de coreografi as que fazem par-

te do repertório da instituição. As apresentações são compostas por dança 
contemporânea, dança a caráter e trechos de renomados balés de repertório, 
que proporcionam ao público diferentes tipos de emoções em uma mistura 
de ritmos contagiantes. As coreografi as da Gala destacam o talento de cada 
um dos bailarinos, levando ao público o resultado do trabalho diário rea-
lizado pela instituição. Este espetáculo pode ter a duração: 20min, 30min, 
45min ou 1h.

DANÇAS POLOVITZIANAS DA ÓPERA "O PRÍNCIPE IGOR"
A ópera foi iniciada em 1869 e só foi fi nalizada após a morte de seu 

compositor, o russo Alexander Borodin. O libreto origina-se do livro “A 
Saga do Exército de Igor”, que narra um episódio de invasão do sul da 
Rússia no século XII por um povo bárbaro e nômade conhecido como polo-
vitzianos. A primeira versão das danças polovitzianas foi coreografada por 
Mikhail Fokine e teve sua estréia em 19 de março de 1909, provocando um 
forte contraste às tendências da época. A versão apresentada pela Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil é de Kasyan Goleyzovsky, outro famoso coreógra-
fo russo. O balé acontece no acampamento dos polovitz, que acabaram de 
conquistar uma vitória sobre a tribo tarta, tendo o príncipe Igor e seu fi lho 
como seus reféns, e por sua condição são tratados com honras. Guerreiros 

surgem no cenário, o qual representa uma árida paisagem típica do nordeste asiático, e dançam em comemoração 
à vitória sobre seus inimigos. As coreografi as fazem parte do segundo ato da obra, inspirada nas músicas do povo 
polovitz, habitantes da Ásia Central. As danças polovitzianas evidenciam o corpo de baile. A remontagem da Esco-
la Bolshoi contou com a experiência de todos os mestres russos, que viveram esses personagens no Teatro Bolshoi.

 ---> III ATO DO BALLET "RAYMONDA"
 ---> CHOPINIANA
 ---> O QUEBRA-NOZES
 ---> GISELLE
 ---> GRANDE SUÍTE DO BALLET DON QUIXOTE

ARIANA
Com duração de vinte minutos, o espetáculo coreografado por Cassi 

Abranches é inspirado no poema de Vinícius de Moraes “Ariana, a mu-
lher”. Uma narrativa distinta, marcada pela procura da etérea mulher Aria-
na, que esta em todos os lugares e é representada por todas as coisas que 
norteiam e surgem ao narrador ao longo de sua história. Encantada com a 
obra, Cassi iniciou a pesquisa para transformar o poema em dança e, assim, 
trazer aos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil a experiência de dar vida 
às mais diversas formas de Ariana.

 ---> ENSEJO
 ---> JUREI PRO AMOR UM DIA TE ENCONTRAR
 ---> SORTE OU REVÉS
 ---> MUNDO LÍQUIDO
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O Pequeno Príncipe

Nesta clássica história que 
marcou gerações de leitores em 
todo o mundo, um piloto cai com 
seu avião no deserto do Saara e en-
contra um pequeno príncipe, que 
o leva a uma jornada fi losófi ca e 
poética através de planetas que en-
cerram a solidão humana. A edição 
conta com a clássica tradução do 
poeta imortal dom Marcos Barbo-
sa, e é a versão mais consagrada 
da obra, publicada no Brasil desde 
1952.

Morte no Nilo

Bela, rica e inteligente, a jovem 
herdeira Linnet Ridgeway parece 
conseguir tudo o que quer. No en-
tanto, quando rouba o noivo de sua 
melhor amiga e se casa com ele sem 
pensar duas vezes, talvez Linnet es-
teja indo longe demais… Em sua 
viagem de lua de mel num cruzeiro 
pelo rio Nilo, no Egito, o casal apai-
xonado depara-se com uma série de 
antagonistas interessados em sua 
fortuna e em provocar sua infeli-
cidade. Então Linnet é encontrada 
morta, com um tiro na cabeça. O que 
o assassino não esperava era que o 
detetive belga Hercule Poirot, que 
por acaso também estava no navio, 
entrará em ação para tentar montar 
mais esse quebra-cabeça.

Tutancâmon: o último segredo

Nesta obra de Christian Jacq, autor da 
série best-seller Ramsés, o arqueólogo Wil-
der se infi ltra num Egito tumultuado, onde a 
magia benéfi ca dos faraós está ameaçada de 
desaparecer, deixando os tempos modernos 
desamparados diante da infl uência do mal.

A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

O Tema Ideal
 Todo mundo tem um objeto, roupa, música, fi lme ou livro preferido. 

Sabe aquele que quando você vê ou ouve, aquece o coração? Faz lembrar de 
algum momento especial ou traz a memória de algo bom. 

Na minha adolescência gostava muito de conhecer sobre o Egito Antigo, 
era mesmo fascinada. Ainda gosto muito, mas com o tempo fui ampliando o 
horizonte de interesses. 

Naquela época eu buscava na biblioteca pública as enciclopédias im-
pressas (antes de ter Wikipédia) e fazia fotocópias ou cópia manual de tre-
chos que achava mais relevantes.

Foi também naquele período que minha mãe ganhou de presente de Na-
tal do seu irmão um livro da coleção chamada Ramsés, um dos mais impor-
tantes faraós do Egito Antigo. A coleção hoje está na minha biblioteca.

O fato que me chama a atenção ao 
lembrar disso é que transferi para a leitu-
ra um gosto pessoal, um foco de interes-
se. É muito comum, como falei no último 
texto, pessoas acharem que não gostam 
de ler. Eu lanço um desafi o: identifi que 
um tema que lhe interessa, seja futebol, 
romance, algum país, gastronomia, arte, 
enfi m, algo que você possa dizer que 
gosta. Em seguida, tente encontrar um 
livro sobre este tema.

Desafi o feito quero contar um pouco sobre esta coleção e o autor e quem 
sabe com isso inspirar alguns leitores.

Ramsés narra a trajetória deste faraó que reinou por mais de 60 anos e 
possivelmente foi o governante na época de Moisés, lutou em muitas bata-
lhas para manter o reino livre de invasores e também para manter o território 
unifi cado.

Com um texto envolvente e cui-
dadoso, traz muitos fatos históricos, 
pois Christian Jacq, o autor, é especia-
lista em egiptologia. Aos 74 anos es-
creveu mais de 50 obras sobre o tema.

É algo que gosto muito, entender 
a história do autor, quais suas especia-
lidades e ver até onde os fatos são fi c-
ção ou não. Este tipo de literatura me 

ajuda a compreender como o ser humano chegou onde chegou, as transfor-
mações pelas quais passou e moldaram a sociedade moderna. Quais eram 
as prioridades na vida das pessoas naquela realidade e como foram capazes 
de construir obras tão fascinantes na arquitetura, avançar nas ciências mé-
dicas e astronômicas, conhecimentos que são fundamentais até os dias de 
hoje.
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Turismo

Turismo para os negócios 
será foco de evento na Scar

A Diretoria de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inova-
ção da Prefeitura de Jaraguá do Sul promove na próxima terça-feira (15) palestra e 
workshop com o consultor Eduardo Mielke, uma das maiores autoridades da área 
turística do País. O evento gratuito ocorrerá no Grande Teatro da Sociedade Cultura 
Artística (Scar) e terá duração de seis horas e meia.

A diretora de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Leila 
Modro, explica que a iniciativa terá dois momentos distintos. Durante o dia e será 
exclusiva aos membros do Conselho Municipal de Turismo|(Comtur) formado por 
representantes de empresas privadas e entidades governamentais da área”, com o 
intuito de estruturar a política e o plano estratégico de turismo. 

Já a partir das 19 horas, também na Scar e após um coff ee break, ocorrerá a 
palestra aberta ao público em geral,de forma gratuita. O tema abordado será “Por 
que e como Algumas Cidades se tornam Turísticas, enquanto Outras só fi cam no 
“Temos potencial?”. Para participar da palestra é necessário fazer inscrição pelo 
WhatsApp (47) 2106-8108.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Daniel Arruda, disse 
que a presença do consultor na cidade é uma oportunidade aos envolvidos na ativi-
dade turística do município de adquirir conhecimento sobre a estrutura ideal de um 
sistema municipal de turismo, e faz um convite aos trabalhadores do setor para que 
participem da palestra. "Convidamos a toda a comunidade que de alguma forma 
atenda a turistas, ou que tenham interesse na área para absorver o conhecimento” 
declarou Arruda.

A programação na Scar se encerrará com uma sessão de autógrafos do livro 
Sistema Municipal de Turismo de autoria do próprio Mielke.

Fonte: Ascom - Prefeitura de Jaraguá do Sul

Pedal da Mari reuniu quase 
200 bikers

Após dois anos realizando apenas pequenos passeios em função da pandemia, 
o Pedal da Mari voltou para fazer a alegria dos quase 200 inscritos no Desafi o Aca-
demia Espaço Maior. Verdade seja dita, antes da chuvinha eram 240 inscritos que 
se transformaram em pouco menos de 200 (220 com o apoio).

Feliz em poder voltar a promover a sua “marca registrada”, o Pedal da Mari, 
conhecido pela exímia organização que inclui a rígida segurança dos participan-
tes, Marines Ronchi, ao mesmo tempo em que comemorava o sucesso deste De-
safi o, já anunciava outra de suas marcas registradas, que está prevista para 01 de 
maio, Manso para os Bravos. “Temos muitos planos de pedais que já são conheci-
dos e atraem muitos adeptos, o Girando com Elas, o Vale dos Encantos, o Manso, 
enfi m, vamos recuperar o tempo perdido, mantendo os cuidados com o corona-
vírus, que ainda não acabou”, comemorou Mari, e prosseguiu “Olha que fotão.... 
Nada representa mais o PEDAL DA MARI do que esses sorrisos .... Me fala aí... 

alguém é triste pedalando? Sou só gratidão 
pelo evento ... e apesar de todas as adver-
sidades da semana....40° até quarta-feira/
chuva e frio no resto da semana... covid... 
desistências... ainda assim conseguimos 
reunir 200 pessoas e fazer um evento lindo 
... Obrigada a todos que se dispuseram a 
enfrentar uma garoa, e fi zeram o domingo 
ser muito especial.”, fi nalizou Mari, visi-
velmente grata e emocionada

Para se ter uma ideia, o Pedal da Mari 
atrai ciclistas de diversas cidades, com a 
Maria mais do que merecendo o título de 
Embaixatriz tanto do esporte quanto do 
turismo, ao levar o nome de nosso estado 
para outras paradas (fi ca lançada a ideia).

Neste Desafi o os ciclistas vieram de Araquari, Belém, Bombinhas, Corupá, 
Criciúma, Curitiba, Guaramirim, Itapema, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Luiz 
Alves, Massaranduba, Natal, Navegantes, Palhoça, Papanduva, Rio dos Cedros, 
São Francisco do Sul, Schroeder, e Tijucas; sendo acompanhados, durante o tra-
jeto por soldados do 14º Batalhão de Polícia Militar, apoio mecânico da Overbike 
Center e resgate da Caraguá Auto Elite, como foi uma distância curta, foi defi nido 
um único ponto de hidratação, na Igreja Santo Antônio e o almoço(opcional) no 
Restaurante do Seminário.

Outro ponto a ser destacado foi o cunho social do evento, já que a inscrição 
era confi rmada com a doação de 1kg de ração que foi encaminhado para diversas 
entidades de Proteção aos Animais.


