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PSF Bomplandt
Finalmente foi percebido que um 

bairro populoso de nossa cidade pre-
cisa ser notado. Parabéns vereadora 
Bernadete.

PSF Bomplandt II
Além de oferecer conforto, desa-

fogar outros ESF’s, principalmente o 
ESF-3, permite que aquele pedaço de 
Corupá se sinta acolhido.

Olha o Procon aí, genteee
Inicialmente, eu acho justa a ins-

talação do Procon em nossa cidade, 
mas, e nesse caso também tem um 
“mas”, se uma parcela considerável 
de corupaenses faz suas compras em 
cidades vizinhas, acho mais justo que 
recorram aos Procon destas cidades.

Apenas um exercício mental
Me peguei fazendo um racio-

cínio meio estranho. Se eu moro no 
Brasil, e compro um produto no Pa-
raguai ou em Miami, eu estou impor-
tando. Dentro dessa ótica, se eu moro 
em Corupá e compro um produto em 
Jaraguá do Sul, ou em Joinville, tam-
bém é importação.

Apenas um exercício mental II
Em sendo considerada impor-

tação, poderia se pensar em instalar 
uma alfândega nas cidades, sobreta-
xando(uma coisa que gostam de fa-
zer), produtos adquiridos em outras 
cidades.

Apenas um exercício mental III
O complicado seria provar que 

algo não havia sido recém comprado. 

Para estes casos poderia ser usado o 
“cheirador de fronteira”, um profi s-
sional que cheiraria os produtos para 
comprovar se possuíam “cheirinho 
de novo”. 

Apenas um exercício mental IV
Quando cheguei no ponto de 

projetar um “cheirador profi ssional”, 
gerando emprego, cursos, e produtos 
aguçadores do faro(se é que ain-
da não existem), preferi encerrar o 
exercício e dormir.

Curiosidade
Sou, por instinto, uma pessoa 

curiosa. Dentre as muitas curiosida-
des que tive e tenho, me remetem ao 
enfadonho assunto da “Região Me-
tropolitana”. Será que nesse mato 
tem coelho?

Curiosidade II
Alguém poderia me informar se 

houve algum ato formal substituin-
do o secretário de infraestrutura de 
Corupá? Uma portaria, decreto, lei, 
papelinho, ou foi só de boca, inveja, 
vontade.....

Por falar em substituição
Se não houve substituição de se-

cretário, fi ca consolidado um esporte 
muito praticado na terra da Banana 
Mais Doce das Galáxias, o “Bola nas 
Costas”.

Bola nas Costas
Essa modalidade é fácil de pra-

ticar. Basta você “fi car na banheira”, 
como dizem num outro esporte cha-
mado futebol, e esperar alguém ter 
uma ideia e, de algum jeito, “se in-
cluir” na ideia do outro.

História preservada
Em breve uma boa notícia deve 

ser divulgada, apaziguando o cora-
ção das pessoas que se preocupam 

com a preservação da nossa história. 
Com os pedacinhos que começam a 
ser juntados, permitindo uma visão 
mais clara dos diversos passos que 
foram dados nesse caminhar.

Ovos na mesma cesta
Na semana passada falamos 

sobre o antigo ditado “Não se deve 
colocar todos os ovos na mesma 
cesta”. Atualmente esse ditado pode 
ser entendido, se tomarmos como 
exemplo o imbróglio “Rota das Ca-
choeiras”.

Ovos na mesma cesta II
Dizem por aí que Corupá possui 

mais de 60 cachoeiras catalogadas; 
alguns dizem 87, mas .... Entenden-
do a história dos ovos. Se ao invés 
do chororô pela Rota, alguém tivesse 
se preocupado em negociar com os 
proprietários, sinalizar, dar acesso, e 
assessorar sobre como administrar e 
tirar rendimento do negócio, hoje te-
ríamos apenas 14(13) ovos na cesta, 
e os demais ovos, inteiros, preserva-
dos, e disponíveis na cidade.

Por falar em Rota
Quando será que o pessoal da 

falácia vai entender que não man-
da naquele espaço? Será que um 
dia esse pessoal vai deixar de “fa-
zer cortesia com o chapéu alheio”, 
e realmente trabalhar? Será que um 
dia esse pessoal vai realmente fazer 
algo de bom pela cidade?

Piada pronta
Corupá tem muitas curiosida-

des. Algumas, naturais e outras nem 
tanto. Algumas são motivo de boas 
e persistentes risadas, (algumas gar-
galhadas). Dentre estas curiosidades 
encontramos alguns personagens 
engraçados, seja no modo de vestir, 
andar, falar, mentir, ou se achar. Mas 

as risadas precisam ser disfarçadas, 
nunca na frente dos graciosos perso-
nagens.

Maruim
Ando pensando demais. Num 

dos meus pensamentos, incluí a pa-
lavra maruim e concluí: MA um ser 
do sexo feminino que possui malda-
de em si; RUIM reafi rma parte do 
signifi cado anterior. Não falei nada, 
apenas pensei. Mas que a mordida do 
bichinho incomoda, incomoda.

Mulheres
Fico impressionado com a inte-

ligência que as Mulheres possuem. 
Me pego pensando (de novo pensan-
do) numa fábula sobre a criação do 
homem e da mulher onde Adão es-
colheu o pênis e Eva o cérebro. Acho 
que essa deve ser a explicação para 
muitas coisas.

Dia Internacional da Mulher
Elas são do mal. Fazem carinha 

de felizes quando lhes desejamos fe-
licidade pelo “seu dia”, mas intima-
mente elas sabem que são donas dos 
365 dias do ano. São ardilosas e es-
trategistas ao nos deixar pensar que 
somos superiores. 

Parabéns Mulheres
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O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente na população fe-
minina brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma.  
Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde me-
ados dos anos 80 e foram impulsionadas pelo Programa Viva Mulher, em 
1996. O controle do câncer do colo do útero é uma prioridade da agenda de 
saúde do país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022.

O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mu-
lher. A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população 
sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino.

O câncer de colo de útero, é causado pela infecção persistente por alguns 
tipos do Papilomavírus Humano (HPV). A infecção genital por esse vírus é 
muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em 
alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer.

A importância da conscientização sobre este tipo de câncer, é que na 
grande maioria das vezes ele pode ser evitado.

A principal forma de prevenção, é a vacina contra o HPV (disponível 
para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos), podendo prevenir 
70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais.

Outra forma de prevenção está relacionada à diminuição do risco de 
contágio pelo HPV, que ocorre por via sexual, com o uso de preservativos 
durante a relação sexual.

Além disso, o exame preventivo (conhecido como Papanicolau), deve 
ser feito periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual, 
pois é capaz de detectar alterações pré-cancerígenas precoces, que se trata-
das, são curadas na quase totalidade dos casos, não evoluindo para o câncer.

Previna-se! A prevenção é um gesto de amor à vida.

Com informações do INCA-Instituto Nacional do Câncer e SBR-Sociedade Brasileira 
de Radioterapia

Legislativo corupaense aprova indicação solicitando 
a instalação do Procon no município

Os vereadores de Corupá aprovaram a indicação do vereador Loacir 
Campregher (PP), para a instalação do Procon, na cidade. Para facilitar a 
análise da indicação pelos demais vereadores e mostrar à prefeitura a neces-
sidade da instalação do Procon em Corupá, Loacir conversou com represen-
tantes do órgão em municípios da região e constatou que são necessários de 
dois a três funcionários, podendo ser estagiários do curso superior de Direito. 
Atualmente, os moradores de Corupá, quando o assunto é telefonia, compras 
pela internet e crédito consignado, procuram unidades do Procon de cidades 
vizinhas, mas não tem os seus pleitos encaminhados e na maioria dos casos 
nem são orientados porque moram em outros municípios.

O Procon-SC informa
Para abrir reclamação, procure pessoalmente o procon mais próximo. O 

atendimento é o 'Portal da Cidadania' do PROCON/SC. As relações de con-
sumo são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, com as peculia-
ridades legais desse instrumento especial. Caso o consumidor tenha interesse 
em conhecer outras informações, ou a íntegra do texto basta acessar o site 
https://www.procon.sc.gov.br/
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Decreto Estadual desobriga uso 

de máscara
O Governo de SC emitiu o De-

creto nº 1.769/2022 que, em seu ar-
tigo 1º defi ne que “o uso de máscara 
de proteção individual por crianças 
de 6 (seis) a 12 (doze) anos fi ca sob 
responsabilidade dos pais ou do res-
ponsável, que deverão supervisionar 
a correta utilização da máscara, sua 
colocação e retirada”.

No parágrafo único, o Gover-
no do Estado explica que o decreto 
não exclui a recomendação da Se-
cretaria de Estado da Saúde quanto 
à utilização de máscara de proteção 
individual, por todos os públicos, em 
ambientes fechados e também em 
ambientes abertos onde haja aglome-
ração de pessoas.

Hospital São José - Jaraguá 
do Sul - forma 6ª turma da 

Residência Médica
No dia 25 de fevereiro aconteceu 

a formatura da 6ª turma da Residência 
Médica do Hospital São José de Jara-
guá do Sul. A celebração aconteceu no 
auditório do hospital, com participação 
da direção, preceptores e familiares dos 
formandos. Com transmissão online 
para demais convidados prestigiarem.

Bombeiros Militares de SC enviou 
a segunda equipe para atuar em 

operação no RJ 
No domingo(27) aconteceu o 

embarque da segunda equipe do 
Corpo de Bombeiros Militar de San-
ta Catarina (CBMSC) para atuar em 
auxílio aos trabalhos de busca e sal-
vamento em Petrópolis, na região 
serrana do Rio de Janeiro, atingida 
por deslizamentos e alagamentos em 
fevereiro. Formado por binômios 
(soldado e cão), nesta segunda eta-
pa serão oito militares e seis cães de 
busca. No domingo(27), retornou a 
Florianópolis a primeira equipe en-
viada, e formada por binômios que 
atuaram por sete dias, concluindo 
sua participação  com o saldo de 15 
localizações efetivas de vítimas e a 
retirada alguns corpos dos escom-
bros. As buscas obedecem a um re-
vezamento planejado entre as corpo-
rações, permitindo que uma equipe 
descanse enquanto outra atua. Esta 
operação é uma missão de solidarie-
dade cumprida pelo CBMSC.

Secretaria de Educação orienta 
com relação ao uso de máscara 

nas escolas
A Secretaria de Educação de Ja-

raguá do Sul, seguindo o Decreto 
Estadual nº 1.769/2022, orienta que 
as crianças de zero até 12 anos não 
são mais obrigadas a entrar nas es-
colas com máscara. Entretanto, con-
tinua recomendando seu uso, que 
passa a ser decisão dos pais ou res-
ponsáveis pelo aluno. Os cuidados 
sanitários como distanciamento, uso 
de álcool em gel e uso de garrafi nha 
de água individual continuarão sen-
do tomados em toda a rede munici-
pal de educação.

Em caso de mudanças nas defi -
nições do Estado, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação rapidamente 
orientará as unidades escolares e as 
famílias.

Vereadora de Corupá solicita 
implantação de unidade de saúde

Os vereadores de Corupá apro-
varam, por unanimidade uma indi-
cação apresentada pela vereadora 
Bernadete Correa Hillbrecht (PSD), 
solicitando a implantação de uma 
Unidade de Saúde no bairro Bom-
plandt. A indicação é justifi cável 
uma vez que o bairro a ser benefi cia-
do é populoso e sobrecarrega a Uni-
dade que atualmente atende aquela 
parte da população. Outro ponto 
favorável apresentado pela vereado-
ra é a construção da ponte ligando 
os bairros Bomplandt e Ano Bom, 
que estenderá o atendimento, tam-
bém, aos moradores daquele bairro. 
Sobre os recursos para a obra, Ber-
nadete diz que a unidade de saúde 
poderá ser construída com recursos 
oriundos do Ministério da Saúde, 
e ter sua manutenção também com 
recursos da Atenção Básica, tendo a 
prefeitura somente uma contraparti-
da. Em relação ao terreno, informa 
que a prefeitura já tem uma área no 
bairro, na frente da creche.

Jaraguá do Sul tem 257 focos do 
mosquito da dengue

Nos 60 primeiros dias do ano 
foram notifi cados em Jaraguá do Sul 
257 focos do mosquito Aedes aegyp-
ti. Em comparação com o mesmo 
período do ano passado, o número 
representa um aumento de 45% nos 
focos registrados. Até o momento 
não há casos autóctones (contraído 
no próprio município) de dengue no 
município. Porém, há 11 casos sus-
peitos da doença. Atualmente 601 
armadilhas são monitoradas sema-
nalmente. Também são feitas visitas 
a 190 pontos estratégicos, como bor-

racharias, cemitérios, pontos de reci-
clagem de materiais. Alguns bairros 
apresentam maior incidência dos fo-
cos do mosquito e, por isso, são con-
siderados infestados. São eles: Cen-
tro, Vila Baependi, Vila Nova, Nova 
Brasília e Vila Lenzi. Além destes, 
outros bairros estão seguindo o mes-
mo caminho com alta circulação do 
mosquito Aedes aegypti, como é o 
caso do bairro Ilha da Figueira.

Governo Federal reconhece a 
situação de emergência em mais 

sete 
Nesta quinta-feira(03) o Governo 

Federal, por meio do Ministério do De-
senvolvimento (MDR), reconheceu a 
situação de emergência em mais deze-
nove cidades do País atingidas por for-
tes chuvas, inundações, deslizamentos 
de terra, e queda de granizo. A medida 
benefi cia municípios da Bahia(1), Ce-
ará(2), Minas Gerais(3), Espírito San-
to(1), Rio de Janeiro(1), Rio Grande do 
Norte(3), Rio Grande do Sul(3) e Santa 
Catarina(5).

Em Santa Catarina as cidades aten-
didas foram: Águas de Chapecó, Bom 
Retiro, Mafra, Passos Maia e Tunápolis.

Jaraguá liberou reforço contra 
covid para quem tomou a D2 até 

6 de novembro
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 

por meio da Secretaria de Saúde, infor-
ma que a partir desta quinta-feira (3), a 
dose de reforço contra a covid-19 está 
liberada para pessoas com 18 anos ou 
mais que tomaram a segunda dose (D2) 
da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfi zer 
até o dia 6 de novembro. Quem tomou 
depois dessa data deve aguardar nova 
chamada. Gestantes e puérperas devem 
receber o reforço, cinco meses após a 
D2. Quem ainda não recebeu a primei-
ra dose ainda também pode se dirigir à 
Central de Vacinas. A vacinação ocorre 
na Central de Vacinação Covid-19 no 
pavilhão “A” do Parque Municipal de 
Eventos Ademar Frederico Duwe, das 
8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e 

das 8h às 13h aos sábados. Aos domin-
gos, não há mais atendimento na Cen-
tral de Vacinação.

Serra do Rio do Rastro será 
fechada no domingo para prova 

ciclística
A Serra do Rio Rastro, rodovia SC-

390, terá alterações no trânsito para a re-
alização do 15º Desafi o da Serra do Rio 
do Rastro neste domingo, dia 6 de mar-
ço. O tráfego terá fechamento total das 
5h30 às 14h.  O evento foi autorizado 
pela Secretaria de Estado da Infraestru-
tura e Mobilidade (SIE) e contará com 
o apoio da Polícia Militar Rodoviária. 
Motoristas que precisem subir ou descer 
a Serra no domingo poderão usar como 
alternativa a BR-282.

Estado anuncia construção de 70 
quadras poliesportivas em escolas

O Governo do Estado ofi ciali-
zou nesta quinta-feira(03), um inves-
timento de mais de R$ 200 milhões, 
que vai garantir a construção de 70 
quadras poliesportivas cobertas em 
escolas estaduais de 42 municípios. 
Esta é uma primeira etapa e outras 
unidades escolares serão contempla-
das. As construções fazem parte do 
projeto EducaSC + Quadras, cria-
do para garantir uma área adequada 
para a prática de atividades espor-
tivas e recreativas. Nesta primeira 
etapa os municípios que deverão 
receber as obras, são: Abelardo Luz, 
Araranguá, Barra Velha, Biguaçu, 
Blumenau, Bocaina do Sul, Braço 
do Norte, Chapecó, Cocal do Sul, 
Criciúma, Florianópolis, Forquilhi-
nha, Garuva, Gravatal, Içara, Imaruí, 
Imbituba, Indaial, Itajaí, Jacinto, Ja-
guaruna, Joinville, Lages, Laguna, 
Machado, Major Gercino, Maracajá, 
Orleans, Palhoça, Pescaria Brava, 
Porto União, Rodeio, Santo Amaro 
da Imperatriz, São Carlos, São Fran-
cisco do Sul, São José do Cerrito, 
São José; Sombrio, Timbó, Tubarão, 
Vargem Bonita, e Xanxerê.
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Lugar de mulher é .......

No esporte, na cultura, nas Forças 
Armadas, na maternidade, na constru-
ção, na ciência, na engenharia, na medi-
cina, na política, na indústria, no comér-
cio, enfi m, quando se fala em dedicação, 
capacidade, perfeccionismo, e tantas ou-
tras habilidades ou profi ssões, podemos 
simplesmente, dizer

O lugar de mulher é onde ela quiser.

E não me venham com aquela com-
paração ridícula, exigindo que uma mu-
lher carregue ou descarregue um caminhão de cimento, porque até isso ela pode 
fazer, usando o cérebro ao invés dos músculos. Aliás, usar o cérebro ela o faz como 
ninguém, menos quando apelam para aquilo que a mulher tem de mais forte: o seu 
coração. 

A beleza da mulher tem que ser vista a partir dos seus olhos, porque essa é a 
porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside.

O mesmo coração que transforma uma mãe em leoa, quando atingem seus fi -
lhotes; o mesmo coração que ela coloca em tudo o que faz; o mesmo coração que a 
faz carregar um ser em seu ventre por nove meses e, apesar da dor de trazer este ser 
ao mundo e lhe dar a vida, se emociona ao ser chamada de Mãe.  O mesmo coração 
que a torna frágil e vulnerável.

É, realmente, lugar de Mulher é onde ela quiser! E seu coração aceitar!
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No mês de outubro é comemorado o 
Dia Internacional da Mulher e gostaríamos 
que, ao menos nesta data, as Mulheres tives-
sem apenas o que comemorar. Infelizmente 
não é o que acontece e usamos esta edição 
para chamar a atenção para alguns dos pro-
blemas de saúde mais comuns e, se possível, 
contribuir com a melhoria das condições de 
vida e saúde das Mulheres através da divul-
gação de ações de promoção, prevenção, as-
sistência e recuperação da saúde.

Esta publicação não esgota a aborda-
gem aos temas, e nem se propõe a assumir 
uma referência que substitua a consulta ao(a) 
médico(a). Conforme o Ministério da Saúde, 
são inúmeras as doenças que atingem as Mu-
lheres: câncer de mama e do colo do útero, 
candidíase, cervicite ou endocervicite, cóli-
ca menstrual, corrimentos, DST’s, endome-
triose, infecção urinária, HPV, mioma, oste-
oporose, ovários policísticos, tricomoníase, 
vaginose bacteriana, vultite e vulvovaginite, 
TPM, e Tromboembolismo Venoso, entre 
outras. Dentre estas doenças, selecionamos 
algumas para oferecer mais referência.

Câncer de mama
O câncer de mama é uma doença cau-

sada pela multiplicação de células anormais 
da mama, que formam um tumor. Há vários 
tipos de câncer de mama. Alguns têm de-
senvolvimento rápido enquanto outros são 
mais lentos. Como sempre, ressaltamos a 
importância de identifi car o câncer antes do 
surgimento dos sintomas e para isso, reco-
mendamos que as Mulheres conversem com 
seu(ua) médico(a) para avaliação da conduta 
a ser adotada.

Câncer do colo do Útero
Em casos mais graves há o surgimento 

de edemas nos membros inferiores, proble-
mas urinários e comprometimento de estru-
turas extragenitais. (ver matéria na página 3 
desta edição do JDC).

Candidíase
A candidíase vaginal é uma infecção 

ocasionada por fungo, o Cândida ou Moní-
lia, que causa um corrimento espesso, gra-
nulado e esbranquiçado, acompanhada ge-
ralmente de irritação no local. 

A candidíase é uma doença que pode 
acometer qualquer parte do corpo humano, 
mas atinge mais frequentemente os órgãos 
genitais gerando grande incomodo como 

coceira, ardência ou dor ao urinar, verme-
lhidão, dor durante as relações sexuais e 
corrimento branco e espesso. Ela não é 
considerada uma DST (doença sexualmente 
transmissível). O método diagnóstico mais 
comum é o exame realizado em consultório 
ginecológico. 

Cólica Menstrual
A cólica menstrual, tem início com os 

ciclos menstruais ovulatórios, por volta de 
dois anos após a primeira menstruação. Du-
rante o período fértil – fase do mês em que 
a mulher está ovulando e que dura cerca de 
seis dias– há a liberação de prostaglandina, 
substância que promove a contração do úte-
ro para a eliminação do sangue menstrual. 
Isso pode ocasionar desde um desconforto 
leve na região pélvica ou no baixo ventre até 
dores intensas, que chegam a ser incapaci-
tantes. Há dois tipos de cólica: a primária, 
que existe desde primeira menstruação jun-
tamente com o início dos ciclos ovulatórios; 
e a secundária, que surge após um período 
sem dor. A cólica primária é de natureza 
desconhecida e inata ao organismo femini-
no. A cólica secundária pode ser provocada 
por doenças como infl amações pélvicas, en-
dometriose e miomas.

Corrimentos
Corrimento é a secreção expelida pela 

vagina. Quando normal ela é composta por 
substância translúcida ou levemente esbran-
quiçada e com um odor típico levemente 
adocicado devido ao ácido lático, em casos 
anormais costuma possuir odor e coloração 
diferentes e/ou causar incômodos no local.

Quando o corrimento vaginal apresen-
ta alguma cor, cheiro, consistência mais es-
pessa ou diferente do costume, pode indicar 
a presença de alguma infecção vaginal ou 
a presença de alguma doença sexualmente 
transmissível. Neste caso é importante con-
sultar o ginecologista para tratar o proble-
ma.

DST's
As doenças sexualmente transmissí-

veis (DST), também chamadas de infecções 
sexualmente transmissíveis (IST), são do-
enças causadas por micro-organismos trans-
mitidos durante o contato íntimo, por isso 
devem ser evitadas com o uso de preservati-
vos. Estas infecções causam sintomas muito 
incômodos na mulher, como ardência, cor-

rimento vaginal, mau cheiro ou surgimento 
de feridas na região íntima.

Dentre as doenças mais conhecidas 
citamos a gonorreia, sífi lis, cancro mole ou 
bubão, tricomoníase, herpes genital, crista 
de galo, candidíase e a clamídia(considera-
da atualmente a doença sexualmente trans-
missível de maior incidência no mundo, 
podendo atingir homens e mulheres em 
qualquer fase de suas vidas).

Infecção Urinária
Infecção urinária é a presença anormal 

de microrganismos em alguma região do 
trato urinário. Algumas pessoas, especial-
mente mulheres, podem apresentar bacté-
rias no trato urinário e não desenvolverem 
infecção urinária. As principais causas são 
a relação sexual e a presença das bactérias 
do trato gastrointestinal que migram por via 
ascendente da região perineal até a bexiga. 
Raramente ocorre pela via hematogênica 
(circulação sanguínea). Essa doença pos-
sui dois tipos: a cistite e a pielonefrite. A 
cistite é quando a infecção afeta a bexiga, 
enquanto a pielonefrite afeta o rim. Essa 
última possui sintomas mais severos. A do-
ença, que possui incidência de 80% a 90% 
em mulheres, é mais prevalente na idade 
reprodutiva e nas mulheres que estão na 
menopausa, devido à queda do estrogênio e 
de micro-organismos que protegem a região 
íntima.

HPV
HPV é um vírus que atinge a pele e 

as mucosas, podendo causar verrugas ou 
lesões percursoras de câncer, como o cân-
cer de colo de útero, garganta ou ânus. O 
nome HPV é uma sigla inglesa para “Pa-
piloma vírus humano” e cada tipo de HPV 
pode causar verrugas em diferentes partes 
do corpo. O HPV é um vírus que se transmi-
te no contato pele com pele, por isso pode 
ser considerado uma doença sexualmente 
transmissível. No primeiro contato sexual 1 
em cada 10 meninas chega a entrar em con-
tato com o vírus. Conforme o tempo passa, 
entre 80 e 90% da população já entrou em 
contato com o vírus alguma vez na vida, 
mesmo que não tenha desenvolvido lesão. 
Mas é importante lembrar que mais de 90% 
das pessoas conseguem eliminar o vírus do 
organismo naturalmente, sem ter manifesta-
ções clínicas. O HPV pode ser controlado, 
mas ainda não há cura contra o vírus. Quan-
do não é tratado, torna-se a principal causa 
do desenvolvimento do Câncer de colo do 
útero. 99% das mulheres que possuem Cân-
cer de colo do útero foram infectadas por 
esse vírus.

Mioma
Miomas ou fi bromas são tumores be-

nignos do útero, consistindo em uma desor-
dem hormonal que causa um enovelamento 
das fi bras musculares e assim, forma nódu-
los nesse órgão. Geralmente, localizam-se 
no trato genital. Possuem uma coloração es-
branquiçada e sua consistência é fi rme. Em 
sua maioria, os miomas são múltiplos.

Osteoporose
Osteoporose é a perda acelerada de 

massa óssea, que ocorre durante o envelhe-
cimento. Essa doença provoca a diminuição 
da absorção de minerais e de cálcio. Três 
em cada quatro pacientes são mulheres, 
principalmente as que estão na fase pós-

-menopausa. A fragilidade dos ossos nas 
mulheres é causada pela ausência do hormô-
nio feminino, o estrogênio, que os tornam 
porosos como uma esponja. É a maior causa 
de fraturas e quedas em idosos.

Os principais fatores de risco de desen-
volvimento dessa doença são:

Tricomoníase
É uma infecção genital, e sua transmis-

são ocorre por meio das relações sexuais ou 
contato íntimo com secreções de uma pes-
soa contaminada (mulher/homem e mulher/
mulher). Em geral, afeta mais as mulheres. 
Por viver principalmente na parte interna da 
vagina, essa doença causa microlesões e do-
res, e pode até levar ao desenvolvimento de 
outras DSTs.

Vulvite e Vulvovaginite
Vulvite e Vulvovaginite são infl ama-

ções da parte externa do órgão genital femi-
nino (chamada vulva). Enquanto na vulvite 
a irritação se dá na vulva, na vulvovaginite 
ocorre na vulva e na vagina. São infl ama-
ções da vulva e da vagina, respectivamente, 
se manifestando pela vermelhidão, inchaço 
e ardor na região genital. A origem da en-
fermidade pode ser infecciosa, infl amatória, 
hormonal, por uso de produtos que provo-
cam reações alérgicas, tratamentos quimio-
terápicos e falta da higiene íntima adequada. 
A menopausa também aumenta a predispo-
sição à doença, com a queda dos hormônios 
e a consequente redução da secreção vaginal 
natural e a perda de elasticidade dos tecidos 
vaginais, a região lesiona-se com mais faci-
lidade abrindo caminho para infecções.

TPM
A TPM ou Síndrome pré-menstrual é 

o período cíclico que precede a menstru-
ação. Nesse intervalo de tempo, podem 
aparecer sintomas psíquicos e físicos, que 
geralmente desaparecem no primeiro dia 
do fl uxo menstrual. Em algumas mulheres, 
a TPM é interrompida somente com o fi m 
do fl uxo. A principal causa da TPM é a alte-
ração hormonal feminina durante o período 
menstrual, que interfere no sistema nervoso 
central. Parece haver uma conexão entre os 
hormônios sexuais femininos, as endorfi nas 
(substâncias naturais ligadas à sensação de 
prazer) e os neurotransmissores, tais como 
a serotonina. É importante ressaltar que essa 
síndrome acompanha a menstruação normal 
da mulher.

É possível ter uma vida saudável e 
prazerosa. Com informação e responsabili-
dade, as doenças podem ser contidas. Além 
disso, muitas delas têm cura, e quanto mais 
precoce o diagnóstico, mais facilitado fi ca o 
tratamento. 

Como exemplo citamos o diagnóstico 
de uma DST. Doença que pode trazer des-
conforto, baixa autoestima, ansiedade e, em 
alguns casos, crises de confi ança entre ca-
sais, quando descobrem uma doença. Nes-
ses momentos delicados, é importante ter 
calma e buscar o apoio de médicos(as), que 
podem ajudar você a enfrentar essa situação. 

Previna-se.

Com informações do Ministério da 
Saúde, do INCA-Instituto Nacional do Cân-
cer, da SBR-Sociedade Brasileira de Radio-
terapia, e do Projeto Consciência Rosa

Saúde da Mulher
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Coluna Pelo Estado

Instituto PROA recebe inscrições 
para capacitar jovens de escolas 
públicas ao primeiro emprego

Até 08 de março estão abertas as 
inscrições gratuitas para formação que 
inicia em 14 de março. Serão aulas de 
autoconhecimento, planejamento de 
carreira, projeto profi ssional, raciocínio 
lógico e comunicação, entre outros te-
mas. As aulas on-line são pela platafor-
ma PROA, para pessoas de 17 a 22 anos, 
que estão cursando ou concluíram o 3º 
ano do ensino médio em escola pública 
e morem em qualquer cidade do estado. 
O curso tem duração de três meses, com 
aulas gravadas de 1h30/dia, somando 
7h30 semanais, que devem ser assisti-
das de segunda a sexta-feira, no horário 
que o aluno achar melhor, além de um 
encontro semanal ao vivo com tutores 
em horários específi cos. O PROA tam-
bém anunciou a realização da trilha téc-
nica optativa, com 50h de aulas, apoiada 
por empresas parceiras, com os conte-
údos: análise de dados (iFood), varejo 
(Fundação Casas Bahia), administração 
(P&G), logística (P&G), UX Design 
(Accenture) e promoção de marcas 
(BRF). A seleção para ingresso será em 
duas etapas: primeiro, os jovens respon-
dem um teste básico de língua portugue-
sa e raciocínio lógico, depois é realizada 
uma análise comportamental, por meio 
de áudio enviado no WhatsApp sobre o 
motivo do interesse no PROA e como as 
aulas impactam o futuro do candidato. 
Os selecionados ganham material didá-
tico virtual, certifi cado de conclusão e 
acesso as vagas de emprego disponíveis 
nas empresas parceiras. Em Santa Cata-
rina participam a BRF, uma das maiores 
companhias de alimentos do mundo, e 
mais de 80 empresas nacionais e inter-
nacionais que também atuam por aqui. 
Com sede em São Paulo, o instituto atua 
desde dezembro do ano passado no es-
tado. Em janeiro e fevereiro último, o 
fechou parceria com as prefeituras de 
Florianópolis, São José, Blumenau e 
Itajaí, para cooperação e divulgação do 
curso oferecido pela ONG.  Foi fundado 
em 2007 por empresários com o mes-
mo propósito, o de impulsionar jovens 
com poucas oportunidades a serem pro-
tagonistas de suas carreiras. As inscri-
ções podem ser feitas na plataforma.
proa.org.br. E mais informações no site 
www.proa.org.br

Sem máscara 
Crianças entre 6 e 12 anos não 

são mais obrigadas a usar máscara 
de proteção contra a Covid no es-
tado, segundo o decreto publicado 
pelo governo catarinense essa se-

mana. No documento elas devem ser 
supervisionadas pelos pais ou res-
ponsáveis e manter a recomendação 
do uso em ambientes públicos e pri-
vados. A medida segue as recomen-
dações da Organização Mundial de 
Saúde. A medida dispensa também 
o uso de máscaras por pessoas com 
transtorno do espectro autista ou ou-
tras defi ciências, que as impeçam de 
fazer o uso adequado.

  
Consumo de carne

De acordo com estudos, mesmo 
com os preços mais altos, o Brasil 
ainda é um dos principais consumi-
dores de carne do mundo, em média 
são consumidos 24,6kg per capita 
num período de um ano. Foram con-
siderados dois tipos de proteínas: 
carne bovina e vitelo. O Brasil só fi ca 
atrás dos Estados Unidos e Argenti-
na, com 26,1kg/capita e 36,9/capita, 
respectivamente. Nos últimos 12 me-
ses a carne subiu 22% no país.

  
Corrida eleitoral

O presidente do PT de Santa Cata-
rina, Décio Lima diz que a Frente De-
mocrática de Esquerda tem pelo menos 
mais 5 nomes além do seu para liderar 
uma chapa nas eleições deste ano numa 
aliança que tem oito partidos – PT, PSB, 
PDT, PC do B, PV, Rede, Psol e Solida-
riedade.  Os nomes citados para as elei-
ções são de Décio Lima (PT); Fernando 
Coruja (PDT); Afrânio Boppré (PSol); 
Jorge Boeira (quase PSB); Dário Berger 
(quase PSB); e Gelson Merísio (pode ir 
ao Solidariedade).

  
Cassinos no Brasil

Foi aprovado na Câmara dos De-
putados o texto base do projeto que 
legaliza os jogos no Brasil, como 
cassinos, bingos, jogo do bicho e 
jogos on-line, com licenças perma-
nentes ou por prazo determinado. De 
acordo com o texto, os cassinos po-
derão ser instalados em resorts com 
no mínimo 100 quartos de hotel de 
alto padrão, locais para reuniões e 
eventos, restaurantes, bares e centros 
de compras. Em Santa Catarina, Flo-
rianópolis e Balneário Camboriú são 
os mais cotados para receber investi-
mentos no setor. 

 Reconhecimento
O advogado, Marcos Fey Probst, 

foi nomeado desembargador do TJ/
SC, pelo governador Carlos Moisés. 
Ele defendeu o governo nos dois pro-

cessos de impeachments, um deles 
dos respiradores, com ganho de cau-
sa. Probst tem 17 anos de experiên-
cia na atividade jurídica. Ele vai ocu-
par a vaga do quinto constitucional 
da advocacia, a regra que prevê 20% 
da composição do TJ. 

Corrida eleitoral deste ano co-
meça em março e promete surpre-
sas em SC

O mês de março chegou e com ele 
a promessa de que a campanha eleitoral 
deste ano será a mais conturbada desde 
a reabertura democrática, na década de 
1980. Antes do catarinense ir às urnas, 
nos dias 2 e 30 de outubro, os rumos de 
estado e do Brasil passam pelas datas do 
calendário eleitoral. Nesta quinta (3), 
inicia o prazo da janela partidária para 
que os detentores de mandato troquem 
de partido. A data, que já agita os bas-
tidores, principalmente na corrida às 
vagas na Câmara dos Deputados e na 
Assembleia Legislativa, vai até 1º de 
abril. Alguns fatos cercados de expecta-
tiva para o período são a defi nição das 
siglas dos deputados do PSL, do sena-
dor Dário Berger (MDB, mas de saída) 
e o comportamento da base governista 
na Assembleia e na Câmara dos Deputa-
dos.  Ao fi nal de 1º de abril, outro marco 
temporal será bastante infl uente nos ru-
mos do pleito eleitoral. É que dia 2 de 
abril é o fi m do prazo para desincom-
patibilização de agentes públicos como 
governadores e prefeitos, que preten-
dem concorrer a outros cargos. Assim, 
eles terão que renunciar até a data. Os 
prefeitos de Florianópolis, Gean Lou-
reiro, de Balneário Camboriú, Fabrício 
Oliveira e de Jaraguá do Sul, Antídio 
Lunelli já são ofi cialmente pré-candida-
tos a governador. Porém outros nomes 
despontam na disputa de vagas na Alesc 
e Câmara dos Deputados. Até lá deverá 
ser defi nido qual o papel do governador 
Carlos Moisés no pleito e as possíveis 
alianças. A corrida eleitoral está apenas 
no início, mas nos bastidores os diálo-
gos estão veementes, podendo até ocor-
rer surpresas. 

SC no mundo
A cidade de Praia Grande, no Sul 

catarinense, foi eleita o segundo me-
lhor lugar do país e o 22º do mundo, 
revela levantamento do site de via-
gens TripAdvisor, para quem prefere 
destinos de sol. O município é co-
nhecido como a Capital dos Canyons 
pois está na região com a maior ca-
deia de cânions da América Latina. 
Ele está localizado aos pés do trecho 
mais abrupto da Serra onde fi cam 

canyons famosos da região, como o 
Itaimbezinho e o Malacara. Mais um 
sinal de que o turismo no Estado vai 
conquistando cada vez mais espaço 
nos roteiros do mundo.

Novo reitor
A UFSC vai eleger um novo rei-

tor e vice. A eleição será por dois sis-
temas de votação: no dia 22 de mar-
ço o primeiro turno pela internet; e 
no dia 26 de abril pelo formato tradi-
cional de urnas eletrônicas do TRE. 
São três os candidatos homologados 
e sorteados pela comissão eleitoral: 
a professora Cátia Regina Silva de 
Carvalho Pinto, atual vice-reitora, o 
professor Irineu Manoel de Souza, 
do centro Socioeconômico e o pro-
fessor Edson Roberto de Pieri, do 
centro Tecnológico.

Tecnologia
O Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Inovações destinará R$ 2,7 
milhões e a Fapesc, em contraparti-
da, mais R$ 54,4 mil para instalação 
de oito laboratórios de inovação no 
estado. Os recursos foram conquista-
dos por meio de emenda parlamentar 
da deputada federal Angela Amin e 
do senador Esperidião Amin. Os la-
boratórios serão instalados em Flo-
rianópolis, Blumenau, Caçador, Cha-
pecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba 
e Tubarão.

Alerta
Os conselhos federal e regionais de 

nutricionistas enviou nota técnica para 
os parlamentares em Brasília manifes-
tando preocupação com a possível apro-
vação do projeto de lei conhecido como 
“pacote do veneno”. A matéria está no 
Senado e quer fl exibilizar ainda mais a 
liberação e o uso de agrotóxicos no país. 
Segundo os profi ssionais, a proposta é 
nociva para a saúde da população e para 
o meio ambiente.

Dobradinha
No Vale do Itajaí, o MDB de 

46 municípios fechou acordo para 
apoiar a reeleição do deputado esta-
dual, Jerry Comper, e do jornalista 
Rafael Pezenti para suceder o depu-
tado federal Rogério Peninha Men-
donça, que decidiu não disputar à 
reeleição. Pezenti é assessor do Peni-
nha que está em sua terceira legisla-
tura na Câmara. 

Produção e edição: Luciana Mariot

Pelo Estado 3 e 4 de março de 2022
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Espaço do Campo

Um dos principais ingredientes da 
cerveja, o lúpulo vem ganhando espaço 
em Santa Catarina: segundo dados da 
Associação Brasileira de Produtores de 
Lúpulo (Aprolúpulo), sediada em Lages, 
a safra deste ano – que está em fase de 
colheita até meados de março – prevê 
uma produção estadual de 10 tonela-
das.  Esses números são possíveis por 
meio de parceria entre a Epagri, Ambev, 
Udesc e produtores rurais que incluem 
fornecimento de mudas, assistência téc-
nica para conduzir o cultivo, garantia de 
compra da produção e industrialização 
do produto. 

Para fi ns cervejeiros, o que interes-
sa são as fl ores da planta fêmea. O lú-
pulo contém uma substância chamada 
lupulina, que confere o amargor e o aro-
ma da bebida. A planta é uma trepadei-
ra da família Cannabaceae que gosta de 
frio. Por conta dessas características, a 
cultura encontrou condições favoráveis 
no Planalto Serrano de Santa Catarina. 
Atualmente 20 propriedades rurais no 
estado cultivam o lúpulo em uma área 
de cerca de 20 hectares.  No Brasil, a 
cultura ocupa cerca de 60 hectares e é 
conduzida por 180 produtores. 

A cultura do lúpulo tem um ciclo 
de aproximadamente de 15 anos. 

A planta é perene e produz uma vez 
por ano. O seu crescimento é rápido, 
chegando a crescer até 30 cm por dia. 
A altura média da planta é de 5 metros 
Um hectare com plantas maduras pode 
atingir uma produção de 1 tonelada de 
lúpulo.

O Brasil, apesar de ser o terceiro 
maior produtor de cerveja do mundo, 
atrás apenas da China e Estados Unidos, 

importa praticamente 100% do lúpulo 
utilizado nas cervejas. 

Santa Catarina tem cerveja 
com 100% dos ingredientes 

produzidos no Estado
A primeira cerveja produzida com 

ingredientes 100% catarinenses já está 
no mercado, a Toda Nossa, contém 
malte de cevada, leveduras e lúpulo 
produzidos em Santa Catarina.

O principal desafi o é o desenvolvi-
mento da produção de lúpulo, que ain-
da se encontra em estágio embrionário 
no Brasil. Santa Catarina já possui uma 
cultura enraizada de produção cervejei-
ra, e a primeira cerveja 100% catarinen-
se ajudará a alavancar toda uma cadeia 
econômica.

Produção de cevada
A Cervejaria Ambev pretende in-

centivar também o cultivo de cevada em 
Santa Catarina. Hoje, a empresa fornece 
a semente e possui contratos de venda 
garantida para o produtor. A área plan-
tada, no entanto, ainda é menor do que 
o necessário para abastecer a fábrica. A 
intenção é criar um campo experimen-
tal para a produção do cereal, da mesma 
forma que foi feita com o lúpulo.

A Ambev absorveria a produção 
equivalente a 20 mil hectares de ceva-
da plantados em Santa Catarina. Atual-
mente, a área cultivada no estado é de 
492 hectares, concentrados na região de 
Campos Novos e Joaçaba.

Além de abastecer a indústria, a ce-
vada pode ser utilizada para alimenta-
ção animal. A produção adquirida pela 
Ambev, quando não aproveitada na fa-
bricação de cerveja, é revendida para 
fábricas de ração em Santa Catarina. 

Santa Catarina prevê safra 
de 10 toneladas de lúpulo

É a lupulina (o pó amarelo), que dá o 
amargor e o aroma à cerveja

Fonte: Ascom Epagri

Sucessão familiar no Agro: os desafi os de conquistar 
o legado

Assumir um legado requer planejamento, capacitação do sucessor e identifi -
cação das atividades exercidas. É comum surgirem dúvidas antes da convicção de 
que realmente gostaria de atuar em determinada atividade para o resto da vida. Isso 
aconteceu com Gerson Facin, do Distrito de Santa Lúcia, no município de Ouro, no 
oeste catarinense, que participa dos cursos disponibilizados pelo Programa Enca-
deamento Produtivo desenvolvido pela Aurora Coop, pelo Sebrae/SC e por outros 
parceiros.

Antes de decidir liderar os negócios da família, ele optou em deixar as ativi-
dades da propriedade por duas vezes. Gerson retornou à propriedade rural com a 
certeza da profi ssão escolhida. Com o apoio de seu pai José Facin, sua mãe Noeli 
Andrioni Facin e sua esposa Crislaine Poyer começou o processo de sucessão para 
continuar com as atividades exercidas na propriedade rural pertencente à família 
desde 1989 e associada desde 2017 à Cooperativa Agropecuária de Lacerdópolis 
(Coolacer).

Na área de 40 hectares são desenvolvidas diversas atividades como produção 
de milho (silagem e grãos), o cultivo da erva-mate, a criação de gado de corte em 
sistema de confi namento, bovinocultura de leite (30 vacas) e suínos terminação 
(600 animais). A propriedade também possui seis hectares de pastagem perene, sete 
hectares de refl orestamento e 7,5 hectares de reserva legal.

GESTÃO DA PROPRIEDADE
Para a administração das atividades exercidas na propriedade a família possui 

plano de metas (com ações para serem executadas no vigente de um ano, cinco anos 
e até dez anos), mapa estratégico (para fi nanças, cliente e sociedade, processos e 
pessoas), método de análise e soluções de problemas, plano de ações para suinocul-
tura e bovinocultura de leite e indicadores que fornecem subsídios para tomada de 
decisão e para análise de rentabilidade. 

Em 2019, a família Facin participou do curso De Olho, que incentiva a mudan-
ça de hábitos voltadas à organização da propriedade. Em 2021, participou do curso 
do Qualidade Total Rural (QT Rural), que agregou ainda mais conhecimento nas 
atividades desenvolvidas na propriedade, incentivando melhorias constantes que 
impactam diretamente em tudo o que é produzido. 

Com a participação em cursos e a conquista de aprendizados e certifi cados, a 
propriedade obtém maior reconhecimento de que produz com um padrão de quali-
dade, com foco no bem-estar social, no respeito ao meio ambiente e no desenvolvi-
mento econômico, fatores que agregam ainda mais valor no que é produzido.

RESULTADOS
Os indicadores de produtividade do leite mostram a evolução da atividade, 

que passou de 24,18 litros/vaca em setembro de 2021 para 25,40 litros/vaca em 
novembro do mesmo ano. Na suinocultura de terminação ocorreu a redução da 
mortalidade de animais, que caiu de 2% para 0,83% por lote e outro indicador posi-
tivo é o ganho de peso diário que subiu de 0,926 para 0,953, nos três últimos lotes 
analisados.                
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Esportes

Catarinense Deni Nascimento parte em 
busca de mais um título nacional

(Can-Am/divulgação)

Disputa entre os UTVs 
promete ser intensa no 

Rally Minas Brasil

Falta uma semana para o início do 
Rally Minas Brasil, primeira etapa do 
Brasileiro de Rally Cross-Country CBA 
e CBM. A ansiedade para a prova na re-
gião de Araxá aumenta a cada dia, assim 
como a expectativa pelas disputas nos 
dois dias de desafi o. E se há uma cate-
goria que promete equilíbrio total e um 
nível técnico invejável é a dos UTVs. 
Afi nal, já são 40 as máquinas inscritas, 
um número que deve aumentar nos pró-
ximos dias.

E não é só a quantidade, mas tam-
bém (e principalmente) a qualidade dos 
participantes. Há nada menos que dois 
campeões do Dakar: Reinaldo Varela 
(2018) e Leandro Torres (2017); vários 
pilotos e navegadores com experiência 
internacional; além de vencedores do 
Sertões e campeões brasileiros – caso 
do catarinense Deni do Nascimento, que 
vai largar em busca de mais um título 
nacional.

UTVs, carros e motos terão 
pela frente um percurso de cerca de 
500 quilômetros, divididos em dois 
trechos cronometrados (especiais). 
Com organização da Rallymakers, 
o 4º Rally Minas Brasil segue com 
as inscrições abertas no site www.
rallymakers.com.br.

A programação começa no dia 9 de 
março, com as vistorias técnicas e admi-
nistrativas. No dia 10, os participantes 
fazem o shakedown, o prólogo – defi ni-
ção da ordem de largada para a 1ª etapa 
– e largada promocional (apresentação 
e saudação ao público). 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 

Fonte: Liberdade de Ideias

Preparados para a conti-
nuação do Campeonato 

de tiro da Associação dos 
Clubes e Sociedades de 

Tiro do Vale do Itapocu-
-ACSTVI? 

Depois da interrupção forçada 
pela pandemia, neste fi nal de sema-
na retorna com tudo uma das festas 
mais queridas e aguardadas pelos 
amantes da gastronomia alemã, mes-
clada com uma boa e sadia competi-
ção de tiro. É claro que falamos da 
Schützenfest, a maior Festa dos Ati-
radores, fora da Alemanha.

Com o intervalo forçado após a 
realização da primeira etapa com o 
inédito e incrível tiro perfeito 10.9 
com fração zero, conseguido pelo 
Atirador Esportivo Sr. Valdir Ma-
thias, na modalidade chumbinho, a 
grande dúvida seria quanto a volta 
da Festa dos Atiradores e se esta pa-
ralização não traria sequelas.

Neste fi nal de semana teremos a 
resposta para esta e outras perguntas, 
quando acontecerá a etapa de seta, 
dando sequência a competição inter-
rompida.

A Etapa de Carabina Ar Seta 
acontecerá neste fi nal de semana, na 
Associação Esportiva e Recreativa 
Vieirense, que fi ca na rua Dona Ma-
tilde 201 Vila Lalau Jaraguá do Sul.

Jaraguá Futsal inicia ca-
minhada para 2022

Nesta sexta-feira(04) o Jaraguá 
Futsal inicia a sua caminhada para as 
competições que terá em 2022. O pri-
meiro teste da pré-temporada será na 
tarde desta sexta-feira quando enfrenta-
rá o Minas, no ginásio do Sesi, em Jara-
guá do Sul.

O Jaraguá ainda tem mais um jogo-
-treino marcado para quinta-feira(10), 
contra o Florianópolis, na Arena.

Será o último compromisso antes 
do primeiro confronto da Recopa SC, 
contra o São Lourenço, no dia 17, no 
Oeste do Estado.

Calendário 2022
Neste ano o Clube participará de 

seis competições: Liga Nacional, Taça 
Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Ca-
tarinense, Jogos Abertos de SC e Reco-
pa Catarinense.

O presente desejado
No ano em que completou 30 anos 

de existência, nenhum torcedor esconde 
o sonho de voltar a conquistar um título 
nacional, que lhe abriria a oportunidade 
de disputar a Libertadores e o tão sonha-
do Mundial.

Respirando por apare-
lhos, Juventus tenta es-

capar do quinto rebaixa-
mento no Estadual

Na tarde deste sábado (5), o Ju-
ventus de Jaraguá do Sul entra no 
João Marcatto para enfrentar o Cam-
boriú e sobreviver no Campeonato 
Catarinense. 

A situação do Moleque Travesso 
é considerada quase irreversível até 
pelo mais fanático torcedor que se 
prepara para o rebaixamento, e tenta 
se conformar com a disputa da Série 
B de 2023.

Caso aconteça, essa será a quin-
ta queda do Moleque Travesso dis-
putando a elite do futebol estadual, 
as outras foram em 1997, 2008, 2010 
e 2014.

Situação na tabela
Com apenas uma vitória, o time 

jaraguaense ocupa a lanterna, tendo 
o Próspera logo acima na tabela, e 
enfrenta o Concórdia, de olho nos 
jogos do Joinville e do Avaí, (enfren-
tam Barra e Hercílio Luz, respecti-
vamente). Difi cilmente o Próspera 
se livrará de acompanhar o Juve na 
queda.

Próximo compromisso
Caso aconteça a sua queda para 

a Série “B” do Catarinense, o Juven-
tus deverá concentrar as suas aten-
ções para a Série D do Campeonato 
Brasileiro, cuja estreia deve ser no 
estádio João Marcatto, no dia 17 ou 
18 de abril, contra o São Luiz (RS).

É aguardado, para os próximos 
dias, o anúncio dos primeiros refor-
ços, além das renovações e dispen-
sas do atual elenco.

O jaraguaense Luciano de Oli-
veira ‘Boca’ disputa as categorias 
VX1, além da VX3, do Catarinense 
de Velocross
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Cultura

O Primeiro Bailarino do New York City Ballet é join-
vilense

O Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, instalada em Joinville-
-SC, é a única escola instalada fora da Rússia, e vive um momento ímpar de 
orgulho.

O ex-aluno da Escola Bolshoi, o joinvilense Jovani Furlan foi promovi-
do a Primeiro Bailarino do New York City Ballet uma das Cias. mais famo-
sas do mundo! 

É a primeira vez na história que um brasileiro recebe o título de Primeiro 
Bailarino, no NYCB. 

Jovani é natural de Joinville e começou seus estudos de balé na Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil. Depois seguiu para Miami se tornando Primeiro 
Bailarino do Miami City Ballet.  

Desde 2019 está em Nova York. Sempre se destacando nas apresenta-
ções e recebendo críticas positivas, agora o bailarino recebe o título de Prin-
cipal Bailarino. 

Parabéns Jovani pela sua linda trajetória até aqui. 

Sucesso!

Um desconto de presente 

O mês de março começando e é especial para nossa escola: completamos 
22 anos! 

O aniversário é nosso mas quem ganha o presente são vocês !! 

O livro Uma História para a Vida está com uma promoção incrível. De 
R$95,00 por apenas R$50,00 + taxas. 

Conheça a história que está transformando a vida de centenas de crianças 
por meio da arte.

Adquira o seu no Link na Bio, na loja física da Escola Bolshoi e no perfi l 
da @manuscritoseditora 
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Dom Quixote de La Mancha 

Don Quijote de la Mancha (em 
castelhano), é um livro escrito pelo 
escritor espanhol Miguel de Cer-
vantes y Saavedra (1547-1616). O 
título e ortografi a originais eram 
El ingenioso hidalgo Don Qvixote 
de La Mancha, com sua primeira 
edição publicada em Madrid no 
ano de 1605. É composto por 126 
capítulos, divididos em duas par-
tes: a primeira surgida em 1605 e 
a outra em 1615.O livro surgiu em 
um período de grande inovação e 
diversidade por parte dos escrito-
res fi ccionistas espanhóis.

Vidas Secas

Lançado originalmente em 
1938, Vidas secas é o romance em 
que Graciliano alcança o máximo 
da expressão que vinha buscando 
em sua prosa. O que impulsiona os 
personagens é a seca, áspera e cruel, 
e paradoxalmente a ligação telúrica, 
afetiva, que expõe naqueles seres em 
retirada, à procura de meios de so-
brevivência e um futuro. 

Os Maias

Obra máxima de Eça de Queirós 
e um marco da literatura portuguesa, 
Os Maias envolve o leitor na irresis-
tível atmosfera da Lisboa de fi ns do 
século XIX. Nessa saga familiar, os 
personagens vivem as aspirações, 
confl itos e paixões que refl etem as 
forças transformadoras da socieda-
de em Portugal e no mundo então. A 
ironia, o sentimentalismo e a crítica 
mordaz são alguns dos componen-
tes fundamentais da grandiosidade 
literária de Eça de Queirós, que se 
completa na criação de seus persona-
gens e na construção novelística, na 
descrição comovente e dramática da 
vida e da sociedade de seu tempo.

Novas palavras

Nesta semana vamos falar um pouco sobre um autor italiano muito conhecido 
pelo seu livro adaptado ao cinema: O Nome da Rosa, Umberto Eco.

Com os livros dele, sempre tenho novas palavras para aprender, pois a cada 
página, parece até um desafi o, um jogo próprio.

Um homem de muito talento e conhecimento, Eco propunha que todo fenô-
meno cultural pode ser estudado como uma forma de comunicação. Além de seus 
romances e ensaios, foi fi lósofo, semiólogo, linguista e bibliófi lo. Só na descrição 
de suas habilidades já precisamos recorrer ao dicionário para compreender.

Num dos meus primeiros textos aqui falei sobre o porquê gostar de ler e o que 
isso causa em nosso cérebro e pesquisando sobre Eco encontrei algo que fundamen-
ta aquela ideia: a literatura é terapêutica por permitir escapar do mundo real e de 
suas ansiedades e descontinuidade.

Seus textos trazem uma série de gatilhos mentais que transformam o leitor em 
parte integrante dos livros.

Durante a preparação de uma de nossas viagens para Europa chegou até mim 
uma de suas obras mais recentes: O Cemitério de Praga. Acabamos incluindo Praga 
no roteiro e uma breve visita ao local, que de fato é surpreendente. No local, segun-
do o livro, acontecem as reuniões conspiratórias para domínio do mundo.

Ler Umberto Eco é ser constantemente instigado a conhecer mais, seja buscan-
do um dicionário para entender e se apropriar de novas palavras, seja para ver os 
locais citados em suas obras.

Atualmente estou lendo O Pêndulo de Foucault e vou compartilhar aqui algu-
mas das palavras novas:

- Sefardita: refere-se aos descendentes de judeus originários de Portugal e Es-
panha.

- Equóreo: referente ao mar, ou alto mar.
- Embarafuste: impetuoso, desordenado.
Não só as palavras diferentes que são usadas, mas as constantes alterações de 

cenários e discursos numa mesma frase, são fatos desafi adores.
Aqui então fi ca uma dica para vocês: se querem se desafi ar a uma leitura dife-

renciada, complexa e profunda, Umberto Eco é uma boa pedida.

Cemitério Judeu de Praga

Livro de Umberto Eco Autor: Umberto Eco
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Turismo e Viagens

Eventos de turismo nacionais

2022 chegou e estávamos com saudade de um evento de turismo! Em 2021 
participamos online da WTM América Latina. 

Este mês acontece um bem interessante para fazermos contatos, oferecer nos-
sos roteiros, produtos, destino e gerar negócios. 

Sobre a feira: 
36ª Feira de Negócios Turísticos - UGART
UM MUNDO DE IDEIAS! ATUALIZAÇÃO, CONHECIMENTO, NE-

TWORK E NEGÓCIOS 

Para a 36ª edição estão programadas muitas novidades, além de ÁREA DE 
CONVIVÊNCIA para network, experiências e DEGUSTAÇÕES GASTRONÔ-
MICAS, ÁREA DO CONHECIMENTO com palestras e capacitações, RODADA 
DE NEGÓCIOS entre os expositores, LOUNGE com profi ssionais para troca de 
conhecimento.

O evento é realizado no moderno Centro de Eventos do Barra Shopping Sul 
em Porto Alegre, com todas as facilidades de um shopping como: estacionamento, 
praça de alimentação e lojas para as mais variadas necessidades. 

Marcando sua presença no calendário de eventos anuais do Rio Grande do Sul 
por sua objetividade e foco no agente de viagem, a UGART é o local ideal para 
o lançamento de produtos, serviços e destinos turísticos para o mercado gaúcho, 
sendo considerado hoje um dos eventos de maior produtividade em negócios de 
turismo no sul do Brasil.

O evento é realizado pela UGART (União Gaúcha das Operadoras e Represen-
tantes de Turismo), com o apoio da ABAV-RS (Associação Brasileira das Agências 
de Viagem do RS) e Sindetur-RS (Sindicato das Empresas de Turismo do RS). A 
organização e comercialização é realizada pela Glass Eventos. 

EXPOSITORES
Instituições ofi ciais de turismo internacionais e nacionais, hotéis, operadoras, 

receptivos, parques temáticos, consolidadoras, companhias aéreas, locadoras de 
veículos, seguradoras de viagens, entre outras.

OBJETIVO: Proporcionar atualização, conhecimento, relacionamento e 
oportunidades de negócios ao agente de viagem.

PÚBLICO-ALVO: Agentes de viagem do Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na. 

QUANDO: 25 E 26 de março de 2022 (SEXTA-FEIRA E SÁBADO)

HORÁRIO: DIA 25 DE MARÇO: das 13h às 19h
                   DIA 26 DE MARÇO: das 13h às 18h

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS DO BARRA SHOPPING SUL - PORTO 
ALEGRE

RODADA DE NEGÓCIOS:
A Rodada de Negócios será realizada entre os expositores por meio de reu-

niões agendadas pela organização do Evento entre as empresas fornecedoras e as 
empresas demandantes com interesses de compra e venda em comum. A Rodada de 
Negócios acontecerá no período da manhã antes da abertura da Feira.

Fonte: https://www.feiraugart.com.br/a-feira

Você empresário do setor, grupo de turismo, associação, que tem interesse em 
estar representado nesta feira, chame “Agente” que temos uma oportunidade exclu-
siva para as cidades da Caminho dos Príncipes: Araquari, Balneário Barra do Sul, 
Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, 
Joinville, Massaranduba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, 
São João do Itaperiú e Schroeder.

Por @val.destino

Dicas do que fazer na região

Confi ra dicas de passeios, ativida-
des, pacotes, gastronomia e eventos.

Anote na Agenda: fi nal de semana 
dias 12 e 13 de março.

Quer ver seu empreendimento ou produto aqui?

Fale com "Agente"

Valéria Assis de Oliveira
Turismóloga, Consultora de Viagens e Turismo
Vice Administrativo da Região Turística Caminho dos Príncipes SC.

DESTINO TURISMO

Contato: 47 99924-4064 (WhatsApp). 
Instagram: @destinoturismocp / @destinoviagenss / @destinocorupa


