
MAIS QUE INFORMAÇÃO: CREDIBILIDADE. MAIS QUE UM JORNAL: A REFERÊNCIA.

 JDC JDC JDC JDC JDC JDC
SEXTA-FEIRA - 11 DE MARÇO DE 2022 - ANO 20 Jornal de Corupa - EDIÇÃO 645

Página 06Página 06

Página 02Página 02

Boca LivreBoca Livre
Página 11Página 11

Páginas 4 e 5 Páginas 4 e 5 

Página 7Página 7

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

também, no Facebok e WhatsApp

A CABECEIRA
Nicole Otto Habech

Coluna Pelo Estado

Publicado decreto sobre desobriga-
toriedade do uso de máscaras em 

Santa Catarina

Violência 
doméstica – Os 

números que não 
param de crescer



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

Água mole em pedra dura
Desde a primeira edição da os-

terbaum corupaense que eu alertava 
sobre o local impróprio. Um local 
com falta de opção para estacionar, 
e que pelo movimento de veículos, 
colocava em risco adultos e, princi-
palmente, as crianças.

Água mole em pedra dura II
Eu nem falava (escrevia), sobre 

a “paisagem” para as fotos, total-
mente sem graça. 

Tanto bate até que fura
Finalmente foi mudada para a 

praça, (aquela mesma), com mais es-
paço para adultos, jovens e crianças, 
reduzindo drasticamente o risco de 
acidentes.

Tanto bate até que fura II
Além de mais locais para esta-

cionamento, tem opção gastronômi-
ca e uma paisagem mais adequada 
para emoldurar uma ou várias fotos.

Furou, mas poderia furar mais
Já imaginaram se fosse aprovei-

tado o momento e o grande evento 
programado para os dias 03 e 16 de 
abril, fossem repensados? Por exem-
plo, o dia 03 de abril(um domingo) 
fosse alterado para o dia 02, um sá-
bado que provavelmente vai ser Sá-
bado Legal.

Furou, mas poderia furar mais II
Fazendo algo no sábado, dia 02, 

se fosse bem planejado, poderia até 
ajudar o comércio sofrido de nossa 
cidade.

Por falar em ajudar
Já passou da hora de Corupá pos-

suir uma “Feirinha do Produtor” na 
praça (aquela mesma). Obviamente a 
Feirinha deveria ser durante o dia, pre-
ferencialmente no sábado. Isso atrai tu-
rista, agita o centro e dá um alento ao 
comércio (aquele sofrido mesmo)

Por falar em comércio sofrido
Já notaram o abre e fecha de es-

tabelecimento na região central de 
Corupá? Creio que isso já merece 
um estudo dos motivos. 

Ainda o comércio sofrido
Seria legal uma campanha motiva-

cional para que o Corupaense frequen-
tasse o comércio corupaense com o 
mesmo afi nco com que frequenta o de 
outras cidades vizinhas.

Ainda o comércio sofrido II
Essa campanha, obrigatoriamente, 

deveria incluir os funcionários de al-
guns estabelecimentos que atendem os 
clientes como se estivessem fazendo 
um favor e esquecendo que é o suado 
dinheiro desse cliente que paga o seu sa-
lário no fi nal do mês, mantém a empresa 
funcionando e garante o seu emprego.

Acho que me distraí
Só pode ser essa a explicação 

para não ter acompanhado a troca do 
secretário municipal de infraestrutu-
ra.

Parabéns, Câmara 
Merece elogio a atitude da Câmara 

de Vereadores de Corupá em reconhe-
cer algumas pessoas destaque de nossa 
cidade. É um gesto que faz valer a pena 
cada gota de suor, cada noite mal dormi-
da debruçado sobre os livros, cada bala-
da perdida, cada festa familiar, e tantos 
outros momentos de diversão.

Parabéns, destaques 
Por certo chegará o dia em que vo-

cês poderão colher os frutos destes mo-

mentos de aparente sacrifício, e recupe-
rarem esse tempo, ou aproveitarem para 
crescer mais um pouco. O exemplo de 
vocês é maravilhoso. Parabéns e obriga-
do pela dedicação.

Buuuuu
É o som que mais se ouve por aí. 

Mas não se assustem, apesar de não ser 
o Gasparzinho, esse Buuuu é dos fantas-
minhas camaradas que estão aparecendo 
em época de eleição. Alguns trazem re-
cursos, enquanto alguns prometem.

Por falar em eleição
Isso ainda vai dar muito pano pra 

manga. As eleições desse ano prometem 
momentos de riso e de pânico. Candi-
dato que estiver “meia-boca” de saúde, 
pode passar apuro. Traição, apunhalada, 
fazem parte do pleito, mas em 2022 pro-
metem bater recordes.

Dança das cadeiras
Sugestão, se quiser apostar em 

quem serão os candidatos eleitos, 
não tente se exibir colocando o nome 
do dito-cujo e, na frente do nome, a 
sigla partidária. Se hoje tem pré-can-
didato que dorme numa sigla e acor-
da em outra, aguarde o prazo limite.

Por falar em aposta
Outra sugestão, não aposte em 

quem serão os candidatos, você pode se 
surpreender e fi car com aquela cara de 
“Onde está Wally?”

Pra não dizer que não falei de 
covid

Parece que neste sábado sai um ato 
do governo do estado desobrigando o 
uso de máscaras. Calma, não se deses-
perem, a máscara que deve ser desobri-
gada é de proteção à covid, as outras vão 
continuar podendo ser usadas.

Pra não dizer que não falei de 
covid II

Sobre o uso de máscaras de prote-
ção covid o negócio é o seguinte, se qui-

ser usar, use, se não quiser usar, não use. 
Mas não diga que foi mandado usar ou 
não usar. Foi dito que cada um deveria 
decidir o que julgasse melhor para si.

Pra não dizer que não falei de 
covid III

Alguém sabe qual o estabeleci-
mento de ensino ou de desensino(-
sim, existe), aquela senhora está le-
cionando? Pelo jeito tem alguém no 
estado que andou estudando com ela. 

Boca no trombone
Tem taxista bravo, e com razão. 

Enquanto eles pagam, para a prefei-
tura, um valor razoável para possuir 
um veículo de transporte de passa-
geiros, tem alguns distribuindo car-
tão de visita pela cidade, não pagan-
do qualquer taxa para a prefeitura, e 
tirando onda de Uber.

Eu pensativo
Essa história dos táxis me fez 

pensar em alguns assuntos como, por 
exemplo, se a nossa querida e bucó-
lica “Terra da Banana Mais Doce das 
Galáxias” não estaria precisando de 
mais fi scais.

Eu pensativo II
Ainda pensando, pensando, e 

pensando. Alguém sabe como está a 
situação do estacionamento no cen-
tro da cidade? Outro dia um passa-
rinho veio me perguntar se aquelas 
placas de estacionamento ainda va-
lem, ou se foram revogadas junto 
com a Lei. 

Eu pensativo III
Vendo que meu cérebro começa-

va a ferver, o passarinho me socor-
reu, explicando serem as placas de 
estacionamento 90º para ônibus na 
frente do Teresa Ramos, dentre ou-
tras. Eu vou comprar outra chiloida e 
um estoque de bolinhas de gude.
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Indústria lidera a gera-
ção de empregos formais 
na economia catarinense

Santa Catarina inicia o ano de 2022 
com a abertura de 23,4 mil novas vagas 
formais, impulsionado principalmente pelo 
setor industrial, responsável pela geração 
de 12,8 mil novos postos de trabalho, o que 
representou o dobro do registrado nos Ser-
viços (6.429), segundo setor que mais gerou 
empregos formais no estado. Em seguida, 
vem o setor da Agropecuária (3,5 mil), in-
fl uenciado pela sazonalidade do calendário 
agrícola da maçã, e o setor da Construção 
com 3,4 mil novos postos de trabalho no 
mês de janeiro. O único setor que registrou 
saldo negativo foi o Comércio, ainda impac-
tado pela sazonalidade do setor.

A Indústria de transformação catari-
nense representou 19,7% do saldo total de 
empregos formais nacional em janeiro. Ocu-
pando a segunda colocação no comparativo 
entre os estados brasileiros, Santa Catarina 
fi cou somente atrás de São Paulo, tanto em 
relação à Indústria Geral, como também na 
Indústria de transformação.

O destaque na indústria catarinense vai 
para setores que produzem bens de consumo 
semiduráveis, como os setores têxtil, con-
fecção, couro e calçados e o de madeira e 
móveis, ambos infl uenciados em parte pelo 
aumento das exportações no estado.

Esse resultado também é fruto da dinâ-
mica de recuperação da indústria catarinen-
se, pautada pela expansão nos investimentos 
em bens de capital e atualização da cadeia 
produtiva. Como consequência, houve o au-
mento da produção intensiva em tecnologia, 
favorecendo a inovação e os empregos qua-
lifi cados no estado.

O cenário é positivo para Santa Ca-
tarina, pois mantém a condição de pleno 
emprego, o que sustenta o crescimento da 
atividade econômica. O estado conta com 
as menores taxas de desocupação do país 
(4,3%), de informalidade (27,3%) e de su-
butilização da força de trabalho (8,6%), esse 
que contempla também a força de trabalho 
potencial e a subocupação por insufi ciência 
de horas trabalhadas.

Com informações do Observatório 
FIESC

Mercado revisa cresci-
mento da economia brasi-

leira para 2022
O Boletim Focus do Banco Central des-

ta semana traz como destaque a revisão nas 
expectativas da atividade econômica do país 
em 2022. Com a divulgação do resultado do 
PIB de 2021 acima do esperado, a media-
na das estimativas para 2022 sofreu reajus-
te, após registrar estabilidade por algumas 
semanas. O PIB de 2021 teve expansão de 
4,6% ante o ano de 2020, revertendo assim a 
queda de 3,9% observada no primeiro ano da 
pandemia. A expectativa é que o PIB avance 
0,42% em 2022.

A Indústria também acompanhou o mo-
vimento de retomada da atividade em 2021, 
com expansão de 4,5% ante a queda de 3,4% 
observada em 2020. Para o ano de 2022, 
no entanto, a mediana das expectativas dos 
agentes de mercado aponta para uma queda 
de 0,55% ante o ano de 2021. Os desafi os 
que a indústria vem enfrentando relacio-
nados à elevação nos custos de insumos e 
matérias-primas, bem como, nos gargalos 
logísticos que atingem as cadeias produtivas 
globais, corroboram para um cenário menos 
favorável.

Já os índices de preços – IPCA e IGP-
-M – vêm sendo pressionados principalmen-
te pelas elevações nos preços internacionais 
de commodities, sobretudo petróleo e grãos, 
em que pese também a infl uência de expec-
tativas em torno de um desfecho sobre a in-
vasão russa na Ucrânia. Pela oitava semana 
consecutiva as expectativas para o IPCA 
foram reajustadas para 2022, com a media-
na registrando 5,65% para o fechamento do 
ano. Já para o IGP-M é esperado uma taxa 
de 8,66% ao fi nal de 2022.

Nesta semana, a agenda de divulgação 
de indicadores trará os dados do IPCA do 
mês de fevereiro. Já em relação ao mês de 
janeiro serão divulgados os dados do Índi-
ce de Preços ao Produtor (IPP), Produção 
Industrial Mensal nacional (PIM), Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) e os dados de 
emprego formal da economia.

Fonte: Observatório Fiesc

Câmara de Vereadores 
homenageia destaques 

corupaenses

Na próxima segunda-feira(14) a 
Câmara Municipal de Corupá homena-
geará alguns corupaenses que são des-
taques em suas atividades, orgulhando a 
nossa Hansa Humboldt.

Na sessão que iniciará às 19h, acon-
tecerá a entrega de Moção Honrosa e de 
Aplausos a:

Eduardo Gabriel Benkendorf
– Medalhista de Ouro (16ª OBMEP – 
Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas)

Mariana Furtado Bergmann – 
Prêmio Jovem Neurocientista XLIII 
(43ª) Reunião Anual da Sociedade Bra-
sileira de Neurociências em Compor-
tamento – 2020; Menção Honrosa na 
XLIV (44ª) Reunião Anual da Socieda-
de Brasileira de Neurociências e Com-
portamento - 2021.

Professora Dra. Cristina Apare-
cida Jark Stern - Menção Honrosa na 
XLIV (44ª) Reunião Anual da Socie-
dade Brasileira de Neurociências e 
Comportamento - 2021.

Saiba como funcionam 
os Núcleos Setoriais da 

Aciac

O que são os Núcleos?
Núcleos são grupos de trabalho 

compostos por representantes de em-
presas de um mesmo segmento ou não. 
Tem como objetivo aproximar, promo-
ver o associativismo, favorecer o desen-
volvimento das empresas, do seu setor e 
da economia do município.

Quem pode participar?
Empresas associadas a ACIAC, ou 

Associação Empresarial de outro muni-
cípio, representadas pelos empresários, 
gestores ou colaboradores. A empresa 
será considerada nucleada a partir da se-
gunda participação consecutiva em reu-
niões do Núcleo e deverá manter uma 
frequência acima de 33,33%.

E eu que não sou associado?
A empresa não associada poderá 

conhecer a dinâmica do Núcleo par-
ticipando de até três reuniões antes de 
se associar a entidade. Após esta fase, 
para continuar a participar do núcleo, a 
empresa deverá se associar a ACIAC. O 
participante passará a ser integrante do 
Núcleo, contribuindo com o desenvolvi-
mento do seu segmento.

Quais Núcleos a Aciac possui?
Atualmente a Aciac possui o Nú-

cleo de Jovens, Núcleo de Mulheres, 
Núcleo do Comércio, Núcleo de Turis-
mo, e Núcleo de RH.

Professora Dra. Cristina Aparecida Jark Stern

Mariana Eduardo 

A indicação para a Moção, aprovada 
por todos os vereadores, foi do professor 
vereador Lairton Hartmann Müller, que 
também é presidente da AVEVI-Asso-
ciação dos Vereadores do Vale do Ita-
pocú.
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Violência doméstica – Os números que não param de crescer

Muito tem sido divulgado na vã tenta-
tiva de justifi car o injustifi cável: a gravidade 
e os números da violência contra mulher, 
crianças e idosos, não param de aumentar. O 
agravante nessa história, é que este tipo de 
violência está ultrapassando os muros dos 
lares, e deixando de ser violência doméstica 
e, sem deixar de ser um ato bruto, estúpido e 
covarde, foi banalizado a tal ponto que hoje 
não comove ou preocupa a população. Por 
quê?

A reportagem do JDC foi a campo, 
buscar esta e outras respostas. Conversamos 
com vítimas, com Delegada(o) da Polícia 
Civil; com o comandante do 14º Batalhão 
de Polícia Militar, com a coordenadora da 
Rede Catarina de Proteção à Mulher, com 
a Procuradora da Procuradoria Especial da 
Mulher de Jaraguá do Sul, e presidente do 
Colegiado da Mulher Vereadora, da AVEVI; 
com Promotor de Justiça da Vara Criminal, 
com Juiz de Direito da Vara Criminal, en-
fi m, fomos a campo, tentar encontrar algo 
que nos desse um norte; algo que viesse de 
encontro aos nossos objetivos de tentar con-
tribuir, mais uma vez, para que isso pare ou, 
ao menos, diminua; outro objetivo é tentar 
entender os motivos que permitiram a situ-
ação chegar a este ponto, mesmo que esta 
reportagem, a exemplo de outras já feitas 
alertando sobre o problema, caia na vala co-
mum do menosprezo ao não divulgar fatos e 
imagens que incitem a morbidez das pesso-
as. Quer exemplos?

• Recentemente, por um simples aci-
dente de trânsito, uma mulher, condutora de 
um dos veículos envolvidos, foi estrangula-
da com o cinto de segurança de seu veículo, 
pelo condutor do outro veículo;

• Um masculino agrediu fi sicamente 
sua amásia em razão de uma possível trai-
ção;

• Um masculino, por conta de um 
desentendimento, assassinou a própria mãe 
com um disparo de arma de fogo e golpes de 
faca;

A lista é grande e, mesmo sem a abor-
dagem que julgamos devida, fazem parte do 
noticiário de nosso dia a dia. Os exemplos 
acima dão uma dimensão da futilidade dos 
motivos que sempre nos colocam frente a 
uma velha pergunta, até hoje sem resposta 
precisa, “quanto vale uma vida?”

Antes de passarmos aos programas 
criados para tentar refrear essa escalada de 
violência principalmente contra mulheres, 
explicamos que “é confi gurada violência 
doméstica e familiar contra mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que cau-
se morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial, 
ocorrida no âmbito da unidade doméstica e 
reproduzida pelo parceiro da vítima.”. 

Feminicídio e fatores de risco “é o as-
sassinato de mulheres cometido em razão 
do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser 
mulher.”. O feminicídio é o fi nal do chama-
do ciclo da violência. Antes de chegar nes-
sa situação, o fato, normalmente, começou 
com um “simples” empurrão ou agressão 
verbal. São muitos os fatores de risco usa-
dos para explicar a violência doméstica e o 
feminicídio, mas não os justifi cam. 

A pandemia teve mais um 
agravante para as crianças
Durante a pandemia as nossas crianças 

e adolescentes sofreram sozinhos, quando 
não foi possível contar com espaços que 
possibilitavam a realização das denúncias, 
como as escolas. Por isso, a necessidade em 
desenvolver ações que combatam as viola-
ções que ocorrem em todos os lugares, in-
clusive dentro de casa. Dados ofi ciais mos-
tram que 98% dos abusos sexuais contra 
crianças ocorrem em casa. No Brasil, mais 
de 35 mil denúncias de violência sexual 
contra crianças e adolescentes foram recebi-
das pelo Disque 100 nos últimos dois anos. 

DPCAMI
A delegada titular da Delegacia de Pro-

teção à Criança, ao Adolescente, à Mulher 
e ao Idoso-DPCAMI, Dra. Roberta França 
recebeu a nossa reportagem e no início da 
entrevista esclareceu que o seu papel, e o 
da especializada em que é titular, é defen-
der os direitos da vítima, mesmo que seja o 
homem. Segundo a Dra. Roberta, a mulher 
também não pode agredir e, apesar de ser 
exceção, também acontece. 

A delegada discorreu sobre algumas 
abordagens como a de sugerir que o agres-
sor receba algum tipo de tratamento, e ela 
justifi ca explicando que em alguns casos o 
agressor reconhece a sua responsabilida-
de e pede ajuda, tentando superar traumas 
inconscientes de sua criação. Uma outra 
abordagem é quanto a vitimização impos-
ta à mulher, que lhe transfere o ônus da si-
tuação em ter que sair da casa, brigar pela 
guarda dos fi lhos, disputar um mercado de 
trabalho carregando o fardo da separação, 
sem poder contar com o atenuante de haver 
sido agredida, dentre outros “custos” que é 
obrigada a arcar. Pela análise da Dra. Ro-
berta, normalmente, quando a situação che-
ga a este ponto de agressão, a mulher en-
frenta um dilema íntimo “existe o ciclo da 
violência onde o agressor agride e depois 
agrada, mas é inegável que na maioria dos 
casos a mulher, mesmo não gostando das 
agressões, gosta do marido e pai dos seus 
fi lhos e acaba perdoando o ato”, explicou. 
Esta situação não é impedida ou difi cultada 
mesmo com a medida protetiva que, muitas 
vezes, é suspensa pela própria vítima antes 

mesmo de completar as primeiras 24 ou 48 
horas, em vigor.

Um ponto que a delegada chamou a 
atenção é quanto ao acolhimento da vítima, 
que deve ser efetuado envolvendo Cras, 
Creas, Redes de Apoio (Rede Catarina, Paz 
nos Lares, etc), acompanhamento psicoló-
gico, médico, enfi m, não é simplesmente 
colocar a vítima numa “casa de passagem” 
ou algo parecido, ou entregar a criança ou 
o idoso num abrigo. O acolhimento é muito 
mais complexo, e vai desde o primeiro aten-
dimento.”, ponderou a Dra. Roberta.

Observatório da Violência Contra 
a Mulher–SC

Em 2015, foi instituído o Sistema In-
tegrado de Informações de Violência Con-
tra a Mulher, denominado Observatório da 
Violência Contra a Mulher de Santa Cata-
rina (OVM/SC) que, além de fornecer da-
dos para a construção de indicadores que 
permitam a elaboração, o monitoramento e 
a avaliação das políticas e ações de preven-
ção e de enfrentamento à violência contra 
as mulheres, deve assegurar a transparência 
das informações produzidas pela rede públi-
ca de serviços voltada ao enfrentamento da 
violência contra a mulher; além de promo-
ver ações em rede para garantir a autonomia 
das mulheres em situação de violência e a 
ampliação de seus direitos. O OVM/SC ra-
tifi ca que a Violência contra a Mulher é um 
tema que requer políticas públicas e, por 
conseguinte, deve ser assumido pelo Estado 
na condição de gestor de políticas sociais.

Números que assustam e 
preocupam

O Sistema Integrado de Informações de 
violência contra a mulher, em Santa Cata-
rina, apresenta os seguintes números (note 
que são “apenas” contra a mulher, ou seja, 
não incluem crianças, adolescentes e idosos, 
outras vítimas deste tipo de crime):

• Medidas protetivas em 2020: 
16.257 (mais de 40 por dia) – Fonte: TJSC;

• Medidas protetivas de janeiro a ou-
tubro de 2021: 17.432 (mais de 55 por dia) 
– Fonte: TJSC;

• Feminicídio em 2020: 57 – Fonte: 
SSP/SC;

• Feminicídio de janeiro a novembro 
de 2021: 49 – Fonte: SSP/SC;

• No que se refere aos números do 
Ligue 180, em 16 meses o Brasil registrou 
mais de 97,4 mil denúncias de violência do-
méstica e familiar contra a mulher. Outras 
violações somaram perto de 24,5 mil casos 
no mesmo período;

Segundo a Dra. Roberta França, 
infelizmente os índices de nossa região 
não diferem dos números nacionais 
“Apesar de nossa região ser considera-

da pacífi ca, este perfi l muda quando o 
assunto é violência doméstica. Neste 
ano, de janeiro a julho, já temos mais 
de 2.100 registros de casos nas cidades 
de Jaraguá do Sul e Corupá, um número 
34% superior ao verifi cado no mesmo 
período do ano passado. Outro número 
que preocupa é o aumento superior a 
100% de casos de estupro de vulnerá-
vel; neste ano infelizmente já são mais 
de 20 casos registrados.”, fi nalizou.

As tentativas de parar
Muito se tem tentado fazer para tentar 

conter este crime absurdo, Lei Maria da Pe-
nha, Rede Catarina de Proteção à Mulher, 
Paz nos Lares, Botão do Pânico, Operação 
Você Não Está Sozinha, Sinal Vermelho 
Contra a Violência, enfi m, estas e outras 
ações surtiram algum tipo de efeito de con-
ter a violência doméstica, no início de sua 
implantação ou criação, mas, apesar de ain-
da “respirarem por aparelho”, elas existem. 
Então o que falta?

Sinal Vermelho contra a Violência
Lançada em 2020, pelo Conselho Na-

cional de Justiça em parceria com a Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros, a cam-
panha Sinal Vermelho Contra a Violência 
Doméstica foi uma ação que estendeu para 
as redes de farmácias de todo o país mais 
um local onde a mulher possa pedir socor-
ro. A ideia é incentivar a vítima a desenhar 
um “X” na mão e exibi-lo ao atendente ou 
farmacêutico, que prestará o suporte para 
acionar a Central de Atendimento à Mulher 
- Ligue 180 ou a Polícia Militar de sua ci-
dade ou região. 

Lei Maria da Penha 
Este importante instrumento de com-
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bate à violência contra a mulher, completará 
16 anos em agosto deste ano sem ter, no en-
tanto, motivos para comemorar. Os últimos 
anos têm se mostrado crítico em relação ao 
tema, com o aumento nas denúncias de vio-
lência, inclusive dos casos de feminicídio.   
O número de denúncias feitas à Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos teve um 
aumento médio de 14,1% nos casos de vio-
lência (todos os tipos, exceto feminicídio), 
enquanto os casos de feminicídio cresceram 
22,2%, no mesmo período.

Em virtude das subnotifi cações, os nú-
meros ofi ciais não refl etem a realidade dos 
casos no país,  ou seja, existem episódios 
de violência que não entram nas estatísti-
cas ofi ciais. É preciso desmistifi car a ideia 
de que em briga de marido e mulher não se 
deve meter a colher. Há relatos positivos de 
mulheres que recorreram a vizinhos nesse 
momento crítico e que foram socorridas. 

Rede Catarina de Proteção à 
Mulher

Tem por objetivo direcionar os diver-
sos esforços que a Polícia Militar já realiza 
no combate e prevenção à violência domés-
tica, particularmente contra as mulheres, 
dando visibilidade estadual às iniciativas de 
caráter local. Este Programa foi lançado ini-
cialmente em Chapecó, em 2016 e, em Jara-
guá do Sul, em 2018. A violência doméstica 
é um dos cinco indicadores mais críticos 
dentre todas as ocorrências atendidas em 
nosso Estado, e a PM possui ações de en-
frentamento consideradas exitosas, como: 

• Operação “Você não está so-
zinha" - A ação promove um mutirão de 
visitas preventivas às vítimas de violência 
doméstica e a fi scalização de medidas pro-
tetivas de urgência. Nas visitas são dadas 
orientações acerca das medidas protetivas e 
instalação do botão do pânico para algumas 
vítimas. Sendo constatada alguma situação 
de descumprimento de medida protetiva, as 
vítimas serão acompanhadas com mais fre-
quência. A iniciativa é mais uma das ações 
que tem como intuito dar mais efetividade 
às ações de proteção da Lei Maria da Penha.

• Botão do Pânico - é disponibiliza-
do para mulheres após registro do boletim 
de ocorrência por violência doméstica, onde 

solicitam uma medida protetiva. A Rede Ca-
tarina recebe a medida e disponibiliza atra-
vés do aplicativo PMSC Cidadão, o botão do 
pânico, onde a vítima, em situação de emer-
gência, aciona a Polícia Militar. A ocorrên-
cia é gerada automaticamente, sendo enca-
minhada a guarnição policial mais próxima 
para atender o descumprimento de medida 
protetiva de urgência;

• Patrulha Maria da Penha - uma 
guarnição da Patrulha Maria da Penha, tam-
bém pertencente à Rede Catarina, realiza 
visitas preventivas para verifi car o cumpri-
mento de medidas protetivas deferidas às 
mulheres em situação de vulnerabilidade e 
violência. Em uma destas visitas, os poli-
ciais verifi caram que o fi lho da vítima esta-
va presente na residência e que contra este 
existe uma Medida Protetiva de Urgência 
deferida judicialmente, ordenando o afasta-
mento do lar. A vítima contou aos policiais 
que abrigou o fi lho por medo, em virtude 
das constantes ameaças e agressões que 
sofre, inclusive, durante o ato de prisão, a 
guarnição presenciou as ameaças proferidas 
pelo autor. O homem foi preso em fl agrante 
e encaminhado até o hospital para avaliação 
médica e posteriormente conduzido até a de-
legacia de Polícia Civil Especializada para 
os procedimentos cabíveis.

“Nos últimos anos temos vivenciado um 
aumento generalizado no registro de ocor-
rências / denúncias relacionadas a casos 
de violência doméstica.  Todavia, analisar 
os dados em absoluto pode deixar dúvidas 
quanto a realidade do tema. Pois, é fato que 
o número de entidades, sejam elas públicas 
ou privadas, que atendem pessoas em situa-
ções de violência doméstica também aumen-
tou. Logo, tendo canais acessíveis em várias 
plataformas e entidades, a vítima consegue 
ter mais chances de dar voz ao problema. 
Assim, no cenário atual, é delicado afi rmar 
se o número de vítimas aumentou ou se es-
ses números sempre existiram e agora a re-
alidade veio à tona.  Sabemos que, mesmo 
com vários serviços de apoio e atendimento 
às vítimas, os ciclos de violência muitas ve-
zes se perpetuam através de gerações, onde 
as pessoas envolvidas acabam repetindo 
um modelo de comportamento violento que 
presenciaram, ou vivenciaram, no passado.  
E, para as vítimas, sair desse ciclo muitas 
vezes representa ter que começar a vida do 
zero, por vezes longe da família, sem segu-
rança fi nanceira, com crianças envolvidas. 
Assim, há casos em que mesmo sofrendo 
uma situação de violência, a vítima opta por 
continuar ali, frente às outras difi culdades 
que terá que lidar. Quando falamos em en-
tidades públicas e a atenção dedicada ao 
tema por parte do governo, é salutar dizer 
que há movimento neste cenário em nossa 
região. Longe de ser perfeito, porém muito 
já se avançou nas questões de serviços ofe-
recidos: desde a Segurança Pública, através 
das Polícias Militar e Civil, com equipes 
de atendimento especializado até a rede de 

saúde e, também, a área social, através dos 
atendimentos nos Postos de Saúde e CRE-
AS, da Prefeitura Municipal; o Poder Ju-
diciário, com as ofi cinas e serviços ofere-
cidos nas Promotorias. Cada entidade tem 
sua especifi cidade, sua missão, sendo que o 
diálogo constante entre as instituições pos-
sibilita o melhor atendimento às vítimas.

Mas, o que falta? Temos leis, progra-
mas de proteção, entidades envolvidas, pen-
sando e atuando na prevenção à violência 
doméstica e ainda assim há muitos casos.  
Parece-nos que o caminho cada vez mais é 
a educação de todos para um diálogo sobre 
violência e, também, voltar a atenção para 
quem comete atos de agressão. Buscar cau-
sas, tratar, quebrar o ciclo.

No ano de 2021, o 14º Batalhão de 
Polícia Militar atendeu 546 ocorrências 
relacionadas a violência doméstica. “Rece-
bemos 414 medidas protetivas para serem 
fi scalizadas e realizamos 471 visitas pre-
ventivas.”, explica o tenente-Coronel Val-
deci Oliveira da Silva, comandante do 14º 
Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do 
Sul.”.

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Mulheres em 

Situação de Violência em SC
Toda mulher em situação de violência 

que procura atendimento especializado – 
seja em uma Delegacia de Mulheres, em um 
Centro de Referência, junto ao Juizado Es-
pecial da Violência, à Defensoria Pública, 
ao Atendimento Sociojurídico, aos Hospi-
tais, aos Postos de Saúde, entre outros – es-
pera ser acolhida e atendida por uma equipe 
de técnicos preparados, isto é, capacitados e 
com sensibilidade para atuar na área da vio-
lência. Normalmente elas chegam aos ser-
viços que prestam atendimento muito aba-
ladas e com grande difi culdade para falar 
sobre o seu padecimento. É necessário que 
a situação apresentada pelas mulheres seja 
acolhida, qualifi cada e tratada com respeito 
e sigilo profi ssional. Esse espaço de escuta 
(de acolhida) é fundamental para que a mu-
lher em situação de violência possa romper 
o silêncio imposto. É o tempo em que ela se 
sentirá segura frente a um profi ssional que 
transmite confi ança, que acredita no que ela 
vai falar, que a respeita e a encoraja a ex-
pressar sentimentos que até então estavam 
guardados por medo, confusos, e que agora 
ela é capaz de ordenar e clarear.

Serviço de Acolhimento
Caso seja constatado que a mulher está 

correndo risco de morte, é necessário enca-
minhá-la para um “Serviço de Acolhimento 
Institucional para Mulheres em Situação de 
Violência”, que prevê o acolhimento provi-
sório para mulheres, acompanhadas ou não 
de seus fi lhos, em situação de risco de morte 
ou ameaças em razão da violência domésti-
ca e familiar, causadora de lesão, sofrimento 
físico, sexual, psicológico ou dano moral.

O acolhimento não se refere somente a 
albergues, casas-abrigo, casas-de-passagem, 
casas de acolhimento provisório de curta du-
ração, etc., mas também inclui outras medi-
das de acolhimento que podem constituir-se 
em programas e benefícios que assegurem 
o bem-estar físico, psicológico e social das 
mulheres em situação de violência, assim 
como sua segurança pessoal e familiar.

Alguns municípios de SC contam com 
Acolhimento Institucional para mulheres 
em situação de violência. São 04 de natureza 
não governamental, (Balneário Camboriú, 
Caçador, Itajaí e São José), e 06 de natureza 
governamental (Blumenau, Chapecó, Flo-
rianópolis, Joinville, Lages e São Bento do 
Sul), totalizando a oferta de 230 vagas.

Confi rmada a necessidade de abriga-
mento, deverá ser efetuado o transporte da 
mulher e seus fi lhos ao serviço, e, no caso 
dos locais que possuam caráter sigiloso, o 
transporte deverá ser realizado pelo(a) mo-
torista do próprio serviço. No caso de ne-
cessidade de maior proteção e segurança 
(ou de resgatar os pertences da mulher e de 
seus fi lhos em sua residência), a autoridade 
policial deverá realizar o transporte e acom-
panhamento.

Brasil, um País Machista
Estudo realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) re-
velou que 42,7% da população concor-
da totalmente que “mulheres que usam 
roupas que mostram o corpo merecem 
ser atacadas” e 22,4% concordam par-
cialmente com a afi rmação; 35,3% con-
cordam totalmente que “se as mulheres 
soubessem como se comportar, haveria 
menos estupros”. Outros 23,2% concor-
dam parcialmente.

Esta matéria é concluída sem que me 
seja possível identifi car um caminho, ape-
nas teorias, meras suposições. Diante desta 
triste realidade eu consigo, apenas, ser mais 
uma voz a gritar pela justiça, que não consi-
go identifi car qual seja, mesmo que fazendo 
coro com outras vozes; e agradecer por ser 
homem, e não um masculino, um covarde, 
um abjeto que precisa subjugar alguém mais 
fraco para se sentir algo.



6 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |11 de março de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Celebrado anualmente na segunda 
quinta-feira de março, o Dia Mundial do 
Rim tem por objetivo aumentar a cons-
cientização sobre doenças renais e a ne-
cessidade de estratégias para a preven-
ção, promoção e gerenciamento dessas 
condições. No Brasil, o transplante de 
rim representa cerca de 70% do total de 
transplantes de órgãos, sendo que 90% 
são fi nanciados integralmente pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Em números absolutos, o país ocu-
pa a terceira posição mundial entre os 
maiores transplantadores de rim. Ano 
passado, foram registrados 4.828 pro-
cedimentos do tipo. Estima-se que exis-
tam 850 milhões de pessoas com doença 
renal no mundo, em decorrência de di-
versos fatores. No Brasil, a estimativa é 
de que mais de dez milhões de pessoas 
tenham doenças renais.

Atualmente, existem 729 estabe-
lecimentos de saúde habilitados na alta 
complexidade para cuidado de doenças 
renais crônicas no SUS, com oferta de 
hemodiálise, diálise peritoneal e cuida-
do do pré-dialítico. Em 2021, o Governo 
Federal, por meio do Ministério da Saú-
de, investiu R$ 3,2 bilhões em tratamen-
tos relacionados a essas doenças.

Características
Fundamentais para o funcionamen-

to do corpo, os rins têm como função bá-
sica fi ltrar o sangue e auxiliar na elimi-
nação de toxinas do organismo. Os rins 
são dois órgãos de cor marrom-averme-
lhada, localizados em ambos os lados da 
coluna vertebral, na região lombar, logo 
abaixo do diafragma, por trás do fígado 
e estômago. Eles são caracterizados pelo 
formato de feijão e medem, cada um, 
cerca de 12 centímetros de comprimento 
por 6 centímetros de largura e 3 centí-
metros de espessura, pesando aproxima-
damente 150 gramas.

Por serem um par, os rins podem ser 
doados tanto em vida quanto após o fale-
cimento, já que a função renal pode ser 
mantida por um único rim, sem que isso 
cause prejuízos à saúde do doador.

O transplante renal é recomenda-
do para pacientes com insufi ciência ir-
reversível – quando os rins perdem as 

Brasil é o terceiro maior transplantador de rim do 
mundo

funções básicas – normalmente provo-
cada pelo avanço de uma doença renal 
crônica. Em geral, esse tipo de condição 
não apresenta sintomas signifi cativos 
nos estágios iniciais, mas se não tratada 
corretamente pode evoluir para quadros 
graves, como insufi ciência renal, em 
que o paciente necessita de tratamentos 
como a diálise e o transplante renal.

Causas
As doenças renais crônicas estão 

diretamente relacionadas a estilos e con-
dições de vida. Alimentação saudável, 
exercícios físicos regulares e ingestão 
de bastante água ajudam a evitar essas 
condições. Tratar e controlar os fatores 
de risco como diabetes, hipertensão, 
obesidade, doenças cardiovasculares e 
tabagismo são as principais formas de 
prevenir doenças renais. O diagnóstico 
precoce ajuda a evitar o avanço da do-
ença na maioria dos casos.

Linha de Cuidado
Em fevereiro, o Ministério da Saú-

de desenvolveu um material para ajudar 
profi ssionais de saúde, gestores públi-
cos e a população a identifi car e tratar 
a doença renal crônica em adultos. As 
informações estão disponíveis na pla-
taforma Linhas de Cuidado (https://
linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/to-
das-linhas), ferramenta interativa criada 
pela Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde, que reúne orientações sobre oito 
temas em saúde: acidente vascular ce-
rebral (AVC); hipertensão arterial sistê-
mica; HIV/aids e obesidade (todos em 
adultos), além do transtorno do espectro 
autista (TEA) em crianças e do diabetes 
mellitus tipo 2, hepatites virais e taba-
gismo em qualquer idade. Mais 17 te-
mas estão em desenvolvimento.

Com informações do Ministério da 
Saúde

Repatriados vindos da 
Ucrânia recebem vacinas 
e assistência médica do 

SUS
O estudante de medicina Leandro 

Brito, de 27 anos, se sentiu aliviado ao 
pisar em terras brasileiras depois de ter 
passado momentos difíceis na Ucrânia 
em meio ao confl ito armado. Ele é uma 
das 68 pessoas, entre adultos e crianças 
repatriados, que chegaram ao País nesta 
quinta-feira (10). “É uma sensação de 
alívio. Tenho a oportunidade de estar 
com a família e de esquecer um pouco 
do caos que vivi lá”, disse.

O voo com o grupo resgatado pou-
sou na Base Aérea de Brasília por volta 
de 12h30. Assim como Brito, todos os 
resgatados fi zeram testes de Covid-19 
e puderam atualizar a caderneta de va-
cinação, por meio de uma ação promo-
vida pelo Ministério da Saúde. O estu-
dante recebeu não só a vacina contra o 
coronavírus mas, também, contra o sa-
rampo e a poliomielite. “Acredito muito 
na ciência. Como acadêmico de medici-
na acho que tenho que dar o exemplo e 
ser um dos primeiros a receber as doses 
necessárias”, afi rmou.

No total, foram dez vacinados con-
tra a Covid-19, quatro contra a tríplice 
viral e cinco contra a poliomielite. To-
dos os tripulantes testaram negativo 
para a Covid-19.

Quem também foi acolhido junto à 
missão de resgate foi o jogador de fu-
tebol Nivaldo Rodrigues Ferreira. Ele 
chegou com a esposa e três fi lhos. “Se 
eu e minha família precisarmos de algu-
ma assistência, vamos procurar atendi-
mento no SUS. É importante, já que as 
crianças passaram por estresse”, avaliou 
o atleta, que disse ainda que acredita 
que essa seja a hora de recomeçar uma 
nova etapa da vida.

O secretário de Vigilância em Saú-
de, Arnaldo Medeiros, foi até a Base 
Aérea e coordenou os trabalhos de tria-
gem dos acolhidos durante a testagem 
e a vacinação. “Ofertamos desde testa-
gem a vacinas para quem tenha tomado 
primeira dose e precise da segunda dose 
ou da dose de reforço. 

Oferecemos toda a garantia de saú-
de para as pessoas”, destacou. Ainda 
seguindo as regras sanitárias do País, 
todos os animais de estimação também 
foram vacinados com a vacina antirrá-
bica.

Publicado decreto sobre 
desobrigatoriedade do 

uso de máscaras em San-
ta Catarina

O decreto que traz novas regras (ht-
tps://doe.sea.sc.gov.br/index.php/downloa-
d/12-03-2022-n-21728/) em relação ao uso 
de máscaras em Santa Catarina foi publica-
do no Diário Ofi cial do Estado neste sábado 
12. Na prática, o que era obrigatório se tor-
na uma recomendação de saúde pública. A 
liberação refl ete as decisões de gestão que 
foram tomadas desde o início de março de 
2020 e que permitiram um cenário epide-
miológico estável.

O decreto traz a vacinação como a 
principal ação de enfrentamento à Covid-19 
e reforça medidas de prevenção necessárias 
para conter a disseminação do coronavírus.

O Estado foi um dos primeiros a decre-
tar medidas de prevenção ao Coronavírus, 
qualifi cou as estruturas hospitalares, aumen-
tou o número de leitos de UTI para mais de 
1.100 no auge da contaminação e ofereceu 
treinamento para os profi ssionais de saúde. 
Santa Catarina ainda mantém índices de va-
cinação acima dos 82% de esquema primá-
rio completo (duas doses ou dose única) e 
possui a menor taxa de letalidade do Brasil, 
1,31%.

Fonte: Assessoria de Comunicação - 
Secretaria de Estado da Comunicação – Se-
com

Parcelamento no cartão 
de crédito é opção para 
cliente da Celesc pagar 

faturas em atraso
A Celesc disponibiliza o parcelamen-

to dos débitos vencidos por meio de cartão 
de crédito. A negociação pode ser feita em 
aproximadamente 80 Lojas de atendimento 
da Celesc, em todas as regiões do estado.

O parcelamento via cartão de crédi-
to pode ser feito para as faturas de energia 
elétrica que estejam vencidas, desde que 
haja uma unidade consumidora (UC) sob a 
titularidade do consumidor (ligada ou com 
a energia cortada por falta de pagamento), 
não podendo estar sem vínculo com a dis-
tribuidora.

É permitido que o cliente faça parcela-
mentos sem a necessidade de apresentação 
da entrada de 33% do valor dos débitos, 
procedimento exigido na negociação padrão 
com a empresa, quando o pagamento não é 
realizado com cartão de crédito.

Com informações Assessoria de Im-
prensa – Celesc
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Coluna Pelo Estado
Pelo Estado 10 e 11 de março de 2022

TRE de SC tem novo presidente 
e cidadãos podem regularizar 

pendências eleitorais pela Internet

Em sessão solene que aconteceu 
nesta quinta-feira(10) foi empossado o 
novo presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina, o desembar-
gador Leopoldo Augusto Brüggemann. 
“Principal desafi o da minha gestão será 
entregar à sociedade catarinense as 
eleições gerais de 2022 e combater a 
desinformação com informação segura 
e imediata”, enfatiza. Atualmente ele é 
vice-presidente e corregedor regional 
eleitoral e assumirá o cargo em substi-
tuição ao Dr. Fernando Carioni. A nova 
gestão terá o desembargador Alexandre 
d’Ivanenko como vice-presidente e cor-
regedor regional eleitoral. A cerimônia 
aconteceu na sala de sessões Ministro 
Teori Zavascki, do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina com transmissão ao 
vivo pelo canal do TRE no YouTube. 
Em ano eleitoral o tribunal reforça que 
serviços como pedido de título de elei-
tor, transferência de local de votação, 
atualização de dados cadastrais, emissão 
de certidões e guias de multas estão dis-
poníveis pelo atendimento virtual, sem 
a necessidade de ir até um cartório. O 
prazo para resolver qualquer pendência 
é 4 de maio. Este mês foi retomado o 
atendimento presencial nos cartórios e 
centrais de atendimento em todo estado, 
por meio de agendamento obrigatório. 
Mesmo assim, a sugestão é tentar resol-
ver pela Internet para evitar aglomera-
ção por causa da Covid. O agendamento 
pode ser feito no site www.tre-sc.jus.br 
em atendimento online, ou pelo disque-
-eleitor no 0800 647 3888. Para o aten-
dimento presencial o TRE/SC tem nor-
mas de prevenção da pandemia como 
usar álcool 70% nas mãos antes de ser 
atendido, máscara de proteção facial co-
brindo o nariz e a boca e distanciamento 
mínimo de 1,5 metros entre as pessoas. 
Quem deixar de atender às exigências 
de biossegurança obrigatórias terá aces-
so negado. O ingresso no cartório elei-
toral será individual e permitido acom-
panhante somente para menores de 18 
anos, idosos, pessoas com defi ciência 
física, intelectual ou com difi culdades 
de locomoção. Antes de agendar os ci-
dadãos devem verifi car se tem multa 
eleitoral em aberto e pagar.  

1001 associados
O empresário de Criciúma, Claiton 

Pacheco, assumiu essa semana a presi-
dência da ADVB/SC até 2023. “Quere-
mos fazer uma ADVB/SC que impulsio-
ne ambientes de negócios e, para isto, 
defi nimos alguns pilares que sustentarão 
nossa gestão”, explica Galdino. A nova 

diretoria tem 40 membros. O grupo é 
dividido em sete regiões: Grande Flo-
rianópolis, Litoral, Norte, Oeste, Meio 
Oeste, Sul, Vale do Itajaí e Serra, a mais 
nova regional em Santa Catarina. Gal-
dino é o primeiro presidente da entidade 
de fora da Grande Florianópolis e uma 
das metas da nova gestão é buscar 1001 
novos associados, modernizar e regio-
nalizar. Na posse teve até interações 
com o robô Beo, mais novo integrante 
da equipe.

 Time do PL
O senador Jorginho Mello (PL), 

pré-candidato ao governo, vem refor-
çando a sigla pelo estado e aparando 
muitos confl itos. Em Criciúma, o de-
putado federal Daniel Freitas (ex-PSL) 
ingressou no PL e vai à reeleição ten-
do como concorrente a jornalista Júlia 
Zanatta (PL).  No Oeste, a deputada 
federal Caroline de Toni também assi-
nou fi cha no PL e deverá enfrentar a vi-
ce-governadora Daniela Reinehr (PL). 
Também tem arestas nas candidaturas à 
Assembleia Legislativa do PL. 

Congestionado
Vários municípios terão excesso 

de candidaturas nas eleições deste ano. 
Só em Criciúma, por exemplo, estão 
cotados para concorrer a deputado fe-
deral a deputada Ada de Luca e o de-
putado Luiz Fernando Vampiro, atual 
secretário estadual da Educação, ambos 
do MDB; a deputada Geovania de Sá 
(PSDB), que busca a reeleição, assim 
como Ricardo Guidi (PSD) e a vereado-
ra Giovana Mondardo (PCdoB), além 
dos dois candidatos do PL e os candida-
tos de outros municípios próximos.

Na luta
O deputado federal Carlos Chiodi-

ni (MDB), de Jaraguá do Sul, um dos 
principais apoiadores da candidatura do 
prefeito local, Antídio Lunelli ao go-
verno, é sondado para ser o vice numa 
chapa com o governador Carlos Moi-
ses (ainda sem partido), que esteve em 
Brasília, conversando para ingressar no 
Republicanos, com as bênçãos do depu-
tado e bispo, Sérgio Motta. Resta saber 
como se comportará a sigla nesta pos-
sível aliança. Antídio está conversando 
com o Podemos, PSDB, PSD e outras 
siglas, fortalecendo seu nome.

 No jogo
O prefeito de Chapecó, João Ro-

drigues (PSD), esteve reunido em Flo-
rianópolis com lideranças do PSD, 
PSDB, PP e União Brasil. Pressão para 
ele voltar a ser candidato nas eleições 
deste ano. O Podemos também foi con-
sultado.

Bancada do Oeste propõe fundo 
para combater a estiagem na 

região

Os deputados da bancada do Oeste 
na Alesc trataram em reunião essa se-
mana da proposta que será apresentada 
ao governo estadual, para criar um fun-
do voltado ao combate à estiagem na 
região. O encontro aconteceu na sala de 
reuniões da presidência e uma minuta 
de projeto será entregue ao Executivo 
nos próximos 15 dias. Os recursos serão 
para obras estruturantes, em especial 
cisternas. De acordo com o coordena-
dor da bancada, deputado Valdir Cobal-
chini, os deputados do Oeste devem se 
reunir com o governo na próxima sema-
na para discutir a criação do fundo e de 
onde viriam os recursos. “O objetivo é 
priorizar obras estruturantes de combate 
à estiagem. Na reunião com o governo, 
pretendemos apresentar nossa proposta 
e esperamos que o Executivo apresente 
a sua”, destacou. Outra pauta levantada 
foi a situação das rodovias que, segun-
do Cobalchini, preocupa os deputados 
do Oeste no que se refere ao andamen-
to de obras que foram anunciadas para 
vias estaduais e federais que cortam a 
região. “Queremos convidar o secretá-
rio estadual da Infraestrutura e Mobi-
lidade, Thiago Vieira, para apresentar 
como está a execução dessas obras. 
Queremos saber em que estágio elas 
estão, se já houve ordem de serviço, se 
estão em fase de projeto ou em processo 
de licitação”, explicou. O coordenador 
afi rmou que, no momento, o combate à 
estiagem é a prioridade da bancada, mas 
o grupo vai retomar outras pautas, como 
questões relacionadas à saúde, seguran-
ça e sobre a oferta de vôos comerciais 
de Florianópolis para o Oeste. O encon-
tro contou a presença do presidente da 
Alesc, Moacir Sopelsa, dos deputados 
Maurício Eskudlark, Marlene Fengler, 
Luciane Carminatti, Nilso Berlanda e 
Mauro de Nadal.

Sistema de educação
O Senado aprovou essa semana 

o relatório do senador Dário Berger, 
que institui o Sistema Nacional de 
Educação, uma demanda histórica 
do país, prevista na Constituição Fe-
deral e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação. Atualmente o Brasil 
conta com um sistema de seguran-
ça pública e outro de saúde, o SUS, 
mas até então, não tem um para or-
ganizar, modernizar, e melhorar a 
qualidade do ensino. A matéria se-
gue agora para análise na Câmara dos 
Deputados.

Exclusivo
Em roteiro por Rio do Sul, o se-

cretário estadual da Agricultura, Altair 
Silva, foi presenteado com um pingente 
de vidro, dentro do qual uma semente 
de trigo leva seu nome inscrito. A lem-
brança foi dada por Harry Dorow, pre-
sidente da Cravil (Cooperativa Regional 
Agropecuária Vale do Itajaí). Altair e 
Dorow trataram do Programa Terra Boa, 
por meio do qual o governo do Estado 
vai investir R$ 10 milhões para apoiar o 
plantio de mais de 20 mil hectares de tri-
go, triticale, aveia e centeio, cereais de 
inverno destinados à fabricação de ração 
e produção de silagem.

  
Transplantes

O vice-presidente da comissão de 
Saúde da ALesc, deputado Dr. Vicente 
Caropreso está preocupado com o crité-
rio adotado pela secretaria estadual da 
Saúde para defi nir os hospitais autoriza-
dos a realizar cirurgias de transplantes. 
Na visão dele, que é médico, o governo 
não está sabendo aproveitar a estrutura 
e o corpo médico qualifi cado montado 
em alguns hospitais, direcionando um 
número reduzido de procedimentos. 
Ele salienta que a secretaria poderia fa-
zer uma revisão da distribuição dessas 
cirurgias para que o estado tenha mais 
centros de excelência em medicina.

Educação
O IFSC terá um novo prédio para 

pesquisa e inovação daqui dois anos. 
As obras do campus Florianópolis co-
meçaram essa semana, vão benefi ciar 
cerca de oito mil alunos e teve recursos 
de emenda especial do deputado federal 
Hélio Costa, de R$ 3 milhões. Depois 
de pronto vai oferecer à comunidade 
aulas dos cursos técnicos de eletrotéc-
nica, mecânica, eletrônica, mecatrônica, 
manutenção automotiva, meteorologia, 
astronomia, além das engenharias elé-
trica, eletrônica e mecatrônica, do curso 
bacharel em design e mestrado em siste-
mas de energia.

Mulheres
Essa semana foi aprovado o proje-

to que cria a procuradoria Especial da 
Mulher da Câmara Municipal de Crici-
úma. De autoria da mesa diretora, dará 
maior representatividade, visibilidade e 
destaque às mulheres na política e aju-
dará combater a violência e discrimina-
ção.  Também visa qualifi car os debates 
de gênero no parlamento e encaminhar 
aos órgãos competentes as denúncias da 
população.

Produção e edição: Luciana Mariot
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Espaço do Campo

Epagri ganha Prêmio Ex-
pressão de Ecologia
A Epagri conquistou mais uma vez 

o Prêmio Expressão de Ecologia, com o 
projeto Sistema Orgânico de Produção 
de Tomates em Santa Catarina (Toma-
torg). Com 23 troféus Onda Verde con-
quistados, a Epagri fi rma-se como a 
principal vencedora da premiação. 

O Tomatorg reúne o conhecimento 
gerado por quase duas décadas de pes-
quisa, com trabalhos de experimentação 
agrícola, pesquisas participativas com 
produtores tradicionais de tomate orgâ-
nico e pela experiência de técnicos da 
Epagri envolvidos com a cadeia produ-
tiva, e foi conduzido em parceria com 
mais de 12 associações de produtores 
orgânicos de Santa Catarina, que reú-
nem mais de 150 famílias, que adotam 
integralmente ou em partes os concei-
tos preconizados no Tomatorg. Como 
resultados listados da implantação do 
sistema estão a redução do uso de agro-
tóxicos em centenas de litros, o desen-
volvimento do primeiro cultivar de to-
mate do Brasil voltado para o sistema 
orgânico, o SCS375 Kaiçara, a redução 
do uso de adubos químicos e o aumento 
da rentabilidade do agricultor.

O tomate é uma das hortaliças mais 
difíceis de serem cultivadas, indepen-
dente do sistema de produção. Com 
base nessa premissa, o Tomatorg dis-
ponibiliza ao produtor rural um sistema 
de produção baseado em tecnologias 
sustentáveis, destinado aos agricultores 
orgânicos, mas que pode ser utilizado 
em qualquer outro sistema de produção 
rural, onde a carga de agrotóxicos será 
reduzida. O sistema aborda pontos im-
portantes para a produção sustentável de 
alimentos, como certifi cação e diretrizes 
das certifi cadoras, bem como questões 
técnicas específi cas, como controle al-
ternativo de pragas e doenças, uso de 
caldas e manejo ecológico de pragas.

Tomate Kaiçara
O lançamento do cultivar SCS375 

Kaiçara foi um dos resultados mais 
signifi cativos do projeto. O processo 
de seleção para desenvolvimento da 

planta teve início no ano de 2003 e fi -
nalizou em 2016, quando foi lançado 
ofi cialmente pela Epagri. Por ser mais 
tolerante às pragas e doenças, o cultivar 
facilita o manejo do produtor orgânico e 
reduz a necessidade de agrotóxicos em 
lavouras comerciais.

Os pesquisadores da Epagri traba-
lharam em diversas frentes: produção 
de mudas e escolha dos cultivares, com 
destaque para a enxertia e adubação or-
gânica de mudas; manejo cultural, como 
tutoramento, irrigação, espaçamentos; 
adubação orgânica com base em com-
posto; controle de plantas daninhas; 
cultivo protegido, desde a construção 
até o manejo ambiental; manejo das 
principais pragas e doenças; e colheita, 
armazenagem e comercialização.

A publicação está disponível para 
livre download no site da Epagri, com 
linguajar acessível para os diferentes 
agentes da cadeia produtiva do tomate. 
Os interessados também podem aces-
sar um compilado com a informações 
do Tomatorg através do Epagri MOB, 
o aplicativo ofi cial da Epagri, que está 
disponível gratuitamente para iOS e 
Android. Dentro do aplicativo, é preci-
so clicar na aba EpagriTec, depois em 
tomates, sistemas de produção, produ-
ção orgânica (Tomatorg).

Sobre o prêmio
O troféu Onda Verde será entregue 

à Epagri durante o Fórum de Gestão 
Sustentável 2022, que acontece no dia 
27 de maio em Florianópolis.

Com informações da Assessoria de 
Imprensa - Epagri

Alface desenvolvida pela 
Epagri prova resistência 
à falta de chuvas e exces-

so de calor
O calor excessivo do verão e a es-

tiagem que atinge Santa Catarina desde 
2019 não foram grandes problemas para 
os produtores rurais que optaram por 
cultivar a alface Litorânea, desenvolvi-

da pela Estação Experimental da Epagri 
em Itajaí. 

O cultivar de alface SCS374 Lito-
rânea resulta de um prolongado traba-
lho de seleção de plantas, realizado por 
cerca de 10 anos pelos pesquisadores da 
Epagri. Desenvolvida para ser produzida 
dentro do sistema orgânico, a alface se 
provou resistente à pouca chuva. 

Outra vantagem relatada pelos pro-
dutores da alface litorânea diante do ca-
lor é a sua alta resistência à queima de 
borda (tip burn). Quando a temperatura 
do ambiente está muito alta, a alface en-
contra difi culdade de translocar cálcio, o 
que causa a doença. Contudo, a alta ca-
pacidade da litorânea de assimilar cálcio 
do solo faz dela mais resistente à queima 
de borda. A doença pode fazer com que 
a planta perca folhas, peso e, em casos 
extremos, torne-se inviável para comer-
cialização.

Os produtores da Litorânea têm 
percebido no material uma capacidade 
de superar pressões das viroses que nor-
malmente atacam esta hortaliça. Aliado 
a tudo isso, se destaca o tamanho e o 
elevado número de folhas da alface da 
Epagri, que a fazem alcançar preços me-
lhores no mercado, além de uma maior 
fl exibilidade na hora da colheita, esco-
lhendo um período de melhores preços 
para colocar sua alface no mercado.

A litorânea foi desenvolvida para o 
sistema orgânico de cultivo, mas tam-
bém se adapta perfeitamente ao cultivo 
convencional. podendo ser produzida 
tanto em campo aberto como em estufa 
ou em hidroponia.

Governo Federal lança 
Plano Nacional de Fer-
tilizantes para reduzir 

dependência do produto 
importado

Foi lançado o Plano Nacional de Ferti-
lizantes com medidas para reduzir a depen-
dência do produtor rural brasileiro em rela-
ção ao fertilizante importado. O plano é uma 
referência para o planejamento do setor até 
2050. 

A iniciativa buscará readequar o equilí-
brio entre a produção nacional e a importa-
ção. A intenção é atender à crescente deman-
da por produtos e tecnologias de fertilizantes, 

de forma a viabilizar que o Brasil tenha mais 
autonomia, com um percentual reduzido de 
dependência externa para o fornecimento 
dos fertilizantes ao produtor.

Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª posi-
ção mundial com cerca de 8% do consumo 
global de fertilizantes. A estimativa é que 
85% daqueles utilizados no Brasil sejam 
importados, em um mercado global com 
poucos fornecedores. A ideia é que, com o 
Plano Nacional de Fertilizantes, seja possí-
vel diminuir a dependência de importações, 
em 2050, dos atuais 85% para 45%, mesmo 
que a demanda por fertilizantes dobre nesse 
período.

Os fertilizantes são responsáveis por 
fornecer nutrientes para as plantas, por isso 
são essenciais para o Brasil que é o quarto 
maior produtor mundial de grãos, sendo res-
ponsável por 7,8% da produção total mun-
dial.

Menor dependência e inovação
A elaboração do plano foi iniciada em 

2021, sob a coordenação da Secretaria Es-
pecial de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência da República, e foi formalizada nes-
ta sexta-feira por meio de decreto assinado 
pelo Presidente Jair Bolsonaro.

O documento tem 80 metas e 130 ações 
estruturantes de curto e longo prazo. Um 
exemplo é o mapeamento de obras parali-
sadas que, uma vez retomadas e concluídas, 
podem aumentar a produção nacional de 
fertilizantes. Outro é a previsão de investi-
mento na formação e capacitação de profi s-
sionais para atuarem no setor de tecnologia 
de fertilizantes.

Além de ter o objetivo de reduzir a 
dependência externa, as diretrizes do Plano 
Nacional de Fertilizantes abordam uma po-
lítica fi scal favorável ao setor para ampliar 
a produção competitiva de fertilizantes, tais 
como o incremento de linhas de fomento ao 
produtor, incentivos a ações privadas, ex-
pansão da capacidade instalada de produção 
e melhorias na infraestrutura e logística na-
cionais.

O plano ainda apresenta oportunidades 
de produção com novas tecnologias e sus-
tentabilidade ambiental em relação a produ-
tos emergentes, como os fertilizantes orga-
nominerais e orgânicos - adubos orgânicos 
enriquecidos com minerais, por exemplo - e 
os subprodutos com potencial de uso agrí-
cola, como os bioinsumos e biomoléculas, 
os remineralizadores, nanomateriais, entre 
outros.

Caravana
Também foi assinado um termo para 

viabilizar a Caravana Embrapa FertBrasil, 
prevista no Plano. A caravana prevê visi-
tas técnicas aos principais polos agrícolas 
com o objetivo de levar conhecimento e 
tecnologia ao produtor rural brasileiro para 
o uso efi ciente de fertilizantes. De acordo 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, a caravana terá impacto 
imediato capaz de promover uma economia 
de até 20% no uso dos fertilizantes, já na 
safra 2022/2023, e resultar em até um US$ 
1 bilhão de economia para o produtor rural 
brasileiro.
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EsportesExperiência prevalece 
no primeiro dia do Rally 

Minas Brasil
O mais puro rally cross-country mar-

cou a sexta-feira no 4º Rally Minas Brasil, 
etapa de abertura do Campeonato Brasileiro 
CBA e CBM, na região de Araxá (MG). Afi -
nal, a expectativa de um percurso que testas-
se homens e máquinas e permitisse acelerar 
forte se confi rmou na especial cronometrada 
de 185,2 quilômetros. Os competidores pou-
co aproveitaram da bela paisagem, que pas-
sou rápido, mas se divertiram com trechos 
de cascalho e outros mais lisos; a travessia 
de serras com curvas sinuosas e o trial – as 
partes pedregosas e de erosões que exigem 
um pouco mais de prudência. Neste sábado 
(12), após mais um dia de desafi o, serão co-
nhecidos os vencedores desta edição.

Não por acaso, os mais rápidos nas três 
categorias foram pilotos e navegadores ex-
perientes e acostumados a conquistas. Nas 
motos, o francês Adrien Metge (Yamaha), 
atual campeão brasileiro e do Sertões, su-
perou outro estrangeiro: o argentino Martín 
Duplessis, que estreia na equipe Honda. E 
conquistou uma vantagem importante no ca-
minho para confi rmar a vitória geral.

Integrante da 'família da poeira', Bruno 
Varela e o navegador Gustavo Bortolanza 
(Can-Am) saíram na frente entre os UTVs. 
A dupla superou por 1min24 Cristiano Ba-
tista e Robledo Nicoletti (Can-Am), que 
correm praticamente em casa – são de Patos 
de Minas. Reinaldo Varela, pai de Bruno, fe-
chou o dia como o quarto mais rápido.

Nos carros, Denísio Casarini e Ivo 
Mayer levaram o Buggy Giaff one V8 à pri-
meira posição, à frente de Rodrigo Aché e 
Luís Felipe Eckel (Ford Ranger V8 T1) e de 
Gunter Hinkelmann e Deco Muniz (Mitsu-
bishi L200 Triton ER).

Defi nição
Neste sábado (12) os competidores do Rally 
Minas Brasil encaram uma especial de 187 
quilômetros totalmente diferente da primei-
ra, passando por Tapira e Sacramento. A pro-
messa é de mais um percurso com diferentes 
condições de piso; subidas e descidas, partes 
sinuosas; rápidas e mais trial. Ao todo, 78 
veículos iniciaram a prova.

Fonte: Liberdade de Ideias 

Adrien Metge 
(Kevin Castilho / DFotos)

Bruno Varela e Bortolanza 
(Doni Castilho / DFotos)

Presente maravilhoso!
O pessoal do Pedala + Corupá conse-

guiu, novamente, fazer um pedal e, como 
prêmio, ganhar estas imagens, (sem fi ltro 
nas fotos).

A equipe saiu de Corupá às 02:30h, 
chegando no alto do Pico Malwe às 05h, 
em tempo de ter esta visão maravilhosa do 
amanhecer.

Vanderleia Milnitz explica “Foi super-
-rápido, logo após estas fotos, já fechou de 
neblina. Parece que estava nos esperando.”, 
comemorou.

Deste pedal participaram 7 bikers que 
enfrentaram a subida considerada difícil, 
mas que valeu à pena.

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

A Vanda mandou um convite especial-
mente pra você que tem vontade de pedalar, 
mas falta companhia, ou diversas dicas pra 
te tirar do sofá e ajudar a pedalar.

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

Obrigado pelas fotos, Vanda.

Taça Brasil de Futsal 
será em Joinville

A Taça Brasil de Futsal de 2022 prome-
te ser uma das mais fortes dos últimos anos. 
Se não bastasse a presença do Jaraguá Futsal 
(campeão catarinense), Magnus (campeão 
paulista), Cascavel (campeão paranaense e 
da LNF) e Atlântico (campeão gaúcho), a 
competição também terá a presença do JEC/
Krona, que foi confi rmado após a Confede-
ração Brasileira de Futsal (CBFS) transferir 
a competição de Dourados (MT) para Join-
ville, ganhando a vaga por ser sede do tor-
neio, que será realizado de 14 a 20 de agos-
to. O campeão vai para Supercopa, que dá 
vaga para Libertadores.

Vale lembrar que o Aurinegro é o maior 
campeão da Taça Brasil com sete taças, sen-
do que a última foi conquistada em 2015 – 
as outras foram em 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008.

“Independentemente da força das equi-
pes, o Jaraguá está com um elenco com-
petitivo e vai jogar de igual para igual na 
disputa pelo título. Vamos nos preparar e 
lutar muito para trazer mais esse título para 
Jaraguá do Sul. É mais um caminho para o 
nosso grande sonho de ser campeão mun-
dial”, destacou Flavio Sartori, presidente do 
Jaraguá Futsal.

Já o Joinville, que sediou o campeona-
to em 2012, tem dois troféus no currículo, 
faturados em 2011 e 2017.

Fonte: Avante Esportes – foto: divulga-
ção/JEC Futsal

Arena recebe mais uma 
etapa de melhorias

A quadra esportiva da Arena Jaraguá 
recebeu intervenção e nova pintura recen-
temente. Quase 530 latas de tinta especial 
para piso esportivo foram doadas, fruto de 
uma parceria entre a Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer, AD Jaraguá e Weg Tintas.

Desde 2017, há um processo de refor-
mas, revitalização, limpeza e implantação 
de áreas de lazer, tornando o local um ponto 
de encontro de famílias para a prática de ati-
vidades esportivas e recreativas.

A Arena Jaraguá foi inaugurada em 
2007, conta com mais de 20 mil metros qua-
drados de área construída com investimento 
da ordem de R$ 17 milhões do Governo do 
Estado e do município.

O local conta com quatro quadras, 
sendo duas para esportes de areia e duas 
reservadas para streetball, playground, 
além do local destinado para a prática 
de calistenia, cujos equipamentos em 
aço inox foram instalados em 2019. Os 
frequentadores têm acesso aos banhei-
ros externos da Arena, inclusive no perí-
odo noturno e aos fi ns de semana.

Está em construção um Centro de 
Treinamento que terá espaço de quase 
dois mil metros quadrados. O projeto 
prevê duas quadras poliesportivas com 
arquibancadas, vestiários, banheiros, 
sala administrativa e depósito/almoxa-
rifado. O equipamento público passa a 
atender demanda importante com o trei-
namento das equipes de rendimento das 
diversas modalidades ligadas à Secel. 

Abertas as inscrições 
para a Bolsa Desportiva 
Municipal de Jaraguá do 

Sul
Prossegue até 11 de abril o período de 

inscrições para o edital de chamamento que 
seleciona atletas e paratletas para o Progra-
ma Bolsa Desportiva Municipal. Este cha-
mamento atenderá até 354 bolsas divididas 
em 11 categorias, e serão pagas no período 
de abril a dezembro, podendo ser pleiteadas 
por desportistas a partir de 14 anos. As ins-
crições serão efetuadas exclusivamente na 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Lazer.

A Bolsa tem entre os objetivos valo-
rizar e apoiar atletas, paratletas e técnicos, 
participantes do desporto educacional e de 
alto rendimento; incentivar jovens valores; 
além de desenvolver a prática do esporte 
como meio de promoção social, mediante a 
concessão de bolsas remuneradas e incenti-
vos técnicos e materiais.

O Programa benefi cia as modalidades 
ligadas à Secel, com prioridade àquelas em 
que o município vem apresentando melhor 
desempenho técnico, mediante série his-
tórica de resultados em eventos ofi ciais de 
âmbito municipal, estadual, nacional e in-
ternacional, reconhecidos pelas entidades 
nacionais de administração do Esporte e re-
conhecidas ou vinculadas ao Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB), Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) ou ao Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB).
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Cultura

Divulgado o resultado do 
11º Salão Victor Meirelles

A Fundação Catarinense de Cultura 
(FCC) divulgou nesta sexta-feira, 11, o 
resultado da avaliação da Comissão Au-
tônoma de Seleção do 11º Salão Nacio-
nal Victor Meirelles, com a pontuação 
dos proponentes.

O período de entrega dos trabalhos 
é de 14 a 25 de março. A exposição do 
11º Salão Nacional Victor Meirelles está 
prevista para ocorrer entre 15 de abril e 
15 de junho no Museu de Arte de Santa 
Catarina (Masc). 

O Edital tem valor total de R$ 215 
mil. Serão contempladas proposições 
de trabalhos artísticos nas modalidades 
de Desenho, Escultura, Fotografi a, Gra-
vura, Instalação, Objeto, Performance, 
Pintura, Videoarte, outras mídias con-
temporâneas e novas tecnologias.

Dúvidas e/ou pedidos de informa-
ções devem ser enviados exclusivamen-
te pelo e-mail: duvidasvictormeirelles@
fcc.sc.gov.br .

Fonte: Assessoria de Comunicação 
Fundação Catarinense de Cultura

Já garantiu o seu ingresso para o 
Gala de Aniversário da Escola Bolshoi?

Corre no site da enjoyticket (link 
na bio) e não perca tempo. 

O espetáculo é presencial nos dias 
15 e 16 de março.

Vem comemorar com a gente o ani-
versário de 22 anos do Bolshoi Brasil!

Ofi cina “Despertar do 
corpo em cena”

Todos os atores passam por um 
processo de desenvolvimento e aperfei-
çoamento para construir um corpo dis-
ponível para a cena. Essa ofi cina tem a 
intenção de despertar e movimentar cor-
pos de atores e não atores, e convidar os 
participantes a vivenciar a preparação 
para a experiência que é estar no palco.

A ofi cina DESPERTAR DO COR-
PO EM CENA tem 15 vagas disponíveis 
e será ministrada por Dandara Mendes, 
do Teatro ContraPonto. A ofi cina ocor-
rerá nos dias 15, 16, 22, 23 e 24 de mar-
ço de 2022, sempre das 19h as 21h na 
SCAR, com carga horária total de 10h.

Os encontros serão presenciais, po-
rém caso torne-se necessário, o formato 
será adaptado para o modo online. Na 
semana anterior às ofi cinas será solici-
tado a apresentação de comprovante de 
vacinação para COVID-19. O uso de 
máscaras é obrigatório.

A ofi cina é gratuita e é voltada para 
maiores de 16 anos e, caso necessário, 
haverá acompanhamento de intérprete 
de libras. As inscrições serão feitas no 
site www.scar.art.br.

Em caso de mais inscritos que va-
gas disponíveis, será realizada seleção 
de participantes.

Esta ação é realizada com aplicação 
de recursos federais da Lei Aldir Blanc, 
e operacionalizada pela Prefeitura Mu-
nicipal de Jaraguá́ do Sul.

Inscrições acesse https://scar.art.br/

Decoração da Osterbaum 
abre as celebrações da 

Páscoa em Corupá

Em Corupá, a celebração da Páscoa 
começou a ser preparada nesta quarta-
-feira(09) com a decoração da oster-
baum na praça Artur Müller.

Neste ano, além da Árvore da Pás-
coa a decoração contará com a presença 
de um casal de coelhos e quatro cestas 
de Páscoa. Também estão sendo orga-
nizados dois eventos que ocorrerão na 
Praça nos dias 03 e 16 de abril.

Dorli Artesanato
Fone/Whats: (47) 99250-3407
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Sobre a Escrita 

O livro começa com um relato 
íntimo e honesto das memórias e ex-
periências de Stephen King, desde a 
infância até a carreira literária, pas-
sando pelos vícios em drogas e por 
um acidente quase fatal. Essa narra-
tiva autobiográfi ca introduz com per-
feição os conselhos de King sobre a 
profi ssão de escritor, já que contempla 
os livros e fi lmes que o infl uenciaram 
na juventude, seu processo criativo de 
transformar uma ideia em um novo 
livro, os acontecimentos que inspi-
raram seu primeiro sucesso e muito 
mais. (Amazon)

A Arte de Escrever

O grande escritor fala sobre a difícil 
arte de escrever com irreverência e hu-
mor Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
é um dos mais importantes fi lósofos 
alemães. Ele achava que o mundo nada 
mais era do que uma representação for-
mada pelo indivíduo. Infl uenciou Freud, 
Nietzsche e Bergson com seu pessimis-
mo e foi o responsável por introduzir o 
budismo à metafísica alemã. Foi além 
do idealismo kantiano e tinha em Hegel 
seu principal opositor. Suas obras mais 
importantes são O mundo como vontade 
e representação (1819) e Parerga e Para-
lipomena (1851).

Fahrenheit 451

Um clássico da fi cção científi ca e da 
literatura distópica, Fahrenheit 451 foi 
escrito originalmente como um conto: 
"O bombeiro", contido no volume Pra-
zer em Queimar: histórias de Fahrenheit 
451. Incentivado pelo seu editor, trans-
formou a ideia inicial em um romance, 
que se tornou um dos livros mais in-
fl uentes de sua geração – e também um 
dos mais censurados e banidos de todos 
os tempos. (Amazon)

Tipos de Leitura
Você já parou para pensar que lemos diariamente, de várias formas, por vários 

motivos? Somos todos leitores! Lemos desde palavras a expressões corporais, le-
mos placas de transito, rótulos de produtos e, claro, livros, revistas, jornais...

Pensando nisso fui buscar quais são os principais tipos de leitura e qual a fi na-
lidade de cada uma no nosso dia-a-dia.

Leitura para estudar: esta daqui é inescapável, quem nunca fez aquela carteiri-
nha na biblioteca da escola e tinha prazos para ler, resenhar e devolver. Depois ain-
da no vestibular, mais leituras obrigatórias. Sem contar os inúmeros livros técnicos 
que nos seguem em nossa formação. Este é um período de amor e ódio pela leitura.

Leitura para se informar: jornais, revistas e artigos. Mesmo que breves leituras 
já fazem nosso repertório intelectual crescer, fi camos por dentro do que acontece, 
temos capacidade de expressar opiniões com base em fatos discutidos em inúme-
ros canais.

Leitura por prazer: esta aqui é a minha praia, o prazer de sentar no sofá ou na 
rede com um bom (as vezes até com um ruim) livro apenas para conhecer coisas, 
realidades, sensações novas.

O exercício da leitura é importantíssimo independente de qual o tipo estamos 
falando.

Para mim, a prática da leitura me levou a mais uma paixão, a escrita. Desde 
muito nova escrevia poemas e textos, ao longo do tempo gostei muito de escrever 
discursos, para minhas formaturas, sem contar as inúmeras redações escolares, 
para vestibular e concursos. Recentemente comecei a escrever aqui esta coluna e 
esta prática me traz grande satisfação.

Independentemente do tipo de leitura que estás fazendo no momento, faça o 
seu melhor, pois resultados incríveis provem de sua dedicação.

Você também tem uma experiência legal com livros para compartilhar? Envia 
aqui para nicoleottohabech@gmail.com para a próxima Coluna Na Cabeceira.

Hoje vou compartilhar um livro diferente com vocês.

Autor Ray Bradbury 08/1920-06/2012, conhecido pela Obra distópica Fahre-
nheit 451 (vamos falar mais disso em outro momento). O que trago é a obra Zen na 
Arte da Escrita. Além de ser rápida e agradável, traz conselhos e experiências do 
autor na sua arte. Segundo o autor, devemos encarar uma página em branco com 
curiosidade, entusiasmo e alegria. Não apenas auxilia na arte da escrita, mas tam-
bém traz luz ao segredo dos grandes clássicos da literatura. 

Chegou até mim esta obra na leitura do prefácio de uma coletânea de contos de 
mistério escrita pelo autor Joe Hill, que é fi lho de Stephen King, ou seja, bons livros 
levam sempre a mais bons livros.
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Turismo e Viagens
Por @val.destino

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

Aconteceu na Caminho dos Príncipes

Projeto de Integração Turística Caminho de Peabiru se fortalece para 
ir além dos diálogos

A reunião aconteceu na segunda-feira (07/03), na sede da Amunesc, com 
a presença de prefeitos, secretários de turismo, historiadores, instituição de 
ensino e trade turístico das cidades de Santa Catarina e Paraná. 

Uma ação integrada em prol do projeto turístico, histórico e cultural do 
Caminho de Peabiru na região Norte de Santa Catarina. A possibilidade de 
avanço dos trabalhos locais se tornou mais visível à medida que historiado-
res apresentaram pesquisas e constatações acerca das ramifi cações encontra-
das no trajeto do Caminho, principalmente, nos Campos do Quiriri e Monte 
Crista, região de Joinville e Garuva. 

Nesse quarto encontro, agentes do turismo, cultura e historiadores dia-
logaram sobre as pesquisas e conheceram o case implantado na cidade de 
Peabiru, no Paraná. Lá o município implantou um marco zero dos Caminhos 
de Peabiru, um Museu Municipal, trabalhou uma narrativa, os parceiros, for-
taleceu estadualmente a iniciativa, sinalizou os caminhos, capacitou profes-
sores e inseriu o assunto no currículo escolar, vem desenvolvendo infraestru-
tura e serviços, divulgando e atraindo milhares de turistas.

O Ex-Prefeito de Laguna, Adilcio Cadorin compartilhou estudos reali-
zados na cidade do Sul do estado no contexto do Caminho de São Tomé, ou 
Trilha do Peabiru (como identifi caram) e mostrou a possibilidade de inte-
gração entre as regiões desse Caminho que atravessa Santa Catarina e que 
também compartilha de vários ramais.

No propósito de ser representativo e dar visibilidade ao Caminho, a equi-
pe do gabinete do Vereador Henrique Deckmann (Joinville) mais uma vez 
puxou o diálogo com o apoio da Amunesc e a Prefeitura de Garuva e apro-
ximou a Prefeitura de Joinville. O Reitor da Univille Alexandre Cidral e o 
Diretor do Senac Joinville, Ronaldo Ribeiro colocaram as respectivas insti-
tuições de ensino à disposição do grupo de trabalho na construção da pesqui-
sa, formação de replicadores, guias e toda abrangência do projeto integrado.

Certos de ter entrado em um novo momento do grupo, os pesquisado-
res Ricardo Tiburtius Logullo, André Rockenbach e o vereador Henrique 
Deckmann já apresentaram a proposta de fazer a primeira subida ao Monte 
Crista para uma visita de inspeção da realidade atual e reconhecimento do 
trajeto a ser trabalhado.

Sobre o Caminho de Peabiru
O Sul ainda preserva um Caminho utilizado por povos ancestrais reco-

nhecido historicamente como Caminho de Peabiru. É uma trilha que passa 
por quatro países da América Latina e daqui do Brasil vai ao Peru, atraves-
sando Santa Catarina, com origem em São Paulo. Alguns trechos se mantêm 
preservados, outros, como em Garuva e Corupá, são ramifi cações. Os povos 
indígenas utilizavam esse Caminho para se deslocarem de um lugar a outro 
e algumas ramifi cações passam também pelos rios e pela Baía da Babitonga, 
no cruzamento dos rios Palmital com Cubatão, em Joinville.

       Obras de Referência
Os pesquisadores que participaram do encontro também trouxeram suas 

obras de referência às histórias do Caminho de Peabiru. De Arléto Rocha, o 
livro “Caminhos de Peabiru – História e Memória”. De Adilcio Cadorin, o 
livro “Laguna à Terra Mater: dos Sambaquis à República Catarinense – cro-
nologia histórica”. (Texto: Carolina Winter, assessora de imprensa)

Christine Zwettler Teixeira, Chefe de Turismo de Garuva, disse que essa 
ação nasceu quando a Brasil Primitivo, que em estudos sobre o Caminho 
do Peabiru entrou em contato para fazer um documentário na região. Isso 
somou com a vontade do Vereador Henrique que então realizou essa mobili-
zação aqui na nossa região. 

Para Patrícia Pontaldi da Celebrar Turismo de Joinville, os municípios 
do entorno também podem se benefi ciar com este projeto, agregando valor 

a esse potencial produto, seja na gastronomia, hospedagem ou algum outro 
serviço, desde que esteja de acordo com a essência histórica.

Das cidades presentes da nossa região turística: Joinville, Garuva, Cam-
po Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Araquari, Itapoá, Jaraguá do 
Sul e São Francisco do Sul.

Dicas do que fazer na região

Confi ra dicas de passeios, atividades, pacotes, gastronomia e eventos.

As trilhas e caminhadas por Corupá não param. Belos produtos saindo 
do forno com a colab Montes e Caminhos e Destino Corupá. Vimos a ne-
cessidade de profi ssionalizar as opções para os turistas e visitantes  que vem 
para a região, e também de agregar valor ao próprio local.  

  
Confi ra um pouco mais sobre nosso trabalho: 

VOCÊ SABIA?
A formação rochosa de pedra ferro, 

quartzo e Feldspato, que se destaca de lon-
ge em várias partes da região, localizada na 
serra do mar. Os 3 principais blocos fi cam 
aproximadamente a 842 metros de altura.  O 
nome Morro da Igreja vem da aparência dos 
três cumes, que para muitos lembra as cúpu-
las redondas referência a arquitetura sacra. 
Em seus pés acontece o encontro Rio Natal 
e Rio Vermelho, formando Rio Humboldt 
nome importante, homenagem ao grande 
Naturalista alemão, também referência na 
fundação da cidade Hansa-Humboldt, atual-
mente conhecida como Corupá. 

Curiosidade: O morro da igreja é aces-
sado a mais de 100 anos, por colonizadores 
e europeus que visitaram e residiam na cida-
de de Corupá. Nos anos 50 ela era conheci-
da por alguns grupos excursionistas como 3 
irmãos e cabeça de elefante.


