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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Salvo pelo gongo
Ainda bem que um passarinho me 

lembrou de procurar nos arquivos do 
JDC, ou Corupá novamente seria en-
vergonhada. Seguindo as instruções do 
passarinho de plumagem clara, encon-
trei farto material sobre alguns Festivais 
Gastronômicos que aconteceram na terra 
da Banana Mais Doce das Galáxias.

Por falar em Festival 
Gastronômico

Se não me é falha a memória, o 
primeiro aconteceu em 2017, e só de 
lembrar das guloseimas, me dá água na 
boca. A maior parte dos estabelecimen-
tos gastronômicos de Corupá serviam ao 
menos um prato cujo ingrediente era ba-
nana. Bons tempos.

Ainda falando em gordices
Não tive como evitar e me peguei 

lembrando dos Festivais de Cuca. Ainda 
bem que estou em casa e pude colocar 
uma toalha de banho no colo e deixar a 
baba correr ou me afogaria.

Ainda sobre as gordices
Nos idos de alguns anos atrás, um 

destemido e trabalhador secretário de 
agricultura quase conseguiu realizar a 
primeira Feira do Agricultor, na praça 
(sim, aquela). Ele conseguiu vencer a 
BURROcracia, acertou a assinatura de 
um TAC com o promotor do MP mas, in-
felizmente faleceu antes de ver realizada 
a Feira, e o projeto foi pra uma gaveta 
ou pro lixo.

Por falar em Feira do Agricultor
A Feira ia ter barraquinha com 

agricultores familiares vendendo a sua 
produção de verduras, legumes, frutas, 
queijinho, pão, bolo, cuca, queijo, café, 
melado, enfi m, um monte de coisas pro-

duzidas em suas casas e comercializa-
das ajudando na renda da família.

Por falar em Feira do Agricultor 
II

Existem normas a serem seguidas? 
Sim, existem. Que tal se o poder público 
estendesse a mão e ajudasse a vencer al-
gumas barreiras? Não falo em dar o pei-
xe. Tem tanta verba conseguida pelos 
nobres para fi nalidades nem tão nobres. 
Que tal uma cozinha comunitária, den-
tro dos padrões exigidos pela Vigilância 
Sanitária?

Por falar em Feira do Agricultor 
III 

Até que a obra da cozinha comuni-
tária fi que pronta, não vejo problema sa-
nitário algum em comercializar verdu-
ras e legumes numa Feira, quando estes 
mesmos produtos são comercializados 
nos Ceasa’s e supermercados, sem os-
tentar selo SIM, SIE ou SIF. Nem vou 
falar do peixe, dos bolos e cucas, dentre 
outros produtos. 

Por falar em Selo 
Dizem que não é apenas o selo 

SIM, SIE ou SIF que falta nos produtos 
“industrializados” (sim, é industriali-
zado aquele pão ou a cuca assados no 
fogão a lenha na casa da Oma). Precisa 
de uma etiqueta apresentando os seus 
ingredientes e quantidades, além de ou-
tras informações. Tudo isso poderia ser 
vencido com uma pitada de boa vonta-
de, no lugar do peso excessivo de “sou 
otoridade”.

Preciso de ajuda
Coisa bem simples. Alguém que se 

disponha a segurar uma placa oferecen-
do ajuda aos turistas. A ajuda não é mui-
to simples, precisa conhecer a cidade e 
os pontos turísticos. Se cobrar R$ 1 por 
informação, pode fi car milionário.

Ainda sobre indicar os pontos 
turísticos

Uma ideia que um dia foi boa e até 

agora não a promoveram a uma ação 
que a transformasse numa realidade. 
Um dia alguém “tive” a ideia de pintar 
um mapa naquele paredão existente na 
praça(aquela mesma), indicando os pon-
tos turísticos da cidade, e como chegar 
até eles saindo de um ponto identifi cado 
com o famoso “você está aqui”.

Façam suas postas
Quem vencerá o emocionante 

cabo de guerra? A disputa já tomou 
as ruas e os bares da cidade. De um 
lado tem uma pessoa que disse que o 
município não consegue se estruturar 
a tempo, do outro lado, uma pessoa 
que disse que consegue. No meio da 
discussão, simplesmente as pessoas 
que vão pagar a conta ou o mico.

Passarinho do Djanho
Um passarinho, daqueles com 

plumagem multicolorida e que não 
possue o que fazer, me fez uma per-
gunta que eu não consegui responder. 
Alguém pode me ajudar? Por favor?

Passarinho do Djanho, a pergunta 
O infeliz, que ainda vive graças a 

inexistência de chiloida na minha casa, 
fez uma pergunta simples: “Se a Maria 
Fumaça para em Rio Natal pro pessoal 
almoçar; se quando chega em Corupá 
o pessoal desembarca do trem e rapida-
mente são embarcados nos ônibus, sem 
o tempo necessário para visitarem todas 
as barracas com produtos corupaenses 
instaladas na estação; se não conseguem 
tempo nem para ir até a praça(aquela) e 
voltar pra estação; se até as agências de 
viagem de Jaraguá do Sul deixaram de 
comercializar o passeio, quem está ga-
nhando com esse passeio? “

E o Luciano, heim?
Luciano Hang(o Velho da Ha-

van), querendo ser senador, fez que 
ia, mas não foi, e acabou fondo. Fez 
que ia pro PL, mas não foi, e dizem
que acabou fondo pro PSD. Duvido. 

Por falar em eleição
Alguns partidos já defi niram uma 

estratégia válida, mas estranha. Vão lan-
çar o número máximo permitido de can-
didatos, pra tentar eleger o majoritário. 

Ainda falando em eleições
Tem um partido cujos integran-

tes estão divididos. Uma parte sen-
tindo saudades de um certo Luiz, e 
a outra parte, nem tanto. Em verda-
de, depois que ele morreu, o partido 
viveu alguns estertores. Mas nunca 
mais foi o mesmo partido.

Por falar em Luiz
Existindo vida após a morte, ima-

gine a agonia do Luiz em ver que o cas-
telo que tanto lutou para construir, está 
se desmanchando com uma facilidade 
impressionante. Exatamente como um 
castelo de areia. E o primeiro sinal deste 
desmonte veio em 2018, apenas 3 anos 
após o seu passamento.

Qual o gênero do fi lme?
Aguardando as prévias dos parti-

dos, o fi lme é de suspense. Lendo um 
roteiro que me enviaram onde constam 
num dos papéis o Carlos Moisés, num 
outro papel o Raimundo Colombo e 
num outro papel alguém interpretando 
Cesar(aquele dos Idos de Março, o Julio 
Cesar que recebeu 23 punhaladas), eu 
penso que é ação; o último fi lme em car-
taz tem um fugitivo da cadeia, que saiu 
pela porta da frente como se nada tives-
se acontecido e se fazendo de vítima, 
pretendendo concorrer a cargo eletivo. 
Como ele é alérgico a ovo, considera-
mos este fi lme uma comédia.

Pra não dizer que não falei de 
covid

Concordo que os casos deram 
uma aliviada. Também concordo que 
os números me encheram de esperan-
ça. Mas tem gente achando e agindo 
como se tivesse acordado e visto que 
tudo não passou de um sonho ruim.
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Setor empresarial de SC 
defende concessão do 

porto de Itajaí

Florianópolis, 14.3.2022 – O se-
tor empresarial catarinense defende a 
concessão do Porto de Itajaí, confor-
me previsto pelo governo federal. O 
posicionamento foi defi nido na manhã 
desta segunda-feira (14) pelas entida-
des integrantes do Conselho das Fede-
rações Empresariais de Santa Catarina 
(COFEM): Federações das Indústrias 
(FIESC), do Comércio (FECOMÉR-
CIO), da Agricultura (FAESC), dos 
Transportes (FETRANCESC), das 
Associações Empresariais (FACISC), 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL), das Micro e Pequenas Empre-
sas (FAMPESC), além do Sebrae-SC.

A manifestação das entidades em-
presariais será enviada ao ministro dos 
Transportes, Tarcísio de Freitas, com 
o objetivo de mostrar apoio ao projeto 
de desestatização, que está em fase de 
consulta pública. Os empresários con-
sideram que a concessão é fundamen-
tal para garantir a competitividade do 
porto, ao incorporar boas práticas, ex-
periência e novas ideias, com redução 
de custos, aumento da efi ciência e segu-
rança na movimentação de cargas, sem 
as quais o porto perderá participação de 
mercado.

Na reunião, as entidades também 
defi niram que convidarão o governador 
Carlos Moisés para participar de reunião 
do COFEM para debater uma série de 
questões que preocupam o setor empre-
sarial na área tributária, como a entrada 
em vigor da cobrança do Diferencial de 
Alíquota do ICMS (Difal) nas vendas a 
não-contribuintes e o ICMS sobre itens 
como leite, trigo e vinho. O Cofem tam-
bém pretende discutir os projetos ferro-
viários do estado, pois entende que eles 
não podem desconsiderar o Plano Na-
cional de Logística (PNL), do governo 
federal.

Outro assunto da reunião, que será 
tema de manifestação formal do CO-
FEM, são os problemas de cobertura da 
telefonia móvel em Santa Catarina, que 
tem gerado problemas para a população 
e o setor empresarial.

Com informações Assessoria de 
Imprensa Fiesc

Cartórios do Brasil di-
vulgam ranking dos no-
mes mais registrados em 

2021

Nomes simples, curtos e bíblicos 
estiveram na moda em 2021. Esta foi a 
tendência observada pelos 7.658 Car-
tórios de Registro Civil brasileiros res-
ponsáveis por registrar os nascimentos 
dos quase 2.5 milhões de recém-nas-
cidos neste ano. Os dados completos 
catalogados pelos Cartórios brasileiros 
integram o Portal da Transparência do 
Registro Civil (https://transparencia.re-
gistrocivil.org.br/inicio), administrado 
pela Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), que reúne a base de dados de 
nascimentos, casamentos e óbitos regis-
trados pelas unidades presentes em to-
das as 5.570 cidades brasileiras. Na pla-
taforma é possível realizar buscas ano 
a ano em todo o território nacional, em 
regiões, estados e municípios, possibili-
tando ainda recortes por nomes simples 
e compostos.

Os 5 nomes mais frequentes em 
2021, em cada gênero

Masculino: Miguel(28.301), 
Arthur(26.655), Gael(23.973), Hei-
tor(22.368), e Theo(19.863);

Feminino: Helena(21.890), Ali-
ce(20.381), Laura(18.448), Maria Ali-
ce(14.677), e Valentina(11.643).

Com informações da Arpen-Brasil 
– Imagem: ocompra.com/brasil

Indústria metalmecânica de SC abre 6 mil novos pos-
tos de trabalho em 2021

A indústria metalmecânica catarinense teve um saldo de 6,1 mil novos postos 
de trabalho em 2021. Já a produção industrial do setor teve um crescimento de 
2,89% no ano. Os números foram apresentados durante a reunião da Câmara de De-
senvolvimento da Indústria de Metalmecânica da Federação das Indústrias de Santa 
Catarina (FIESC) pelos economistas Marcelo Masera de Albuquerque e Matheus 
Bittencourt de Brito, que atuam na entidade. 

De acordo com os dados apresentados, do saldo total de empregos do segmento, 
2,9 mil são relacionados às indústrias metalúrgicas, 2,6 mil das fundições; 3,1 dos 
fabricantes de produtos de metal, e 1,2 mil das forjarias, estamparias, metalurgia de 
pó ou serviço de tratamento de metais. Santa Catarina tem o maior índice de produ-
tividade do segmento metalmecânico do Sul do país. 

Conforme os economistas Marcelo e Matheus, os principais desafi os do seg-
mento para 2022 são a pressão infl acionária, juros elevados, câmbio, tensão política, 
queda da demanda e desaceleração do PIB, política monetária mais restritivas nos 
EUA, impacto nas exportações brasileiras e no preço das commodities, sobretudo 
de energia. Vários desses fatores são decorrentes da crise na Europa e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

Com informações FIESC
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Vereador solicita proibição da 
produção de mudas e o plantio da 

popular bisnagueira
Os vereadores de Corupá-SC aprova-

ram indicação do vereador Arno Neuber, que 
solicita à prefeitura, a elaboração de projeto 
de lei proibindo a produção de mudas e o 
plantio da “Spathodea Campanulata”, tam-
bém conhecida como “Espatódea” ou “Bis-
nagueira” e incentive a substituição das exis-
tentes. Conforme o vereador, "esta árvore 
produz fl ores que possuem uma substância 
altamente tóxica aos animais que a frequen-
tam, como abelhas e beija-fl ores, causando a 
morte por intoxicação, provocando desequi-
líbrio ecológico na região”. Acrescenta que 
as abelhas, beija-fl ores e outras espécies de 
insetos e aves são os principais polinizado-
res da nossa fl ora, sem contar os prejuízos às 
pessoas que dependem da apicultura e meli-
ponicultura como fonte de renda. O governo 
do Estado já havia feito a proibição em ja-
neiro de 2019 (Lei 17.694).

Executivo municipal envia Projeto 
com reforma administrativa, ao 

Legislativo
Com algumas adequações no organo-

grama do Executivo, o prefeito Luiz Carlos 
Tamanini enviou à Câmara de Vereadores, 
os projetos de lei que tratam da reforma 
administrativa e do reajuste dos salários de 
todos os servidores municipais. A reforma 
administrativa traz a Secretaria de Saúde in-
corporando a Assistência Social, mantendo 
como titular, Felipe Rafaeli Rodrigues. A 
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, in-
corporando o setor de Cultura, e mantendo 
como titular Loriano Rogério Costa. Nesta 
pasta, foi retirada a função de diretor e cria-
da a gerência de turismo, com um salário 
menor e criada a gerência de esportes. Es-
tas alterações no organograma reduzem para 
seis o número de secretários, e criam a fi gura 
do “secretário adjunto”, assim como na Se-
cretaria de Infraestrutura e na Secretaria de 
Educação foi extinto o cargo de diretor

Pelo projeto de lei enviado, todos os 
servidores municipais receberão um reajus-
te de 13,5% a partir do salário de março, e 
outros 6,68%, a partir do salário de agosto, 
totalizando 21%. “Quanto ao vale alimenta-
ção, estamos estudando a possibilidade de 
um reajuste, que poderá ocorrer ainda no 
primeiro semestre”, disse Tamanini. Em Co-
rupá, os servidores municipais recebem R$ 
410 de vale alimentação. A partir de agora, 
os servidores que tiverem mais que 2 dias 
seguidos de atestado, passarão por uma junta 
médica, que decidirá sobre o assunto. Após 
15 dias afastado, o funcionário será encami-
nhado ao INSS. 

Cinco municípios de SC recebem 
ações do Programa Gente 

Catarina
A Secretaria de Estado do Desenvolvi-

mento Econômico Sustentável (SDE) levou 
a Canelinha, Bom Retiro, Alfredo Wagner, 
José Boiteux e Major Gercino o Programa 
Gente Catarina. Os municípios estão entre os 
que apresentam baixos indicadores do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) no Es-
tado. A ação, que aconteceu entre os dias 14 

RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
e 16 de março, teve o objetivo de ouvir pre-
feitos e representantes municipais para rea-
lizar ações com foco no desenvolvimento.

Durante as reuniões foram discutidas 
ações de potencialização econômica, como 
atração de investimentos e o suporte no em-
preendedorismo da região com o objetivo de 
gerar mais oportunidades.  A partir de agora, 
a SDE vai trabalhar de forma personalizada 
para atender às necessidades de cada um dos 
municípios visitados para aumentar a renda 
per capita, um dos indicadores atrelado ao 
IDH. A SDE pretende visitar outros muni-
cípios que compõem o programa Gente Ca-
tarina.

O programa Gente Catarina, lançado 
em setembro pelo governo do estado, con-
siste na atuação integrada de diversos órgãos 
estaduais, para elevar o Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) nos 61 municípios 
que apresentam os menores indicadores. As 
ações serão focadas nas áreas que mais im-
pactam na qualidade de vida dos morado-
res, como geração de renda, evasão escolar, 
mortalidade infantil e morte prematura.

Coronavírus em SC: casos ativos 
reduzem 92% de fevereiro para 

março
Após sete semanas consecutivas de 

queda, o número de casos ativos chegou a 
6.573 registros nesta quinta-feira, 17. Esses 
números representam uma redução de 92% 
no total de casos ativos de 29 de janeiro a 
17 de março. Com a disseminação da va-
riante Ômicron em todo o estado a partir de 
janeiro de 2022, o número de casos ativos 
aumentou de 4.508 em 1º de janeiro para 
80.251 em 29 de janeiro. Desde então, o 
total de casos ativos passou a diminuir. Os 
dados também mostram uma queda signifi -
cativa na média de óbitos nos últimos dias 
- 1º de março até esta quinta, 17. Após al-
cançarem a média de 32 óbitos semanais 
em 4 de fevereiro, o número vem reduzindo 
por seis semanas consecutivas, com pouco 
mais de seis mortes por Covid-19 ocorridas 
nos últimos 7 dias. Boa parte dessa redução 
deve ser creditada aos índices de vacinação 
registrados em Santa Catarina. A cobertura 
da população vacinável com o esquema pri-
mário completo já alcançou os 83%, segun-
do dados do Vacinômetro de Santa Catarina 
e do Ministério da Saúde.

Ainda é necessário avançar mais nas 
coberturas da dose de reforço, que ainda al-
cança pouco mais de 37% de cobertura na 
população acima de 18 anos.

PSD vai disputar a Majoritária 
em SC 

Na próxima semana deve aconte-
cer uma reunião em que será defi nido 
o cabeça na chapa que disputará o ocu-
pante na Agronômica e uma cadeira no 
Senado. O PSD, aparentemente racha-
do, pode receber o reforço de Luciano 
Hang, resolvendo o problema da candi-
datura ao governo de SC e do candida-
to ao Senado. Tudo isso se confi rman-
do, o partido iria com João Rodrigues 
e Raimundo Colombo, (ambos do PSD 
e aguardando a defi nição do cabeça de 

chapa), e Luciano Hang, concorrendo 
ao Senado pelo PSD. Aliás, Luciano 
quase assinou sua fi liação ao PL de Jor-
ginho Mello, sendo demovido da ideia 
na última hora. Muita água ainda vai 
correr por baixo dessa ponte.

Cabo de Guerra, quem vence?
De um lado temos o vice-Prefei-

to, Claudio Finta, proprietário de um 
motor home e conhecedor das neces-
sidades de uma casa sobre rodas, afi r-
mando que “Corupá tem espaço, mas 
não tem estrutura para receber um en-
contro com 700 veículos, entre trailer e 

motor home, que necessitam de pontos 
de água, de esgoto e de luz”. De outro 
lado o secretário Loriano Rogério Cos-
ta que insiste em divulgar que neste ano 
Corupá sediará o encontro nacional no 
Seminário, citando o Grupo Rodamun-
do, que inclusive já incluiu Corupá em 
seu calendário. Até agora não tomamos 
conhecimento de qualquer comunicado ofi -
cial, tanto do prefeito quanto do Seminário. 
Julgamos interessante iniciarem as obras o 
quanto antes ou teremos problemas. Apenas 
reforçando que o cabo de guerra tem de um 
lado o vice-Prefeito e de outro um se-
cretário municipal.
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Autorizada a licitação para 
construção da barragem de 

Botuverá

Santa Catarina vai contar com um re-
forço importante para garantir mais segu-
rança no abastecimento de água e proteção a 
desastres naturais como as enchentes. Com 
um investimento de aproximadamente R$ 
110 milhões, o governador Carlos Moisés 
lançou nesta quinta-feira, 17, o edital de li-
citação para a construção da Barragem de 
Botuverá. A obra, que faz parte do Planeja-
mento Hídrico do Estado de Santa Catari-
na, benefi ciará os municípios de Botuverá, 
Brusque, Itajaí e Balneário Camboriú.

A barragem de Botuverá será estraté-
gica no que se refere à segurança do abas-
tecimento dos municípios da região. A ca-
pacidade da estrutura é para um volume 
acumulado de água de 15,7 hm³, atendendo 
a uma população de cerca de 1.410.000 ha-
bitantes. Outra função importante da barra-
gem será atuar na contenção das cheias no 
Vale do Itajaí.

A obra 
A estrutura terá comprimento total de 

138 metros, 36 metros de altura e uma área 
inundada de 113 hectares. Além da cons-
trução da estrutura da barragem, o projeto 
prevê melhorias no sistema viário, com a 
implantação de novas estradas, e, também, 
ampliação da rede elétrica, com redes adi-
cionais de suprimentos e uma subestação 
transformadora. O prazo de execução da 
obra é de 24 meses. 

Reforço na contenção de cheias na 
região 

Quando estiver concluída, a barragem 
terá também um importante papel na con-
tenção de desastres ambientais, prevenindo 
cheias e deslizamentos no vale do rio Itajaí 
Mirim, especialmente para os municípios de 
Brusque e Itajaí. 

O projeto da Barragem de Botuverá foi 
desenvolvido em uma cooperação técnica 
entre Defesa Civil Estadual e Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (JICA). 
A Defesa Civil repassou à Casan os estudos 
e projetos da construção da barragem e dos 
acessos, assim como a Licença Ambiental 
Prévia (LAP).

Agora, a Companhia dará sequência ao 
processo, com a contratação da empresa que 
executará as obras. Já a Defesa Civil elabo-
rará o Plano de Operação da Barragem e a 
instalação de estações hidrológicas nos mu-
nicípios de Vidal Ramos, Botuverá, Brusque 
e Guabiruba, além de uma estação meteoro-
lógica em Presidente Nereu. 

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secre-
taria de Estado da Comunicação – SECom

Local Onde Será Construída a Barragem

Fapesc seleciona bolsista
A Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina se-
leciona 21 bolsistas que irão atuar em dife-
rentes cidades dentro do Programa Gente 
Catarina, que tem o objetivo de garantir o 
equilíbrio regional, o desenvolvimento eco-
nômico sustentável e a melhoria na qualida-
de de vida das pessoas. 

As inscrições podem ser feitas até 8 de 
abril em http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/, 
e podem participar da seleção profi ssionais 
com ensino superior de diferentes áreas e 
experiência de trabalho. O valor da bolsa é 
de R$ 4,8 mil mensais, pelo período de um 
ano. 

Serão escolhidos sete bolsistas para 
atuar em Florianópolis, quatro em Lages, 
três em Caçador, três em Chapecó, dois em 
Rio do Sul, um em Videira e um em Xan-
xerê (confi ra na plataforma a lista completa 
de vagas).

O edital faz parte do Programa 
#Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação, que 
leva ações de ciência, tecnologia e inovação 
para os órgãos públicos do governo do Es-
tado. 

Com informações da Assessoria de Im-
prensa - Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de SC - Fapesc

MTur e UNESCO lan-
çam edital para apoiar o 

desenvolvimento do ciclo-
turismo no Brasil

A fi m de desenvolver o cicloturismo 
no Brasil, o Governo Federal, por meio do 
Ministério do Turismo e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) vão selecionar em-
presa para mapear este segmento no país. O 
objetivo da contratação é gerar informação 
e conhecimento para estimular a inovação e 
o aprimoramento de produtos turísticos para 
este segmento, em alta para 2022. 

Além do mapeamento da oferta e da 
demanda por cicloturismo no país, a empre-
sa contratada deverá, ao fi nal do contrato, 
entregar subsídios para a construção de um 
portfólio de destinos, produtos, experiên-
cias e eventos relacionados ao segmento.

O edital integra ações para a promoção 
do turismo nos sítios do patrimônio cultural 
e natural, da economia criativa e de outras 
políticas vinculadas ao turismo e ao desen-
volvimento sustentável.

Com informações do MTur

Sistema de alarmes da 
PRF ajuda a localizar 
pessoas desaparecidas

Um serviço oferecido pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) ajuda na lo-
calização de pessoas desaparecidas. O 
Sinal Desaparecidos foi criado para agi-
lizar a comunicação com a PRF e tornar 
o serviço mais efi ciente. Para utilizar o 
sistema é bem simples: basta acessar o 
site “desaparecidos.prf.gov.br” e pre-
encher um formulário com os dados do 
informante e da pessoa desaparecida, 
como nome, telefone, endereço e os de-
talhes sobre o desaparecimento.

Após o registro, todos os policiais 
rodoviários federais de plantão, em um 
raio de 500 quilômetros do local da 
ocorrência, serão imediatamente comu-
nicados do ocorrido. A PRF recomenda 
que se faça o registro o mais rápido pos-
sível para aumentar as chances de loca-
lizar a pessoa desaparecida.

O serviço funciona todos os dias da 
semana, 24 horas por dia, desde feve-
reiro deste ano. Além do site, o regis-
tro também pode ser feito por telefone, 
pelo número de emergência da PRF, o 
191. Segundo a PRF, as primeiras horas 
após o desaparecimento são essenciais 
no processo de localização, é primordial 
que os órgãos policiais sejam acionados 
no primeiro momento após a identifi ca-
ção do sumiço.

Ainda de acordo com a corporação, no 
ano passado foram registrados quase 63 mil 
casos de pessoas desaparecidas no Brasil, o 
que dá uma média de mais de 170 ocorrên-
cias por dia.

A PRF ressalta que o registro no sis-
tema Sinal Desaparecidos não substitui 
o Boletim de Ocorrência na polícia. A re-
comendação é que as pessoas que tiverem 
familiares desaparecidos também comuni-
quem imediatamente a Polícia Civil de seu 
estado.

Além do Sinal Desaparecidos, a 
PRF também possui outros dois sis-
temas de alarmes para comunicar aos 
policiais rodoviários de plantão as ocor-
rências de furto/roubo de veículos e 
furto/roubo de animais ou maquinários 
agrícolas, são os sistemas Sinal e Sinal 
Agro, respectivamente.

A PRF informa, ainda, que co-
municar a uma autoridade fato cri-
minoso que não existiu, além de 
obstruir o serviço, é crime previsto 
no artigo 340 do Código Penal com 
pena de detenção, de um a seis me-
ses, ou multa.

Com informações da PRF

Aplicativo orienta produ-
tor sobre melhor espécie 
fl orestal a ser plantada

Com acesso gratuito ao público, o 
aplicativo Sifl or Cerrado disponibiliza, por 
geolocalização, informações para um pla-
nejamento fl orestal mais efi ciente, adoção 
da integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) e menor risco para o monocultivo 
fl orestal no bioma. A partir de mapas temá-
ticos são disponibilizadas informações de 
tipo de solo, textura de solo, vegetação, uso 
do solo, silvicultura entre outros temas que 
podem auxiliar de forma estratégica na de-
fi nição da espécie fl orestal ou clone, assim 
como no sistema de cultivo a ser implantado 
na propriedade.

O bioma Cerrado ocupa aproximada-
mente 20% do território brasileiro, tendo 
como características, de forma geral, topo-
grafi a plana. No entanto, apresenta solos de 
baixa fertilidade natural e períodos longos 
com défi cit hídrico, o que difi culta seu uso 
para atividades agropecuárias e fl orestais.

O Sifl or, então, apoiará a cadeia de 
produção de fl orestas comerciais no bioma 
Cerrado com recomendações sobre classes 
de aptidão de espécies e clones, dados cli-
máticos e mapas temáticos, além de vivei-
ros comerciais devidamente registrados no 
MAPA.

O aplicativo reúne 88 espécies fl ores-
tais e clones já testados na prática. Assim, 
as recomendações são baseadas em prospec-
ções de campo das espécies fl orestais alvo 
do Projeto Sifl or Cerrado: Eucalipto, Pinus, 
Cedro australiano, Mogno africano e Teca.

O SiFlor Cerrado é fruto de um convê-
nio celebrado entre o Mapa e a Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), e tem como parceiros realizadores a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
o Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC/USP), a Triângulos 
Tecnologia e a Lang Technologies. Além 
disso, recebe apoio técnico da Embrapa 
Agricultura Digital.

O sistema visa promover uma agrope-
cuária brasileira sustentável. Ao ofertar in-
formações sobre o solo, o sistema se conecta 
também com o maior programa de investi-
gação do solo brasileiro, o PronaSolos.

O Sifl or Cerrado ainda será incorporado 
a projetos apoiados pelo Mapa, com atuação 
no Cerrado. O Programa Rural Sustentável 
Cerrado e o FIP Paisagens Rurais são exem-
plos desses projetos cujos propósitos são a 
promoção de tecnologias de baixa emissão 
de carbono e a recuperação ambiental.

Com informações do MAPA
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Com Plenário lotado, Câmara de Corupá 
presta homenagens

A Professora Dra. Cristina, impossibilitada de comparecer, enviou um 
vídeo parabenizando a sua orientada e homenageada Mariana, e outro vídeo 
agradecendo a sua homenagem, que foi entregue pela Mariana, e recebida 
pelos seus pais, Bubi e Carin.

A indicação para a Moção, apro-
vada por todos os vereadores, foi do 
professor vereador Lairton Hartmann 
Müller, que também é presidente da 
AVEVI-Associação dos Vereadores do 
Vale do Itapocú.

Na sessão de segunda-feira(14) a Câmara de Vereadores de Corupá 
prestou homenagens a corupaenses destaques em educação. Foram homena-
geados Eduardo Gabriel Benkendorf – Medalhista de Ouro (16ª OBMEP – 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas); Mariana Furtado 
Bergmann – Prêmio Jovem Neurocientista em 2020, e Menção Honrosa em 
2021; e a Professora Dra. Cristina Aparecida Jark Stern - Menção Honro-
sa, em 2021, na Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e 
Comportamento. 

Cada homenageado recebeu um buquê de fl ores, uma placa registrando 
o feito, e foram efusivamente aplaudidos pelos vereadores e pelas pessoas 
que lotaram o Plenário da Casa de Leis municipal.

Mariana ainda deu entrevista
Recebendo a atenção que suas 

conquistas merecem, e ciente da im-
portância que elas possuem em ser-
vir de exemplo, Mariana foi à rádio 
Nossa FM (99,9) e, o que era para 
ser uma simples entrevista ao comu-
nicador Caio Castro no programa 
Ele e as Poderosas, se transformou 
num agradável bate-papo, graças a 
habilidade do comunicador em dei-
xar a entrevistada à vontade.

Maratona
Verdade seja dita, este nível de 

aluno(a) enfrenta uma verdadeira mara-
tona em suas vidas, tentando conciliar 
as diversas vertentes como estudos, fa-
mília, vida social, vida afetiva, e tudo o 
que envolve a vida de uma pessoa, nesta 
faixa etária, mas que pensa no futuro, 
ciente de que hoje começa a semear as 
sementes que lhe oferecerão tranquili-
dade e tempo para recuperar o tempo 
que, em alguns casos, podem faltar hoje. 
Para exemplifi car cito as conversas com 
a neurocientista premiada que vive uma 
vida normal, graças a sua habilidade de 
administrar seu tempo conciliado com 
suas prioridades. Para receber esta ho-
menagem sem atrapalhar seus estudos 
(ela deve se formar no dia 5 de novem-
bro deste ano), Mariana embarcou num 
ônibus em Curitiba-Pr, chegando em 
Corupá às 16h, recebeu as homenagens, 
e voltou para a Universidade Federal do 
Paraná num ônibus que saiu de nossa 
cidade às 04h. Provavelmente cansada 
e com sono; mas reviu sua família, saiu 
para um lanche, e ainda foi homenagea-
da, sentindo reconhecido o seu esforço.

Parabéns, Eduardo, Mariana e 
Professora Doutora Cristina. 

Obrigado Andréia e Gilnei, 
Manu e Vilmar, e Carin e Bubi. 

Parabéns e Obrigado às Pro-
fessoras, aos Professores e a todas 
as pessoas que de alguma forma nos 
proporcionaram vivenciar este mo-
mento. 

Que venham muitos 
outros !!!

Corupaense Harri 
Lorenzi homenageado 

em Londres

Aos 73 anos de idade, o coru-
paense Harri José Lorenzi, ganhou 
uma das maiores distinções na área 
de botânica no mundo, em Londres, 
Inglaterra. O reconhecimento, rece-
bido no último dia 07, vem se somar 
a muitos outros já recebidos pelo bo-
tânico que, além dos diversos livros 
publicados, idealizou e construiu um 
pedacinho do Céu, na terra, chama-
do Jardim Botânico Plantarum, que 
fi ca em Nova Odessa-SP, pertinho de 
Campinas-SP. 

Engenheiro agrônomo, com 
mestrado pela Universidade do Ten-
nessee, tem em seu vasto currículo 
passagens como pesquisador em 
diversos Institutos, inclusive como 
pesquisador convidado da Universi-
dade Harvard. 

Parabéns, Harri.
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Coluna Pelo Estado
Pelo Estado 17 e 18 de março de 2022

Produção e edição: Luciana Mariot

Mais viaturas da polícia e ônibus 
para estudantes facilitam a vida 

nos municípios de SC
Numa parceria histórica, o Go-

verno do Estado e a Assembleia Le-
gislativa, estão entregando equipa-
mentos, veículos e obras, mesmo em 
ano de disputa eleitoral, revelando o 
compromisso com as demandas dos 
cidadãos. “São veículos muito segu-
ros para transportar as nossas crian-
ças. Os prefeitos estão levando para 
casa coisa boa. Essas entregas não 
estão ocorrendo apenas na educação, 
mas em todas as áreas do governo, 
sempre com recursos próprios. Esse 
é o nosso modelo de gestão”, disse o 
governador. Na solenidade realizada 
no Palácio Barriga Verde, em Flo-
rianópolis, foram 43 viaturas para a 
Polícia Civil e para São José, 23 ôni-
bus para transporte de estudantes. As 
viaturas da polícia, na maior parte, 
são com recursos de emendas parla-
mentares impositivas. Do total de R$ 
7,09 milhões investidos mais de R$ 5 
milhões foram das emendas dos de-
putados estaduais. Os R$ 2 milhões 
restantes são valores de contraparti-
da paga pelo governo. “São melho-
rias para os municípios que ajudarão 
na rotina das pessoas e o Legislativo 
não pode fi car distante disso, precisa 
fi car junto, apoiar e acompanhar as 
boas ações do Executivo” enfatizou 
o presidente da Alesc, deputado es-
tadual, Moacir Sopelsa (MDB). Os 
23 ônibus tem 44 lugares, são equi-
pados para garantir a acessibilidade 
de estudantes com defi ciência.   Em 
dezembro, o Executivo anunciou a 
aquisição de 300 ônibus escolares 
para os municípios. “É um momen-
to histórico. Nós, prefeitos, sabe-
mos onde o calo aperta. A entrega 
desses ônibus faz a diferença nos 
nossos municípios. Temos somente 
que agradecer a esta gestão simples 
e acessível do Governo do Estado”, 
afi rmou o prefeito de Pescaria Brava, 
Deyvisson da Silva de Souza.  São 
veículos com 59, 44 e 25 lugares.  
Os investimentos totalizam R$ 86,4 
milhões e representam o maior des-
tinado para o transporte escolar da 
história do estado. 

Porto de Itajaí
O setor empresarial catarinense, 

representado pela Fiesc, Cofem, Fe-
comercio, Facisc, FCDL, entre ou-
tros, defende a concessão do Porto de 

Itajaí, conforme previsto pelo gover-
no federal. A manifestação das en-
tidades foi enviada ao ministro dos 
Transportes, Tarcísio de Freitas, com 
o objetivo de mostrar apoio ao pro-
jeto de desestatização, que está em 
fase de consulta pública. Os empre-
sários consideram que a concessão é 
fundamental para garantir a compe-
titividade do porto, para incorporar 
boas práticas, experiências e novas 
ideias, com redução de custos, au-
mento da efi ciência e segurança na 
movimentação de cargas. Eles ale-
gam que sem essas medidas o porto 
perderá participação de mercado.

Em defesa dos menores
A presidente da Comissão em De-

fesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Alesc, deputada Marlene 
Fengler (PSD) e o deputado Ismael dos 
Santos (PSD), criticaram na tribuna 
nesta semana o fi lme “Como se tornar o 
pior aluno da escola”, de 2017, e classi-
fi cou a produção de “estratégia pró-pe-
dofi lia”. A deputada apresentou moção 
de apelo ao ministro da Justiça, Ander-
son Torres, solicitando que sejam adota-
das providências para retirar o fi lme da 
grade de programação.

Agora vai
O ex-deputado federal e atual 

prefeito de Chapecó, João Rodrigues 
(PSD), anunciará durante as comemo-
rações do seu aniversário no próximo 
dia 25, se realmente será candidato ao 
governo estadual. Pesquisa encomenda-
da pelo PSD, PP, PSDB e União Brasil 
pautará a decisão dele. No dia são espe-
rados deputados, prefeitos, vices, verea-
dores e demais lideranças.

Produção sustentável
Hoje em Araranguá, no Sul do esta-

do, tem Dia do Campo, que vai mostrar 
um comparativo econômico da produ-
ção do arroz orgânico para o conven-
cional. Começa pela manhã e será no 
Centro de Treinamento da Epagri. O 
público poderá acompanhar por meio de 
vitrines os detalhes da produção, mane-
jo da água, os custos e a armazenagem 
de grãos na propriedade. 

Nova sigla
O líder do Podemos, Paulinho Bor-

nhausen, se fi liou no PSD e será candi-
dato a deputado federal. Vai concorrer 
pela região do Vale do Itajaí, base do de-
putado Ismael dos Santos (PSD).  Um 
sinal de que o ex-senador Jorge Bor-
nhausen deve apoiar as defi nições da 
sigla ao governo estadual.

Estado é o terceiro que mais 
emprega no setor de tecnologia

O setor criou 10,3 mil vagas em 
2021.  O bom desempenho na geração 
de empregos formais, segundo o ob-
servatório da ACATE revela que Santa 
Catarina, fi ca atrás apenas de São Paulo 
com 54,4 mil e Minas Gerais com 12,3 
mil. “A pandemia acelerou ainda mais a 
transformação digital em todos os seto-
res da economia, além de proporcionar 
a adoção massiva do home offi  ce e a ex-
plosão de serviços online, demandando 
cada vez mais soluções de tecnologia 
da informação. Portanto, a expectativa 
é que a demanda por esses talentos siga 
em crescimento exponencial nos próxi-
mos anos”, explica Ana Paula Zancana-
ro Socha, diretora de gestão de talentos. 
Segundo ela, entre as atividades econô-
micas com maior número de contrata-
ções no ano passado no estado, desta-
cam-se as atividades dos serviços de TI, 
prestação de serviços de TI, reparação 
e manutenção, telecomunicações e pes-
quisa e desenvolvimento. No Brasil, fo-
ram criadas 122 mil novas vagas na área 
de tecnologia em 2021. Com mais vagas 
abertas, as empresas têm encontrado di-
fi culdades para contratar profi ssionais 
qualifi cados, principalmente da área de 
desenvolvimento de software. Para su-
prir essa demanda algumas iniciativas 
como o Entra21, em Blumenau, que já 
capacitou gratuitamente mais de 5 mil 
jovens desde 2006 e o projeto Floripa 
Mais Empregos, uma parceria da UFSC 
e prefeitura de Florianópolis. “Enten-
demos que a falta desses profi ssionais 
em quantidade e qualidade demandados 
pelo setor passou a ser um desafi o a ser 
enfrentado de forma coletiva. Por isso, a 
Acate vem articulando com empresas e 
outros atores, criando uma série de cur-
sos para jovens talentos e para quem de-
seja mudar de profi ssão, migrando para 
a carreira da tecnologia da informação”, 
conclui Moacir Marafon, vice-presiden-
te de Talentos da Acate.

Bom desempenho
A nona posição no ranking das ci-

dades mais empreendedoras do Brasil, 
é de Joinville, segundo o Índice de ci-
dades empreendedoras de 2022. O de-
sempenho é baseado em sete critérios: 
ambiente regulatório, infraestrutura, 
mercado, acesso a capital, inovação, 
capital humano e cultura empreendedo-
ra. “Ficamos felizes em subir sete po-
sições no ranking das melhores cidades 
do Brasil para empreender, comparado 
com 2020, quando estávamos na 16ª po-
sição. Isso é refl exo de um ambiente de 
negócios com foco na desburocratiza-
ção de processos, simplifi cação de leis e 
no olhar voltado ao empreendedorismo, 

que aperfeiçoamos por meio da nossa 
parceria com o Sebrae”, afi rma o prefei-
to Adriano Silva. No critério ambiente 
regulatório, Joinville fi cou em quarto 
lugar.

Tem peixe na rede
A Polícia Federal defl agrou esta 

semana a Operação Tarrafa, em 12 es-
tados, inclusive Santa Catarina, para 
desarticular a organização criminosa 
que fraudava o seguro-desemprego do 
pescador artesanal, o popular seguro 
defeso. As investigações começaram 
em 2020, e a PF junto com secretaria da 
Pesca, INSS, secretaria especial de Pre-
vidência e Trabalho, Caixa e Dataprev 
identifi caram fraudes na inserção de 
dados no registro do pescador e no pe-
dido do benefício previdenciário. Com 
certifi cados falsos os criminosos conse-
guiram gerar 436 mil pedidos de segu-
ro, envolvendo cerca de 400 mil CPFs, 
contabilizando mais de R$ 1,5 bilhão 
em pagamentos distribuídos em 1.340 
municípios do país. 

Saúde e segurança
O vereador de Sombrio, Rafael dos 

Santos (PL) esteve esta semana na Alesc 
pedindo apoio para alguns deputados 
estaduais, referente ao aumento do efe-
tivo da Polícia Militar no município, as-
sim como, para a Ong Olhinhos de Mel 
e Hospital Dom Joaquim. “A viagem 
foi muito proveitosa, pois conseguimos 
estreitar ainda mais os laços com os de-
putados para viabilizar recursos para o 
nosso município” destacou.

Esporte é bom 
Mais de 2000 pessoas entre crian-

ças, jovens, adultos e idosos, terão 
acesso de graça a escolinhas e projetos 
sociais, de entidades esportivas bene-
fi ciadas pela prefeitura de Joaçaba. Ao 
todo 11 associações dividirão mais de 
R$ 680 mil. Estão incluídos ainda va-
lores do transporte e os repasses variam 
de R$ 45 até R$ 70 mil. Segundo a pre-
feitura o município tem muito potencial 
esportivo. 

Agro
As questões que impactam o 

agronegócio catarinense e brasileiro 
serão o foco do seminário estadual 
promovido pela Faesc e Senar, hoje 
pela manhã em São José.  Partici-
pam líderes rurais da agricultura e 
pecuária do estado e dirigentes dos 
sindicatos rurais. Entre os temas, as 
mudanças no código ambiental cata-
rinense, os crimes contra agronegó-
cio e palestra com especialistas.
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Espaço do Campo

Projeto Mananciais conquista Prêmio 
Expressão de Ecologia

O Projeto Mananciais da Amvali, foi um dos vencedores do 28º Prêmio Ex-
pressão de Ecologia (2022-2021) na categoria Recuperação de áreas degradadas.

O Prêmio Expressão de Ecologia é a premiação ambiental mais importan-
te e longeva do Brasil, que conta com o reconhecimento do Ministério do Meio 
Ambiente e tem o objetivo de divulgar as principais ações de sustentabilidade e 
incentivar a replicabilidade dessas iniciativas.

Nesta 28ª Edição, 198 projetos foram inscritos dos três estados do Sul e ainda 
São Paulo, destes, 19 foram vencedores.

A Amvali, receberá o Troféu Onda Verde do Prêmio Expressão de Ecologia durante 
o Fórum de Gestão Sustentável 2022, que acontecerá no dia 27 de maio em Florianópolis.

Sobre o Projeto Mananciais
O projeto tem como objetivo a recuperação fl orestal das Áreas de Preservação Per-

manentes (APPs) (matas ciliares) de nascentes e cursos d’água de pequenas propriedades 
rurais de agricultura familiar, localizadas na Bacia Hidrográfi ca do Rio Itapocu, região 
nordeste catarinense, que abrange os municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, 
Massaranduba, Barra Velha, Guaramirim e São Bento do Sul. Os benefi ciários diretos do 
projeto são os proprietários de pequenas propriedades rurais e de agricultura familiar, lo-
calizadas em áreas de mananciais, ou seja, áreas a montante da captação de água para o 
abastecimento público. A recuperação das APPs dessas áreas de mananciais visa a ofertar 
e proteger água de qualidade e em quantidade para a região. Além disso, o projeto oferece 
ao proprietário rural e agricultor a possibilidade de regularização ambiental de sua pro-
priedade, conforme preconiza o novo Código Florestal Brasileiro pela Lei nº 12.651/2012.

Os resultados
120 termos de compromisso assinados com agricultores ou proprietários de imóveis 

rurais;
82 propriedades rurais que já tiveram APPs recuperadas;
35 hectares de mata ciliar recuperados;
13.000 mudas de árvores nativas plantadas
82 diferentes espécies fl orestais arbóreas utilizadas;
1.500 m de cercamento;
23 reuniões com entidades representativas de agricultores (associações, cooperativas, 

conselhos) e nas próprias comunidades dos municípios do Vale do Itapocu;
32 palestras em escolas rurais com palestras de educação ambiental sobre a importân-

cia das matas ciliares, com entrega de material educativo e dinâmicas;
3.000 alunos e professores capacitados sobre a importância da preservação e recupe-

ração das matas ciliares;
600 visitas em propriedades rurais.

Fonte: Ascom - Amvali

Santa Catarina espera colher a melhor 
safra da maçã da história

Maior produtor nacional de maçã, 
Santa Catarina dá início à safra com a 
melhor qualidade da história. Mesmo 
com uma redução na quantidade colhi-
da, os produtores esperam frutas com 
sabor e aparência diferenciadas – e mais 
valorizadas no mercado nacional e in-
ternacional. A abertura ofi cial da co-
lheita ocorreu nesta quinta-feira, 17, em 
São Joaquim, e contou com a presença 
do secretário de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural, 

Altair Silva.
“Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã e um grande exportador, isso 

faz com que toda a economia do nosso estado se fortaleça. Tivemos um ano difícil, com a 
estiagem, mas, mesmo assim, o agro segue superando as adversidades. Estamos aqui cele-
brando a abertura da colheita com a nossa equipe da Epagri e da Cidasc e também ao lado 
dos produtores, os verdadeiros protagonistas, que fazem o agro acontecer e levam o nome 
de São Joaquim para o Brasil e para o mundo”, destaca o secretário Altair Silva.

Santa Catarina espera uma safra de 601,5 mil toneladas, mais da metade de tudo o que 
é produzido no país. Embora tenham sofrido os impactos da estiagem, os produtores estão 
confi antes devido à qualidade das frutas colhidas. Segundo o diretor executivo da Associa-
ção Brasileira de Produtores de Maçã, Moisés Lopes de Albuquerque, as frutas mais doces 
são características dos anos mais secos e acabam sendo mais valorizadas pelos mercados 
compradores.

O estado conta com aproximadamente três mil produtores, basicamente agricultores 
familiares na região de São Joaquim e Fraiburgo. Em Santa Catarina, as principais varieda-
des produzidas são Gala e Fuji.

Indicação Geográfi ca da Maçã Fuji
A Maçã Fuji da Região de São Joaquim foi a sexta Indicação Geográfi ca (IG) con-

quistada por Santa Catarina. A certifi cação, na categoria de Denominação de Origem (DO), 
abrange uma área de 4.928 quilômetros quadrados nos municípios de São Joaquim, Bom 
Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel.

Uma IG atesta que um produto só tem aquelas características porque é produzido de 
determinada forma, ou porque tem notoriedade na produção. A Denominação de Origem 
parte do pressuposto de que as características geográfi cas (naturais e humanas) dessa região 
determinam a singularidade e a qualidade do produto.

Apoio do Governo do Estado
Os fruticultores de Santa Catarina contam com o apoio da Secretaria de Estado da 

Agricultura para a proteção de pomares, 
trazendo mais segurança à produção. No 
último ano, foram mais de 60 agricultores 
atendidos com o Programa Investe Agro 
SC - Incentivo à Cobertura de Pomares, 
com recursos que passam de R$ 70,4 mil.

Com o Programa, a Secretaria da 
Agricultura subvenciona os juros dos fi -
nanciamentos contraídos pelos produtores 
rurais para a instalação de tela antigrani-
zo. Os fi nanciamentos têm um limite de 
R$ 120 mil, juros de até de 2,5% ao ano e 
durante um período máximo de oito anos.

Santa Catarina faz parte da única região do mundo a erradicar a Cydia pomonella. A 
praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produto-
res rurais e está longe do território catarinense há quase 10 anos.

A Cydia pomonella é considerada o pior inseto praga da fruticultura no mundo e man-
tê-la fora de Santa Catarina exige um trabalho contínuo do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (Cidasc) e produtores rurais. A abertura de mercados é apenas um dos resultados 
obtidos após a erradicação da praga, pois a qualidade geral dos frutos também é preservada, 
uma vez que não é necessário o uso de inseticidas para o controle da doença nos pomares.

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

BANANALAMA RE-
TORNA EM 2022 APÓS 
PAUSA DE DOIS ANOS

O Bananalama está de volta! O “maior 
e melhor encontro de trilheiros do mundo” 
realiza a 14ª edição entre os dias 14 e 17 
de julho, em Corupá (SC). Foram dois anos 
de pausa devido às restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19, porém em 2022, o 
evento retorna para reunir novamente os 
apaixonados pelo off -road de todo o Brasil 
e também de outros países.

Em 2019, o Bananalama contou com 
5.031 participantes que aceleraram nas 
trilhas em motos, quadriciclos e UTVs, o 
maior número registrado pela organização. 
O evento é também o detentor do recorde 
de Maior Encontro de Trilheiros do mun-
do, segundo o Guinness Book, o livro dos 
recordes.

Para a edição de 2022, os trabalhos da 
organização do evento já foram iniciados. A 
atual administração pública de Corupá, sob 
o comando do prefeito Luis Carlos Tamani-
ni, criará um comitê específi co para auxiliar 
nas questões legais e também para garantir 
o bem-estar dos participantes e dos morado-
res da cidade.

“Temos um carinho e uma atenção 
muito especial pela realização do Banana-
lama. Anunciar a volta do evento é uma 
grande vitória, diante de tantas incertezas 
que vivemos nos últimos anos. Nossa or-
ganização foi prudente ao ser a primeira 
promotora a cancelar seus eventos em 2020 
e a decisão de voltar só foi tomada depois 
de muita ponderação. Estamos seguros e 
prontos para fazer uma edição memorável 
em 2022”, destaca o organizador Eduardo 
Appel.

A programação do Bananalama conta 
com diversas atrações para toda a família, 
como shows musicais, apresentações de 
manobras radicais, lojas e exposição de 
produtos. O evento também está compro-
metido em manter o trabalho de sustentabi-
lidade, através da gestão de resíduos e selo 
“aterro zero”, como foi feito em 2019.

Inscrições e premiação
As inscrições para o Bananalama 2022 

começam a partir de 18 de abril. Os proce-
dimentos para participar do evento, assim 
como os prêmios para a 14ª edição serão 
anunciados em breve.

O Bananalama 2022 é uma realiza-
ção da Arsenal Eventos de Ativação. 

A operação da trilha é do Clube de 
Trilheiros Bananalama de Corupá-SC

Fonte: Assessoria de Imprensa - 
Bananalama

No começo era apenas um meio rápido e econômico usado para fazer o trajeto casa/
trabalho/casa e, com o passar dos tempos, ela foi sendo trocada por outros meios de trans-
porte, até que chegou o momento em que seus benefícios foram reconhecidos, e passou 
a ser usada, também, como meio de passeio ou exercício, sendo tirada da garagem ou do 
celeiro, e  promovida a parceira inseparável quando os assuntos são economia, exercício 
e saúde.

São vários os argumentos que nos estimulam a pedalar, mas o principal deles é a 
busca por uma maior qualidade de vida, um dos grandes benefícios de andar de bike para 
qualquer pessoa, além, é claro, das paisagens com que somos presenteados, dependendo 
do trajeto escolhido para o “pedal”.

Não precisa cometer exageros iniciando com longas distâncias ou íngremes subidas. 
Comece pedalando poucas vezes na semana, distâncias curtas e já vai sentir grandes di-
ferenças em seu corpo e mente. 

Benefícios
Dentre os muitos benefícios que a bike proporciona, listamos o emagrecimento, re-

sistência muscular, bem-estar, aumento no fôlego, baixo impacto nas articulações, reduz 
o colesterol, controla a glicemia no sangue, regula a pressão arterial, elimina as toxinas 
do corpo, melhora a circulação sanguínea, ajuda a aumentar o ciclo de relacionamentos, 

garante um sono melhor, promove a saúde da pele, contribui para a saúde do intestino, 
melhora a vida sexual, promove a longevidade, e paisagens maravilhosas.

Malefícios
Como tudo na vida, andar de bicicleta também nos expõe a alguns problemas como a perda de peso, respiração lenta, níveis de stress 

perigosamente baixos, estimulação mental livre de cafeína, porta de entrada para outras atividades, sensação de liberdade, sensação de 
invencibilidade, e a mais grave de todas: a alegria intensa.

Cuidados ou recomendações
Como uma atividade física, é sempre recomendável consultar o seu médico para saber se há, ou não contraindicação

Quer pedalar, mas não quer ir sozinha(o)? Isso não é problema, tem uma galera, que adora um pedal, conhecendo lugares incríveis, 
e como diz uma amiga minha, “colecionando momentos”.

A galera do grupo 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.

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

A Vanda, do grupo Pedala + Corupá, mandou um convite especialmente 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).

Ficou no passado o tempo em que a bicicleta era apenas um 
meio de transporte para o trabalho
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Cultura

Projetos culturais e esportivos de 
todo estado poderão receber aporte 
fi nanceiro da Celesc para desenvolvi-
mento de ações que visem promover 
a arte, a cultura e o esporte na área 
de concessão da distribuidora. A se-
letiva ocorrerá por meio de Chama-
da Pública, que está com inscrições 
abertas até 30 de setembro, às 18h. 
Nesta edição, serão atendidos proje-
tos aprovados pelas Leis Federais de 
Incentivo à Cultura (n. 8.313/1991) 
e aos Esportes (n. 11.438/2006), nas 
modalidades artes cênicas, música, 
audiovisual, desporto educacional e 
desporto de rendimento. Os recursos 
serão limitados em até 50% do valor 
total do projeto.

A novidade é que, ao invés de 
seleção única, em 2022, serão reali-
zadas três seleções trimestrais e, em 
2023, haverá uma seleção no primei-
ro trimestre. Os projetos deverão ser 
cadastrados somente uma vez duran-
te toda a vigência dos editais, que 
valem até o dia 30 de setembro. A 
primeira seleção do trimestre ocor-
rerá até o dia 29 de abril de 2022; a 
segunda triagem ocorrerá até o dia 1º 
de agosto de 2022 e o processo para a 
terceira etapa de seleção estará aber-
to até o dia 30 de setembro de 2022.  

O presidente da Celesc, Cleicio 
Poleto Martins, explica que o obje-
tivo do processo seletivo é avaliar 
projetos que estejam alinhados aos 
valores e princípios da Política de 
Responsabilidade Socioambiental e 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da Celesc, priorizando 
a destinação de recursos em proje-
tos com maior impacto nas pessoas 
do estado e na sociedade. “No ano 

passado, mais de 30 projetos foram 
patrocinados pela Celesc. Tendo em 
vista a repercussão positiva das últi-
mas edições, a expectativa é conti-
nuar incentivando cultura e esporte 
para a sociedade catarinense”, des-
taca o presidente.

Sobre as inscrições  
Para participar, pessoas físicas 

e jurídicas podem cadastrar gra-
tuitamente seus projetos no site da 
Celesc, encaminhar os formulários 
necessários para a avaliação da em-
presa e fi car atentos ao cumprimen-
to dos critérios para participar da 
seleção. O regulamento completo, 
formulário de cadastro e as orienta-
ções de preenchimento estão dispo-
níveis no link https://prosas.com.br/
editais/ ou no link https://socioam-
biental.celesc.com.br/

Os pedidos de esclarecimentos 
devem ser encaminhados para a As-
sessoria de Responsabilidade Social 
da Celesc, até o dia 23 de setembro 
de 2022, pelo e-mail: investimento-
social@celesc.com.br

Serviço: 
O que: Chamada Pública para 

patrocínio de projetos com incen-
tivo fi scal de Cultura e Esporte nas 
modalidades Artes Cênicas, Música 
e Audiovisual e Desporto Educacio-
nal e Desporto de Rendimento.

Quando: até 30 de setembro de 
2022 às 18h 

Onde: Pelo site https://socioam-
biental.celesc.com.br/

Mais informações: investimen-
tosocial@celesc.com.br 

Fonte: Comunicação Celesc

Celesc realiza seletiva para projetos das áreas de cul-
tura e esporte até 30 de setembro MTur e Iphan entregam restauração da Casa Alfân-

dega, em Florianópolis-SC

A população catarinense recebeu, nesta quinta-feira (17), a restauração da Casa 
da Alfândega, importante atrativo turístico de Florianópolis-SC. As obras conta-
ram com R$ 5,8 milhões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministé-
rio do Turismo. 

O montante fi nanciou diversas melhorias estruturais, como a revitalização de 
pisos, esquadrias, escada, cobertura e alvenarias, além de corrigir as valas de ae-
ração e estanqueidade (procedimento que estanca e não deixa entrar água) da co-
bertura, oferecendo um espaço de 825 m² de área segura, iluminada e climatizada 
para a realização de atividades. As obras envolveram ainda a instalação de novos 
sanitários, incluindo banheiro acessível, rampas e elevador. Também foram feitas 
instalações elétricas, de comunicação, climatização e iluminação, bem como um 
novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O projeto incluiu, por fi m, 
a instalação do sistema de prevenção e combate a incêndio, além de mezanino com 
piso elevado para receber arquivos e estações de trabalho da superintendência do 
Iphan/SC.

 O investimento é proveniente do Programa de Preservação Cultural e Cidades 
Históricas (PPCCH), uma iniciativa destinada aos sítios históricos urbanos prote-
gidos pelo Iphan, com o intuito de promover a retomada do planejamento e execu-
ção de grandes obras de infraestrutura. Para atender às cidades que possuem bens 
tombados pelo Iphan, o programa conta com R$ 1,6 bilhão destinado a 425 obras 
de restauração de edifícios e espaços públicos, em 44 cidades de 20 estados brasi-
leiros. 

Casa Alfândega 
Em estilo neoclássico, a Antiga Alfândega de Florianópolis foi construída no 

ano de 1875, em substituição ao prédio incendiado da primeira alfândega que se 
localizava ao redor da Praça XV de Novembro. O local passaria a ser o ponto prin-
cipal de comercialização da cidade, junto com o Mercado Público e píer, construí-
dos ao lado. As atividades alfandegárias funcionaram até 1964, quando o Porto de 
Florianópolis foi desativado e o prédio permaneceu desocupado por alguns anos.

 Já em 1975, Antiga Alfândega foi tombada em nível federal e entre os anos de 
1977 e 1979 foram realizadas as primeiras obras de intervenção, sob a responsabi-
lidade do Iphan. Posteriormente, o prédio foi cedido ao governo do estado de Santa 
Catarina para abrigar o Museu Histórico Estadual, na parte superior, e o Museu de 
Artes, na inferior.

 Em 1982, o Iphan passou a ocupar a parte central da edifi cação, inicialmente 
com o escritório técnico de Santa Catarina, e, em 1990, com a superintendência do 
Instituto. Mas em 2010, a sede do Iphan foi transferida para outra edifi cação, para 
que fossem realizadas obras de recuperação da cobertura e rebocos. Em 2014 foi 
contratado projeto de restauração do edifício, cujas obras iniciaram em 2019.

 A conclusão da obra vai permitir o retorno da superintendência do Iphan no 
estado à Antiga Alfândega, agora ocupando a parte central e a ala sul. Já a ala norte 
volta a abrigar a Galeria do Artesanato, gerenciada pela Fundação Catarinense de 
Cultura, que expõe e comercializa trabalhos de artesãos de várias regiões do estado.

Com informações do Ministério do Turismo
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Pouco havia visto de fi cção cien-
tífi ca protagonizada por uma criança. 
Stella é uma garota apaixonada por 
astrofísica e perdeu o pai recente-
mente, seu mentor sobre o assunto. 
Ao se deparar com um buraco negro, 
ela decide adotá-lo. O livro tem lições 
importantes desde a superação do luto 
a maneira simples como a astrofísica 
é explicada na leitura. É uma leitura 
para todas as idades trazendo um im-
portante aprendizado. (imersaolitera-
ria.com.br)

Com uma criança como protagonis-
ta, esse livro tem um quê de mórbido, 
mas se trata de uma leitura divertida em 
um ambiente inusitado. Ele se passa em 
um cemitério onde o garoto Nin é cria-
do por fantasmas do lugar. Os motivos 
dessa criação não é boa, mas o leitor 
acompanha o crescimento do garoto e 
se sensibiliza por sua história. Neil Gai-
man consegue escrever em um ambiente 
sombrio uma trama delicada repleta de 
amor e amizade. (imersaoliteraria.com.
br)

Scripta 

Um romance totalmente apaixo-
nante. Essa é uma obra nacional com 
uma leitura bem leve, mas com cheia de 
nuances de mistério. A história envolve 
um caderno misterioso com natureza du-
vidosa. Em cima disso há um romance 
que é fácil se envolver. A leitura cria um 
clima mais urgente no decorrer da leitu-
ra, mas é um daqueles livros que lemos 
em uma tarde. Esse tipo de leitura é óti-
ma para qualquer data, assim como um 
romance leve, divertido e com mistério.  
(imersaoliteraria.com.br)

O Livro que Espera por Você

 A coluna de hoje é fruto de uma conversa muito realizadora, que gerou 
sentimentos agradáveis por alguns dias.

Quem me conhece sabe que eu sempre insisto para as pessoas lerem um 
livro, dou indicações, foi até feita uma fi gurinha de whatsapp com um meme 
“Quer tal ler um livro”! De repente surgem retornos de alguns amigos sobre 
suas experiências literárias, após minha insistência.

O caso que vou contar foi assim, há alguns meses presenteei uma amiga 
com um livro, mas ela sempre mergulhada na rotina do dia-a-dia, fi lhos, 
trabalho, marido, casa. Parecia que “perder” tempo com um livro seria um 
ato doloso às suas funções. Parece que quanto mais coisas fazemos, mais 
queremos fazer e mais coisas deixamos de fazer. Aí o segredo é priorizar. 
O relato desta minha amiga é carregado de uma sensação de autoconheci-
mento. Compartilho alguns trechos: “sentir a paz de que esse ano a diarista 
(aqui vocês podem encaixar marido, amigos, familiares) vai me ajudar com 
a limpeza dos armários (aqui cabe qualquer ‘obrigação’ que nos impomos) 
internamente me deu uma sensação de 'ai que bom, vou ter ajuda, vou dar 
conta, então posso parar para ler mais um trecho do livro'”. “ou seja a 'mi-
nha falta de tempo' estava condicionada a meu desespero interno de não dar 
conta das coisas”.

Então, o primeiro ponto importante foi o reconhecimento de que às ve-
zes precisamos de ajuda, seja na limpeza da casa, seja outro exemplo, pois 
não damos conta de fazer tudo. Vende-se uma imagem, principalmente da 
mulher, que é uma mulher maravilha, mas somos de carne e osso, somos 
pessoas com limitações, defeitos e vontades. Experimento esta sensação de 
paz narrada pela minha amiga quando chego em casa e a louça está lavada, 
são pequenos detalhes e para cada um é diferente.

O segundo ponto que conversamos foi sobre o livro que eu havia lhe 
dado e que estava há meses sobre o balcão da cozinha, como ela disse, es-
perando pelo momento de ser lido. Eu senti estas palavras, esta espera, este 
encontro, esta libertação do cárcere da mulher maravilha: “que aprender a 
tirar um tempo para ler um livro em paz é muito além, é autoconhecimento”.

Finalizo com o desafi o que ela propôs: “que os leitores escolham livros 
leves e agradáveis de temas que agradem não leitores como forma de ajudar 
a dar o primeiro passo. Que cada leitor perceba algum tema em um não leitor 
que lhe agrade e lhe presenteie ou empreste”. Então apenas espere, o próprio 
livro estando visível fará o trabalho. E mesmo que a pessoa não o leia, olhará 
para o livro e sentirá o carinho que você, leitor, dedicou a você, não leitor.

Estou aqui pensando num livro para indicar para vocês, mas desta vez 
dou deixar que leitores e não leitores interajam, afi nal, eu já indiquei vários. 

Educando meninos. 
James Dobson

Vou compartilhar com vocês a foto que represen-
tou a libertação durante nossa conversa. Livro que 
uma vez já foi emprestado para mim também.
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Turismo e Viagens
Por @val.destino

Viagens

Itajaí recebe o Costa Diadema, o maior navio de cruzeiro já operado 
no destino 

O porto de Itajaí-SC, recebeu nesta terça-feira (15) o Costa Diadema, o maior navio 
de cruzeiro da história a atracar no destino. O Costa Diadema embarca cruzeiristas em Ita-
jaí para o cruzeiro temático “Dançando a Bordo”, e que inclui apresentações especiais de 
Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo.

A Costa Cruzeiros é a única companhia a operar em Itajaí como porto de embarque 
durante a temporada 2021/2022. Também pela primeira vez, Itajaí atuará como porto de 
embarque e desembarque para um minicruzeiro de três noites da Costa. O navio Costa Dia-
dema parte de Itajaí no dia 5 de abril para uma viagem por Santos, no litoral paulista, com 
retorno à cidade catarinense no dia 8 de abril. 

Até o fi nal da temporada 2021/2022, o Costa Diadema oferece aos hóspedes a opor-
tunidade de conhecerem, em uma única viagem, diferentes destinos entre o Sul e Sudeste 
brasileiro, incluindo um pernoite do navio em Búzios. São cruzeiros de sete noites com 
embarques em Santos, Itajaí e Rio de Janeiro, e parada em Búzios.

Para a temporada 2022/2023 na América do Sul, que acontece entre dezembro de 2022 
e abril de 2023, a Costa Cruzeiros já confi rmou operação em Itajaí. O destino servirá como 
porto de embarque para os roteiros a bordo do navio Costa Favolosa. 

Sobre o Costa Diadema
Com 1862 cabines, 19 decks e 132.500 toneladas, o Costa Diadema é, até en-

tão, o maior navio que a Costa Cruzeiros já trouxe à América do Sul em quase 74 
anos de operação. A gastronomia é um capítulo à parte: Com oito restaurantes e 11 
bares, o navio oferece pratos criados por chefs que somam 16 estrelas Michelin. 
O Costa Diadema também foi o primeiro navio a implantar um Promenade com 
500 metros, que proporciona caminhadas ao ar livre contornando o navio de popa 
a proa. 

Os cruzeiros promocionais do Costa Diadema podem ser adquiridos em até 
12 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site da Costa Cruzeiros e também no 
portal CostaExtra, exclusivo para as agências de viagens. 

Para aqueles que tinham comprado a viagem de cruzeiro e não 
conseguiram viajar

Assim como todo o setor do turismo, as empresas de cruzeiros também so-
freram bastante na pandemia, ainda que no início desta temporada - a retomada 
aqui no Brasil, devido a variante do coronavírus, as saídas tinham sido suspensas. 
A tensão realmente foi grande, principalmente para nós agentes de viagens, mas 
todos precisamos de uma dose de paciência, afi nal, não tínhamos passado por algo 
assim antes.

Sabemos que quem sofre também são nossos viajantes, que como direito que-
rem realizar a viagem ou ter seu dinheiro de volta. Muitos já tinham remarcado sua 
viagem nas datas em que foram posteriormente suspensas e mais uma vez estão 
tentando remarcar com as datas oferecidas pelas companhias. 

É preciso estar atento e reprogramar sua folga ou férias, afi nal, a companhia 
só pode fazer o embarque e operar com as datas liberadas de acordo com seu ca-

  O navio Costa Diadema atracado no porto de Itajaí. (Costa Cruzeiros © Luciano Sens)

lendário e que tenham disponibilidade. Uma dose de paciência é preciso, porque as 
temporadas aqui são de poucos meses. 

Cada companhia tem sua política de reserva, para tanto, remarcações, cance-
lamentos e reembolsos podem ter custos. Então na hora da compra é necessário 
analisar se você está de acordo. Quem compra com agência de viagens, tem todo o 
suporte, o agente de viagens é a ponte entre a companhia e o viajante. O valor desse 
serviço, muitas vezes é embutido nos pacotes de viagens, e não são reembolsáveis, 
afi nal, a agência prestou seu serviço, suporte e atendimento. 

…E falando em cruzeiros, vamos compartilhar as experiências de viagem!
Vivendo às Avessas pela nossa viajante Daniela Vieira Prenzeler  

O primeiro Cruzeiro a gente não esquece!
Eis que os dias estão mais bonitos, mais quentes, mais longos... Aquela "vibe" 

de verão começando a dar as caras... Nossa como eu amo essa época do ano! E em 
tempos de praia, não poderia deixar de compartilhar minha experiência incrível em 
um cruzeiro!

Eu era, primeiramente aquela pessoa que não gostava de verão (como a gente 
muda ao longo dos anos né) e em segundo lugar eu nunca quis fazer um cruzei-
ro... Tudo aconteceu muito "naturalmente"... Faço bastante disso vida afora "deixo 
acontecer naturalmente", como a música.

Um belo dia apareceu uma oportunidade imperdível de embarcar num navio. 
Eu pensei "Mas um cruzeiro? Vou fi car uma semana presa em um navio... Posso 
aproveitar muito mais se comprar uma passagem aérea e cair no mundo....". Mas 
como mencionei, era imperdível, então não perdemos tempo e fechamos. E foi uma 
das melhores decisões que já tomei na vida!

Tenho alguns amores à primeira vista, mundo e vida afora. E o MSC Fantasia 
é um deles!

O primeiro cruzeiro a gente nunca esquece, também pudera, foi mágico, foi 
fabuloso, foi incrível!

A começar pela chegada no porto, quando dei de cara com aquela imensidão 
fl utuando graciosamente... Minha reação foi exatamente a mesma do Fábio Porchat 
no fi lme "Meu passado me condena" quando ele exclama pasmo: "Como é que não 
afunda?" hahahaha

O primeiro sentimento ao entrar no navio certamente foi aquele: "O que eu 
to fazendo aqui no meio de todo esse luxo?". Esse sentimento logo deu espaço ao 
sentimento: "Se fui pobre, não me lembro"...Eu realmente estava vivendo um conto 
de fadas marítimo! Pensa na felicidade da criança!

Vivi esse sonho em dezembro de 2017, e até então não fi z outro cruzeiro com 
outra operadora para ter parâmetros de comparação, mas alguns relatos que li citam 
a MSC como uma das melhores e eu particularmente super indico um cruzeiro com 
eles. Partimos do porto da Martinica e uma coisa que gostamos muito e que sem 
dúvida facilita muito a vida é comprar pacotes completos de cruzeiro, que incluam 
além o Cruzeiro, o Aéreo e o Transfer, pois isso evita perder horas de espera e ter 
que pernoitar em algum hotel na ida ou na volta.

Nosso roteiro era Caribe Sul e Antilhas. Que roteiro e que mar!
Iniciamos na Martinica, seguimos para Guadalupe, Santa Lucia, Barbados, Tri-

nidad e Tobago, Granada, São Cristóvão e Nevis e de volta para Martinica.
O Navio é uma verdadeira cidade fl utuante, e tem muita coisa pra fazer e pra 

aproveitar. Como sou muito turista pra fi car parada, passei apenas um dia inteiro no 
navio, nos demais fui passear nas ilhazinhas...

Gosto muito de sempre planejar com antecedência tudo o que vou fazer para 
aproveitar ao máximo cada minuto. Então, comprei os passeios oferecidos pela 
própria MSC que vão sempre acompanhados por um profi ssional do navio.

Pontos positivos de comprar os passeios com antecedência:
Você programa seus passeios e suas fi nanças e pode parcelar, evitando assim de 

ter que levar mais moeda em espécie para pagar passeios na hora;
Você estará o tempo todo acompanhado por um profi ssional do navio que po-

derá lhe prestar assistência se necessário;
Você não corre o risco de "perder" o navio por conta de algum atraso;
Você não perde tempo pesquisando preços e procurando passeios pra fazer 

assim que chega no destino.
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Pontos negativos
Os passeios oferecidos pela MSC tendem a ser mais caros. Procurando os pas-

seios "por conta" é possível conseguir melhores preços;
Embora tenham muitas opções de passeios para todos os destinos que fazem 

parte dos roteiros, ao optar por passeios oferecidos pela operadora você fi ca amar-
rado aos horários e itinerários disponíveis, o que muitas vezes impossibilita fazer 
mais de um passeio ou mesmo conhecer melhor o lugar.

Enfi m a forma de planejar e fazer passeios é muito particular de cada um, e 
eu realmente não me importo de pagar um pouquinho mais se isso me proporciona 
alguma tranquilidade e melhor planejamento fi nanceiro prévio.

Enfi m....

Gratidão é sem dúvida o sentimento que invade minha alma ao fi nal de cada 
viagem!

Gratidão por ter a oportunidade de conhecer mais um cantinho de mundão de 
Deus!

Gratidão pelas experiências vividas!
Gratidão pela saúde e trabalho que me proporcionam viajar!
Gratidão pelas pessoas que tive a alegria de conhecer e pelas amizades que 

nasceram!

Quer planejar sua viagem com atendimento personalizado?
Consulte  o seu agente de viagens.

Destino Viagens - colecionando momentos!

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

Quer ver seu empreendimento ou produto aqui?

Fale com "Agente"

Na terça-feira(15) a ACIAC-
-Associação Empresarial de Co-
rupá promoveu uma palestra pro-
ferida por Peter Volkmann, que 
trouxe toda a sua experiência para 
discorrer sobre o case de sucesso 
de Pomerode, proporcionando 
aos poucos presentes, uma aula 
sobre como a união de esforços 
pode mudar a realidade de uma 
pequena cidade do interior, pro-
porcionando um gigantesco salto 
na sua economia.

Segundo Peter, o case de 
Pomerode não foi apenas suces-
so e felicidade, existiram muitos 
momentos em que o desencontro 

de opiniões e de ações, quase puseram o seu planejamento e sua execução 
na vala comum dos fracassos, momentos em que se fi zeram necessários os 
braços e cérebros da classe empresarial para impedir que interesses outros, 
principalmente os políticos se sobressaíssem.

O palestrante falou sobre o caminho trilhado para que Pomerode osten-
tasse os impressionantes números de visitantes e da economia, que inclusive 
incluíram o nome daquele pequeno pedaço da Alemanha no Brasil no Guin-
ness Book.

Afi nal, o que tem Pomerode?
São diversas atrações e atividades que fazem de Pomerode um lugar a ser 

visitado e conhecido. Os passeios incluem um tour pela Nugali, a fábrica de 
chocolate que é referência; o Jardim Zoológico (que está sendo ampliado); a 
Vila Encantada com insetos e dinossauros gigantes, em um ambiente intera-
tivo e cheio de atividades; a Vila do Café, onde se pode fazer um lanchinho 
delicioso; o Teatro Municipal; o Museu Pomerano; a Casa do Escultor; um 
tour pela Cervejaria Schornstein, conhecendo todo o processo de fabricação 
da cerveja; Museu do Automóvel; a Rota Enxaimel, com suas casinhas do 
estilo enxaimel te transportando a uma viagem maravilhosa. A lista é longa, 
onde a presença do empresariado é notada em cada item, mas não podemos 
deixar de falar da Pomerana, uma festa que acontece sempre no verão e, 
inegavelmente, é um dos grandes atrativos da cidade que, ano após ano, atrai 
milhares de pessoas que curtem a festa que, apesar de  acontecer no pavilhão 
de eventos, movimenta toda a cidade, possibilitando um ganho extra para 
diversas pessoas da cidade.

Peter encerrou sua palestra enfatizando que o processo de transformação 
de Pomerode, de uma pequena cidade do interior no case de sucesso que é, 
exigiu planejamento a curto, médio e longo prazo. Trabalho e união em torno 
de um bem comum, que é a cidade e seus habitantes, e o entendimento de 
que o acolhimento do turista pela população é um dos passos principais a ser 
conquistado.

Associação Empresarial de Corupá promove 
palestra do case Pomerode


