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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Fui omisso?
Talvez não tenha sido omisso, 

apenas posso ter acreditado que fosse 
do conhecimento de todos os nobres 
que as eleições deste ano serão para 
Senador, Governador, e deputados 
federais e estaduais.

Teria sido apenas um treino?
Talvez todos os nobres saibam 

quais cargos serão disputados neste 
ano e tenham apenas pretendido trei-
nar os discursos, aquecendo os moto-
res para 2024. Tem motor que custa a 
pegar se fi ca muito frio, se é que me 
entendem.

Que deu sono, deu
Verdade que não foi em todos os 

presentes, tinha gente concentrada, 
limpando os vãos dos dedos dos pés. 
Mas uma parte precisava ser cutuca-
da, vez ou outra. Parece que já conhe-
ciam os discursos de cor e salteado.

Lembrei de minha Mãe
Quando saíamos para visitar al-

gum parente, minha Mãe, com dedo 
em riste perguntava a todos os fi lhos 
“quer apanhar na ida ou na volta?”. 
Para não deixar dúvidas quanto ao 
merecimento, eu apanhava na ida e 
na volta.

Por quê lembrei dela?
Assim como as vezes apanhava 

na ida e na volta, ela às vezes fazia 
ameaças vazias, tanto é que, por 
exemplo, mantive meus dentes até 
a maioridade. Essas lembranças me 
vieram à mente ao ver alguns discur-
sos cheios de “vazios”. 

Fala sério
Teve momentos em que se fe-

chássemos os olhos e apenas ouvís-
semos, juraríamos estar na frente de 
um palanque, prestigiando algum 
candidato. Infelizmente não era essa 
a realidade. A “platéia” era de pes-
soas, incrédulas, ouvindo que teriam 
que tomar aquele remédio amargo, 
sem alguém que se oferecesse para 
realmente ajudá-las.

Fala sério II
Lá, pelas tantas, um discursante 

falou “saio com uma sensação não 
boa”. Imagine se ele tivesse que to-
mar aquele remédio que ele oferecia. 
Ou será que havia comido algo estra-
gado e aquele remédio não servia?

Cronometro
A Câmara inaugurou, sem pom-

pa, um cronometro que foi instalado 
de frente para o púlpito, permitindo 
a sua visualizaçãao por quem faz uso 
da Tribuna, e ajudando a controlar o 
seu tempo de uso. 

Cronometro – O tiro saiu pela 
culatra

Se a intenção da instalação do 
cronometro era controlar e reduzir o 
tempo das falácias, acho que não deu 
muito certo. Temos nobres que agora 
fi cam de olho nos números e usam 
o “seu tempo” até o último segundo.

Cursos aos nobres
Quando os vereadores usam a 

Tribuna e discursam a velha ladai-
nha (atualmente chamada de mi mi 
mi), esquecendo que eles possuem 
poderes nas mãos para conter coisas 
que julgam erradas, creio que seja 
chegada a hora de lerem a cartilha 
dos cargos que ocupam.

Valor ou desvalor
Uma realidade que não é exclu-

siva da Câmara diz respeito ao reco-
nhecimento das pessoas. Muitas ve-
zes somos omissos com quem erra, 
nivelando por baixo as pessoas que 
acertam.

Organograma
Me surgiu uma dúvida. Se acon-

tecem reuniões com o Executivo 
para entender os projetos; e aconte-
cem reuniões entre os ocupantes do 
Legislativo para discutir os projetos 
recebidos. Qual o motivo das discus-
sões vazias em Sessão? 

Organograma II
Essa curiosidade me surgiu ao 

ver os discursos e “aulas” sobre o or-
ganograma enviado para a Câmara, 
propondo a criação de alguns cargos, 
renomeando outros, e aumentando a 
despesa com pessoal, e os vereado-
res querendo discutir o que não se 
discute, apesar de ser discutível. (se 
é que me entendem).

E o estagiário, heim?
Nem falo ou comento, apenas 

observo. Quem comenta são os plu-
madinhos, cheios de maldade.

Promessas de campanha
Tem gente magoada com algu-

mas promessas de campanha não 
cumpridas. Tem gente p... da vida 
com as mexidas que mesmo não ten-
do sido prometidas ou comentadas, 
seguiram o mesmo caminho de al-
guns plumadinhos e voaram.

Vamos falar um pouco de eleição
Tem um candidato ao governo 

do estado de SC que segredou a um 
pequeno grupo de correligionários 
“com esse partido, nem preciso de 

adversário”. Será que .....? Não, né? 
Já???

Por falar em eleição
Aos poucos um povo que não 

pode viver sem cargo político vai 
mostrando a sua cara. Não se assus-
tem e nem se surpreendam. Inimigos 
de ontem, são carne e unha de hoje, 
mirando outubro e tentando garantir 
mais quatro anos.

Por falar em eleição II
Só me divirto vendo algumas más-

caras caírem. E pensar que até outubro 
muita coisa ainda vai acontecer; muita 
coisa ainda vai mudar. Mas não vou me 
surpreender se alguém fi zer que vai mas 
não for e acabar fondo.

Ainda as eleições
Vendo os nomes surgirem e as 

opções que terei, já pensei em correr 
pro meu guarda-roupa e tentar en-
contrar Nárnia. Também posso cor-
rer pro quintal e tentar encontrar o 
Coelho Branco, de colete e relógio 
de bolso.

Nárnia
Estou quase desistindo de mi-

nha terra que, apesar de ter palmei-
ras onde canta o sabiá, estou surpre-
so em descobrir que as aves que aqui 
gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou 
seria melhor mudar para as aves que 
ali gorjeiam, não gorjeiam como cá.

Não é caso pra usar a chilóida
Um passarinho do Djanho veio 

me perguntar sobre o motivo de al-
guém jogar, sabendo que não tem 
chance de ganhar. Ele deu o exem-
plo de jogar basquete contra o Jor-
dan. Este pequeno ser não conhece 
os jogos. Tadinho, tão pequeno e 
inocente; com tanto jogo pra conhe-
cer.
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Campanha Páscoa Soli-
dária Proerd

A Polícia Militar está realizando a 
campanha "Páscoa Solidária Proerd". 
Iniciada no dia 16 de março, data em 
que o Programa de Resistência às Dro-
gas e à Violência (Proerd) completou 
24 anos de atuação em Santa Catarina, 
a campanha segue até o dia 11 de abril.

Durante a campanha serão arreca-
dados chocolates, que poderão ser en-
tregues em qualquer unidade da Polícia 
Militar nos municípios de Jaraguá do 
Sul, Corupá, Guaramirim, Massarandu-
ba e Schroeder.

Na semana que antecede a Páscoa, 
tudo o que for arrecadado será distribu-
ído para instituições e famílias carentes.

Faça sua parte, colabore doando 
chocolates.

Contamos com a sua participação. 
Juntos somos mais fortes!

Endereços das unidades:
- Jaraguá do Sul: Rua Gustavo Ha-

gedorn, 880, Nova Brasília (em frente à 
Arena);

- Corupá: Rua Jorge Lacerda, 441, 
Centro;

- Guaramirim: Rua 28 de Agosto, 
2.895, Amizade;

- Massaranduba: Rua 11 de novem-
bro, 3350, Centro;

- Schroeder: Rua Wendelin Reiner, 
201, Centro.

CAPES investe R$ 178 
milhões em apoio à pós-

graduação

A CAPES inicia, a partir desta semana, 
o repasse dos recursos de duas inicia-
tivas de fomento que contribuem para 
a formação nos cursos de mestrado 
e doutorado. Os programas de Apoio à 
Pós-Graduação (Proap) e de Excelência 
Acadêmica (Proex) investem R$178 
milhões para manutenção de equipa-
mentos, aquisição de materiais de la-
boratórios, participação em eventos e 
publicação de conteúdos científi cos.

Por meio do Proap são destinados 
recursos aos programas de pós-
graduação acadêmicos de instituições 
públicas, participantes do Programa 
Demanda Social. O objetivo é propor-
cionar melhores condições para a for-
mação de mestres e doutores. Já com 
Proex, a CAPES busca manter o padrão 
de qualidade dos cursos com nota 6 e 7, 
as mais altas da avaliação realizada pela 
própria Fundação.

Dos valores investidos, R$107,9 mi-
lhões serão destinados ao Proap e 
R$70,1 milhões ao Proex. No total, 
3.252 programas de pós-graduação 
(PPG) são benefi ciados: 2.762 por meio 
do Proap e 490 pelo Proex.

Cursos de todas as regiões do país são 
atendidos nos dois programas. No Nor-
te, 222 PPG receberão R$7,1 milhões, 
e no Nordeste, 751 benefi ciados com 
R$31,5 milhões. No Sudeste, a con-
cessão alcança 1.342 PPG com R$92,4 
milhões. No Sul, são 650 com R$35,2 
milhões e, no Centro-Oeste, 287 PPG 
com R$11,7 milhões.

CAPES

A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), fundação do Ministério da 
Educação (MEC), desempenha pa-
pel fundamental na expansão e con-
solidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) em 
todos os estados da Federação.

Com informações da CAPES

Governo Federal divulga calendário do Saque Extra-
ordinário do FGTS

A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.000 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser libera-
do vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo, considerando a 
soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

O calendário do Saque Extraordinário foi divulgado pela Caixa Econô-
mica Federal de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e poderá 
ser realizado até 15 de dezembro de 2022. Os primeiros a receber são os 
nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro vai 
poder sacar o dinheiro em 30 de abril. Confi ra o calendário completo:

A partir do dia 8 de abril, o trabalhador já pode conferir o valor que vai 
poder sacar e a data que o dinheiro vai ser liberado pelo aplicativo do FGTS 
ou pelo site https://www.fgts.caixa.gov.br/. De acordo com a Caixa Econô-
mica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 
42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.

A liberação de parte dos recursos do FGTS ocorre por meio de uma me-
dida provisória assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro, no dia 17 de março, 
e faz parte do Programa Renda e Oportunidade, que inclui antecipação do 
13º para aposentados e pensionistas do INSS, crédito para microempreende-
dores, empréstimos consignados para quem recebe benefícios assistenciais, 
como o Auxílio Brasil, e vai injetar mais de R$ 160 bilhões na economia. O 
objetivo da medida é reduzir o comprometimento da renda e endividamento 
das famílias em função da crise sanitária provocada pela Covid-19.

O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado em Conta 
Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos 
trabalhadores.

Após o crédito dos valores, já será possível pagar boletos e contas, utili-
zar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, 
além de fazer compras em estabelecimentos comerciais pagando com o QR 
code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. O 
cliente pode realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos 
terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

O trabalhador que não quiser fazer o Saque Extraordinário do FGTS 
deverá acessar o Aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco 
para informar que não quer receber o crédito.

E mesmo que o dinheiro esteja na Conta Poupança Social Digital, o 
trabalhador poderá optar pela anulação do crédito automático, por meio dos 
mesmos canais, até 10 de novembro de 2022. Outra opção é não mexer no 
valor liberado para que o recurso retorne corrigido à conta do FGTS, depois 
de 15 de dezembro de 2022.

Alerta
Fique atento, a Caixa Econômica Federal não envia mensagens com solicitação 

de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confi r-
mação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Fonte: Governo Federal



4 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |25 de março de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Inaugurado elevador do Museu 

Irmão Luiz no Seminário
No dia 19 de março de 2022, em 

ato ocorrido durante a Solenidade de 
São José, no Seminário Sagrado Co-
ração de Jesus, aconteceu a inaugura-
ção de elevador adquirido com recur-
sos da emenda parlamentar proposta 
pelo deputado federal Carlos Alberto 
Chiodini.

A instalação do elevador, um 
marco na história do Museu Irmão 
Luiz, facilitará a visitação às duas 
exposições permanentes: uma histó-
rica e outra de taxidermia, ao ofere-
cer mais uma opção de acessibilida-
de aos visitantes.

Comemorado o Dia Mundial de 
nosso bem precioso

No último dia 22, foi comemora-
do o Dia Mundial da Água. A data foi 
instituída pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em 1992/1993 
com a fi nalidade de alertar a popula-
ção sobre a necessidade de preserva-
ção do recurso e para garantir a so-
brevivência de todos os ecossistemas 
do mundo. 

Corupá realizará Mega Evento 
Nesta sexta-feira(25 às 20h, 

acontece a estreia da live do Reen-
contro Corupá. A organização pro-
mete que nesta live serão 2h de mui-
ta MÚSICA dos anos de ouro (1980, 
1990 e 2000), permitindo a conexão, 
de forma antecipada, com o Mega 
Evento, marcado para acontecer no 
Restaurante do Seminário de Corupá 
no dia 21 de maio. 

A live acontecerá pelo canal ofi -
cial do evento, no Youtube, e quem 
estiver conectado concorrerá a um 
ingresso para o evento; um pendrive 
gravado com músicas que irão tocar 
na noite do Reencontro Corupá; e um 
brinde surpresa.

Projeto Experiências do Brasil 
Rural benefi cia cerca de 150 
famílias que vivem no campo
O Governo Federal, por meio do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o Ministério 
do Turismo (MTur) e a Universidade 
Federal Fluminense (UFF), apresen-
tou os resultados da 1ª edição do Pro-
jeto Experiências do Brasil Rural. O 
Projeto Experiências do Brasil Rural 
foi lançado em 2020 com o objetivo 
de impulsionar produtos e serviços 
da agricultura familiar associados 
ao turismo, de forma a proporcionar 

vivências inovadoras aos visitantes, 
diversifi car a oferta turística nacio-
nal e gerar alternativas de renda no 
campo, a partir da formatação e do 
posicionamento de roteiros. Partici-
param da primeira edição do projeto 
a Rota Amazônia Atlântica, do Pará; 
a Terra Mãe do Brasil, Seus Cami-
nhos, Segredos e Sabores, da Bahia; 
o Agroturismo do Espírito Santo; 
a Rota do Queijo Terroir Vertentes 
e a Rota Gourmet das Terras Altas 
da Mantiqueira, em Minas Gerais; 
o Caminhos do Campo, em Santa 
Catarina; a Ferradura dos Vinhedos 
e o Roteiro Farroupilha Colonial, no 
Rio Grande do Sul.

Nesta edição o projeto contem-
plou as cadeias produtivas do queijo, 
vinho, cerveja e frutos da Amazônia, 
benefi ciou cerca de 150 famílias, 
criando mais de 70 produtos de ex-
periências turísticas memoráveis, 
e realizando diagnósticos de Expe-
riência, Hospitalidade, Qualidade 
Técnica e Gestão & Marketing.

A segunda edição do Projeto, 
com as inscrições abertas até o dia 
1º de abril de 2022, selecionará oito 
novos roteiros turísticos, e o início 
das atividades com os roteiros está 
previsto para o mês de maio. 

Projeto de reajuste para o 
funcionalismo foi aprovado pela 

Câmara
Na Sessão de segunda-feira(21), 

foi discutido e aprovado pela Câma-
ra de Vereadores de Corupá, o pro-
jeto enviado pelo Executivo, conce-
dendo 21% de reajuste nos salários 
dos servidores, dividido em 2 etapas: 
13,5% incidindo sobre os vencimen-
tos deste mês e 6,68% em agosto.

Com a presença e professores da 
rede pública municipal e de repre-
sentantes do Sinsep- Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Jaraguá do Sul e Região, também 
foi aprovada a equiparação dos salá-
rios dos professores ao piso nacional 
da categoria e, mesmo concedendo 
33,24%, houve protesto dos profes-
sores pela perda de alguns valores 
conseguidos anteriormente, através 
de intensa mobilização da categoria.

De acordo com o prefeito Luiz 
Carlos Tamanini, “Foi um estudo 
bastante técnico, levando em conta 
o comprometimento da receita com 
a folha de pagamento. Sabemos que 
não conseguimos agradar a todos, 
mas temos consciência que fi zemos 
o que foi possível, dentro da nossa 

realidade econômica. Convenhamos 
que conseguir zerar as perdas desde 
2019, é uma importante conquista, 
pois estamos falando de uma reposi-
ção de 35 meses”, observou.

Governo Federal vai apoiar a 
regularização de mais de 100 mil 

moradias 
O Governo Federal vai apoiar 

a regularização de cerca de 101 mil 
moradias de famílias de baixa renda 
em 13 estados do Brasil. Nesta sexta-
-feira (25), foi divulgado o resultado 
do primeiro edital do Programa de 
Regularização Fundiária e Melhoria 
Habitacional, que integra as ações 
do Casa Verde e Amarela. No total, 
foram selecionadas 245 propostas 
de 156 cidades do País. As propos-
tas selecionadas foram da Bahia(35), 
Rio Grande do Sul(34), Pernambu-
co(31), Ceará(25), São Paulo(24), 
Minas Gerais(21), Rio Grande 
do Norte(20), Paraíba(16), Mara-
nhão(14), Mato Grosso do Sul(9), 
Piauí(9), Sergipe(1), e Santa Catari-
na(6), sendo Lages, São Joaquim e 
Tubarão com uma cada e Uruici com 
três, totalizando R$ 7.649.572,00 o 
investimento federal nessas ações 
de regularização fundiária e melho-
ria habitacional em Santa Catarina. 
O investimento federal nessas ações 
de regularização fundiária e melho-
ria habitacional nos 13 estados será 
de mais de R$ 414 milhões. Os re-
cursos serão provenientes de fi nan-
ciamento do Fundo de Desenvolvi-
mento Social (FDS). O valor a ser 
pago para regularização fundiária é 
proporcional à renda familiar bruta 
mensal. Se a família, por exemplo, 
tem renda de até R$ 2 mil, vai pagar 
uma parcela única de R$ 50,00 para 
regularizar o lote.

CRAS, de Corupá, promoveu 
evento voltado para o público 

feminino
Na terça-feira(22), em Corupá, o 

CRAS reuniu aproximadamente du-
zentas mulheres que foram prestigiar o 
evento “Mulher Sensivelmente Podero-
sa”. 

Organizado pela Assistência Social 
de Corupá, dentro do programa “CRAS 
Valorizando a Mulher”, o evento acon-
teceu no Salão Paroquial da Igreja 
Evangélica, e ofereceu um delicioso 
café, apresentação de dança, descontra-
ção regada a muita música.

O evento, que foi suspenso nos úl-
timos dois anos devido à pandemia, era 
realizado anualmente desde 2015. Ao 

fi nal o secretário de saúde e assistência 
social, Felipe Rafaeli Rodrigues come-
morou o sucesso do evento “Foi muito 
gratifi cante após dois anos, poder 
proporcionar um evento tão maravi-
lhoso e que com certeza, se repetirá 
todos os anos”,

A chefe de assistência em saúde, 
Andressa Fischer também não es-
condia a sua felicidade pelo sucesso 
do evento “O retorno que tivemos 
com a presença desse excelente pú-
blico foi muito gratifi cante e memo-
rável”, resumiu Andressa.

Governo Federal lança guia 
inédito de ocupações no Brasil

O Governo Federal, por meio 
do Ministério do Trabalho e Previ-
dência e da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), lançou nessa 
quarta-feira (23/03), o Guia Brasi-
leiro de Ocupações, que apresenta 
informações atualizadas, caracte-
rísticas e principais indicadores de 
2.609 ocupações existentes no mer-
cado de trabalho brasileiro. Com in-
formações quantitativas e qualitati-
vas, o guia traz um painel exclusivo 
sobre habilidades e comportamentos 
requeridos de trabalhadores e as ca-
racterísticas de cada ocupação no 
mercado assalariado formal de tra-
balho.

O guia, que utiliza registros ad-
ministrativos ofi ciais do Ministério 
do Trabalho e Previdência, como o 
RAIS e novo Caged, poderá auxi-
liar gestores de políticas públicas e 
do setor privado no mapeamento da 
tendência das ocupações em qual-
quer um dos 5.570 municípios bra-
sileiros, por meio de informações 
como perfi l do trabalhador(a), remu-
neração média, mercado de trabalho 
distribuição geográfi ca e histórico 
das vagas, tipo de mão de obra dis-
ponível em uma determinada região, 
assim como disponibilidade de vaga 
para menor aprendiz para um deter-
minada ocupação.

O Guia Online é composto por 
dois painéis de pesquisa que serão 
continuamente atualizados e que fo-
ram construídos com uma navega-
ção intuitiva e acessível para todos 
os públicos. Apresenta as descrições 
de cada ocupação do guia, além das 
atividades que são realizadas, os 
conhecimentos, atitudes e habilida-
des tipicamente requeridos de cada 
ocupação que consta atualmente no 
guia. É voltado para a natureza e o 
conteúdo das ocupações.
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Polícia Militar e Hospital 
São José, duas Institui-
ções zelando pelo bem 

das pessoas
Na quarta-feira(16), policiais militares 

do 14º Batalhão, retribuíram o carinho da 
jovem Keila Kauane tem pela Polícia Mili-
tar, e  marcaram presença no momento em 
que ela recebia alta hospitalar, após 11 dias 
de internação, em virtude de um grave aci-
dente de trânsito.

No momento em que a Guarnição che-
gava ao Hospital São José de Jaraguá do 
Sul, os policiais se depararam com um pe-
dido de ajuda para atender a uma senhora 
com mais de 80 anos de idade, que havia se 
dirigido ao Hospital por engano, uma vez 
que a sua consulta era em outra instituição 
de saúde. De pronto, enquanto uma parte da 
Guarnição foi prestar homenagem à Keila, 
outra foi atender a senhorinha que, apesar da 
difi culdade visível de locomoção e da fi na 
garoa que caía, havia feito todo o percurso 
a pé desde sua residência e pretendia voltar 
do mesmo modo. Num esforço conjunto en-
tre a PM e o Serviço Social do Hospital São 
José em atender esta senhora, foram feitas 
tentativas em localizar algum familiar que 
fosse em seu socorro, e ao mesmo tempo ela 
fi cou abrigada e recebendo toda a atenção e 
carinho que merecia.

Parabéns, Polícia Militar e Hospital 
São José de Jaraguá do Sul, sempre zelando 
pelo bem das pessoas.

PRF vai realizar cinco 
grandes ações de combate 
a organizações crimino-

sas neste ano
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

anunciou que vai realizar cinco grandes 
operações neste ano em todas as regiões 
do país. O anúncio foi realizado na manhã 
desta terça-feira (22/03), na sede da Polícia 
Rodoviária Federal, em Brasília. Além das 
operações, a instituição apresentou os novos 
sistemas que vão aprimorar o trabalho dos 
policiais e a implementação de colégios cí-
vicos em todo o Brasil.

Entre as operações anunciadas está a 
Égide II, que vai combater as organizações 
criminosas nas rotas que conectam o Rio de 
Janeiro aos outros estados. Essa operação 
já foi realizada no ano passado. “A Égide 
II avança para todas as fronteiras do Brasil. 
Em virtude dessa operação, os criminosos 
mudaram as rotas, já mapeadas pela nossa 
inteligência. E, agora, a gente inclui também 
essas rotas na operação Égide, fazendo um 
grande cinturão no estado do Rio. Primeiro 
nos corredores, depois nas divisas com todos 
os seus estados vizinhos e, depois, o último 
cinturão, na área metropolitana”, detalhou o 
diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.

No Centro-Oeste, a Operação Planalto 
vai realizar ações de policiamento especia-
lizado nos acessos à capital federal. A Nor-
deste Seguro terá ações especializadas de 
combate ao crime desde o sertão ao litoral 
nordestino. 

Já na Região Norte, a Operação Rotas 
da Amazônia vai combater crimes ambien-
tais e transfronteiriços na região amazônica. 
Por fi m, a Operação Rota Brasil vai promo-
ver ações simultâneas de segurança viária e 
combate ao crime em 400 pontos do país.

Nos últimos três anos, a PRF fez a re-
cuperação de R$ 23,1 bilhões em apreensões 
relacionadas ao crime organizado em estra-
das federais de todo país. De acordo com a 
instituição, nesse período, mais de 1.800 to-
neladas de drogas foram apreendidas e cerca 
de 130 mil pessoas foram presas por agentes 
da PRF e encaminhadas à Polícia Federal e 
às polícias estaduais.

Ainda durante o evento, o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública fez a entre-
ga simbólica de seis viaturas blindadas, de 
um total de 34 que foram adquiridas e es-
tão sendo entregues à PRF, para aumentar a 
segurança do policial em serviço em áreas 
confl agradas. A corporação recebeu ainda 
equipamentos de uso pessoal, totalizando 
41 mil itens.

Inovações
Entre as inovações tecnológicas apre-

sentadas pela PRF está o Sistema BOP Mul-
tiagência, que possibilita o compartilhamen-
to de boletins de ocorrência policial com 
outras instituições e órgãos parceiros, como 
Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda 
Municipal e Detran. O objetivo do sistema 
é levar a cooperação e integração nacional 
e internacional com ocorrências criminais 
compartilhadas com outros órgãos.

Internamente, a PRF apresentou um 
novo sistema de recebimento, despacho e 
atendimento de ocorrências, o Cad Mobi-
le. A plataforma possibilita a visualização 
georreferenciada das equipes em campo, o 
despacho de ocorrências para equipes mais 
próximas, o que resulta em menor tempo 
para atendimento e economia de recursos.

Entre as outras medidas para facilitar 
o trabalho da corporação estão o Painel do 
Servidor, relacionado à saúde e apoio emo-
cional do policial; o Sistema Patrulha, para 
a segurança de voo das Operações Aéreas; o 
Sistema Frequência, para registrar e proces-
sar a frequência de servidores e estagiários e 
o Sistema SIAGP, uma base única de infor-
mação de pessoal.

Fonte: PRF

Setor produtivo pede 
celeridade na análise de 
pedidos de instalação de 

antenas de telefonia
O Conselho das Federações Empre-

sariais de SC (COFEM) enviou ofício ao 
presidente do Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA), Daniel Vinícius 
Netto, defendendo celeridade na análise dos 
pedidos de instalação de antenas de telefo-
nia móvel. No documento, o setor produti-
vo destaca que a falta de cobertura está re-
lacionada, principalmente, à burocracia no 
processo de licenciamento ambiental para a 
instalação de antenas. 

De 2014 a junho de 2020 foram enca-
minhados ao IMA cerca de 3,1 mil pedidos 
de licenciamento para antenas de telecomu-
nicações, sendo que o tempo médio para 
concessão da licença para esta atividade, em 
2020, foi de 308 dias.

Atualmente, apenas 12% dos muni-
cípios possuem mais de 75% da sua área 
atendida. Quanto à área de cobertura, 192 
municípios (65% do total) registram menos 
de 50% da área coberta de 4G. Em termos 
de população, 45 municípios catarinenses 
têm menos de 50% de sua populaçãoatendi-
da com o serviço de telefonia móvel, sendo 
que seis deles não atingem 25% da cobertura 
populacional com rede 4G.

Ainda no ofício, o COFEM destaca que 
a qualidade na prestação de serviços é infe-
rior às metas defi nidas e monitoradas pela 
ANATEL. Em 2021, até novembro, uma 
média de 14,6% das metas não foram cum-
pridas pelas operadoras dos serviços, sendo 
que no critério de atendimento o resultado é 
ainda pior, chegando a 81,1% das metas não 
cumpridas. “Esse panorama geral mostra o 
nível de desigualdade e o baixo desempenho 
do serviço de telefonia móvel 4G no estado, 
condição que pode comprometer e desacele-
rar o desenvolvimento econômico e social”, 
ressalta o texto.

Os serviços de telecomunicações tive-
ram um papel fundamental na digitalização 
acelerada dos negócios, possibilitando no-
vas modalidades de pagamento e ampliação 
dos mercados. Na manifestação, o COFEM 
salienta que a telefonia móvel e a banda lar-
ga fi xa auxiliaram na dinâmica, ao acelerar 
e intensifi car essas mudanças, com elevação 
de 222% em 10 anos, na quantidade de aces-
sos para o serviço de Banda Larga, saindo 
de 668 mil para 2,2 milhões de acessos, em 
novembro de 2021, segundo a ANATEL. Já 
a Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal 
– SMP) se consolidou como o serviço mais 
acessado pelos catarinenses, totalizando 
cerca de 8,5 milhões de acessos. Apesar do 
avanço, nota-se carência e lacunas no aten-

dimento da telefonia móvel em Santa Cata-
rina.

O COFEM é integrado pelas Federa-
ções das Indústrias (FIESC), do Comércio 
(FECOMÉRCIO), da Agricultura (FAESC), 
dos Transportes (FETRANCESC), das As-
sociações Empresariais (FACISC), das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas (FCDL), das 
Micro e Pequenas Empresas (FAMPESC), 
além do Sebrae-SC.

Fonte: Fecomércio-SC – Foto: Agência 
Brasil

Santa Catarina congela 
ICMS do diesel por um 

ano
Para não aumentar o preço do diesel 

S-10 no Estado, Santa Catarina optou 
por fi xar a cobrança do ICMS em R$ 
0,55 por litro durante um ano. 

“Praticamos a menor alíquota do 
país, de 12% para o diesel e, desde 
outubro, o preço médio usado como 
base de cálculo está congelado em 
R$ 4,62 no Estado. Isso quer dizer 
que, a cada litro abastecido, R$ 0,55 
corresponde ao imposto estadual. Se 
fôssemos seguir a decisão dos outros 
Estados, teríamos que aumentar o 
preço, já que o valor foi fi xado em 
R$ 1,0060 por litro”, explicou o se-
cretário de Estado da Fazenda (SEF), 
Paulo Eli.

Nesta quinta-feira, 24, os secretá-
rios estaduais de Fazenda aprovaram por 
unanimidade as novas regras do Impos-
to sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o diesel e a pror-
rogação, por 90 dias, da tributação sobre 
a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. 
As decisões já haviam sido tomadas no 
Fórum de Governadores, nesta semana, 
e foram confi rmadas pelo Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Confaz).

O congelamento da base de cál-
culo para a gasolina, o etanol, e o gás 
de cozinha, foi prorrogado até 30 de 
junho de 2022. No caso da gasolina, 
Santa Catarina já havia fi xado o pre-
ço médio de R$ 5,77 em outubro do 
ano passado. O Estado pratica uma 
das menores alíquotas do país, de 
25%. Isso signifi ca que é arrecadado 
R$ 1,44 por litro abastecido.

Fonte: Assessoria de Comunicação da 
Secretaria da Fazenda
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Ministério da Saúde 
anuncia campanha de 

vacinação contra a gripe 
a partir de 4 de abril
O Ministério da Saúde alerta para 

a importância da imunização contra a 
gripe a partir do dia 4 de abril. Com a 
distribuição de 80 milhões de doses da 
vacina Infl uenza para a campanha na-
cional de vacinação, a Pasta prevê que 
a campanha termine no dia 3 de junho.

Com o objetivo de prevenir o surgi-
mento de complicações decorrentes da 
doença, óbitos e consequências nos ser-
viços de saúde, a vacinação contra a gri-
pe é uma estratégia do Governo Federal 
para minimizar a carga do vírus, redu-
zindo os sintomas, que também podem 
ser confundidos com os da Covid-19.

A campanha acontecerá em duas 
etapas. O dia D de mobilização nacio-
nal está previsto para o dia 30 de abril.

Primeira etapa - entre os dias 
04/04 e 02/05

•  idosos com 60 anos ou mais;
•  trabalhadores da saúde;

Segunda etapa - entre os dias 
03/05 e 03/06

•  Crianças de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias);

•  Gestantes e puérperas;
•  Povos indígenas;
•  Professores;
•  Comorbidades;
•  Pessoas com defi ciência per-

manente;
•  Forças de segurança e salva-

mento e Forças Armadas;
•  Caminhoneiros e trabalhado-

res de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de longo curso;

•  Trabalhadores portuários;
•  Funcionários do sistema pri-

sional;
•  Adolescentes e jovens de 12 a 

21 anos de idade sob medidas socioedu-
cativas;

•  População privada de liberda-
de.

Vacina trivalente
A vacina Infl uenza trivalente utiliza-

da pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 
produzida pelo Instituto Butantan. A for-
mulação é constantemente atualizada para 
que a dose seja efetiva na proteção contra as 
novas cepas do vírus. A vacina será efi caz 
contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Crianças
No caso das crianças de seis meses a 

menores de 5 anos que já receberam ao me-
nos uma dose da vacina Infl uenza ao longo 
da vida em anos anteriores, deve se consi-
derar o esquema vacinal com apenas uma 
dose em 2022. Já para as crianças que serão 
vacinadas pela primeira vez, a orientação 
é agendar a segunda dose da vacina contra 
gripe para 30 dias após a primeira dose.

Entenda como será a 
Campanha de Vacinação 

contra o Sarampo em 
2022

O Ministério da Saúde anuncia a 
Campanha Nacional contra o Sarampo 
de 2022. Neste ano, a mobilização ocor-
rerá de forma simultânea com a Cam-
panha de Vacinação contra a Infl uenza, 
com início em 4 de abril.

A campanha será voltada para crian-
ças de seis meses a menores de 5 anos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias), totalizando 
um público de 12,9 milhões de crianças 
nessa faixa etária, além de trabalhadores 
da saúde que serão convocados para atu-
alizar a situação vacinal.

A meta é vacinar, no mínimo, 95% 
(12,3 milhões) dessas crianças de forma 
indiscriminada, independentemente da 
situação vacinal. Para os trabalhadores 
da saúde, não haverá meta de cobertu-
ra vacinal. O intuito é atualizar as do-
ses que ainda estejam atrasadas, além de 
proteger esse público contra a doença, 
considerando o risco diante da maior ex-
posição nos serviços de saúde.

Nesta estratégia, as vacinas tríplice 
viral e infl uenza serão ofertadas para ad-
ministração na mesma visita ao serviço 
de saúde. A vacinação simultânea é uma 
atividade recomendada pelo Programa 
Nacional de Imunizações para redução 
de oportunidades perdidas de vacinação.

Confi ra o calendário da 8ª Campa-
nha Nacional de Seguimento e Vacina-
ção de Trabalhadores da Saúde contra 
o Sarampo

• De 4 de abril a 2 de maio: vaci-
nação dos trabalhadores da saúde - jun-
tamente com a primeira etapa da vacina-
ção contra infl uenza;

• De 3 de maio a 3 de junho de 
2022: campanha de seguimento contra 
o Sarampo para crianças de 06 meses 
a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias) – juntamente com a segunda 
etapa da vacinação contra infl uenza.

Com informações do Ministério da 
Saúde

Saúde distribui mais 1,2 
milhão de doses pediátri-

cas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde prevê, para 
esta sexta-feira (25), a conclusão da en-
trega de 1,2 milhão de doses de vacinas 
pediátricas contra a Covid-19. Os imu-
nizantes da Pfi zer se destinam a crianças 
com idade entre 5 e 11 anos. A distribui-
ção desta remessa começou na última 
quarta-feira (23).

Até o momento, a Pasta fez chegar 
às unidades da federação 37,6 milhões 
de doses de vacinas para o uso pediá-
trico, das quais aproximadamente 15 
milhões são de fabricação da Pfi zer. O 
número de crianças que receberam a 
primeira dose do imunizante supera 9 
milhões.

Campanha
Desde o início da Campanha Na-

cional de Vacinação contra a Covid-19, 
o Ministério da Saúde distribuiu, para 
os estados e o Distrito Federal, 476,7 
milhões de vacinas contra a Covid-19. 
Desse total, 392,2 milhões chegaram 
aos braços da população.

Número de exames diag-
nósticos do câncer de colo 
de útero reduz durante a 

pandemia

O próximo 26 de março é lembrado 
como o Dia Mundial da Prevenção do 
Câncer de Colo do Útero. Dados do Ins-
tituto Nacional de Câncer (Inca) infor-
mam que esse tipo de tumor é o terceiro 
mais incidente entre mulheres no Brasil, 
atrás apenas do câncer de pele não me-
lanoma e do câncer de mama. Apesar de 
altamente prevenível, o enfrentamento 
da doença tem desafi os, como a baixa 
taxa de vacinação contra o HPV (Vírus 
do Papiloma Humano), seu agente cau-
sador, e a queda nos diagnósticos devido 
à pandemia da Covid-19, preocupando 
quanto ao aumento nos óbitos.

O Inca estima que, anualmente, se-
jam diagnosticados 16.710 novos casos 
de câncer de colo do útero, com uma 
prevalência de morte em aproximada-
mente 39,5% dos casos, segundo dados 
mais atuais, de 2019. Com isso, a doença 
é a segunda causa de morte por tumores 
na população feminina, havendo mais 
óbitos somente entre diagnosticadas 
com câncer de mama. De 2008 a 2018, 
a taxa de mortalidade saltou 33%, resul-
tando em uma vítima a cada 90 minutos, 
segundo dados do Ministério da Saúde.

Especialistas da Federação Brasi-
leira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo) explicam que 
entre os obstáculos para o combate ao 
câncer de colo de útero no Brasil estão 
o elevado número de mulheres que não 
realizam exames preventivos periodica-
mente, a escassez de centros especializa-
dos no tratamento do câncer e a reduzida 
cobertura da vacinação contra o HPV.

O SUS atende mais de 75% dos 
pacientes com câncer no país e, após o 
diagnóstico, tem o desafi o do início do 
tratamento. Em uma busca no Sistema 
de Informação do Câncer (SISCAN) foi 
identifi cado que em 2019 foram realiza-
dos quase 6,5 milhões de exames cito-
patológicos, (um dos exames solicitados 
segundo as diretrizes para diagnóstico 
do câncer de colo do útero), em 2020, o 
número de solicitações desse exame caiu 
cerca de 43% e, em 2021, reduziu em 
torno de 11%. Total Brasil (6.486.878 / 
3.693.708 / 5.767.392), Total Santa Ca-
tarina (394.853 / 216.297 / 366.972), no 
mesmo período.

 A prevenção também é importante
A forma mais efi caz de prevenção 

do câncer de colo de útero se dá por 
meio da vacinação contra o HPV. A va-
cina distribuída gratuitamente pelo SUS 
protege contra quatro tipos do vírus, 
sendo que dois deles respondem por 
70% dos casos de câncer de útero. 

A cobertura vacinal para o HPV 
no país ainda fi ca aquém do desejado, 
a Febrasgo defende que para uma ação 
efetiva, a cobertura vacinal seja de 90%, 
e atualmente é de, apenas 46%.

O ideal é que a vacina contra HPV 
seja ministrada em três doses para com-
pleta ação protetiva, sendo importante 
que todas elas sejam aplicadas nas es-
colas.

Com informações do INCA e da 
Febrasgo
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Feira Internacional de Negócios 
vai conectar empresários de SC e 

Europa
Em maio, uma das principais fei-

ras internacionais de negócios de países 
da língua portuguesa, conhecida como 
FIN, deve reunir em Florianópolis, cer-
ca de 3,5 mil lideranças empresariais 
brasileiras e delegações do exterior, 
vindos da Europa, Ásia e África, para 
conhecer o que temos de novidades em 
relação a cidades inteligentes, energias 
limpas, agrotecnologia e indústria 4.0. 
“Nosso estado, e em especial a Capital, 
que é conhecida como Vale do Silício 
brasileiro, é um polo tecnológico com 
grande potencial e existe muito interesse 
dos estrangeiros pela nossa inteligência 
de mercado. Será um evento para fechar 
negócios”, revela Jatyr Ranzolin Jr, pre-
sidente da Câmara Brasil-Portugal de 
Comércio, Indústria e Turismo de Santa 
Catarina. O evento promoverá rodadas 
de negócios entre empresas estrangeiras 
e startups de diversas regiões apresen-
tando seus planos de negócios para em-
presas de fora do Brasil. Já confi rmaram 
presença a Agência de Dinamização 
Econômica de Braga, a InvestBraga, e 
a Sociedade Portuguesa de Inovação. 
A FIN é promovida internacionalmente 
desde 2017 pela Associação de Jovens 
Empresários Portugal-China. Em 2022, 
três continentes vão realizar o evento: 
América, Europa e Ásia. Além de Flo-
rianópolis, a feira acontece em junho na 
cidade de Porto, Portugal. Já em outu-
bro, a conexão é feita com Macau, na 
China, região colonizada por portugue-
ses. Em Santa Catarina, a feira tem pa-
trocínio da Fecontesc e a programação 
ofi cial por ser acessada no site www.
fi nbrasil.com.br. O evento é dirigido às 
empresas que pretendem ampliar sua 
rede de conhecimentos e de negócios 
e por meio do evento conquistarem o 
mundo. Os palcos principais para aces-
so dos participantes serão Indústria 4.0, 
Smart Cities, traduzindo cidades inte-
ligentes, Energias Limpas e Agrotech. 
Serão mais de 72 horas de imersão em 
negócios, networking, possibilidades, 
sinergia, internacionalização, visibili-
dade e autonomia.

Agora vai
Governadores dos quatro estados 

que participam do Codesul e os dire-
tores do BRDE decidiram investir em 
infraestrutura rodoviária e ferroviária. 
O primeiro passo foi assinar a resolução 
que cria um grupo de trabalho para pla-
nejar, de maneira integrada, as deman-
das e concentrar a logística entre eles, 
com o apoio dos principais produtores 
do agronegócio brasileiro. Para Santa 
Catarina, está previsto uma ferrovia que 

ligará Chapecó a Correia Pinto e terá 319 
quilômetros de extensão, e outra entre 
Itajaí e Araquari, com 72 quilômetros. O 
Governo do Estado deverá investir cerca 
de R$ 40 milhões nos projetos. 

Passo o bastão
Com a renúncia do prefeito de 

Porto Belo, Emerson Stein (MDB), 
para concorrer a deputado estadual 
nas eleições deste ano, o vice-prefei-
to Elias Cabral (PL) deveria assumir, 
mas para surpresa de todos anunciou 
que não quer o cargo e que também 
renunciará. Em nota ofi cial, Cabral, 
que é professor, revela que vai retor-
nar ao serviço público após a decisão 
de renúncia. O presidente da Câma-
ra, Joel Lucinda (MDB), assumirá a 
Prefeitura até que o TRE realize uma 
nova eleição. 

Papa-léguas
O MDB contabiliza duas baixas 

na nominata de seus candidatos a 
deputados nas eleições deste ano. O 
ex-vice-governador Eduardo Pinho 
Moreira informou que continuará 
como diretor do BRDE e o prefeito 
de Gaspar, Kleber Wan-dall, que teria 
apoio do deputado Ismael dos San-
tos (PSD), que vai a federal, decidiu 
não concorrer mesmo tendo apoio da 
Igreja Assembleia de Deus. A sigla 
corre agora em busca de nomes para for-
talecer a nominata de deputados e ainda 
está indecisa sobre possíveis coligações 
para disputa ao Governo do Estado.

Vai fi car mais barato
O senador Esperidião Amin (PP) co-

memorou a aprovação do projeto de sua 
relatoria que isenta de imposto os equi-
pamentos e materiais importados para 
uso exclusivo no exercício da profi ssão 
de fotógrafo e cinegrafi sta. A propos-
ta segue para sanção do presidente Jair 
Bolsonaro. A isenção alcança o Imposto 
de Importação, o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) e as contribui-
ções PIS/Pasep e Cofi ns. As isenções só 
podem ser concedidas a equipamentos e 
materiais que não possuam similar na-
cional.

Aposentadoria
A OAB/SC abriu inscrições, até 19 

de abril, para vaga de desembargador no 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT-
12), aberta com a aposentadoria da de-
sembargadora Lília Leonor Abreu. A 
seccional manterá a escolha direta pela 
advocacia no terceiro processo para for-
mação de lista sêxtupla à vaga de desem-
bargador pelo Quinto Constitucional.

Santa Catarina busca 
ressarcimento por investimentos 

em rodovias federais
Os senadores Esperidião Amin 

(PP), Dário Berger (PSB) e Jorginho 
Mello (PL), com apoio da coordenadora 
do Fórum Parlamentar Catarinense, que 
reúne os 16 parlamentares catarinen-
ses, deputada Angela Amin (PP), são 
autores do Projeto de Lei Complemen-
tar, protocolado no Senado, que torna 
a compensação para o estado de Santa 
Catarina sob a forma de amortização, ou 
seja, redução da dívida com a União, a 
equidade pela doação de até R$ 465 mi-
lhões pelo Governo do Estado ao Minis-
tério da Infraestrutura, visando acelerar 
as obras das rodovias federais de Santa 
Catarina, que estão num ritmo insatisfa-
tório. Casos da BR's 470, 285, 282 e163. 
As rodovias já estão em obras. O pro-
jeto de lei é complementar porque ele 
modifi ca a lei de responsabilidade fi scal 
que é uma lei complementar e estabele-
ce um primado da justiça. O estado está 
doando recursos seus para apressar a 
execução de obras federais conduzidas 
pelo próprio Governo Federal que são 
cruciais para o nosso desenvolvimen-
to. A própria legislação de Santa Cata-
rina estabeleceu que se deveria buscar 
o ressarcimento. Foi uma iniciativa do 
deputado estadual, Silvio Dreveck (PP), 
que foi convertido em lei, inclusive com 
a sanção do governador Carlos Moisés 
(Republicanos), além da aprovação pela 
Assembleia Legislativa. A deputada 
Angela Amin está colhendo assinatu-
ras dos demais parlamentares de Santa 
Catarina, para dar entrada no projeto 
na Câmara, de igual teor, buscando este 
ressarcimento, sob forma de abatimento 
da dívida, para os recursos que o estado 
está transferindo ao DNIT.

IPVA
O governo de Santa Catarina re-

gulamentou a lei que permite o parce-
lamento do IPVA e de multas de trân-
sito em até 12 vezes. O decreto com a 
mudança na legislação foi publicada no 
Diário Ofi cial do Estado.  Atualmente, 
o motorista catarinense pode optar por 
parcelar o imposto em apenas três vezes 
e sem a opção de pagar as infrações de 
forma parcelada. De acordo com o autor 
da lei, deputado Milton Hobus (PSD), 
muitas famílias, principalmente neste 
momento de crise, não conseguem pa-
gar este imposto e correm o risco de ter 
o veículo apreendido, o que gera mais 
prejuízos. Ele acrescenta ainda que o 
Estado não vai perder receita, pois o va-
lor do imposto é pago todos os anos. 

Cidade-irmã
Criciúma, uma das cidades catari-

nenses com mais imigrantes nos EUA, 
poderá ter uma cidade-irmã. O vereador 
Nícola Martins (PSDB) aproveitou a vi-
sita do cônsul-geral dos Estados Unidos 
em Porto Alegre (RS), Shane Christen-
sen a Criciúma, para pedir uma ajuda ao 
representante diplomático. O parlamen-
tar busca auxílio nas articulações para 
que a terra do carvão tenha uma cida-
de-irmã em terras americanas. Christen-
sen, de imediato, já deu as coordenadas 
e os contatos para os trâmites na capital 
gaúcha. 

Relp
Está regulamentado e operando o 

Relp, Programa de Reescalonamento 
de Longo Prazo, para débitos de empre-
sas do Simples Nacional. Nesta semana 
o Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) divulgou as novas regras para 
adesão ao programa. A adesão ao Relp 
poderá ser realizada até o último dia útil 
do mês de abril, assim como o pedido 
para que os registros não sejam desca-
dastrados do Simples Nacional. Para 
que a negociação passe a ter validade, 
é necessário que uma primeira parcela, 
que poderá chegar até 12% do valor de-
vido, seja paga.  

Eleições 
O senador Dário Berger é, ofi cial-

mente, o mais novo integrante do PSB/
SC. O ato de fi liação foi realizado junta-
mente com o ingresso do ex-governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin na sigla. 
Agora, pretende unifi car e ser o candida-
to dos partidos de esquerda no estado. Já 
o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro 
(PSDB), vem sendo pressionado para 
renunciar e ser o candidato a vice da co-
ligação PSD, PP, PSDB e Podemos, en-
tre outros, que tem como pré-candidatos 
João Rodrigues (PSD) e possivelmente 
Luciano Hang. O MDB anuncia que 
o prefeito de Jaraguá do Sul, Antí-
dioLunelli, renuncia dia 31 de mar-
ço para ser o candidato ao governo e 
busca o União Brasil. 

Cidadã honorária
Deputada Marlene Fengler, do 

PSD, recebeu o título de cidadã ho-
norária de Florianópolis, durante 
sessão solene da Câmara Municipal 
pelos 349 anos da cidade. Nasci-
da em Itapiranga, mas moradora da 
Capital há mais de três décadas, foi 
homenageada por indicação do vere-
ador Roberto Katumi Oda (PSD) por 
sua contribuição ao desenvolvimento 
de Florianópolis.
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Espaço do Campo

Governador autoriza 
as primeiras operações 
do Programa Terra Boa 

2022
As primeiras operações do Programa 

Terra Boa 2022, que vai ampliar a produti-
vidade e a renda no meio rural catarinense, 
começaram na segunda-feira, 21. O gover-
nador Carlos Moisés e o secretário da Agri-
cultura, da Pesca e do Desenvolvimento Ru-
ral, Altair Silva, assinaram as autorizações 
com produtores durante evento na Coopera-
tiva Regional Itaipu, em Pinhalzinho.

Neste ano, o Terra Boa tem um apor-
te maior de recursos. São R$ 105,2 milhões 
para apoiar a aquisição de sementes de mi-
lho, calcário, kits para melhoria de pastagens 
e do solo, além do incentivo à apicultura, à 
meliponicultura e ao cultivo de cereais de 
inverno. O aporte disponibilizado é 86% su-
perior em relação a 2021.

A partir de hoje, os agricultores, após 
obter as autorizações na Epagri dos municí-
pios, estão aptos a retirar os produtos nas co-
operativas. As primeiras autorizações foram 
assinadas com os agricultores de Saudades, 
que adquiriram o Kit Solo Saudável., e de 
Pinhalzinho, que optaram pela aquisição de 
calcário.

Terra Boa
O Programa incentiva a aquisição de 

220 mil sacas de semente de milho; 430 mil 
toneladas de calcário; 4,4 mil kits forrageira; 
600 kits apicultura e 2 mil kits solo saudá-
vel. Além disso, os produtores catarinenses 
contarão com o apoio do Governo do Estado 
para investir na produção de cereais de in-
verno. A intenção é apoiar o cultivo de até 
20 mil hectares de grãos que serão destina-
dos para a fabricação de ração animal, bem 
como fomentar o cultivo de cereais de inver-
no para produção de silagem. A distribuição 
das cotas de milho começa em junho.

A importância do Terra Boa para 
os agricultores

Os agricultores benefi ciados comparti-
lharam da mesma opinião ao falar sobre os 
cuidados com o solo para ter uma boa pro-
dução. Segundo os agricultores, o Programa 
Terra Boa é um incentivo fundamental para 
quem vive no campo. Os implementos vêm 
ajudar na preservação do solo, ajudando a 
terra a se preservar

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secre-
taria de Estado de Comunicação – Secom

Resumo do Boletim Agro-
pecuário de março 
A elevação dos preços pagos aos 

produtores catarinenses de arroz, feijão, 
soja, milho e trigo é a boa notícia que o 
Boletim Agropecuário de março traz para 
a economia catarinense. Com as colheitas 
de cebola e alho encerradas, Santa Catari-
na registra crescimento nestas produções, 
em relação à safra passada. Tem ainda o 
aumento expressivo nas exportações da 
banana e o baixo impacto da guerra en-
tre Rússia e Ucrânia para as exportações 
de carnes. O Boletim Agropecuário é um 
documento elaborado mensalmente pela 
Epagri/Cepa com a análise econômica das 
principais cadeias produtivas do agronegó-
cio do estado.

Arroz: A safra catarinense de arroz co-
meçou a ser colhida, com confi rmação de 
bom desempenho, devido às boas produti-
vidades das lavouras. Os preços aumenta-
ram nos últimos dias, diante da previsão de 
frustração da safra gaúcha e aumento das 
exportações.

Feijão: Com 70% das lavouras cata-
rinense de feijão primeira safra colhidas, a 
Epagri/Cepa calcula que as perdas com a 
estiagem chegam a 31,5% em relação à esti-
mativa inicial. Neste cenário, a boa notícia é 
a valorização dos preços pagos ao produtor. 
Até a última semana de fevereiro, aproxima-
damente 62% da área destinada ao plantio 
com feijão segunda safra já havia sido seme-
ada em Santa Catarina. 

Soja: A forte estiagem no Sul do Brasil 
e na Argentina levou à redução das estima-
tivas de produção na América Latina, o que 
está impactando nas cotações internacio-
nais. Segundo o boletim da Epagri/Cepa, os 
fundos de investimentos poderão se movi-
mentar em contraponto aos fatores de alta, 
causando volatilidade nas cotações.

Milho: Os preços pagos aos produtores 
catarinenses de milho seguem em tendência 
de alta. Na avaliação da Epagri/Cepa, os 
fatores que infl uenciam esse cenário são a 

redução da primeira safra no Sul do Brasil 
em função da estiagem; os baixos estoques 
internacionais, principalmente nos Estados 
Unidos e Brasil, os dois maiores exportado-
res mundiais; o confl ito entre Rússia e Ucrâ-
nia, atores importantes na produção de trigo 
e milho, que gerou incertezas e volatilidade 
dos preços no mercado internacional, com 
refl exo direto no mercado interno.

Trigo: Os preços pagos aos produtores 
catarinenses de trigo em fevereiro estavam 
18,3% acima dos registrados há um ano. A 
perspectiva global da safra 2021/22 para o 
mês de março é de maior produção, dimi-
nuição do comércio e consumo, e estoques 
fi nais maiores. O Boletim da Epagri/Cepa 
destaca que as culturas de inverno, entre elas 
o trigo, são uma excepcional oportunidade 
para intensifi car os cultivos nas proprieda-
des rurais catarinenses, já que o Estado pos-
sui terras agrícolas ociosas na estação mais 
fria do ano. 

Cebola: A safra 2021/22 de cebola em 
Santa Catarina foi de 495.995 toneladas, 
crescimento de 27,19% em relação ao ciclo 
agrícola anterior. As condições climáticas 
favoráveis durante a maior parte do ciclo da 
cultura foram determinantes para o bom re-
sultado. 

Alho: Com a colheita de alho encerrada 
em Santa Catarina, a Epagri/Cepa constatou 
aumento de 22,13% na produtividade média 
em relação à safra 20/21. A melhora na pro-
dutividade tem relação direta com as boas 
condições climáticas durante o período de 
desenvolvimento da cultura. Até o momen-
to, já foram comercializados 35% do total de 
alho produzido no estado nesta safra.

Banana: Entre fevereiro de 2021 e 
o mesmo mês de 2022, Santa Catarina 
aumentou em 169,8% o valor mensal 
recebido com exportações de banana. 
No ano passado, o Estado catarinense 
respondeu por 40,7% do valor das ex-
portações brasileiras da fruta, que foi de 
US$ 14,9 milhões. Nos primeiros meses 
de 2022 a banana-caturra catarinense 
recuperou a qualidade, o que resultou 
no aumento na demanda e na valoriza-
ção nas cotações. Já a banana-prata, que 
no fi nal de 2021 estava com os preços 
valorizados, agora passa por problemas 
fi tossanitários que afetam a qualidade e 
reduzem seus valores.

Bovinos: Os preços do boi gordo 
em Santa Catarina registraram alta de 
11,5% na média, na comparação entre 
março de 2021 e o mesmo mês des-
te ano. Em todo o país observa-se um 
cenário de relativa estabilidade de pre-
ços, decorrente da conjugação de diversos 
fatores, com destaque para a baixa oferta de 
animais prontos para o abate, alta demanda 
internacional, custos de produção elevados e 
mercado interno desaquecido. O impacto do 
confl ito entre Rússia e Ucrânia na demanda 
por carne bovina brasileira deve ser limita-

do, já que os dois países do leste europeu 
não são destinos expressivos desse produto. 
O principal problema para a cadeia produ-
tiva da bovinocultura de corte deverá ser o 
aumento dos custos de produção, principal-
mente em função da elevação dos preços do 
milho, do petróleo e dos fertilizantes.

Frango: Santa Catarina exportou 
75,19 mil toneladas de carne de frango 
em fevereiro (in natura e industrializa-
da), quedas de 9,4% em relação ao mês 
anterior e de 7% na comparação com 
fevereiro de 2021. O estado foi respon-
sável por 24% das receitas geradas pe-
las exportações brasileiras de carne de 
frango no primeiro bimestre do ano. O 
confl ito entre Rússia e Ucrânia não deve 
trazer impactos diretos muito signifi ca-
tivos para as exportações catarinenses. 
A principal preocupação do setor está 
relacionada ao provável aumento nos 
custos de produção decorrente da guer-
ra entre os dois países, já que a Ucrânia 
é o quarto maior exportador mundial de 
milho e a Rússia é grande exportadora 
de fertilizantes e petróleo. A elevação 
das cotações desses três produtos afeta 
signifi cativamente os custos da ativida-
de avícola.

Suínos: Santa Catarina exportou 
38,61 mil toneladas de carne suína (in 
natura, industrializada e miúdos) em fe-
vereiro, queda de 13,4% em relação ao 
mês anterior e de 5,2% na comparação 
com fevereiro de 2021. A priori, o con-
fl ito entre Rússia e Ucrânia não deve 
trazer impactos diretos signifi cativos 
para as exportações catarinenses. Em 
2021, o estado exportou apenas 0,02% 
do total, para estes países.A principal 
preocupação do setor está relaciona-
da ao provável aumento nos custos de 
produção decorrente da guerra entre os 
dois países, já que a Ucrânia é o quarto 
maior exportador mundial de milho e 
a Rússia é grande exportadora de fer-
tilizantes e petróleo. A elevação das 
cotações desses três produtos afeta sig-
nifi cativamente os custos da atividade 
suinícola.

Leite: Levantamentos preliminares 
da Epagri/Cepa indicam que neste mês 
de março os produtores catarinenses de 
leite receberão preços médios bem me-
lhores do que os de fevereiro. Em feve-
reiro o Conseleite/SC voltou a publicar 
a resolução mensal com os preços de 
referência para o leite, depois de uma 
lacuna de três meses. O preço projetado 
para fevereiro fi cou 0,0654 centavos acima 
do preço de referência fi nal de janeiro. No 
cenário nacional, a produção está em que-
da, assim como as importações, enquanto as 
exportações estão em alta.

Fonte: Epagri/Cepa
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Esportes

Corupá Buff alos 13 anos de História
A história do Futebol Americano em Corupá, teve início em 2007, quan-

do o corupaense Juliano Millnitz, que jogava no time de Jaraguá do sul, sen-
tiu a necessidade de gritar o nome de sua própria cidade natal nas competi-
ções de futebol americano. 

Desde o início seu maior sonho era montar uma equipe de futebol ame-
ricano, para representar o nome de CORUPÁ no cenário estadual e nacional 
desse esporte, além de oferecer mais uma opção de entretenimento à popu-
lação corupaense, bem como uma oportunidade da prática de um esporte 
totalmente diferente e emocionante.

No entanto, esse sonho só se tornou possível, com o apoio de mais quatro 
amigos, Soimar, Helton, Claus e Felipe. E no dia 25 de março de 2009 sur-
giu a ASSOCIAÇÃO CORUPAENSE DE FUTEBOL AMERICANO – o 
CORUPÁ BUFFALOS.

O auge da equipe aconteceu em 2012 com a conquista do Campeona-
to Catarinense. Os BUFFALOS, fi caram conhecidos pelo grande amor ao 
esporte, pela preocupação com as causas sociais, pelos ideais de honra que 
sempre seguiram e principalmente por defender o sentimento de família, ali-
cerce para que tudo que é almejado, possa um dia se tornar realidade.

Os BUFFALOS desfi lam com sua família, pois todos fazem parte da 
MANADA.

Atualmente a renovada equipe do Buff alos busca resgatar as glórias con-
quistadas num passado recente de sua ainda curta existência. 

Parabéns Corupá Buff alos! 

O JDC faz uma pequena homenagem a esta equipe fantástica, que tem 
a sua história confundida com a da cidade que ostenta em seu nome, com 
Honra, Força, Coragem, Sangue, e unindo sua gente numa grande Família.  
Resgatamos de nossos arquivos, alguns momentos vividos em meio ao suor 
e a luta de cada atleta que honrou esta camisa, ajudando a construir essa his-
tória que enche os corupaenses de orgulho.

Mais uma vez, e sempre: Parabéns Corupá Buff alos! Que teu Grito de 
guerra ecoe ainda por muitos anos em nossos ouvidos e corações:

HONRA, FORÇA, CORAGEM, SANGUE e FAMÍLIAHONRA, FORÇA, CORAGEM, SANGUE e FAMÍLIA
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Cultura

Bolshoi em Jaraguá do 
Sul na SCAR

Em 2022 começamos com TUDO! 
Dando start na nossa turnê

Se você perdeu algum espetáculo 
em Joinville do Instituto Escola do Te-
atro Bolshoi no Brasil, não tem proble-
ma, o Bolshoi fará turnê em Jaraguá e 
Blumenau com a Cia. Jovem da Escola 
Bolshoi Brasil. 

Os ingressos são gratuitos, mas 
preste atenção nas informações abaixo 

- Troque seu ingresso por 1kg de 
alimento não perecível para ajudar ins-
tituições carentes 

- Você poderá retirar o seu ingresso 
três horas antes do espetáculo – (a partir 
das 17h)

- Importante: Será liberado apenas 
3 ingressos por CPF

Marque na sua agenda:
31/03 - Jaraguá do Sul – Teatro 

Scar
07/04 - Blumenau – Teatro Carlos 

Gomes

Bolshoi Brasil celebrou 
22 anos

Para celebrar os 22 anos da Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, duas noites 
de espetáculo foram preparadas com a 
presença de plateia presencial no Teatro 
Juarez Machado. 

No programa de aniversário os 
alunos e bailarinos da Cia. Jovem inter-
pretaram coreografi as executadas com 
muito trabalho e dedicação. 

Na terça-feira, 15 de março, duran-
te o cerimonial, em comemoração aos 
22 anos da Escola houve a renovação 
de apoio do Governo do Estado de SC à 
Escola Bolshoi. Na ocasião foi assinado 
um termo de fomento pelo Presidente da 
Fundação Catarinense de Cultura, Ed-
son Lemos e pelo Presidente da Escola 
Bolshoi, Valdir Steglich.

Com essa assinatura o Governo do 
Estado de Santa Catarina se comprome-
te a contribuir com o custeio das ativi-
dades da Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil no ano letivo de 2022. 

Prestigiaram o espetáculo autorida-
des como presidente da FUNARTE, Ta-
moio Athayde Marcondes, o Deputado 
Federal Coronel Armando, Amigos do 
Bolshoi e apreciadores da arte. 

No segundo dia de apresentação 
colaboradores com 10 e 20 anos de casa 
foram homenageados pela instituição. 
Albenize Ballen Bueno e Pavel Kaza-
rian completaram 20 anos, e Rafaela 
Nassri e Vanêssa Mota completaram 10 
anos. 

O sentimento foi de muita gratidão 
e alegria por esses dois dias de espetá-
culos com a casa cheia. Foi um sonho 
realizado de 22 anos da Escola Bolshoi 
Brasil.

Senado aprova política nacional de fomento à cultura

O Senado aprovou na quarta-feira(23) o projeto de lei que institui a política nacional 
de fomento ao setor cultural, com duração de cinco anos. OProjeto de Lei 1518/2021 prevê 
repasses anuais de R$ 3 bilhões da União a estados e municípios para ações no setor. O texto 
segue para sanção presidencial.  

A política é voltada para trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídi-
cas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos 
ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial. Ao 
todo, 17 grupos de atividades culturais poderão ser contemplados.

Estados e municípios devem aplicar 80% dos recursos recebidos em ações de apoio ao 
setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios e compras de bens e serviços 
culturais, além de subsídio para manutenção de espaços artísticos e ambientes culturais que 
desenvolvam atividades regulares e de forma permanente em seus territórios e comunida-
des. O restante do dinheiro deve ser repassado diretamente em ações de incentivo a progra-
mas, projetos e ações de democratização do acesso à produção artística e cultural em áreas 
periféricas urbanas e rurais, bem como povos e comunidades tradicionais.

Para receber a verba, os entes federativos devem comprovar que já investem em cultu-
ra com recursos próprios um valor não inferior à média dos valores consignados nos últimos 
três exercícios.

O projeto de lei foi inspirado na Lei Aldir Blanc, criada e aprovada pelo Congresso 
para prestar assistência emergencial ao setor cultural durante a pandemia da covid-19. No 
período, atores, músicos, artistas plásticos e produtores culturais não puderam promover 
ou participar de eventos. A Política Nacional Aldir Blanc veio dessa ideia, mas conferindo 
estabilidade e um prazo mais longo, de cinco anos, de estímulo fi nanceiro ao fomento da 
arte no país.

O que diz o projeto
O projeto enumera 17 ações e atividades que podem ser fi nanciadas pela Política Na-

cional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Entre elas, exposições, festivais, festas populares, 
feiras e espetáculos, prêmios, cursos, concessão de bolsas de estudo e realização de inter-
câmbio cultural. O dinheiro também pode ser usado para aquisição de obras de arte, preser-
vação, organização, digitalização do patrimônio cultural, construção ou reforma de museus, 
bibliotecas, centros culturais e teatros, aquisição de imóveis tombados para instalação de 
equipamentos culturais e manutenção de companhias e orquestras.

O dinheiro não pode ser usado para pagamento de pessoal ativo ou inativo de órgãos 
ou entidades da administração direta ou indireta. Empresas terceirizadas podem receber 
apenas 5% do valor total destinado a estados, Distrito Federal e municípios. Mas, nesse 
caso, as despesas devem ser feitas exclusivamente em atividades de consultoria, emissão de 
pareceres e participação em comissões julgadoras de projetos.

Os espaços artísticos benefi ciados com o subsídio fi cam obrigados a promover, em 
contrapartida, atividades gratuitas destinadas aos alunos de escolas públicas ou à comu-
nidade. O texto prevê a realização de apresentações ao vivo com interação popular e em 
intervalos regulares. As entidades precisam prestar contas das despesas em até 180 dias 
após cada exercício fi nanceiro.

Além de dotações orçamentárias e créditos adicionais, o programa pode ser fi nanciado 
por eventual superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e subvenções de organismos 
nacionais internacionais, entre outras fontes.

A destinação de recursos das loterias federais, no entanto, deve ser vetada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, em razão de um acordo feito com o governo para que o projeto fosse 
aprovado.

Com informações da Agência Brasil e da Agência Senado
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Lendo e Convivendo

Você já fez parte de um clube do livro? Onde escolhem em conjunto qual livro 
ler e depois comentam sobre ele?

Faz um tempo atrás assisti o fi lme “A Sociedade Literária e a Torta de Casca 
de Batata”. É baseado no livro homônimo das autoras Mary Ann Shaff er e Annie 
Barrows, Mary faleceu alguns meses antes do lançamento do livro, mas deixou 
uma obra fantástica. 

Já parou para pensar na liberdade que temos hoje para fazer o que quisermos? 
E infelizmente muitas escolhas que fazemos não são nada boas.

A história deste livro se passa numa ilha situada no Canal da Mancha durante a 
ocupação nazista e pós-guerra. A Sociedade Literária surge de improviso para dis-
farçar o que o grupo estava fazendo e que era proibido. Na época era proibido aos 
invadidos criarem porcos, a única coisa que podiam era plantar batatas (sim, daí 
vem a expressão “vá plantar batatas”). Eles haviam escondido um leitão e chegada 
a hora, o porco foi abatido, o momento teve que ser escondido numa fachada de 
encontro de Clube de Livro. Não darei mais spoilers sobre o livro e o fi lme, pois 
vale mesmo a pena vocês lerem ou assistirem. 

Fico aqui com o fato do surgimento de 
um clube de leitura, assim como ele come-
çou muitos também nascem, da oportunida-
de que se mostra no momento, da vontade 
em conviver, da necessidade de se proteger, 
motivos não faltam.

Eu moro em Campo Alegre e lá temos 
um grupo de mulheres que também começou 
a se encontrar por acaso, nascida da vontade 
de estar junto, conversar sobre o que lemos 
e aprendemos e com isso crescermos juntas. 
O nome do nosso grupo é Sociedade Literá-
ria da Cheesecake de Frutas Vermelhas, sim, 
inspirado no livro/fi lme. E embora eu não te-
nha ainda experimentado a cheesecake, fi co 
feliz por fazer parte de um grupo com coisas 
em comum.

A leitura não precisa ser uma atividade 
solitária, se fechar para o mundo e mergulhar nos livros. Por vezes levantamos a 
cabeça acima da linha da água e lá vemos muitas outras cabeças, então acontece o 
que de mais incrível pode acontecer, a convivência com outras pessoas.

Sair da bolha do nosso próprio mundo de leitura, das nossas redes sociais, da 
TV.

A pandemia veio para jogar um balde de água fria em nosso grupo, assim acon-
teceu com muitos grupos que se encontram regularmente, mas aos poucos e com 
cuidado vamos retornando a estas atividades e tenho certeza de que loguinho vou 
provar a deliciosa Cheesecake.

Estes momentos são importantes, a troca de conhecimentos, o partilhar da 
mesa e compartilhar seus sentimentos e emoções que afl oraram na leitura de um 
bom livro.

A história do livro é uma fi cção, a história do nosso grupo não, mas é tão incrí-
vel e cheia de signifi cado quanto qualquer outra obra literária. Aprender a valorizar 
isso é muito importante. O que temos e o que vivemos é tão ou mais incrível do que 
lemos, assistimos ou acompanhamos no celular.

Seja longe numa ilha, seja numa grande cidade ou mesmo numa pequenininha, 
sempre haverão pessoas e motivos para estar juntos, a leitura em conjunto é uma 
maneira muito agradável de conviver, crescer juntos e fazer parte da vida uns dos 
outros.

Hoje as sugestões não são de livros e sim de clubes de 
leitura

https://www.guiadasemana.com.br/literatura/noticia/clubes-de-leitura-
-online-e-gratuitos-para-participar

A Livraria da Vila, que possui seu próprio clube de leitura desde antes 
da pandemia, adaptou o formato de seus eventos e agora está promovendo a 
série de lives #LiveComAVila, que traz autores para falarem de suas obras. 
Para participar, é preciso fi car atento(a) ao Instagram da livraria. @livraria-
davila

O “Clube de Leitura Virando a Página” é um grupo que promove encon-
tros para discutir a leitura do mês. A dinâmica é toda online e gratuita. Para 
conferir as datas das próximas leituras é preciso acompanhar o Instagram do 
grupo. @clubevirandoapagina

Organizado por Thaís Campolina, o “Clube Cidade Solitária” promove 
encontros virtuais para conversar sobre livros, trocar referências e fomentar 
a leitura. Para fi car por dentro das próximas leituras, é preciso acompanhar 
o Instagram do grupo. @clubecidadesolidaria

Você conhece algum clube de leitura? Compartilha aqui com a gente.



12 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |25 de março de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Turismo e Viagens
Por @val.destino

Da Caminho dos Príncipes 
para a Encantos do Sul

Schroeder apresenta DEL no evento em Orleans/SC
O 2º Fórum DEL Orleans, foi realizado na última quinta-feira (17/03). No 

decorrer do fórum os presentes puderam aprender sobre Ecossistemas de Inovação 
e Desenvolvimento Econômico, com Claudio Navarro, professor, empreendedor e 
líder associativista de Curitiba/PR. 

Na ocasião, os presentes conheceram as práticas e projetos do DEL Schroeder, 
apresentado pelo Secretário de Turismo Adilson Pommerening. 

Relembrando: o DEL Turismo em Schroeder teve a primeira fase implantada 
no fi nal do ano de 2019 com consultorias voltadas para o Turismo Regional.

O programa de parceria entre a Fecomércio RN, FACISC, Federasul-RS, Mi-
nistério Federal para a Cooperação e o Desenvolvimento da Alemanha e as entida-
des empresariais alemãs: BFZ, BBW e SEQUA.

Com adaptações focadas no fortalecimento do turismo local, a iniciativa ofe-
receu um intercâmbio de conhecimentos entre os Estados do RS, SC, RN e Alema-
nha, além de promover treinamentos focados no desenvolvimento de ações volta-
das à sustentabilidade e governança municipal de cada destino turístico. Algumas 
ações foram concluídas como a marca “Naturalmente Schroeder”, gastronomia 
com produtos locais da região.

Em Orleans, o programa DEL está presente no município desde setembro de 
2019. Hoje, cerca de 100 pessoas participam voluntariamente com expertise em 
suas áreas de conhecimento. Os projetos são distribuídos em cinco câmaras técni-
cas: Agronegócio, Mobilidade e Infraestrutura, Gestão Pública, Turismo e Cultura, 
e Educação e Inovação. 

Em conversa com o Secretário de Turismo, ele apontou os benefícios que o 
DEL trouxe para Schroeder: atraiu voluntários interessados em contribuir com o 
desenvolvimento sustentável, com ideias e projetos; análise situacional do muni-
cípio envolvendo toda a comunidade, o que pensam e sugestões; planejamento 
estratégico; a marca e identidade do município; criação de rotas de cicloturismo; 
pavimentação no interior ligando o centro aos interiores, valorizando o local; in-
vestimento de infraestrutura; novos projetos sendo criados como parques, novas 
ruas, capacitações e treinamentos como ocorre no cicloturismo. A demanda para 
uma hospedagem na cidade. Várias ações trouxeram visibilidade para quem mora 
na cidade, e para investidores de fora.

Dicas do que fazer na região

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

No Schroeder Platz, pertencente à Rota Rio da Luz, acontece a primeira noite 
das sopas e cremes deste ano

Jaraguá do Sul vai receber no dia 27 de março, o evento de Muaythai profi ssio-
nal Attack Fight, na Arena Jaraguá.

As lutas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Combate e SporTV, a partir das 
19h. Serão nove lutas profi ssionais e três disputas de cinturão. A luta principal será 
uma defesa de cinturão do atleta jaraguaense Tiago Baader, contra o argentino Le-
onardo Oliveira.

Os ingressos podem ser adquiridos em attackfi ght.com.br ou em pontos de ven-
da físicos espalhados pela cidade. 

Fonte: Prefeitura de Jaraguá do Sul
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São João do Itaperiú comemora 30 anos de emancipação política. Confi ra a 
programação que conta com a inauguração do Ginásio Pedro Gasperi no bairro 
Santa Cruz.

Em Joinville tem a reabertura da Casa Krüger (CAT - Central de Atendimento 
ao Turista) e o lançamento do Cicloturismo Circuito Dona Francisca.

Quer ver seu empreendimento ou produto aqui?
Entre em contato.

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

Comitiva estadual esteve em Portugal para fortalecer 
a internacionalização de Santa Catarina

Uma comitiva do Governo do Estado esteve em Lisboa, Portugal, para 
cumprir uma série de agendas de internacionalização de Santa Catarina. O 
presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina 
(Santur), Renê Meneses, e o secretário executivo de Assuntos Internacionais 
(SAI), Fernando Raupp, lideraram o cortejo. Entre os principais compromis-
sos estava a presença na 32ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
encerrada no domingo, 20.

Os representantes estaduais chegaram à capital portuguesa para dar se-
quência a promoção e articulação de Santa Catarina como um destino inter-
nacional. Durante a BTL, os representantes da Santur e da SAI estiveram 
juntos aos principais expoentes do turismo europeu para apresentar o destino 
catarinense e, como consequência, buscar novas oportunidades de negócio.

De acordo com o presidente da Santur, Renê Meneses, a presença no 
continente europeu deve proporcionar oportunidades e, também, o fortaleci-
mento do turismo catarinense. "Santa Catarina tem um potencial gigantesco 
no turismo e na economia. Estamos de portas abertas para novos negócios 
e é isso que viemos mostrar nesses dias em Portugal, um Estado completo e 
inovador.", explicou o presidente da Santur.

De acordo com o secretário de Assuntos Internacionais (SAI), Fernando 
Raupp, essa viagem foi mais uma oportunidade para o governo mostrar a 
força de Santa Catarina ao exterior.

"Viemos apresentar todo o trabalho feito pelo Governo do Estado no 
setor de turismo, junto com a Santur e com a SAI, dando mais fôlego para 
que Santa Catarina ultrapassasse a Covid e continuasse atrativa como um dos 
principais destinos turísticos brasileiros", disse o secretário Fernando Raupp.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Santur – Fotos: BTL


