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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Que fase 
Houve uma época em que o “cargo” 

de Lider do Governo era cercado de um 
certo glamour. Era uma época em que 
os times se dividiam em 3 categorias: os 
prós, os contras, e os tanto faz.

Que fase II
Numa época em que os times estão 

numa mesma categoria, a dos prós, fi cou 
meio sem graça ser Lider do Governo. 
Todos conseguem falar com o dono do 
time e são tratados igualmente, deixando 
o eleito Lider com cara de “ki ki eu tô 
fazenu aki?”.

Que fase III
Mas não é simplesmente chegar lá, 

escolher a camisa dos prós, e sair jogan-
do. Vez ou outra vai precisar fazer um 
golzinho contra ou, ao menos, um pênal-
ti ou, ainda, ser mui amigo do carinha 
do VAR.

De novo a ladainha do Portal
Esse fi lme tá me parecendo novela 

mexicana. Um dramalhão sem fi m. Mais 
ou menos igual àquela novela da Re-
gião Metropolitana. Quando você acha 
que foi, descobre que não foi. O pior é 
que essa novela está sendo transmitida 
em rede nacional; não adianta trocar de 
canal.

Um passarinho me procurou
O pequeno ser me chamou a aten-

ção para uma situação, com três simples 
perguntas: “1-Quantas vezes você viajou 
pra conhecer um portal? 2-Qual o por-
tal mais bonito que você já viu? 3-Você 
consegue citar 3 portais que você tenha 
conhecido?

Isso não é um passarinho, é uma 
quadrilha

Nem bem o pequeno ser me deixou 

em paz, veio outro me convidar pra be-
ber umas e trocar umas ideias. Eu fui. 

Papo cabeça
Um gole vai, uma garrafa vem, o 

papo foi fi cando interessante quando ele 
me metralhou com perguntas: De que 
adianta um portal que atraia turista se o 
infeliz não tem onde fi car ou se vai ter 
que andar perguntando onde fi cam os 
atrativos, pela falta de sinalização?

Papo cabeça II
A medida em que o papo ia fi cando 

interessante, outros penosinhos se apro-
ximavam pra participar. De repente che-
gou um pikininhu, que nem asa ainda 
tinha e perguntou se eu sabia quando ia 
ser reapresentado o projeto do parque. 
Perguntei sobre o motivo do interesse 
dele. Eu devia ter fi cado quieto.

Papo cabeça III
Como eu não fi quei quieto, ele me 

respondeu, com aquela inocência que 
apenas algumas almas possuem. “É que 
até fi car pronto eu já vou ser grandão, 
(tadinho do inocente beija-fl or), e vou 
poder voar até lá, pra passear com mi-
nha família”. Eu desisti, paguei a conta 
e fui embora.

Maruim
Ou esse produto que estão apli-

cando “por aí”, é um fortifi cante dis-
farçado, ou tem academia pra maruim 
malhar. Eles estão fi cando maiores ou 
surgiu uma espécie mutante. 

Maruim II
O maruim que anda atacando na 

terra da Banana Mais Doce das Galá-
xias deve ser uma variante Rambo. Os 
monstrinhos riem dos tapas que damos. 
Dar soco? Nem pensar.

Maruim III
Outro dia eu tive a impressão de 

ver alguns maruins sentados na beira do 
frasco, todos com canudinho bebendo 
do produto. Acho que um deles deve ter 
contado uma piada pois todos estavam 
gargalhando. 

Por falar em maruim
Antigamente existiam os maruins 

de olhos azuis e os de olhos vermelhos. 
Um era o exterminador do outro. Essa 
nova espécie anda com óculos de sol 
impedindo identifi car a cor dos olhos. 

Finalmente ano de eleições
Não me critiquem por gostar do ano 

de eleições. Eu acho divertido e didáti-
co. Pena que só aconteça de dois em dois 
anos. É muito tempo pra saber notícias 
de muitos políticos e descobrir que estão 
vivos (felizmente ou infelizmente).

Ainda eleições 
Pessoas maldosas criticam esse 

desaparecimento, inventando um mon-
te de fake news (tá na moda usar essa 
expressão). Elas desconhecem que o 
desaparecimento, normalmente, é para 
elaborar projetos. Quando reaparecem 
conhecemos os detalhes dos projetos. 

Tidão ou Xacramento
Estive no evento de lançamento 

da pré-candidatura do Antídio. Assim 
como tudo na vida, tem os que gostam e 
os que não gostam. Os que apoiam e os 
que contrariam. Pra mim a coisa é mais 
simples. Se eu não gosto de buchada, ou 
dobradinha, ou camarão do campo; eu 
simplesmente não vou ao local em que 
é preparado.

Tidão ou Xacramento II
Algumas pessoas vão pra saber 

quem são os prós, os contras, e os tan-
to faz. Alguns vão pra trabalhar contra, 
dentro da casa do “inimigo”. E tem os 
caras de pau, que todos sabem serem 
contra, mas que fazem questão de apa-
recer na foto para usar caso “algo dê 
errado” em suas intenções. A cara de 
pau deve ser de pau-ferro, alguns fazem 
a foto para se vangloriar “eu fui lá pra 
azarar e trabalhar contra”.

Existem políticos e Políticos
E existem os que nos Represen-

tam. Que ouvem suas bases para saber 
aquilo que é aguardado pelas pessoas 

que os elegeu. Mas tem “representan-
tes” que se julgam sabedores de coisas 
que o povo desconhece, e votam con-
tra os seus anseios. Piores são aqueles 
que barganham seus votos, e vão contra 
aquilo que seria o correto.

Existem tansos e Não tansos
Outro dia vi uma postagem nas 

redes, que me chamou a atenção pela 
verdade singela que carrega. O culpado 
nem sempre é o político incompeten-
te, ladrão, corrupto, etc etc etc. Muitas 
vezes a culpa é de quem, conhecendo 
suas verdades, o coloca na posição que 
ocupa. E pior, o reconduz, às vezes pelo 
prazer mórbido de ter do que reclamar, 
até que possa votar novamente nele.

Não consigo entender
Outro dia conversando sobre as 

possibilidades de candidatos a depu-
tado estadual, me surpreendi com a 
linha de raciocínio, (ou falta dele), 
de algumas pessoas que julgava lúci-
das. A única concordância foi quanto 
a um certo candidato que apesar de 
ter conseguido votação na terra dos 
Maruins Bombados, só apareceu por 
aqui quando o seu GPS conseguiu 
trazê-lo. Apesar dessa “ingratidão”, 
aposto que ainda vai ganhar uma 
meia dúzia de votos (espero que não 
seja mais do que isso).

Não consigo entender II
Falando sobre um outro candi-

dato que tem realmente trabalhado 
pela nossa região, visitado os muni-
cípios, ouvido e atendido sua base, 
me surpreendeu o fato de saber que 
“um entendido” disse que não vota 
nesse candidato que, apesar de ter 
feito muito, já está há muito tempo 
lá. Vai entender. Será que ele é inte-
grante da “meia dúzia”? Masoquista, 
talvez? Tá certo o questionamento 
sobre “o que seria do amarelo se to-
dos preferissem o azul”, mas neste 
caso já considero demais.
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Uma noite em que fi cou registrado 
o prestígio do empresariado Corupaen-
se; assim pode ser defi nida, resumida-
mente, a noite da posse da nova diretoria 
da ACIAC-Associação Empresarial de 
Corupá.  

O Seminário Sagrado Coração de 
Jesus foi o palco do evento na terça-fei-
ra(29/03) que lotou as dependências do 
Restaurante do Seminário, local esco-
lhido para a transmissão do comando da 
ACIAC.

Numa demonstração inequívoca da 
importância da Associação Empresarial 
de Corupá, compareceram ao evento 
o presidente da Facisc-Federação das 
Associações Empresariais de Santa Ca-
tarina, Sr. Sergio Rodrigues Alves, o 
vice-Presidente Regional da Fiesc-Fede-
ração da Indústrias do Estado de Santa 
Catarina, Sr. Celio Bayer, o deputado fe-
deral Sr. Carlos Chiodini, representantes 
da deputada Paulinha e do deputado Dr. 
Vicente Caropreso, o prefeito municipal 
Sr. Luiz Carlos Tamanini, vereadores 
de Corupá e de alguns municípios da 
região, além de diversos associados da 
ACIAC.

A Diretoria empossada para o pe-
ríodo 2022/2023, é composta pelo Pre-
sidente o Sr. Rodrigo Vitória; vice-pre-
sidente a Sra. Dayanne Flavia Pereira 
de Paula, secretário o Sr. Anésio Mees, 
tesoureira a Sra. Vania Bosse Wilmsen, 
os diretores: de agronegócios Sr. Nes-
tor Beckhauser, da indústria Sr. Klaus 
Rodrigo Schwarz, de capacitações Sra. 
Elisete Georg Jurck, de patrimônio 
Sr. Rene Afonso Mahnke, de relações 
públicas Sra. Elaine Cristina de Mira 
Frankowiak, de serviços e soluções Sra. 
Elaine Cristina Cechelero Barros, de 
turismo Sr. Alex Ribeiro Krainski, do 
comércio Sr. Mário Antonio Santos de 
Oliveira, jovem empresário Sra. Thais 
Roberta Mees, do meio ambiente Sr. 
Anderson Batista Moreira, jurídico Sr. 
Herrmann Suesenbach, da mulher em-
presária Sra. Katiane Eluar Klitzke, e da 

Toma posse a nova diretoria da Associação Empresarial de Corupá
comunicação e Marketing Sra. Tamires 
Mayara Wagner.

Foi, ainda, empossado o Conselho 
Consultivo Superior, que fi cou assim 
composto: Débora Aparecida Tomelin, 
Eduardo Felipe Finta, Anésio Mees, 
Arno Celso Neuber, Cristiano Felipe 
Hack, Herrmann Suesenbach, Orides 
Klitzke e Rene Afonso Mahnke.

Durante a cerimônia foram presta-
das diversas homenagens a pessoas que 
fi zeram e/ou fazem parte da história da 
ACIAC. Dentre estas homenagens des-
tacamos a entregue a Jean Carlo Chilo-
mer, simbolizada por uma placa, com 
os seguintes dizeres: “Reconhecemos e 
agradecemos todo o seu empenho, de-
dicação, profi ssionalismo e bom caráter 
demonstrados nesses 30 anos. ACIAC 
não teria alcançado tanto sucesso sem a 
sua participação. Obrigado por tudo!”. 

Débora Aparecida Tomelin
Em seu discurso de transmissão de 

cargo, a Sra. Débora foi obrigada a re-
sumir os principais atos de sua atuação 
a frente da ACIAC, período em que o 
País foi atingido pela pandemia imposta 
pelo coronavírus, fazendo com que re-
visse todo o seu planejamento para os 
dois anos que presidiria a Associação, 
“todo o planejamento feito, era para 
uma situação que já não existia mais, as 
promessas já não faziam mais sentido. 
Tivemos que reaprender e replanejar, do 
dia para a noite.”, desabafou Débora, 
emocionada. “Sabíamos que aquela si-
tuação iria nos impor um trabalho mais 
intenso, em que o suor não seria mais 
o sufi ciente. As demandas eram muitas, 
dos Associados, do poder público, da 
população que buscava um norte”.

“Naquele momento eu vi que pos-
suía o principal, pessoas engajadas 
com a Nossa Missão; uma Diretoria 
merecedora de elogios e reconhecimen-
to. Diretoria tão boa que a maior parte 

dela está permanecendo”.
Apesar das difi culdades enfren-

tadas, a atual diretoria está recebendo 
uma Associação Empresarial com 5 nú-
cleos instalados (3 deles na gestão que 
se encerra), o PGVE-Programa de Ges-
tão e Vivência Empresarial, a diretoria 
de marketing em funcionamento, o Ser-
viço de Medicina do Trabalho em par-
ceria com o SESI, o Comitê da Indústria 
em parceria com a Fiesc, a Campanha 
Solidária que permitiu melhorar e in-
crementar os equipamentos do Pronto 
Atendimento, enfi m, uma lista de feitos 
menor apenas que a lista de agradeci-
mentos que a ex-presidente fez questão 
de apresentar.

Rodrigo Vitória
Empreendedor na área de seguros, 

consórcios e fi nanciamentos, Rodrigo 
Vitória, é o novo Presidente da ACIAC, 
ele passa a ocupar o cargo de Debo-
ra Aparecida Tomelin, que presidiu a 
ACIAC entre 2020/2021.

Em seu discurso de posse, Rodri-
go enalteceu o trabalho que vem sendo 
desenvolvido com excelência pela As-
sociação Empresarial, “a ACIAC tem 
sido protagonista em unir e representar 
os interesses do setor empresarial do 
nosso município. São ações que extra-
polam os limites da entidade e de seus 
associados, benefi ciando toda a comu-
nidade corupaense”, falou ele.

Rodrigo reconheceu a responsabi-
lidade que é fazer parte da história da 
Instituição que já teve várias páginas 
escritas pelas pessoas que por ali já pas-
saram. 

“Vamos procurar dar continuidade 
a todas as ações importantes que es-
tão em andamento, e buscar atuar em 
novas frentes de trabalho que estejam 
alinhadas com os interesses dos Asso-
ciados”, apresentou Rodrigo.

Demonstrando conhecer alguns 
desafi os que deverá enfrentar, Rodrigo 
demonstrou disposição em agir no en-
frentamento à difi culdade na contrata-
ção de mão de obra pela indústria, além 
do desenvolvimento de diversas ações 
que se mostram necessárias para que 
seja aproveitado todo o potencial que 
o município possui no turismo, e tornar 
a ACIAC mais atuante no segmento do 
agronegócio. 

Não foi esquecida a ampliação da 
sede da ACIAC, e a modernização de 
suas atividades, ao mesmo tempo em 

que será oportunizado aos Associados o 
contato com as novas ferramentas, prin-
cipalmente as tecnológicas. 

Rodrigo sabe que desafi os não fal-
tarão à Diretoria que forma a sua equipe 
de trabalho e, em seu discurso deixou 
um convite em aberto “quero incentivar 
todos a serem participativos dentro da 
Associação, contribuindo com ideias, 
e doando um pouco daquilo que talvez 
seja o que temos de mais valioso, o nos-
so tempo.”, convidou Rodrigo, e con-
cluiu, “O que cada um de nós está fazen-
do para contribuir para uma sociedade 
melhor?”.
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Câmara autoriza prefeitura a 

fi rmar convênio com AMA
Em sessão ordinária, da Câmara de 

Corupá, nesta segunda-feira (28), os ve-
readores autorizaram a Administração 
Municipal a fi rmar Termo de Colabo-
ração com a Associação de Amigos do 
Autista de Jaraguá do Sul (AMA), com 
a aprovação do projeto de lei 16/2022. 
Agora, a prefeitura poderá ceder legal-
mente dois servidores municipais para a 
AMA, que irão auxiliar nos trabalhos da 
entidade e, em contrapartida, ele atende-
rá pessoas de Corupá, com defi ciência e 
Transtorno do Espectro Autista. Ainda 
na mesma Sessão, foi autorizado que a 
prefeitura possa ceder máquinas, equi-
pamentos e pessoal para municípios de 
Santa Catarina que declararem situação 
de emergência ou estado de calamida-
de pública. Será um sistema de ajuda 
mútua, isto é, quando Corupá precisar 
também terá auxílio dos municípios da 
região da Amvali (Associação dos Mu-
nicípios do Vale do Itapocu).

Portugal pode ser porta de 
entrada para produtos de SC

Portugal pode ser a porta de entra-
da para produtos catarinenses na União 
Europeia. O assunto foi debatido em 
reunião na Federação das Indústrias 
(FIESC), nesta quinta-feira, dia 31. O 
encontro contou com a participação de 
uma comitiva portuguesa, liderada pelo 
embaixador de Portugal no Brasil, Luís 
Faro Ramos. O presidente da FIESC, 
Mario Cezar de Aguiar, lembrou que a 
entidade tem um importante convênio 
com a Universidade NOVA, de Lisboa, 
na área de engenharia. Ele apresentou 
os principais números do comércio en-
tre Santa Catarina e Portugal. Em 2021, 
Santa Catarina exportou US$ 39,4 mi-
lhões para Portugal. São produtos liga-
dos aos setores de equipamentos elétri-
cos, agropecuária, alimentos e bebidas, 
madeira e móveis e máquinas e equipa-
mentos. No mesmo período, o estado 
importou do país europeu US$ 222,3 
milhões de segmentos como alimentos e 
bebidas (principalmente azeite e vinho), 
máquinas e equipamentos, metalmecâni-
co, metalurgia e cerâmico. A União Eu-
ropeia tem um mercado de cerca de 500 
milhões de consumidores, informou o 
diretor da Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP), 
Francisco Costa. Além disso, Portugal 
tem ligação com mercados que falam a 
língua portuguesa e formam uma popu-
lação de 260 milhões de pessoas. 

Governo Federal autoriza 
repasse a 22 cidades afetadas por 

desastres naturais
O Governo Federal, por meio do Minis-

tério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
vai repassar mais de R$ 5,2 milhões a 22 
cidades brasileiras atingidas por desastres 

naturais. As portarias que autorizam os re-
cursos foram publicadas na edição desta 
quarta-feira (30) do Diário Ofi cial da União 
(DOU). Os repasses serão para 5 municí-
pios de Minas Gerais, 2 para Bahia, 2 para 
Maranhão, 9 para Rio Grande do Sul, 1 do 
Paraná e 3 de Santa Catarina (Caibi, Bom 
Retiro, e Água Doce).  Após a concessão do 
status de situação de emergência pela Defe-
sa Civil Nacional, os municípios atingidos 
por desastres estão aptos a solicitar recur-
sos do MDR para atendimento à população 
afetada. As ações envolvem restabelecimen-
to de serviços essenciais e reconstrução de 
equipamentos de infraestrutura danifi cados. 
Com base nas informações enviadas, a equi-
pe técnica da Defesa Civil Nacional avalia 
as metas e os valores solicitados. Com a 
aprovação, é publicada portaria no DOU 
com a especifi cação do montante a ser libe-
rado.

Indústria de SC inicia 2022 com 
crescimento e mantém maior alta 

do país em 12 meses
Após encerrar 2021 com o maior 

crescimento do país, a indústria catari-
nense iniciou este ano com manutenção 
do desempenho positivo. Em janeiro, 
Santa Catarina registrou alta de 0,9% na 
produção industrial frente a dezembro 
do ano passado na série livre dos efei-
tos sazonais. De acordo com análise do 
Observatório FIESC, o estado manteve 
a maior expansão do país no acumulado 
em 12 meses.

Metalurgia e Indústria 
automotiva mantêm maiores altas

Conforme o Observatório FIESC, a 
atividade metalúrgica manteve as maiores 
taxas de crescimento na indústria de trans-
formação do estado. O bom momento da 
construção no Brasil e o aumento da deman-
da internacional por insumos industriais em 
2021 seguem infl uenciando positivamente o 
setor. Em Santa Catarina, a construção este-
ve aquecida em 2021 e encerrou o ano com 
mais de 12,7 mil novos postos de trabalho 
formais criados.

Outra atividade que segue aquecida 
no acumulado dos últimos 12 meses é a de 
fabricação de veículos automotores. Aná-
lise da FIESC mostra que o setor foi um 
dos mais afetados no início da pandemia, 
mas se recuperou ainda no fi nal de 2020 e 
conseguiu manter o nível de produção bem 
acima do período pré-pandemia ao longo 
de 2021. Em janeiro deste ano, o setor de 
veículos automotores catarinense registrou 
um nível 11,4% acima de fevereiro de 2020. 
Por outro lado, o setor de vestuário e aces-
sórios demonstra um ritmo menor de ativi-
dade após o pico de produção física alcan-
çado no início do ano passado. Entretanto, a 
atividade de vestuário e acessórios ainda se 
mantém como a quarta que mais cresceu em 
Santa Catarina no acumulado de 12 meses. 
Além disso, seu nível da produção encon-
tra-se 7,5% acima do período pré-pandemia.

Governador entrega máquinas 
agrícolas 

Com investimentos de R$ 6,3 milhões 

em recursos próprios do Estado, o gover-
nador fez mais uma entrega de máquinas 
agrícolas para modernizar e fomentar a 
produção da agricultura catarinense em 75 
municípios. O investimento total na aqui-
sição dos equipamentos é de R$ 17,4 mi-
lhões por meio de emendas parlamentares 
federais. Para Santa Catarina está prevista 
a entrega de 1,1 mil máquinas agrícolas ad-
quiridas com recursos do Governo do Esta-
do em parceria com as bancadas estadual e 
federal. No ato desta segunda-feira, foram 
entregues 149 equipamentos agrícolas, en-
tre eles, balanças bovinas, grades aradoras, 
rolos compactadores, carretas basculantes, 
distribuidores de adubo seco, ensiladeiras, 
kit fenação (prensas, segadeiras, ancinhos), 
lâmina dianteira, pá carregadora, perfurador 
de solo, pulverizador de fertilizantes, roça-
deiras hidráulicas e tratores agrícolas.

Os 75 municípios benefi ciados, são: 
Adbon Batista, Anchieta, Arabutã, Arroio 
Trinta, Atalanta, Bela Vista do Toldo, Bene-
dito Novo, Braço do Norte, Brusque, Blu-
menau, Bom Retiro, Camboriú, Campo Erê, 
Caçador, Celso Ramos, Cerro Negro, Co-
ronel Martins, Descanso, Doutor Pedrinho, 
Entre Rios, Forquilhinha, Garuva, Gaspar, 
Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guatam-
bu, Ibicaré, Ipumirim, Irani, Itajaí, Itaiópo-
lis, Itapiranga, Iomerê, Jaborá, Jaguaruna, 
Joinville, Jupiá, Lebon Régis, Leoberto 
Leal, Luiz Alves, Maracajá, Modelo, Mor-
ro Grande, Nova Itaberaba, Novo Horizon-
te, Orleans, Paial, Paraíso, Pedras Grandes, 
Planalto Alegre, Presidente Castelo Branco, 
Presidente Getúlio, Pomerode, Riqueza, Rio 
Fortuna, Rio do Oeste, Sangão, Santa Te-
rezinha do Progresso, São Miguel da Boa 
vista, São Bonifácio, São Joaquim, São João 
do Sul, São Bernardino, São João do Oeste, 
Serra Alta, Treze de Maio Tigrinhos, Tiju-
cas, Trombudo Central, Turvo, União do 
Oeste, Urupema, Xaxim e Xanxerê.

Santa Catarina terá centro de 
informações estratégicas para o 

agronegócio
O Observatório do Agronegócio 

Catarinense deve iniciar suas operações 
ainda este ano e trará dados estratégicos 
voltados para produtores rurais, técnicos 
e lideranças do setor produtivo. O pro-
jeto, liderado pela Secretaria de Estado 
da Agricultura, da Pesca e do Desenvol-
vimento Rural e pelo Centro de Socio-
economia e Planejamento Agrícola da 
Epagri (Epagri/Cepa), funcionará como 
uma central de informações para emba-
sar a tomada de decisões e acompanhar 
o desempenho do agronegócio de Santa 
Catarina. O andamento do projeto do 
Observatório do Agronegócio Catari-
nense foi apresentado ao secretário da 
Agricultura, Altair Silva, nesta terça-
-feira, 29, durante reunião com a equipe 
desenvolvedora.

O Observatório concentrará as in-
formações e análises de dados relativos 
à produção agropecuária, mercado, co-
mércio exterior, comércio interestadual, 
agroindústrias, desempenho do agrone-
gócio, infraestrutura de produção, crédi-
to rural e dados regionalizados. 

Profi ssionais graduados e estudan-
tes de ensino superior podem participar 
da seleção de bolsistas do Observatório 
do Agronegócio Catarinense (OAC) e 
do Programa de Agroinovação. As ins-
crições vão até 7 de abril. Já o valor 
das bolsas varia entre R$ 960 e R$ 7,2 
mil. Serão oferecidas 13 bolsas em dife-
rentes áreas. Os interessados devem se 
inscrever na plataforma.fapesc.sc.gov.
br/fapesc. SC é o maior produtor nacio-
nal de suínos, maçã e cebola; segundo 
maior produtor de aves e arroz e quarto 
maior produtor de leite. O agronegócio 
foi responsável por 67,3% das exporta-
ções catarinenses em 2021 e é a base de 
31% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
estado.

MTur e Caixa lançam programa 
“+ Crédito + Turismo” 

O Governo Federal, por meio do 
Ministério do Turismo e a Caixa lança-
ram, na quarta-feira (30/03), o programa 
“+ Crédito + Turismo”, que proporciona 
maior facilidade de crédito e de parce-
lamento para pessoas físicas adquirirem 
serviços turísticos no Brasil. A iniciativa 
também contemplará os empreendedo-
res do setor, já que a Caixa disponibili-
zará produtos e condições mais atrativas 
para alavancar negócios e fortalecer o 
turismo doméstico no país.

O programa atenderá os servido-
res públicos federais e os aposentados e 
pensionistas do INSS, incluindo os ne-
gativados, com crédito consignado para 
viajar pelo país. O parcelamento poderá 
ser feito em até 96 vezes para o primeiro 
grupo e em até 84 meses para o segundo. 
O crédito poderá ser obtido diretamente 
junto as empresas de turismo cadastra-
das no Cadastur (Cadastro de Prestado-
res de Serviços Turísticos do Ministério 
do Turismo), além daquelas convenia-
das com a Caixa. As facilidades quanto 
ao pagamento também devem alcançar 
qualquer cidadão que possuir algum 
cartão de crédito da Caixa. Com isso, 
será possível parcelar, em até 21 vezes, 
sem juros, qualquer produto ou serviço 
turístico em agências de turismo, hotéis, 
pousadas, resorts, parques temáticos e 
aquáticos, por exemplo. Para partici-
par da iniciativa, as empresas de turis-
mo deverão ter cadastro no Cadastur e 
procurar a agência da Caixa Econômica 
mais próxima para conhecer o processo, 
realizar o cadastro e a capacitação ofer-
tada pelo banco. Após esta certifi cação 
específi ca para crédito consignado, já 
será possível oferecer a nova forma de 
pagamento aos clientes. A empresa que 
efetuar o serviço será remunerada em 
2% do valor líquido do crédito consig-
nado. Os empreendimentos que fi zerem 
parte do “+ Crédito + Turismo” terão 
um selo em seus estabelecimentos para 
informar a todos que estão inseridos no 
novo programa do Governo Federal. 
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Ações do CBMSC contra 
bombeiros voluntários 

repercute na Alesc
O patrocínio de ações judiciais pelo 

Corpo de Bombeiros Militar, inclusive 
no Supremo Tribunal Federal (STF), 
contra as corporações de bombeiros vo-
luntários repercutiu negativamente na 
sessão de quarta-feira (30) da Assem-
bleia Legislativa.

O deputado Kennedy Nunes(PTB), 
usando a Tribuna, fez uma série de de-
núncias, citando as ações em tramita-
ção. Segundo o parlamentar, o Corpo de 
Bombeiros Militar também entrou com 
uma ação civil pública contra a corpora-
ção voluntária sustentando que o serviço 
prestado pelo bombeiro voluntário é cri-
minoso; acrescentando que a instituição 
ainda protocolou ação no STF contra lei 
aprovada na Casa que inseriu na Cons-
tituição Estadual o serviço de bombeiro 
voluntário.

Dr. Vicente Caropreso (PSDB) la-
mentou o assédio judicial, “Jaraguá, 
Joinville e outras cidades não sobrevi-
vem sem os bombeiros voluntários, é 
excelente o custo-benefício”, avaliou 
Caropreso.

ALESC denuncia uso de avião dos 
Bombeiros pelo governador
Sem aeronave ofi cial desde 2019, 

quando o jato Cessna Citation II 550 foi 
vendido ao governo de Mato Grosso do 
Sul, o governador Carlos Moisés (Repu-
blicanos) tem utilizado aviões que estão 
sob uso do Corpo de Bombeiros para 
deslocamentos. A última viagem ocorreu 
quando o governador usou o Arcanjo-06 
para cumprir agenda em Joinville e Bra-

sília.
A utilização das aeronaves dos 

Bombeiros pelo governador ocorre, 
pelo menos, desde o ano passado. Mas 
a viagem a Brasília repercutiu na Alesc 
depois que o deputado Bruno Souza 
(Novo) publicou nas redes sociais a có-
pia de um e-mail em que a regulação 
estadual negou transporte aeromédico a 
um bebê por falta de aviões disponíveis. 
A aeronave já estava em viagem com o 
governador. 

Governador se manifestou
Tratando como especulações a 

denúncia apresentada sobre o uso de 
avião do Batalhão de Operações Aére-
as (BOA) do Corpo de Bombeiros Mi-
litar (CBMSC) para deslocamentos no 
estado e fora dele, o governador Carlos 
Moisés se manifestou admitindo que 
usa a aeronave dos Bombeiros para 
deslocamentos, mas ressaltou que isso 
ocorre em períodos de ociosidade do 
avião e quando não há possibilidade de 
usar voo de carreira.

Segundo Moisés, até 2019, a Casa 
Civil possuía sua própria aeronave, que 
também estava permanentemente à dis-
posição do governador.  “Por iniciativa 
minha, esse avião que servia a Casa Ci-
vil foi cedido ao Corpo de Bombeiros 
Militar para atendimento prioritário à 
saúde. Para reforçar o trabalho de remo-
ção de pacientes, defi nimos o aluguel 
de um segundo avião, também com uso 
prioritário para a saúde, a fi m de ga-
rantir a cobertura em todo o estado. Na 
impossibilidade de usar voo de carreira 
para atender aos compromissos, tenho, 
sim, me deslocado pelo estado e eventu-
almente fora dele com uma dessas aero-
naves, mas jamais em prejuízo à saúde”, 
reforçou o governador, que considerou 
lamentável que adversários apelem para 
notícias falsas e distorções a fi m de ma-
nipular a opinião pública e para tentar 
prejudicar a imagem da atual adminis-
tração do Governo do Estado.

Os Bombeiros se pronunciam
Os Bombeiros afi rmaram que a 

aeronave é dedicada a serviços de bus-
ca, resgate, salvamento, transporte de 
órgãos vitais, ações de Defesa Civil e 
apoio a órgãos públicos e transporte de 
dignitários, o que inclui o governador. 
No entanto, a justifi cativa do Termo de 
Referência que embasou a contratação 
fala no transporte de autoridades espe-
cifi camente para ações de Defesa Civil. 
"Transporte de dignitários e de transpor-
te de tropas especializadas são necessá-
rias em situações de catástrofe e calami-
dades que envolvem o Estado de Santa 
Catarina, periodicamente", informa o 
documento.

Governo desmente notícia sobre 
transporte de criança

O Governo do Estado esclarece que 
nenhum paciente deixou de ser atendido 

pelo serviço aeromédico em Santa Ca-
tarina. O BOA recebeu no dia 8 de mar-
ço uma solicitação de transporte de uma 
criança de Caçador para Florianópolis. 
No momento do pedido, o Arcanjo 02 
estava em manutenção, e o Arcanjo 06 
já havia decolado em missão ofi cial 
para Joinville. A criança começou a ser 
regulada no dia em que nasceu, 5 de 
março, e no dia 8 foi solicitada a trans-
ferência por transporte aéreo, em fun-
ção da distância entre Caçador e Floria-
nópolis. No dia 9 de março, o paciente 
foi transportado em aeronave contrata-
da pelo Estado por meio da Secretaria 
Estadual da Saúde. “Ou seja, o pedido 
foi atendido sem qualquer prejuízo à 
saúde da criança.”, acrescenta a nota 
da Secretaria de Estado da Comuni-
cação, fi nalizando “Em ano eleito-
ral, as campanhas de desinformação 
tendem a aumentar. Por isso, antes 
de repassar qualquer mensagem, 
confi ra a veracidade do teor nas re-
des sociais do Governo do Estado ou 
entre em contato com a Secretaria de 
Estado da Comunicação.”.

A justiça se manifesta
Nesta sexta-feira(01), o juiz 

Laudenir Fernando Petroncini, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública da Capital, 
indeferiu liminar em ação popular 
proposta pelo deputado Kennedy 
Nunes que buscava proibir o gover-
nador Carlos 

Moisés de usar aviões do gover-
no para deslocamentos no Estado 
e fora dele. Segundo o magistra-
do, “Não há sentido na separação 
das equipes e dos bens que devem 
garantir a segurança do Chefe do 
Executivo, cumprindo ou não com-
promissos de governo. Afi nal, ainda 
que em momentos de lazer ou fol-
ga, o chefe do Poder Executivo con-
serva esta condição durante todo o 
mandato, e não apenas nos momen-
tos em que cumpre agenda ofi cial.”. 
O juiz acrescentou, ainda, que “os 
cuidados necessários à segurança do 
Governador em deslocamentos in-
cluem-se, por óbvio, no interesse do 
Estado, tanto que o seu transporte é 
feito preferencialmente por aerona-
ves ofi ciais, operadas por servidores 
ligados à segurança pessoal do chefe 
do Executivo”.

deputado Kennedy Nunes(PTB) Prefeito e vice de Canoi-
nhas foram detidos  na 

sétima fase da Operação 
Et Pater Filium

O prefeito de Canoinhas, Beto Pas-
sos (PSD), e seu vice, Renato Pike (PL) 
foram detidos, na manhã desta terça-fei-
ra(29), e encaminhados por equipes do 
Grupo de Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado (Gaeco), braço 
armado do Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC), para destino ignorado 
pelas forças policiais de Canoinhas. Esta 
é a sétima fase da Operação Et Pater Fi-
lium.

Na sétima fase da Operação Et Pa-
ter Filium foram cumpridos 14 manda-
dos de prisão - oito preventiva e seis de 
prisão temporária - 47 mandados de bus-
ca e apreensão nos municípios de Ca-
noinhas, Bela Vista do Toldo, Itaiópolis, 
Porto União e Bituruna/PR, deferidos 
pelo Tribunal de Justiça do Santa Catari-
na, em razão da prerrogativa de foro de 
um dos investigados. Os documentos e 
objetos apreendidos serão analisados pe-
las equipes de investigação e apresenta-
dos em juízo.

Nesta fase da operação investigam-
-se crimes de organização criminosa, 
peculato, fraudes à licitação, corrupção 
e lavagem de dinheiro referentes a con-
tratos de prestação de serviços nas áreas 
de educação e infraestrutura. 

O trabalho é fruto do desdobra-
mento das investigações realizadas das 
fases anteriores da Operação em que se 
apuraram crimes contra a administração 
pública e outros na região do planalto 
norte, envolvendo agentes públicos e 
particulares.

Mais informações não podem ser 
prestadas em razão do sigilo do proces-
so.

O GAECO é uma força-tarefa co-
ordenada pelo MPSC e composta por 
integrantes da Polícias Militar, Civil e 
Rodoviária Federal a Secretaria Esta-
dual da Fazenda, Corpo de Bombeiros 
Militar, Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional e Socioeducativa.

O GEAC é um grupo de membros 
do Ministério Público de Santa Cata-
rina que atua em investigações e ação 
judiciais de combate à corrupção, cujos 
fatos revelem maior gravidade ou com-
plexidade.

Com informações do MPSC e do 
jornal J+ (JMais) – de Canoinhas-SC
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Padre João Boeing segue no Se-
minário Sagrado Coração de Jesus, 
na sua luta contra a balança para que 
possa ser submetido a uma cirurgia 
para instalação de uma prótese que 
o auxilie no caminhar.

Não raro ele é visto nas Missas 
dominicais, do Seminário, rezando e 
emprestando sua voz grave para os 
cânticos sacros, ou leituras litúrgi-
cas.

Campanha Nacional de 
Vacinação contra Infl uen-

za e Sarampo

ATENÇÃO para as informações 
marque em sua agenda e compareça. 

Faça parte deste PACTO PELA SAÚDE

As vacinas serão realizadas em 
todos os postos de saúde das 08:00 
às 11:00 e das 12:30 às 16:00h.

Crianças menores de 5 anos se-
rão vacinadas APENAS no posto de 
saúde do Centro (posto rosa).

Dia D: 30/04- sábado das 08:00 
às 12:00h

 A Campanha será dividida em 
duas etapas: 

Primeira etapa:  do dia 04 ao 
dia 30 de abril serão vacinados:

• Contra Gripe: Idosos com 60 
anos ou mais, e trabalhadores da saú-
de

• Contra Sarampo: trabalhado-
res da saúde

Segunda etapa:  do dia 02 de 
maio ao dia 03 de junho serão vaci-
nados:

• Contra Sarampo: Crianças 
de 06 meses a menores de 5 anos ( 4 
anos 11 meses e 29 dias)

• Contra Gripe: Crianças de 06 
meses a menores de 5 anos ( 4 anos 
11 meses e 29 dias); gestantes; puér-
peras; povos indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades, pessoas 
com defi ciência permanente; cami-
nhoneiros; trabalhadores de trans-
porte coletivo, rodoviário, de passa-
geiros urbano, e de longo percurso; 
trabalhadores portuários; forças de 
segurança e salvamento; Forças 
Armadas; funcionários do sistema 
prisional, população privada de li-
berdade, e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

Quando se tem um fi lho "nor-
mal", que tem boas notas, estamos 
felizes. 

Quando ele faz o que lhe pedi-
mos, estamos felizes. Mas é uma ale-
gria "normal", porque, obviamente, é 
o nosso dever. 

Quando se tem um fi lho com al-
gumas limitações, cujo processo de 
aprendizagem é talvez o mais longo 
do que os outros fi lhos.... a felicidade 
para cada pequeno avanço é uma ale-
gria "especial".

Não esperem uma “data espe-
cial” pois, para quem vive esta situa-
ção, TODOS OS DIAS são especiais 
e diferentes para todas as crianças 
que lutam a cada dia para ter sucesso 
e aqueles que tentam ajudá-los. São 
dias da educação especial, autismo, 
dislexia, TDAH (defi cit de atenção 
e hiperatividade), Paralisia Cerebral.

Seria bom ensinar os nossos fi -
lhos a serem simpáticos e a aceitarem 
todos os colegas de turma. As crian-
ças com necessidades especiais não 
são estranhas. Eles querem o que to-
dos querem: ser aceitos!!!

Apoie todas as crianças que são 
únicas e diferentes, e aqueles que 
tentam ajudá-los.

INSS pagará a antecipa-
ção do 13º salário, em 2 

parcelas

Os benefi ciários do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
recebem o 13º salário deste ano de 
maneira antecipada, a partir de abril. 
Portaria do Ministério do Trabalho 
e Previdência, publicada no Diário 
Ofi cial no último dia 18, estabelece a 
antecipação do 13º em duas parcelas, 
em abril e maio.

Os pensionistas receberão o 13º 
do INSS com antecedência pelo ter-
ceiro ano seguido. A medida injetará 
R$ 56,7 bilhões na economia e não 
altera o Orçamento de 2022, que já 
pressupõe o gasto.

O primeiro pagamento, de 50% 
do 13º salário, será feito entre 25 de 
abril e 6 de maio. A segunda parcela, 
que terá descontos relativos ao Im-
posto de Renda (IR), será paga entre 
25 de maio e 7 de junho.

A exceção é para quem começou 
a receber o benefício depois de janei-
ro deste ano. Neste caso, o valor será 
calculado proporcionalmente.

Segurados que recebem benefí-
cios por incapacidade temporária re-
cebem uma parcela menor do que os 
50% – a antecipação será calculada 
de acordo com o tempo de duração 
do antigo auxílio-doença. Demais 
segurados que recebem benefícios 
assistenciais não têm direito ao 13º.

Calendário do 13º do INSS para 
quem recebe um salário-mínimo 

(R$ 1.212)
• Primeira parcela:
     ---> Final do benefício 1 – 

25/04; 2 – 26/04; 3 – 27/04; 4 – 28/04; 
5 – 29/04; 6 – 02/05; 7 – 03/05; 8 – 
04/05; 9 – 05/05; e 0 – 06/05

• Segunda parcela:
     ---> Final do benefício 1 – 

25/05; 2 – 26/05; 3 – 27/05; 4 – 30/05; 
5 – 31/05; 6 – 01/06; 7 – 02/06; 8 – 
03/06; 9 – 06/06; e 0 07/06

Calendário do 13º do INSS para 
quem recebe acima de um salário-

mínimo

• Primeira parcela:
     ---> Final do benefício 1 e 6 

– 02/05; 2 e 7 – 03/05; 3 e 8 – 04/05; 
4 e 9 – 05/05; 5 e 0 – 06/05

• Segunda parcela:
     ---> Final do benefício 1 e 6 

– 01/06; 2 e 7 – 02/06; 3 e 8 – 03/06; 
4 e 9 – 06/06; 5 e 0 – 07/06

14º salário ainda é incerto
Desde 2020, tramita na Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 
4367/20, de autoria do deputado 
Darci Pompeo de Mattos (PDT-RS),  
que pretende pagar um 14° salário 
do INSS para aposentados e pensio-
nistas. A medida, que surgiu como 
alternativa emergencial, ainda não 
foi aprovada e sua liberação ainda é 
incerta. 

Com previsão inicial para pa-
gamento em duas parcelas (mar-
ço/2022 e março/2023). a proposta 
segue em processo de aprovação e é 
pouco provável que o benefício seja 
pago no período esperado.

Para que os pagamentos sejam 
liberados, o texto ainda precisa ser 
aprovado na Câmara dos Deputados, 
seguir para apreciação junto ao Se-
nado Federal e só então para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Com informações INSS
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BRDE alcança recorde histórico 
de desempenho com R$ 4,1 

bilhões de contratos

Balanço revela aumento de 61.4% 
nos contratos em relação ao ano anterior 
e parcerias com novos fundos, nacionais 
e internacionais que ajudaram reduzir im-
pactos causados pela pandemia. Com R$ 
4,1 bilhões em contratações, o Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) alcançou seu recorde histórico em 
2021. No ano em que completou 60 anos 
de existência, o demonstrativo fi nanceiro 
da instituição aponta a realização de mais 
de sete mil operações, o que representa um 
aumento de 61,4% em comparação ao ano 
anterior. “Foi um ano muito signifi cativo 
para o BRDE porque atuamos fortemen-
te na economia dos três estados, injetando 
recursos que garantiram não só o desenvol-
vimento de grandes empresas, mas também 
assegurando a permanência de milhares de 
empreendimentos que enfrentaram a crise 
junto com a pandemia”, comemorou o pre-
sidente Wilson Bley Lipski. Se garantir a 
economia em pleno funcionamento é uma 
das premissas do banco, em 2021, a insti-
tuição lançou mão de recursos próprios para 
minimizar os impactos da pandemia sobre 
a atividade econômica, o que representa 
um total de 10,7% das contratações. Além 
de suprir o crédito emergencial no ano an-
terior (2020), no ano passado o BRDE ob-
teve recursos adicionais e intensifi cou suas 
operações com instituições fi nanceiras para 
incrementar o microcrédito. De acordo com 
o vice-presidente e diretor de Acompanha-
mento e Recuperação de Crédito, Marcelo 
Haendchen Dutra, em 2021 o BRDE man-
teve sua essência em promover o desenvol-
vimento em todas as áreas. “Prosseguimos 
com investimentos no agronegócio, na pro-
moção de projetos sustentáveis e de inova-
ção, no estímulo aos empreendimentos da 
mulher e do jovem e ainda mantivemos a 
taxa de inadimplência sob controle (atin-
gindo 0,58% em dezembro) e aumentamos 
as receitas com a recuperação de créditos”, 
assegurou.

Aumento das lavouras de soja
A Epagri realizou levantamento por 

imagens de satélite e técnicas de sensoria-
mento remoto da área de produção de soja 
nos municípios de Lages e Capão Alto e 
concluiu pelo aumento de 13 mil hectares 
nas lavouras do grão entre as safras 2012/13 
e 2020/21. O avanço se deu principalmente 
sobre áreas de campos nativos.  O estudo 
faz parte do projeto “Cadeia de suprimentos 
de grãos para produção de proteína animal 
em Santa Catarina: informações e conhe-
cimentos estratégicos para governança pú-
blica e desenvolvimento de mercados”, que 
tem como uma das metas aferir a evolução 
temporal e a capacidade de ampliar áreas de 
produção de grãos no estado. O projeto foi 
aprovado em edital da Fapesc de 2021 e 
é desenvolvido com apoio institucional 
da Federação das Cooperativas Agrope-
cuárias de Santa Catarina (Fecoagro).

Santa Catarina começa a viver 
novo momento da pandemia

O governador Carlos Moisés anun-
ciou em entrevista coletiva na manhã 
desta quinta-feira, 31, em Florianópolis, 
a renovação do decreto de emergência 
em saúde, que valia até esta data. A ação 
faz parte do processo de volta à norma-
lidade em função da melhora do cenário 
epidemiológico e do avanço na vacina-
ção. Santa Catarina encerra o período de 
calamidade pública com a menor taxa de 
letalidade para a doença no país – 1,3% 
contra 2,2% na média nacional. Atual-
mente, são 4,2 mil casos ativos para o 
novo coronavírus – no pico, em 29 de 
janeiro deste ano, foram mais de 80 
mil. Na prática, a medida signifi ca um 
retorno ao velho normal. O Centro de 
Operações em Emergências em Saúde 
(COES), por exemplo, deixa de existir. 
O órgão deu suporte técnico às decisões 
tomadas pelos gestores públicos no en-
frentamento à pandemia.

O chefe do Executivo estadual tam-
bém fez um balanço dos dois anos de 
enfrentamento até aqui. “O fechamento 
foi necessário para que nós pudéssemos 
estruturar a nossa rede de saúde. Nós 
também fomos o primeiro estado a re-
abrir, para nunca mais fechar. Agora, 
chegou o momento de darmos mais esse 
passo em direção à normalidade”, des-
tacou Moisés. Ainda em junho de 2020, 
Santa Catarina teve a sua gestão à frente 
da pandemia reconhecida como a me-
lhor do Brasil pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP). O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) também deu 
nota 10 ao estado por conta da criação 
e incorporação de mecanismos de en-
frentamento à pandemia. O secretário de 
Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, 
que deixa o cargo para se candidatar a 
deputado estadual destaca a estruturação 
da rede pública como um dos legados 
da pandemia. Santa Catarina iniciou o 
combate à pandemia com 546 leitos de 
UTI adultos. Até dezembro de 2021, o 
crescimento foi de 182%, para um total 
de 1.543.

Parceria 
Ao enaltecer o trabalho dos pro-

fi ssionais da saúde, Carlos Moisés res-
saltou a importância das parcerias para 
os resultados atingidos. “Tudo o que o 
governo faz depende de parcerias. Não 
teríamos esses resultados na pandemia 
se não tivéssemos parceiros, como o se-
tor produtivo, municípios, secretarias, 
hospitais, o Ministério da Saúde, forças 
de segurança e o esforço dos brasileiros 
para dar resposta. Agradeço a todos que 
se empenharam no enfrentamento da 
Covid-19, diante desta grande difi culda-
de que o mundo passou.”

Regularização fundiária 
O Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina (IMA) publicou o edital do 2° lote 
de chamamento de proprietários de imóveis 
no interior do Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro para cadastro dos interessados 
na abertura de processos de desapropriação 
amigáveis. Os proprietários devem se cadas-
trar no site do IMA, neste link até o dia 24 
de abril de 2022. Trata-se de uma ação que 
visa consolidar o domínio do Parque Estadu-
al da Serra do Tabuleiro, melhorando a con-
servação destas áreas e promovendo justiça 
social aos proprietários de terras que estão 
esperando há muitos anos a indenização de 
suas propriedades que tiveram restrições de 
uso devido à criação do Parque.

Fritz Müller 200 anos
No dia 31 de março será celebrado 

o bicentenário do nascimento do pro-
fessor, pesquisador, médico e naturalis-
ta Fritz Müller, personagem ímpar da 
colonização alemã de Santa Catarina e 
da ciência brasileira. Como forma de 
resgatar seu legado, o deputado Dr. Vi-
cente Caropreso (PSDB) solicitou que 
conteúdos sobre a vida e a obra sejam 
incluídos na grade curricular obrigatória 
da rede educacional catarinense. Tam-
bém por requerimento do parlamentar a 
Assembleia Legislativa realizará no dia 
4 de abril, às 19 horas, sessão especial 
para marcar a passagem dos 200 anos de 
nascimento de Fritz Müller.

SC pela Educação
A Plataforma do Movimento Santa Ca-

tarina pela Educação tem cadastradas 1.783 
vagas de emprego em todas as regiões de 
Santa Catarina e algumas em outros estados. 
As oportunidades são oferecidas por em-
presas industriais, agrícolas, comerciais, de 
serviços e de transporte. Na mesma platafor-
ma, o Movimento SC pela Educação oferece 
mais de 30 cursos gratuitos e com certifi ca-
ção para capacitação profi ssional nas áreas 
de indústria, transporte e agricultura, além 
de cursos transversais. A ação está alinhada 
ao novo ciclo do Movimento SC pela Edu-
cação, com foco na recolocação de profi ssio-
nais qualifi cados no mercado de trabalho, e 
está vinculada ao programa Travessia.

10.000 árvores
A SCGÁS aderiu ao CarbonOK®, 

um programa que visa monitorar e neu-
tralizar as emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) referentes às atividades 
dos anos de 2019 e 2020. Para execu-
tar o Plano de Neutralização do GEE, 
a companhia irá plantar 10.460 mudas 
de árvores nativas da Mata Atlântica em 
áreas de interesse para conservação em 
municípios onde há atuação da distribui-
dora. As ações devem iniciar neste mês, 
com o plantio de cerca de 1.200 mudas 
em Laguna. A atuação também se estende-
rá, em março, à Jaguaruna, além de abran-
ger outras regiões do Estado atendidas pela 
Companhia nos próximos meses.

 Política Hospitalar
 Criada antes mesmo da pandemia, 

em 2019, a Política Hospitalar Catari-
nense exerceu um papel fundamental 
no combate à Covid-19. Os repasses às 
unidades fi lantrópicas passaram a ter 
um critério técnico, variando conforme 
o tamanho do hospital. Em 2019, foram 
aportados R$ 190 milhões. Esse número 
saltou para R$ 275 milhões em 2020 e 
R$ 312 milhões em 2021. Para 2022, a 
estimativa é de um repasse de R$ 654 
milhões. 

Vacinação
 Atualmente, são mais de 14 mi-

lhões de doses aplicadas: 90% da po-
pulação elegível já recebeu a primeira 
dose; 83% têm o ciclo vacinal completo 
e 74% das pessoas acima de 60 anos já 
receberam a dose de reforço. Além dis-
so, os municípios estão autorizados a 
aplicar a quarta dose para os idosos com 
mais de 80 anos.  “A vacina permanece 
como a principal arma para evitar as for-
mas graves da doença” ressalta o agora 
ex-secretário da Saúde, o secretário An-
dré Motta Ribeiro.

Nova realidade
Apesar da retração econômica re-

gistrada nos primeiros meses da pande-
mia, em 2020, Santa Catarina hoje vive 
um momento de acelerado crescimento 
econômico. No ano passado, foram cria-
dos 168 mil novos postos de trabalho 
formais no Estado, o melhor resultado 
da história. Em 2022, apenas nos dois 
primeiros meses do ano, o saldo é de 51 
mil vagas. O PIB catarinense cresceu 
mais de 8% em 2021, enquanto o Brasil 
fi cou em 4,6%. “Cuidamos da saúde das 
pessoas sem deixar de lado a economia 
em Santa Catarina”, afi rmou o governa-
dor, citando a liberação de máscaras no 
começo deste mês. 

Ciclovias em SC
A Comissão de Assuntos Munici-

pais, reunida na tarde desta quarta-feira 
(30), aprovou o Projeto de Lei nº 166/20, 
de autoria do suplente de deputado Paulo 
Eccel (PT), que prioriza, quando houver 
possibilidade técnica, a inclusão de es-
trutura cicloviária em obras municipais 
de pavimentação que contem com recur-
sos oriundos do governo do Estado.

A matéria altera a Lei nº 17.681, 
de 11 de janeiro de 2019, que trata da 
criação do Sistema Cicloviário em 
Santa Catarina, e também recebeu 
parecer favorável das comissões de 
Justiça, de Finanças e de Transpor-
tes. Ela segue para votação em ple-
nário.
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Espaço do Campo

Precipitação
A previsão para o trimestre é de 

chuva abaixo da média climatológica 
e mal distribuída em SC. No entanto, 
a primeira quinzena de abril segue o 
padrão de chuva observado em março, 
mais frequente e totais mais elevados. 
No Litoral e Vale do Itajaí o indicativo 
é de tempo úmido em abril, com mais 
dias de chuva devido à circulação ma-
rítima. Em maio e junho a expectativa 
é de tempo seco com pouca chuva no 
Estado.

 Destaque chuva forte, com totais 
elevados em curto intervalo de tempo, 
temporais com forte atividade elétrica 
(raios), granizo e ventania, ondas de frio 
e períodos de estiagem podem ocorrer 
no outono de 2022.

Climatologia (o que se espera 
para época do ano)

 No trimestre as chuvas diminuem 
em relação aos meses de verão e a mé-
dia mensal varia de 80 a 140 mm do 
Planalto ao Litoral e de 150 a 190 mm 
no Oeste e Meio-Oeste.  As chuvas são 
preferencialmente causadas pela infl u-
ência de frentes frias, sistemas de baixa 
pressão e vórtices ciclônicos.

 Durante o outono ciclones extra-
tropicais atuam com mais frequência no 
litoral do Uruguai, Rio Grande do Sul 

Outono com La Niña: seco e com temperatura típica

O Outono iniciou em 20 de março de 2022 às 12h33 - Início do inverno: 
21/06 às 06h14min

e Santa Catarina, provocando vento in-
tenso, mar agitado com ressaca e perigo 
para a navegação no litoral catarinense.

Temperatura
No trimestre a previsão é de tem-

peratura próxima a média climatológica 
em SC. O destaque deste outono deve 
ser a maior amplitude térmica (diferen-
ça entre a temperatura mínima e má-
xima do dia) e alternância do frio com 
períodos mais aquecidos.

Em abril chegam às primeiras mas-
sas de ar frio com queda acentuada da 
temperatura e formação de geada, espe-
cialmente do Extremo Oeste ao Planal-
to. A partir de maio, as massas de ar frio 
chegam ao Sul do Brasil, provocando 
frio mais abrangente, com formação de 
geada ampla em Santa Catarina. Epi-
sódios de neve podem ocorrer asso-
ciados às massas de ar frio, sobretudo 
no Planalto Sul e em junho. Por outro 
lado, também são esperados dias conse-
cutivos de temperatura elevada (acima 
de 30ºC), especialmente nos meses de 
maio e junho, caracterizando veranicos.  
Outro caraterística da estação são os ne-
voeiros, associados à nebulosidade bai-
xa, com redução de visibilidade.

Previsão do Fórum Climático: EPA-
GRI/CIRAM, IFSC, ALERTABLU, CI-
GERD e UFRGS

Em cerimônia no Palácio do Pla-
nalto na manhã desta quinta-feira (31), 
Tereza Cristina se despediu do cargo 
de ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, o qual assumiu em 
2019. A cerimônia reuniu o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, minis-
tros que deixam os cargos para concor-
rerem nas eleições de outubro de 2022 
e os novos ministros que assumem as 
pastas. 

Em seu discurso, Tereza Cristina 
ressaltou os “desafi os” frente à Pasta, 
que incorporou as políticas do Incra, do 
Serviço Florestal Brasileiro, da Agricul-
tura Familiar e da Pesca, antes lotados 
em áreas distintas da Esplanada.

Tereza Cristina ainda agradeceu a 
confi ança e pontuou conquistas do setor 
agropecuário, como a manutenção do 
abastecimento e garantia da segurança 
alimentar durante a pandemia da Co-
vid-19 e mais recentemente com o ce-
nário decorrente do confl ito na Ucrânia.

“Os produtores são verdadeiros he-
róis. Resilientes face às adversidades de 
todas as ordens, geram renda e emprego. 
Finalmente a sociedade começa a reco-
nhecer o papel fundamental do Agro na 
preservação da economia e do processo 
de desenvolvimento sustentável”, disse.

A entrega da titulação da proprie-
dade rural a milhares de brasileiros; o 
fortalecimento da agricultura familiar e 
do seguro rural, e a abertura de mais de 
200 mercados externos também foram 
destacados.

Na cerimônia, o presidente Jair 
Bolsonaro assinou o termo de posse do 
novo ministro da Agricultura, Marcos 
Montes, que estava na secretaria-execu-
tiva da Pasta desde 2019.

Tereza Cristina destacou que o 
bom trabalho desenvolvido no Mapa 
terá continuidade sob comando do novo 
ministro Marcos Montes. “Temos um 
ministério mais leve, preparado para 
apoiar a agropecuária de nosso país. Há 
ainda muito a ser feito. Tenho certeza 
que o Marcos Montes responderá aos 
desafi os com muito sucesso”, fi nalizou.

Tereza Cristina se despe-
de do cargo de ministra 

da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Cooper elege seus novos 
Conselheiros

Em Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada no último dia 28 de 
março, a Cooperativa da Agricultura 
Familiar Rio Novo elegeu os novos 
integrantes do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Administração, que fi -
caram assim constituídos:

Conselho Fiscal (exercício 
2022/2024):

• Patricia Bassani Woi-
cekowski

• Leonardo Girola
• Lucinda Casas Gessner
• Amélia Dias da Silva
• Renita Benkendorf Honorato 

Bueno
• Ederson Dias

Conselho de Administração 
(exercício 2022/2026):

• Presidente: Valmor Raul de 
Farias

• Vice Presidente: João Floria-
no Wantowsky

• Secretário: Adolar Behnke
• Membros do Conselho: Bru-

na de Paula Mokwa e Edinei Mokwa

Conselho de Fiscal

Conselho de Administração
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Esportes

São Paulo faz 3 a 1, acaba com invencibilidade do 
Palmeiras e abre vantagem na fi nal do Paulistão

O São Paulo derrotou o Palmeiras por 3 a 1, nesta quarta-feira(30), no estádio 
do Morumbi, em São Paulo, e abriu vantagem na decisão do Campeonato Paulista. 
Com dois gols do argentino Calleri, um em cobrança de pênalti, e um de Pablo 
Maia, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença no domingo, no Allianz 
Parque, para conquistar o bi estadual.

O resultado acabou com a invencibilidade do Palmeiras no Paulistão. Melhor 
campanha somando todas as fases, o Verdão havia conseguido 11 vitórias e três 
empates antes de encarar o São Paulo, nesta quarta-feira, na reedição da fi nal do ano 
passado.

Para o duelo de domingo, marcado para 16 horas, em sua casa, o Palmeiras 
precisará, graças ao gol marcado por Raphael Veiga no fi nal, de um triunfo por dois 
de diferença para levar a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Equipes
SÃO PAULO: Jandrei; Rafi nha, Léo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, 

Rodrigo Nestor (Andrés Colorado), Igor Gomes e Alisson (Nikão); Calleri e Eder 
(Marquinhos). Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Pique-
rez; Jailson, Zé Rafael (Atuesta), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron); 
Dudu (Wesley) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Fonte: Gazeta Esportiva

Simone Ferraz é destaque no Pan e Sul-Americano de 
Cross Country

Simone Ponte Ferraz conquistou neste fi m de semana duas medalhas 
de Bronze em prova válida pelo Pan-Americano e Sul-Americano de Cross 
Country ocorridas no município de Serra, no Espírito Santo. A atleta jaragua-
ense mostrou que está em grande forma ao chegar colada nas duas primeiras 
colocadas, a paraibana Maria Lucineida da Silva Moreira e a baiana Núbia de 
Oliveira, respectivamente, na prova de 10 KM feminino.

As três brasileiras também foram as medalhistas do sul-americano, nas 
mesmas posições. Vale lembrar que as duas atletas têm em torno de 20 anos 
e Simone se manteve o tempo todo no encalço delas.

A prova dos 10 km teve quatro brasileiras nas primeiras posições e uma 
canadense em quinto. As duas seleções dominaram as provas e as brasileiras 
foram as campeãs por equipe no naipe feminino, seguidas das canadenses, 
vice-campeãs da competição.

Simone treina diariamente nas ruas de Jaraguá do Sul e na pista do Cen-
tro Esportivo Murillo Barreto de Azevedo, sob orientação do Professor Abel 
Curtinove, integrando do programa Bolsa Técnico Desportivo, da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer.

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderley Teixeira, 
que estava no Espírito Santo prestigiou o evento e participou da premiação 
dos campeões masculino. Também estiveram presentes, os presidentes da As-
sociação Pan-Americana de Atletismo Marcos Oviedo, da Sul-Americana de 
Atletismo, Hélio Gesta de Melo e da Confederação Brasileira de Atletismo, 
Wlamir Motta Campos, o vice-presidente Edson Luciano Ribeiro (também 
medalhista olímpico), e o anfi trião André Schiek, presidente da Federação 
Capixaba de Atletismo.

"Todas as provas das quais Simone tem participado, são importantes 
para sua caminhada rumo às 
Olimpíadas de Paris, em 2024. 
São degraus que ela precisa per-
correr para se manter na elite do 
Atletismo do Brasil e garantir o 
índice olímpico, como fez para 
as Olimpíadas de Tóquio. O que 
nós podemos fazer para ajudar 
nessa caminhada, está sendo 
feito e, dentro do que a lei nos 
permite, daremos todo o apoio 

possível", afi rmou a secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do 
Sul, Natália Lúcia Petry, que também é profi ssional de Educação Física.

Velocidade, poeira e muita navegação na etapa da 
Mit Cup em Mogi Guaçu (SP) 

Acabaram as férias para os pilotos e navegadores da Mit Cup que, no sábado 
(26), deu início a sua temporada 2022 de rally cross-country de velocidade (a 23ª 
edição do evento). A primeira etapa foi realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi 
Guaçu (SP), e entregou às 58 duplas inscritas uma prova de nível hard em termos 
de técnica para a pilotagem e navegação. 

O percurso inédito de aproximadamente 30 quilômetros (percorrido por três 
vezes) passou em meio a canavial alto, com piso duro e pouco cascalho. O roteiro 
foi bastante sinuoso e estreito, e exigiu que os navegadores cantassem as referên-
cias a todo o momento. “Uma planilha com muitas referências próximas e nenhu-
ma delas no visual. Não tínhamos visão de nada devido a cana alta, era surpresa 
a todo o momento. E ainda, tínhamos de fi car atentos com as valetas nas laterais 
para não deixar o carro cair”, contou o piloto da MSL Rally, Marcelo Mendes que, 
nesta etapa da Mit Cup substituiu o piloto Gunter Hinkelmann, que por questões 
de saúde não competiu. Ele formou dupla com Deco Muniz, pela categoria L200 
Triton Sport RS. 
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Cultura

EP de músicas infantis 
será lançado nesta sema-

na

"Animais do Vale", em formato 
Extended Play (EP), conta com mú-
sicas infantis do artista Franco Het-
twer, baseadas na fauna local. São 
quatro as canções lúdicas disponíveis 
em todas as plataformas digitais e, 
também, no youtube, a partir do dia 
31.

Bolshoi se apresentou em 
Jaraguá do Sul na SCAR

Em 2022 começamos com 
TUDO! Dando start na nossa turnê.

Se você perdeu algum espetáculo 
em Joinville, ou em Jaraguá do Sul, 
do Instituto Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil, não tem problema, a turnê 
do Bolshoi agora segue para Blume-
nau com a Cia. Jovem da Escola Bol-
shoi Brasil. 

Os ingressos são gratuitos, mas 
preste atenção nas informações abai-
xo 

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

- Você poderá retirar o seu in-
gresso três horas antes do espetáculo

- Importante: Será liberado ape-
nas 3 ingressos por CPF

Em Jaraguá do Sul foi nesta 
quinta-feira(31) no Teatro da Scar, 
mas se você perdeu, ainda pode as-
sistir em Blumenau. Marque na sua 
agenda: 07/04 - Blumenau – Teatro 
Carlos Gomes

Bolshoi Brasil celebrou 
22 anos

Para celebrar os 22 anos da Esco-
la do Teatro Bolshoi no Brasil, duas 

noites de espetáculo foram prepara-
das com a presença de plateia pre-
sencial no Teatro Juarez Machado. 

No programa de aniversário os 
alunos e bailarinos da Cia. Jovem 
interpretaram coreografi as executa-
das com muito trabalho e dedicação. 

Na terça-feira, 15 de março, du-
rante o cerimonial, em comemora-
ção 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 Funda-
ção Catarinense de Cultura, Edson 
Lemos e pelo Presidente da Escola 
Bolshoi, Valdir Steglich.

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

Prestigiaram o espetáculo auto-
ridades como presidente da FUNAR-
TE, Tamoio Athayde Marcondes, o 
Deputado Federal Coronel Arman-
do, Amigos do Bolshoi e apreciado-
res da arte. 

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

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

Páscoa de Hansa

Chegou a hora de apresentarmos 
a logomarca da PÁSCOA DE HAN-
SA. Desenvolvida com muito carinho e 
cheia de detalhes especiais que remetem 
lembranças à nossa encantadora Corupá 
e à festividade mais importante para os 
Cristãos.

A Páscoa envolve todas as idades, 
desta forma, a logomarca é um misto do 
mundo real com o lúdico. Desejamos 
que o desenho, ao ser visto por um adul-
to, lembre-se da época de Páscoa da sua 
infância e quando visto por uma criança, 
que ela sinta a alegria deste período. 

No desenho, temos elementos que 
representam a fertilidade, o começo da 
vida, a valorização de uma fl or da nossa 
região, a doce lembrança da infância, o 
incentivo do artesanato local e a união 
da comunidade.

Fonte: Conselho de Cultura de Co-
rupá – Páscoa de Hansa

EP com temática gospel 
é produto da Lei Aldir 

Blanc

"Fundamento", em formato Ex-
tended Play (EP), conta com quatro 
músicas no gênero pop rock e temática 
gospel. As músicas, compostas e inter-
pretadas por Alisson da Rocha, serão 
disponibilizadas gratuitamente nas pla-
taformas digitais.

O trabalho conta com produção mu-
sical de Darlon Mateus e será lançado 
no dia 31 de março por meio de uma 
live, a partir das 20 horas.

Ambos os projetos foram viabiliza-
dos com a aplicação de recursos federais 
da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), ope-
racionalizado pela Secretaria de Cultu-
ra, Esporte e Lazer (Secel), Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul realizado 
por Alisson da Rocha, com o apoio da 
Avenida Lamparina Produções

Com informações: Ascom – Prefei-
tura de Jaraguá do Sul



 :: 11  Sexta-feira | 01 de abril de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Ulysses 

Um homem sai de casa pela manhã, 
cumpre com as tarefas do dia e, pela noi-
te, retorna ao lar. Foi em torno desse es-
queleto enganosamente simples, quase 
banal, que James Joyce elaborou o que 
veio a ser o grande romance do século 
XX. Inspirado na Odisseia de Homero, 
Ulysses é ambientado em Dublin, e nar-
ra as aventuras de Leopold Bloom e seu 
amigo Stephen Dedalus ao longo do dia 
16 de junho de 1904. Tal como o Ulisses 
homérico, Bloom precisa superar nume-
rosos obstáculos e tentações até retornar 
ao apartamento na rua Eccles, onde sua 
mulher, Molly, o espera. Ulysses segue 
como um divisor de águas por conta do 
êxito do autor no principal ponto do ro-
mance: esticar e moldar a língua inglesa 
ao limite, a fi m de retirar disso um re-
trato fi el, divertido e comovente do que 
se convencionou chamar de o “homem 
moderno”.

Tudo em 24 Horas

Quem mais está agitado com fi nal do ano?
Isso me lembra um estilo de livro que curto muito, mas foi meu marido 

quem me sugeriu o tema.
O estilo Thriller é aquele que mistura suspense, tensão e excitação e 

sempre tem as cenas de perseguição e muitas informações que fi cam ocultas 
até o último momento.

O primeiro livro que pode ser chamado de thriller é Odisseia de Home-
ro, um clássico da literatura da Grécia Antiga, é uma trama controlada pelo 
vilão, ou seja, o herói precisa passar pelos desafi os apresentados.

Alfred Hitchcock, conhecido como mestre do suspense, levou às telas 
de cinema este estilo com grandes fi lmes, quem nunca ouviu falar do fi lme 
Psicose, com a cena do vilão e sua faca no banheiro?

Mas, relaxem, vou falar aqui de um tipo de thriller mais leve, mas ainda 
assim alucinante, são histórias que se passam em 24 horas. Dan Brown. Fi-
cou conhecido por causa do livro O Código da Vinci, mas pessoalmente gos-
to mais de dois livros que ele escreveu antes: Ponto de Impacto e Fortaleza 
Digital. Polêmicas à parte, a forma de escrita dinâmica e os acontecimentos 
rápidos prendem a leitura.

Já falei aqui para vocês de Humberto Eco, quando do lançamento do 
livro Código Da Vinci, houve até uma intriga entre os dois autores, com uma 
acusação de Dan Brown ter “reescrito” O Pêndulo de Foucault. Tendo lido 
os dois livros, sim, Dan Brown se inspirou muito nas teorias de conspiração 
ali apresentadas. Mas ao contrário de Eco, sua escrita é mais fl uída e rápida. 
É daqueles livros que te prendem e não consegues parar de ler. Enquanto O 
Pêndulo me tomou 2 meses de leitura, o Código foi devorado em 5 dias.

Vamos a algumas características em comum nos livros de Brown: ve-
locidade, tudo acontece rápido; desdobramentos, as informações vão sendo 
distribuídas em camadas; reviravoltas, sempre quem parece amigo do herói 
é vilão.

Alguns de seus títulos são muito conhecidos pois viraram fi lme: O Có-
digo Da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno. Eu tenho a tendência de buscar 
livros que não são tão badalados, então segue aqui outros títulos de Brown 
que valem muito a pena: Ponto de Impacto, Fortaleza Digital, O Símbolo 
Perdido e Origem (os dois últimos com o mesmo herói Robert Langdon).

A dica de hoje é para que leiam sim os livros da moda, mas não deixem 
de "descobrir" as obras menos famosas destes mesmos autores, normalmen-
te são obras de maior profundidade e temas diferenciados. 

Compartilhe comigo se você 
também já leu algum destes livros 
que citei, aqueles que não viraram 
fi lme, o que achou?

Os Ratos 

Os Ratos, primeiro romance de 
Dyonélio Machado, recebeu um dos prê-
mios importantes da literatura brasileira 
há oitenta anos. O autor recebeu a notí-
cia do prêmio quando estava preso, num 
porão de navio, à caminho do carcere no 
Rio de Janeiro. Era o tempo do Estado 
Novo, da ditadura de Vargas. Os Ratos 
mantem o mesmo frescor e força do que 
quando foi lançado. Frases curtas, sin-
téticas, tensas, uma psicologia apurada 
dos personagens e o centro de Porto Ale-
gre como um personagem à parte, um la-
birinto por onde trafega o desesperado 
Naziazeno em busca dos cinco mil réis 
do leiteiro. A primeira de uma série de 
obras primas como O Louco do Cati e 
Desolação, Dyonelio tornou-se injusta-
mente um autor quase esquecido. É uma 
ótima notícia ver o seu primeiro roman-
ce editado em formato digital

Apenas Um Dia 

Mesma autora dos best-sellers Se 
eu Ficar e Para onde ela foi. "O livro 
captura os efeitos expansivos da via-
gem, a fl uidez da identidade adolescente 
e o desejo ardente de se reinventar... o 
quanto os encontros fugazes podem nos 
transformar." ― The New York Times 
Book Review "Os leitores já se encan-
taram com Se Eu Ficar, e agora Gayle 
vai encantá-los mais uma vez... Somos 
transportados para o mundo de Shakes-
peare, identidades que não são as nossas, 
a devastadora e estimulante experiência 
de encontrar e perder o primeiro amor." 
― People (opinião dos leitores)Sinopse 
Nascemos em um dia. Morremos em um 
dia. Podemos mudar em um dia. E pode-
mos nos apaixonar em um dia. Qualquer 
coisa pode acontecer em um dia. 
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Turismo e Viagens
Por @val.destino

Participação da Destino Turismo na UGART RS

Na última sexta-feira e sábado no período da tarde, nos dias 25 e 26, 
participamos de uma das melhores feiras de turismo do Brasil, UGART que 
aconteceu em Porto Alegre em sua 36ª edição.

Voltada aos agentes de viagens, para geração de negócios, contou com 
exposição de destinos turísticos, operadoras, hotelaria e demais serviços, ca-
pacitações, apresentações e outros.

Estivemos presentes no estande de Santa Catarina - SANTUR - com 
materiais da nossa região - Caminho dos Príncipes e Vale dos Encantos - e 
representando alguns de nossos parceiros do turismo como Destino Cami-
nhos de Corupá com Grande Reserva Mata Atlântica, Turismo Rural Rio da 
Luz, Cicloturismo Vale dos Encantos.

O saldo positivo da feira é que conseguimos de fato gerar negócios, 
conversar e apresentar alguns produtos aos agentes de todo o Brasil que visi-
taram nosso estande em busca de pacotes e roteiros diferenciados e persona-
lizados. Nosso atendimento faz toda a diferença, uma vez que nossa região 
ainda não é consolidada como Vale Europeu, por exemplo. 

Na ocasião, divulgamos a Schutzenfest, A maior festa de atiradores do 
Brasil que já conquistou um grupo do RS interessado em conhecer a festa e 
os atrativos que temos na cidade e região.

Aqui vivemos, aqui conhecemos, aqui sabemos como vender.
Quer saber como ser nosso parceiro? Entre em contato conosco. Durante 

este ano mais feiras importantes irão acontecer.
Fica o nosso agradecimento à organização da feira pelos momentos pro-

porcionados e parabenizamos pelo sucesso do evento!
“Os associados UGART agradecem a todos que contribuíram para esse 

sucesso.
Em especial aos nossos patrocinadores:
@valegermanico
@aventurapiratabc
@classiccarshowbc
@oceanicaquarium
@azulinhasaereas
Que em 2023 possamos seguir unidos para que o sucesso seja ainda 

maior!”

Aconteceu na Caminho dos Príncipes

Vale dos Encantos

Na quarta-feira, dia 30, o Colegiado de Turismo da AMVALI - composto 
pelas Secretarias de Turismo das cidades de Barra Velha, Corupá, Guarami-
rim, Schroeder, Jaraguá do Sul, São João do Itaperiú e Massaranduba - rea-
lizaram uma visita técnica pelo Circuito de Cicloturismo Vale dos Encantos, 
organizada pela Secretaria de Turismo de Jaraguá do Sul.

O circuito tem a Rota Serra e a Rota Mar, e na ocasião fi zeram a Rota 
Serra, sendo programada para abril fazerem a Rota Mar.

Estiveram presentes, Daiane Bakun representando a AMVALI, Jorge 
Andrade, Raul dos Santos, Rafael Koerich e Djonata Freitas da Diretoria de 
Turismo de Jaraguá do Sul. Soraia Kraisch Daniel de Massaranduba, Angelo 
da Silva e Elvira Radwanski de Guaramirim, e o Juliano Camacho do Ci-
gamvali responsável pelo circuito.

Fotos: Juliano Camacho e Raul dos Santos

Casa Kruger reabre com lançamento do projeto Cicloturismo Circuito 
Dona Francisca

Autoridades, parceiros e o público participaram nessa terça (29) da ce-
rimônia que marcou a reabertura da Casa Kruger, no distrito de Pirabeiraba. 
O portal cultural, turístico e econômico voltou a receber diariamente os vi-
sitantes e a funcionar como uma Central de Atendimento ao Turista (CAT), 
além de contar com exposições e eventos. O espaço servirá de apoio para as 
atividades da Associação do Turismo Eco-Rural de Joinville e da Associação 
Joinvilense de Agroindústrias Artesanais.

O evento contou com a presença das netas de Paulo e Wally Kruger, 
que foram proprietários da casa. “Nasci aqui e vivi até quase os 25 anos. 
Lembro em especial de momentos na sala de jantar, do chá da tarde e de 
fi car na varanda do sótão, de onde era possível ver o conjunto de montanhas 
quando não tinha o viaduto”, destaca Vanderléa Piske. Questionada sobre o 
que gostaria que o visitante imaginasse ao entrar no local, respondeu: “que 
imaginasse uma família feliz”.

E este é o intuito da Casa Kruger. Um local que acolhe o visitante de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, e nos fi ns de semana das 9 às 15h. Já no 
galpão anexo, aos sábados e domingos, ocorre das 8h às 17h a tradicional 
“feirinha” da Casa Kruger, ponto para a comercialização de produtos artesa-
nais da região e alimentos orgânicos, como doces, cucas, queijos, salames, 
entre outros itens produzidos por agricultores da região. 

Projeto Cicloturismo Dona Francisca

Outra novidade foi o lançamento do Projeto Cicloturismo Dona Francis-
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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

ca, iniciativa do Movimento Pedala Joinville, que contou com a consultoria 
do Clube de Cicloturismo do Brasil e apoio da Prefeitura de Joinville, por 
meio das Secretarias de Cultura e Turismo e Planejamento Urbano e Desen-
volvimento Sustentável. 

“Esse é um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo entre a 
parceria da iniciativa privada e pública para potencializar ainda mais os atra-
tivos de Joinville, inclusive reforçar nosso título de “Cidade das Bicicletas”. 
Além disso, vai interligar as cidades vizinhas porque tem roteiros integrados 
com São Francisco do Sul e Schroeder”, destaca Francine Olsen, diretora-
-executiva da Secult.

Esta primeira etapa envolve a sinalização do cicloturismo pelo muni-
cípio. No total, serão 189 placas indicativas de sentido (direção e quilome-
tragem) e nos semi-pórticos apresentando o roteiro de atrativos turísticos e 
pontos de interesse público na região urbana e rural. 

A Rota Piraí recebeu a sinalização por completo. Quem passar pela re-
gião poderá ver as placas nas estradas: Adolfo, Anaburgo, Blumenau Sul, 
Blumenau, Comprida, Serrinha, Atalho, Salto, Salto I, Morro, Portugueses, 
Mutucas, Piraí, Neudorf. Além dessa rota, outras sete serão implantadas: 
Estrada Bonita, Quiriri, Baía Babitonga, Rio do Júlio, Rota de Acesso, Rota 
dos Museus e dos Parques e Mirantes, sendo que as duas últimas já possuem 
sinalização.

A sinalização oportuniza conhecer uma série de roteiros para todos os 
gostos, perfi s e tipos de ciclistas, do iniciante ao profi ssional. Percursos de 
terra ou asfalto, distâncias curtas ou longas, locais planos ou com subidas. 

No trajeto, será acompanhado pela contemplação de paisagens em áreas 
de mata atlântica, cachoeiras, estradas cênicas, casas estilo enxaimel, lindos 
jardins, pontes de madeira, produto orgânicos e coloniais, plantações, fl ores, 
atrativos e equipamentos turísticos, gastronômicos, cervejarias artesanais e 
comércios.

Fonte: Secretaria de Turismo Joinville.

Henrique Maciel é o novo 
presidente da Santur

Henrique Matos Maciel é o novo 
presidente da Agência de Desenvolvi-
mento do Turismo de Santa Catarina 
(Santur). O empresário e ex-prefeito do 
município de Praia Grande, que assume 
a posição no lugar de Renê Meneses, foi 
empossado nesta sexta (1) e teve o nome 
publicado no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE). E, logo em seguida, em uma 
conversa com os servidores, no auditó-
rio da Santur, realizou as suas primeiras 
ações no novo cargo.

Desde 2020, Henrique ocupava a 
posição de diretor na Diretoria de Plane-
jamento da Santur, a convite do gover-
nador Carlos Moisés. Agora, ele deseja 
fortalecer ainda mais o setor e a relação 
com o trade turístico. “Eu sempre acre-
ditei muito no turismo como uma for-
ça econômica. Agora na Santur, com o 
apoio do governador Moisés, tenho a 
certeza de que iremos alavancar ainda 
mais esse setor tão importante para o 
nosso Estado. É um orgulho muito gran-
de chegar até aqui, e sei que com o ex-
celente corpo técnico da Santur vamos 
fazer ainda mais”, disse Henrique.

Henrique Matos Maciel tem longa 
experiência no turismo e na vida pú-
blica. Como prefeito do município de 
Praia Grande (2017-2020), teve no setor 
o principal foco de trabalho, tanto que 
fi cou reconhecido por ser o "prefeito 
do turismo". Foi o primeiro presidente 
do Consórcio Intermunicipal Caminhos 
dos Cânions do Sul, que teve como ob-
jetivo a administração do território dos 
Cânions do Sul e, consequentemente, 
a chancela da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) para o reconhecimen-
to internacional de Geoparque Mundial.

Além disso, o novo presidente da 
Santur iniciou, em Praia Grande, um dos 
principais atrativos turísticos da região: 
o balonismo. Em sua gestão, ele liderou 
o movimento no município para que 
empresários locais investissem no mu-
nicípio. Atualmente, junto com as bele-
zas naturais e atividades de aventura, o 
balonismo em Praia Grande é uma das 
principais referências no país, que rece-
beu a alcunha de "Capadócia brasileira".

Fonte: Santur

Santa Catarina tem nova 
atualização do Mapa do 

Turismo
A atualização do Mapa do Turismo 

em Santa Catarina é de responsabilidade 
da Santur. Os municípios que compõem o 
Mapa são indicados pelos órgãos estaduais 
de turismo em conjunto com as instâncias de 
governança regional, e categorizados a partir 
de critérios do MTur.

O Mapa está vinculado ao Programa de 
Regionalização do Turismo e orienta a atua-
ção do MTur no desenvolvimento das polí-
ticas públicas. Para integrar o Mapa os mu-
nicípios tiveram que atender alguns critérios 
e compromissos, entre eles a participação 
em instância de governança regional (IGR) 
e possuir Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR) atuante.

Benefícios do Mapa
Entre os benefícios do Mapa do Tu-

rismo Brasileiro está a categorização dos 
municípios turísticos, que vai de “A” a 
“E”. A categorização é um instrumento 
para identifi cação do desempenho da 
economia do turismo dos municípios 
que integram o Mapa do Turismo Bra-
sileiro.

Entre as principais razões para a alte-
ração no número de municípios está a inclu-
são de um critério econômico nas variáveis 
utilizadas pelo MTur para a defi nição das 
categorias. A classifi cação subsidia a prio-
rização de investimentos por programas do 
MTur, incluindo ações de infraestrutura tu-
rística, qualifi cação profi ssional e promoção 
dos destinos.

Com a nova validação, Santa Cata-
rina obteve 5 municípios na categoria A, 
13 na categoria B, 20 na categoria C, 80 
categoria D e 28 na categoria E.

O novo Mapa do Turismo está 
disponível para consulta no site www.
mapa.turismo.gov.br e conta ainda com 
a emissão de certifi cado digital para os 
municípios que o compõem. A certifi ca-
ção é uma maneira de comprovar que o 
município está inserido no Mapa.

Nova forma de atualização do 
Mapa do Turismo

A partir deste ano, o mapa que tem 
como intuito orientar as defi nições de 
políticas públicas, terá a possibilidade 
de atualização com menor tempo.

Os gestores municipais de turismo 
podem atualizar as informações ou ca-
dastrar o município a qualquer momen-
to, ao invés de a cada dois anos, como 
acontecia no processo anterior de elabo-
ração de mapas turísticos. Com isso, a 
plataforma de upgrade permanece aber-
ta durante todo o ano.

Além disso, os municípios devem 
preencher um novo campo obrigatório 
no sistema de atualização denominado 
“Atividade Turística”, que vai ampliar o 
conhecimento dos cenários locais. Para 
atualizar e realizar novos cadastros basta 
acessar o site www.sistema.mapa.turis-
mo.gov.br

Fonte: Santur


