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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Ao vivo
Uma humilde sugestão. A trans-

missão da Sessão começar realmente 
no início dela, evitando a visão dos 
Nobres, alguns sem saber o que fazer 
e outros, fazendo o que não deve. O 
mesmo pode ser considerado, tam-
bém, aos microfones.

Complicar o fácil
A tão mencionada Lei 

13.767/2018, na última sessão da 
Câmara de Corupá, é bem simples. 
Ela apenas inclui um inciso (XII) no 
Artigo 473 da CLT-Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Complicar o fácil II
Para entender o que esse tal de 

inciso quer dizer, precisamos conhe-
cer o Artigo em que ele deve ser in-
cluído, o Artigo 473 da CLT. Ele diz 
o seguinte: Art. 473 - O empregado 
poderá deixar de comparecer ao ser-
viço sem prejuízo do salário:

Complicar o fácil III
O inciso que foi incluído diz ape-

nas o seguinte: XII - até 3 (três) dias, 
em cada 12 (doze) meses de traba-
lho, em caso de realização de exames 
preventivos de câncer devidamente 
comprovada.

Juntando as letrinhas fi ca fácil 
entender

Art. 473 - O empregado poderá 
deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário:

I, II, III ....... XII - até 3 (três) 
dias, em cada 12 (doze) meses de 
trabalho, em caso de realização de 

exames preventivos de câncer devi-
damente comprovada. Entendeu?

Por falar em Lei, Decreto, 
Portaria, etc

Tem Professor meio p... da vida. 
Segundo um deles me disse, (se en-
tendi direito), quem se negou a re-
ceber a vacina contra o coronavírus 
ainda permanece obrigado a fazer o 
exame aquele. Sim, aquele do taru-
go que imita um cotonete grandão e 
dá a sensação de cutucar a nuca por 
dentro. 

Um passarinho me procurou
A sorte desse minúsculo ser pe-

nudo é que o professor não escutou 
quando ele piou que podia ser pior 
se morasse em um outro município 
onde o exame não é feito pelo nariz. 
Tem seres que não sabem onde mora 
o perigo; são os populares “sem no-
ção”.

Bola nas costas
O tempo passa; o tempo voa, e 

as bolas nas costas continuam numa 
boa.

Bola nas costas II
O negócio tá tão descarado e 

frequente que, se antes o pessoal não 
ligava, agora ligam menos ainda.

TBO
Parabéns ao vereador Alfre-

do pela indicação solicitando que a 
TBO-Tarifa Básica Operacional seja 
revista. Essa TBO é a tal cobrança 
dos 10 metros cúbicos de água, mes-
mo que você não tenha gasto nem 
uma gota sequer.

Por falar em TBO
Tarifa de água, esgoto, lixo or-

gânico, lixo reciclável, IPTU, IPVA, 

IR, enfi m, haja dinheiro.

Já que mencionei esgoto
Como é possível uma cidade ter 

mais de 90% de domicílios com co-
leta de esgoto, enquanto uma outra 
não tem nem 30cm. Já que estamos 
na linha das perguntas aparentemen-
te sem resposta, vamos mandar mais 
uma. Como é possível uma cidade 
ter coleta seletiva de lixo, enquan-
to uma outra além de não ter, ainda 
paga a sua remoção ao aterro sanitá-
rio, como se orgânico fosse.

Mais caro o molho do que o peixe
Neste caso do lixo reciclável 

que não é recolhido seletivamente, 
além do valor pago para a sua re-
moção como orgânico, ainda temos 
que considerar o seu custo ao meio 
ambiente.

Para que tá fi cando feio
Tem político torcendo o nariz 

para a candidatura do Antídio, e nem 
disfarçando que tá nem aí pra ele.

Tidão ou Xacramento
Por falar nele. Foi estranha a 

ausência de alguns correligionários 
no seu evento.  Mas como tudo na 
política é “aparência”, se o Xacra-
mento mudar o atual quadro e subir 
nas pesquisas, (difícil isso acontecer 
com as âncoras que ele tem pendura-
das no pescoço), vai ter muita gente 
dando tapinha nas suas costas.

Já vi esse fi lme
O quadro eleitoral parece os 

fi lmes da “Sessão da Tarde”. Aque-
les fi lmes que você já viu umas 300 
vezes e sempre tentam te vender 
como se fosse o “Vale a Pena Ver 
de Novo”, ou “Tela Quente”. Dá-lhe 
“Lagoa Azul”.

Já vi esse fi lme II
O pior é que, assim como tem 

quem fi que em frente da TV e ain-
da se assuste quando o Chucky se 
meche, tem os que não se assustam 
quando o candidato fantasma apare-
ce pra pedir o seu voto.

Curiosidade
Quantos votos vai conseguir o 

candidato que nestes 4 anos só este-
ve por aqui quando o seu GPS fun-
cionou? Minha curiosidade aumenta 
com relação aos que nem GPS pos-
suem. Nem vou falar sobre o que 
penso por aqueles que nem com GPS 
de última geração conseguem vir a 
Corupá.

Passarinho do Djanho
Um fofoqueirinho andou sobre-

voando o tratador e deixou escapar 
que um outro plumadinho piou algo 
sobre ter rolado carinho doloroso 
onde não deveria.

Pensam que não tô vendo
Tô vendo sim que foi só eu fazer 

de conta que não vejo, ou que os pas-
sarinhos não me contam, que aque-
les caminhões voltaram a passar pela 
ponte baixa.

Já dizia Maquiavel
“Dê poder ao homem, e desco-

brirá quem realmente ele é.” O que 
tem de gente se achando e se pas-
sando só por ter um carguinho, é im-
pressionante.

Já dizia Fabio Ruff o
Quem??? Sei lá quem é, ou foi, 

mas gostei do que dizem que ele 
escreveu. “Seja humilde na vitória, 
pois o lugar mais alto do podium, 
também é o lugar de onde a queda é 
maior!”.
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5 anos de Casa São José – Quem ganha o presente é 
a Comunidade

No dia 10 de Abril a Casa São José completa 5 anos de muitas histórias, 
ações e emoções. E em comemoração à essa data tão especial, será realizado 
no dia 11/04 às 09h um evento para mostrar o andamento das atividades e os 
números da Casa São José em forma de prestar contas junto à comunidade.

A Casa
A Casa São José oferece acolhimento e assistência, de forma gratuita, 

aos acompanhantes de pacientes internados no Hospital São José, bem como 
pacientes em tratamento oncológico que necessitam de permanência próxi-
ma ao hospital. 

A iniciativa, inovadora na região, é fruto de uma mobilização feita pela 
Comissão de Voluntários do hospital, a qual, diante do crescimento constan-
te do hospital e de suas necessidades, resolveu estruturar fi sicamente a ideia.

Números que impressionam
Em seus dois anos de atuação a Casa São José teve mais de 1.480 pesso-

as acolhidas, mais de 13.610 diárias e mais de 34.590 refeições oferecidas, 
além de um grande apoio da comunidade e empresas com mais de 44.890 kg 
de alimentos recebidos.

A Casa fi ca na Rua Guilherme Weege, número 114, no Centro da cidade, 
e foi doada pela família do empresário Pedro Donini. Foi inaugurada no dia 
30 de março e iniciou o atendimento em 10 e abril de 2017.

A comissão deseja que o formato implantado em Jaraguá do Sul-SC 
seja exemplo de acolhimento e dignidade com o próximo em outras regiões 
catarinenses, multiplicando o propósito da Casa São José em outras comu-
nidades do Estado.

Neste Sábado(09), o Comércio de Corupá estará com o horário de atendimento 
especial, das 8h às 17h.  

Aproveite para antecipar as suas compras de Páscoa!

Prestigie o comércio local, é ele que paga os impostos que mantém a nossa 
cidade!

SC tem maior crescimento da atividade econômica 
do país em janeiro

Santa Catarina registrou expansão de 4,8% no Índice de Atividade Econômica 
(IBC) em janeiro na comparação com dezembro de 2021, na série livre de efeitos 
sazonais. De acordo com análise do Observatório FIESC, o resultado foi a maior 
expansão entre os estados do país na variação mensal. No mesmo período, o Brasil 
teve uma retração de 1%. A indústria foi um dos responsáveis pelo resultado posi-
tivo para a economia catarinense em janeiro, com expansão de 0,9% na produção 
industrial em comparação com dezembro de 2021.

“A indústria catarinense iniciou o ano com bons indicadores de geração de 
emprego e de produção. Acompanhamos com otimismo esses resultados, porque 
sabemos o quanto o setor colabora para o desenvolvimento e o crescimento da eco-
nomia catarinense”, avalia o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar.

No acumulado de 12 meses, Santa Catarina teve o terceiro melhor resultado do 
país no IBC, com 6,5% de expansão, acima da média brasileira (4,7%).

Conforme análise do economista do Observatório FIESC Marcelo de Albu-
querque, o setor de Metalurgia catarinense lidera o crescimento industrial neste 
início de 2022, com a maior expansão da produção industrial no estado - 29,6% em 
janeiro na comparação com dezembro. O bom momento da construção infl uencia 
o resultado.

A indústria da confecção de vestuário e acessórios também se destacou no pe-
ríodo, com crescimento de 6,5% em janeiro ante dezembro e saldo de 2,8 mil novas 
vagas formais de emprego criadas no estado. Outra atividade que vem sustentando 
níveis de produção elevados na indústria é a de veículos automotores, que registrou 
em janeiro um patamar 11,4% acima de fevereiro de 2020.

Divulgado mensalmente, o IBC é medido pelo Banco Central e considerado 
uma prévia do resultado do PIB.

Fonte: Assessoria de Imprensa - FIESC

Redução na conta de luz em Santa Catarina será 
maior que a média nacional 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Minis-
tério de Minas e Energia (MME), anunciou nesta quarta-feira (6) que a bandeira 
tarifária escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16 de abril, data a partir 
da qual será aplicada a bandeira verde (que não sofre nenhum acréscimo). A elimi-
nação da cobrança adicional resultará em uma redução média de 20% na conta de 
luz do consumidor residencial no país. A boa notícia para Santa Catarina é que no 
estado ela será ainda maior. Para os consumidores residenciais e comerciais catari-
nenses a redução será de aproximadamente 21%, enquanto para o consumidor rural 
ela será de aproximadamente 23%. Ambas são as maiores reduções do Brasil. Já 
para a indústria, a redução será de 24%.

Atualmente, Santa Catarina possui a tarifa de energia elétrica mais baixa do 
país para o consumidor residencial. Por isso, proporcionalmente, o efeito da retira-
da da bandeira faz a redução fi car maior.

A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema e foi uma medida do Go-
verno Federal aplicada para enfrentar a falta de chuvas no país, que reduziu dras-
ticamente o volume de água nos reservatórios das usinas. Ela incide nas contas de 
luz desde setembro de 2021,na tentativa de cobrir os custos adicionais com geração 
de energia elétrica, e adicionou R$ 14,20 às contas de energia para cada 100 mWh 
consumidos (exceto para as famílias inscritas na Tarifa Social). O Governo Federal 
afi rma que o nível de chuvas nos últimos meses e a adoção de medidas emergen-
ciais, permitiram reduzir o acionamento das usinas termelétricas, mais caras e po-
luentes que as hidrelétricas. Com a redução de custos, o Governo Federal antecipou 
o fi m da bandeira escassez hídrica, que estava previsto para o fi m de abril.

Texto: Comunicação Celesc 
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Suplente assume vaga na Câmara 

de Vereadores de Corupá
A suplente de vereador do PP, Kátia 

Keiser, assumiu uma vaga na Câmara de 
Vereadores de Corupá, na sessão desta se-
gunda-feira (4). Assumiu a vaga do vereador 
Arno Celso Neuber, que se licenciou sem re-
muneração, isto é, não recebe salário nos 30 
dias de licença. “A gente quer ser o elo entre 
a população e o poder Executivo, a gente 
faz o meio de campo”, disse a vereadora em 
exercício no primeiro discurso. Kátia apro-
veitou para fazer vários agradecimentos e 
destacou que dá para fazer uma Corupá me-
lhor, com união de todos.

Defesa Civil Nacional reconhece 
a situação de emergência em 11 

cidades
O Governo Federal, por meio do Minis-

tério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
reconheceu, nesta terça-feira (5), a situação 
de emergência em mais 11 cidades brasilei-
ras afetadas por desastres naturais. Os re-
conhecimentos foram publicados no Diário 
Ofi cial da União (DOU). Foram afetados 
por chuvas intensas os municípios de São 
Gabriel da Palha, no Espírito Santo, Nova 
América, em Goiás, Mateus Leme e Muriaé, 
em Minas Gerais, Juara, em Mato Grosso, 
Alenquer, no Pará, e Guariba, em São Paulo. 
Já a cidade de Loanda, no Paraná, foi atin-
gida por vendavais. Além disso, as cidades 
de Dom Basílio, na Bahia, e Pinheiro Preto 
e Zortéa, em Santa Catarina, obtiveram o 
reconhecimento federal devido à estiagem.

Defi nidas as datas do 1º Festival 
de Jazz em Jaraguá do Sul
O JaraJazz, primeiro Festival de Jazz 

de Jaraguá do Sul, traz para a região, entre os 
dias 21 e 24 de abril, os ritmos envolventes 
e criativos de um dos estilos mais icônicos 
do universo musical. As apresentações serão 
gratuitas e acontecerão em diferentes pon-
tos da cidade. Estão confi rmados no even-
to, músicos catarinenses que representam a 
cena estadual em todo o país, como: Rick 
Barcarolo, Rafael Petry, Peyo, Ana Paula 
da Silva, Mazin Silva, Josias Pimentel, Jean 
Boca, Jeff erson Lescowich e Cadu Floriani.

O JaraJazz será executado com recur-
sos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural, por meio da Fundação 
Catarinense da Cultura. As apresentações do 
festival iniciam no dia 21 de abril, às 17h, no 
Parque da Inovação. Shows no Cheers Irish 
Pub, CEU (Centro de Artes e Esportes Uni-
fi cados) Mestre Manequinha e Café no Tom 
(SCAR) também estão previstos. 

Cooperativas puxaram o 
crescimento da economia 

catarinense em 2021
O cooperativismo consolida-se como 

uma das locomotivas da economia catari-
nense. As 255 cooperativas que atuam em 
diversas áreas tiveram, em 2021, uma recei-
ta operacional bruta da ordem de R$ 67,9 
bilhões – um surpreendente crescimento de 
37,32%, ou seja, mais de oito vezes a ex-
pansão do PIB brasileiro do ano passado 
(4,6%). O levantamento é da Organização 
das Cooperativas do Estado de Santa Catari-

na (OCESC). O agronegócio, mais uma vez, 
foi a locomotiva na geração de empregos, 
renda e produção de riquezas e contribuiu 
com 72% das receitas globais do sistema. 
Um dos dados mais relevantes do levanta-
mento é a expansão do número de associa-
dos (cooperados) que cresceu 14,97% no 
ano passado com o ingresso de mais 454.084 
pessoas. No conjunto, as cooperativas re-
únem, agora, 3,4 milhões de catarinenses, 
ou, em números exatos 3.486.438 pessoas. 
As que mais atraíram associados foram as 
cooperativas de crédito que têm atualmente 
2,6 milhões de cooperados, as de infraestru-
tura que atuam em distribuição de energia 
elétrica (400.346 pessoas), as de consumo 
(326.516) e as agropecuárias (79.698). As 
cooperativas de saúde têm 13.419 associa-
dos e, as de transporte, 5.608 cooperados. 

As cooperativas também contrataram 
11,8% mais em 2021 e criaram 8.734 no-
vos postos de trabalho. Juntas, elas mantêm 
82.769 empregados diretos.

Alesc celebra bicentenário de 
nascimento de Fritz Müller 
Representantes da comunidade cientí-

fi ca catarinense, do poder público e demais 
entidades e personalidades do Brasil e do 
exterior estiveram na Assembleia Legislati-
va na noite de segunda-feia (4) para celebrar 
o bicentenário de Nascimento do cientista, 
naturalista, botânico, pesquisador, médico 
e professor Fritz Müller, personagem ím-
par da colonização alemã de Santa Catarina 
e da ciência brasileira. A solenidade, pro-
posta pelo deputado Dr. Vicente Caropreso 
(PSDB) destacou os fatos da vida do ilustre 
cientista, o primeiro a apresentar modelos 
matemáticos para explicar a seleção natural 
e fornecer provas conclusivas da teoria de-
senvolvida por Charles Darwin.

“Mulheres do agro: seja, faça 
e aconteça” é foco de evento do 

Sistema Faesc/Senar-SC
 O Sistema Faesc/Senar-SC (Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de San-
ta Catarina e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) promoveu a live “Mulheres 
do agro: seja, faça e aconteça”. A progra-
mação contou com as palestrantes Edilene 
Steinwandter (ex-presidente da Epagri, en-
genheira agrônoma, graduada pela UDESC) 
e Laine Valgas (jornalista apresentadora da 
NSCTV, especialista em Inteligência Emo-
cional e Psicologia Positiva). As organiza-
doras do evento Andreia Barbieri Zanluchi 
(coordenadora do Departamento Sindical da 
Faesc) e Nayana Setubal Bittencourt (técni-
ca em atividades de Formação Profi ssional 
do Senar/SC) explicam que o encontro foi 
destinado às mulheres do agro de SC vincu-
ladas aos Sindicatos Rurais. 

Segundo Nayana, além de conheci-
mentos, outra proposta do evento foi trazer 
inspiração às mulheres. “As mulheres estão 
cada vez mais envolvidas nas atividades 
econômicas e profi ssionais de suas proprie-
dades, além de participarem de iniciativas 
associativistas e de organizações sociais. 
Queremos que elas estejam cada vez mais 
preparadas para atuar nas mais diversas ati-
vidades que envolvem o agro e, por isso, 
planejamos essa live com muito carinho”, 

complementa Andreia. 
Segundo o presidente do Sistema Fa-

esc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, “A 
mulher tornou-se agente de mudanças e 
transformações, tanto que sua participação 
como responsável pelos estabelecimentos 
rurais cresceu signifi cativamente em todo o 
País. Desejamos que essa situação siga evo-
luindo e, por isso, queremos fortalecer cada 
vez mais os programas e eventos destinados 
às mulheres”. 

Controlador Bioativo contra o 
Maruim é aplicado nas escolas do 

município
A Secretaria Municipal de Agricultura, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Econô-
mico, fi nalizou esta semana a aplicação do 
produto BCM-Bioativo de Controle do Ma-
ruim. A substância, que não faz mal à saú-
de, interfere no desenvolvimento das larvas 
e consequentemente impede a proliferação 
do inseto. De acordo com o secretário, Ve-
ríssimo Garcia, foram utilizados aproxima-
damente 30 litros do produto e a aplicação 
ocorreu em todas as unidades de ensino, in-
cluindo os centros de educação infantil. Ele 
ressalta que a pulverização nas unidades de 
ensino, foi uma determinação do prefeito, 
Luiz Carlos Tamanini, uma vez que o ma-
ruim provoca muita coceira e as crianças 
acabam sofrendo bastante com as lesões. 
“Finalizamos esta primeira etapa e dentro 
de mais alguns dias, faremos novas aplica-
ções”, destacou. Sobre o BTI, produto que 
combate o borrachudo, Veríssimo Garcia 
informou que ele já foi aplicado em apro-
ximadamente 1500 pontos de Corupá e o 
resultado é bastante satisfatório. “O produto 
é biológico e, também, não oferece qualquer 
ameaça à saúde humana ou animal. Ele é 
lançado diretamente nos ribeirões e tem uma 
efi cácia superior a 90%”, destacou.

Safra do pinhão deve aumentar 
25% em SC e oferecer frutos de 

maior qualidade em 2022
Sementes graúdas e mais saborosas, co-

lhidas no ponto correto de maturação. Esse 
é o pinhão catarinense que está chegando às 
gôndolas dos supermercados a partir deste 
mês, quando inicia a colheita da semente no 
Estado. A partir de levantamentos que os ex-
tensionistas da Epagri fazem com os agricul-
tores locais, estima-se um aumento de 25% 
na produção estadual em relação a 2021. A 
expectativa é colher mais de 6 mil toneladas 
na safra deste ano. Neste começo de safra, 
o preço pago ao produtor está por volta de 
R$4,50 o quilo. 

Painel, que é o maior produtor do Esta-
do, estima colher entre mil a 1,5 mil tonela-
das, bem mais que as 800 toneladas colhidas 
em 2021.  A colheita do pinhão é uma ati-
vidade é familiar e a coleta fi ca a cargo dos 
jovens, pois é necessário subir nas árvores 
para retirar a pinha. Os maiores produtores 
de pinhão do Estado são municípios do Pla-
nalto Sul Catarinense. A colheita em Santa 
Catarina iniciou no dia 1° de abril atendendo 
uma lei criada em 2011 com o intuito de pre-
servar a espécie.

Governo do Estado apresenta 
proposta para reinserir leite longa 

vida na cesta básica
Em reunião com o Sindicato das In-

dústrias de Laticínios e Produtos Derivados 
(Sindileite-SC) e deputados estaduais, rea-
lizada no fi m da tarde de quarta-feira, 6, na 
presidência da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc), o Governo do Es-
tado expôs a intenção de enviar um novo 
projeto de lei (PL) para reduzir o ICMS do 
leite longa vida para 7% e, assim, incluir no-
vamente o produto na cesta básica.

A indústria leiteira defende que a alí-
quota permaneça 17%, argumentando que o 
aumento do imposto garante a competitivi-
dade do leite produzido no estado em rela-
ção aos vizinhos. Por isso, em 2021, foi in-
cluída uma emenda parlamentar no Projeto 
de Lei (PL) 449/2021 que trata da concessão 
de benefícios fi scais. Os representantes do 
setor reafi rmaram que os 17% não implica-
rá em aumento de preço para o consumidor 
fi nal. O Governo do Estado, no entanto, dis-
corda, e defende a menor alíquota.

O Governo do Estado sugere, também, 
a criação de um grupo de trabalho na Di-
retoria de Administração Tributária (DIAT) 
para solucionar os prejuízos pela retirada do 
benefício de 4% de crédito sobre matéria-
-prima do leite, em 2012. Segundo o Sindi-
leite-SC, por conta desta medida, o número 
de produtores reduziu de 60 mil para 38 mil 
em Santa Catarina nos últimos anos. Até 
esta sexta-feira, 8, o setor discutirá seu po-
sicionamento em relação à proposta do Go-
verno do Estado.

Governo publica decreto - 
distribuição de absorventes para 

estudantes da rede estadual
Foi publicado o decreto que autoriza 

o início da distribuição gratuita de absor-
ventes higiênicos para estudantes da rede 
estadual. A iniciativa, que está vinculada ao 
programa Gente Catarina, tem como objeti-
vo combater a pobreza menstrual nas esco-
las. A estimativa inicial é benefi ciar cerca de 
60 mil alunas catarinenses com essa ação.

A distribuição dos produtos será desti-
nada a estudantes da rede estadual de ensino 
com 10 anos ou mais cujas famílias estive-
rem inscritas no Cadastro Único (CadÚni-
co) do governo federal. O objetivo é atender 
as alunas em situação de vulnerabilidade e 
que, por estarem em ciclo menstrual, po-
deriam deixar de frequentar a escola neste 
período.

Para a diretora de Ensino da Secretaria 
de Estado da Educação (SED), Maria Tereza 
Hermes Cobra, a distribuição é uma medida 
efetiva no combate à evasão escolar. “Serão 
contempladas as meninas que historicamen-
te se afastavam da escola, em razão do seu 
contexto socioeconômico. É um mecanismo 
que contribui para a equidade social e edu-
cacional. O combate à pobreza menstrual 
dignifi ca e inclui”, fi naliza. O Governo do 
Estado já adquiriu 700 mil pacotes com 
absorventes que serão entregues às escolas 
em lotes a partir deste mês. A entrega dos 
produtos será organizada pelo coordena-
dor do Núcleo de Educação e Prevenção às 
Violências (Nepre) de cada escola da rede 
estadual. Cada estudante receberá na escola 
dois pacotes com oito absorventes todos os 
meses durante o ano letivo, considerando os 
critérios defi nidos no decreto.
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FIESC reconhece empresas e voluntários que atua-
ram em 2021 

Cerca de seis toneladas de resíduos têxteis que seriam encaminhados a aterros sanitá-
rios próprios ganharam um novo destino graças ao projeto Retalhos do Bem, uma iniciativa 
da Federação das Indústrias (FIESC), por meio do programa Eu Voluntário, em parceria com 
a indústria têxtil de Joinville, que visa reaproveitar as sobras de tecidos poluentes. O projeto 
foi destaque em homenagem realizada pela Federação nesta segunda-feira (4) a voluntários 
e empresas apoiadoras do Eu Voluntário. 

Os retalhos doados pelas empresas Tecelagem Norte Catarinense e Döhler viraram 
lençóis e fronhas confeccionadas por voluntários. As peças serão doadas aos serviços de 
acolhimento atendidos pelo programa Novos Caminhos e às casas de idosos de Santa Ca-
tarina. A empresa Daniela Tombini, de Caçador, também abraçou a causa e incentivou seus 
colaboradores a serem voluntários do projeto. Foram confeccionadas mais de 300 fronhas 
que serão destinadas para os serviços de acolhimento do estado. Em Joinville, as empresas 
receberam placas de homenagem do vice-presidente regional da FIESC Evair Oenning.

Além dos voluntários, a entidade chancelou com o selo ‘empresa amiga’ 61 apoiadoras 
do programa Eu Voluntário. O desembargador Sérgio Izidoro Heil, coordenador estadual da 
Infância e Juventude do TJSC, afi rmou que são mais de 210 casas de acolhimento no estado 
que serão benefi ciadas pelo projeto Retalhos do Bem. 

Voluntários do projeto Elabora SC apoiaram instituições catarinenses na elaboração 
de projetos sociais a serem submetidos às leis de incentivo. Em 2021, a iniciativa reuniu 47 
voluntários em todo estado. Como resultado, já estão em elaboração mais de R$ 800 mil 
em projetos para as leis federais de incentivo fi scal. Representando todos os voluntários do 
programa da FIESC, Jeferson Ferrari, de Jaraguá do Sul, recebeu do vice-presidente regio-
nal da FIESC, Célio Bayer, o boton de homenagem. Ele compartilhou o seu conhecimento 
e experiências nas leis de incentivo junto aos voluntários e organizações de Jaraguá do Sul. 

Com participação do Presidente do Conselho Deliberativo Sr Paulo Cesar Chiodini, 
Sr Mauricio José Souto-Maior - Diretor Geral e o Sr. Jeferson Perotti Ferrari- Coordenador 
de Captação de Recursos e Voluntariado, o Hospital São José de Jaraguá do Sul recebeu o 
reconhecimento em nível estadual por participar do programa “Eu voluntário”, contribuindo 
para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina, fazendo aporte entre pessoas 
que desejam ajudar nas necessidades da comunidade onde o SESI e SENAI estejam inse-
ridos.

Fonte: Assessoria de Imprensa - FIESC

Pessoas que convivem 
com positivados de Co-
vid-19, não serão mais 
afastadas do trabalho

Familiares de pacientes diagnosti-
cados com a Covid-19, não precisarão 
mais se afastar do trabalho como ocor-
ria anteriormente. De acordo com por-
taria editada esta semana pelo Ministé-
rio da Saúde, “não é mais obrigatório 
o afastamento das atividades laborais 
presenciais de trabalhadores próximos 
de casos confi rmados de Covid-19, que 
estejam com a vacinação completa.”

Segundo o Secretário de Saúde da 
Prefeitura de Corupá, Felipe Rafaeli 
Rodrigues, as pessoas contaminadas 
devem permanecer isoladas e adotar 
todos os cuidados necessários para evi-
tar a proliferação do vírus. “Precisamos 
aprender a conviver com essa doença, 
com o menor dano possível à vida em 
sociedade. Por isso, é importante que 
o paciente diagnosticado com a Co-
vid-19, tenha consciência dos cuidados 
necessários e seus familiares também”, 
comentou.

Ele alerta, no entanto, que a portaria do 
Ministério da Saúde passará a ser seguida 
já a partir desta terça-feira (5), pela Central 
Covid do município. 

Com informações: Diretoria de Comu-
nicação – Prefeitura de Corupá

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 TO-
DOS os postos de saúde das 08:00 às 
11:00 e das 12:30 às 16:00h.

Crianças menores de 5 anos serão 
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 saúde

• Contra Sarampo: trabalhadores 
da saúde

---> Segunda etapa:  do dia 02 de 
maio ao dia 03 de junho serão vacina-
dos:

• 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; 
puérperas; povos indígenas, profes-
sores, pessoas com comorbidades, 
pessoas com defi ciência permanen-
te; caminhoneiros; trabalhadores 
de transporte coletivo, rodoviário, 
de passageiros urbano, e de longo 
percurso; trabalhadores portuários; 
forças de segurança e salvamento; 
Forças Armadas; funcionários do sis-
tema prisional, população privada de 
liberdade, e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

IFSC abre inscrições para cursos gratuitos
Estão abertas até 2 de maio as inscrições para cursos de qualifi cação profi ssional e de 

idiomas, todos gratuitos, que serão ofertados pelo IFSC a partir de maio de 2022. Há opções 
de cursos presenciais e a distância. 

São 1.549 vagas distribuídas nos câmpus do IFSC em 12 cidades, sendo 195 vagas em 
Jaraguá do Sul para os seguintes cursos: Língua francesa (nível básico), Costureiro, Assis-
tente de gestão da produção, Programação para dispositivos móveis com Android, Circuitos 
pneumáticos e eletropneumáticos - básico (curso a distância), Empreendedorismo jovem e 
Introdução ao desenvolvimento front-end de sites e sistemas web.

Informações e/ou inscrições on-line para os cursos de qualifi cação profi ssional e de 
idiomas devem ser feitas até 2 de maio pelo site do IFSC (www.ifsc.edu.br). Não há cobran-
ça de taxa de inscrição para participar do processo seletivo.
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Qual foi o melhor presente que você recebeu? Deus nos deu o presente mais precioso possível: Ele enviou o seu fi lho à Terra para que possamos ter vida eterna.

Mas por que isso foi necessário? Por que Jesus teve que morrer? E por que celebramos a morte dele? Você receberá as respostas para tudo isso na celebração da morte 
de Jesus.

Todos os anos, as Testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, que deu a sua vida por nós, assim como ele ordenou:

"Persistam em fazer isso em memória de mim."
- Lucas 22:19 -

Neste ano, a Celebração será realizada na sexta-feira 15 de abril de 2022, em dois horários: às 18h30min e às 20h, na reunião presencial com transmissão ao vivo, 
online,  aberto a todos.

Tudo isso é completamente gratuito. Se você quiser, pode nos visitar no dia do evento ou poderá entrar em contato pelo número (47) 99622-5171 para receber o link 
de acesso online.

CONVITE ESPECIAL

Na semana que antecede a Sexta-Feira da Paixão, haverá uma outra palestra presencial, também com transmissão ao vivo, online, na qual será abordado o tema:

“Onde encontrar uma esperança real para o futuro?”
Será no sábado, 09 de abril de 2022 às 19h.
Será falado sobre a esperança que a Bíblia dá e que benefícios nós recebemos por causa disso.

Até lá, saudações das Testemunhas de Jeová de Corupá. 
Você é sempre bem-vindo/a aos nossos encontros!

P.S.: As nossas reuniões presenciais já voltaram a partir de abril/2022
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Volume de crédito do BRDE para 
indústria tem aumento de 130% 

no 1º trimestre em SC

 As contratações de crédito do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) pelo setor industrial de SC che-
garam a R$ 52,8 milhões de janeiro a março 
deste ano, o que representa aumento de mais 
de 130% em relação ao mesmo período do 
ano passado, que foi de R$ 22,6 milhões. Se-
gundo o vice-presidente e diretor de Acom-
panhamento e Recuperação de Crédito do 
banco, Marcelo Haendchen Dutra, o BRDE 
participa historicamente do apoio à indústria 
e segue contribuindo com a tendência de 
crescimento para este ano. “O banco vem 
tomando medidas específi cas para controlar 
o impacto negativo da pandemia na econo-
mia e aquecer o mercado com concessão de 
créditos para este setor”, reforça. De acordo 
com análise do Observatório Federação da 
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), após 
encerrar 2021 com o maior crescimento 
do país, a indústria catarinense iniciou este 
ano com manutenção do desempenho posi-
tivo. Em janeiro, Santa Catarina registrou 
alta de 0,9% na produção industrial frente a 
dezembro do ano passado na série livre dos 
efeitos sazonais, além disso o estado mante-
ve a maior expansão do país no acumulado 
em 12 meses. Para o diretor fi nanceiro do 
BRDE, Eduardo Pinho Moreira, a indústria 
catarinense se mantém com um desempenho 
acima da média nacional. “Estar junto com 
o setor industrial, disponibilizando as linhas 
de créditos do BRDE, incentiva não só o de-
senvolvimento econômico regional, mas a 
geração de renda e emprego”, destaca. Ain-
da conforme o Observatório Fiesc, a ativida-
de metalúrgica manteve as maiores taxas de 
crescimento na indústria de transformação 
do estado. O bom momento da construção 
no Brasil e o aumento da demanda interna-
cional por insumos industriais em 2021 se-
guem infl uenciando positivamente o setor. 
Em Santa Catarina, a construção encerrou 
o ano com mais de 12,7 mil novos postos 
de trabalho formais criados. O BRDE pos-
sui linhas de créditos para fi nanciar projetos, 
além de atuar com captação de recursos jun-
to a instituições multilaterais internacionais 
e contratos assinados com a Agência France-
sa de Desenvolvimento (AFD), Banco Euro-
peu de Investimento (BEI) e com Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF).

 Sessões especiais
A Alesc iniciou nesta quarta-feira, 6, o 

calendário especial de sessões plenárias, em 
virtude das eleições deste ano. Nos meses de 
abril, maio e junho, o Parlamento estadual 
realizará, sempre pela manhã, uma sessão a 
mais por semana, além das três previstas no 
Regimento Interno. O calendário especial 
é uma prática adotada na Alesc desde o 
início dos anos 2000, sempre em anos 
eleitorais. Consiste na antecipação, para 
o primeiro semestre, de sessões que se-
riam realizadas nos meses de campanha 
eleitoral (agosto e setembro), evitando 
prejuízos aos trabalhos legislativos.

Rodovias
O Governo do Estado já investiu 

mais de R$ 106 milhões para acelerar 
as obras federais nas BRs 470, 163, 280 
e 285. Praticamente 100% dos avanços 
nessas rodovias desde outubro foram 
fi nanciados com o dinheiro dos catari-
nenses. “Vamos investir mais R$ 359 
milhões. Hoje Santa Catarina tem um 
ambiente favorável ao desenvolvimento 
econômico, mas precisamos de infra-
estrutura para continuar o crescimento. 
Estamos investindo em rodovias fede-
rais, estaduais e municipais”, destacou 
o governador Carlos Moisés.

ICMS
O Governo do Estado enviará um 

projeto de lei para a Alesc para asse-
gurar a redução do ICMS sobre o leite, 
trigo e alimentos para bares e restauran-
tes. A ideia é que o leite de caixinha seja 
recolocado como item da cesta básica, 
deixando assim  a alíquota em 7%. A ca-
deia produtiva do leite emprega cerca de 
200 mil pessoas em Santa Catarina. O 
Governo, no entanto, não abriu mão de 
manter em 25% a taxa sobre as bebidas 
quentes. Esta decisão teve o apoio de 
deputados que estiveram reunidos esta 
semana na Casa D’ Agronômica.

Empregos
A Secretaria de Estado do Desenvolvi-

mento Econômico Sustentável (SDE) lan-
çou o Boletim de Indicadores Econômico 
Fiscais de abril, que traz números da gera-
ção de empregos no Estado. O desempenho 
em 2022 é o grande destaque. Em janeiro 
e fevereiro, Santa Catarina foi o segundo 
estado que mais gerou empregos, com 51,9 
mil novos postos de trabalho formais aber-
tos. No último ano, os números também são 
animadores. Em 12 meses até fevereiro, a 
economia catarinense criou 154,2 mil em-
pregos, o quinto maior saldo entre todos os 
estados em termos absolutos. 

Saneamento
Facilitar o acesso aos dados sobre 

a situação do Saneamento Básico em 
Santa Catarina, este é o objetivo da Se-
cretaria Executiva do Meio Ambiente 
(Sema), integrada à Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável (SDE), que lançou um 
painel interativo que reúne e organiza 
diferentes bancos de dados. Com isso, 
é possível consultar informações sobre 
o saneamento básico em cada um dos 
municípios catarinenses. Conforme o 
secretário executivo do Meio Ambiente, 
Leonardo Porto Ferreira, o Painel Sa-
neamento Básico SC é uma ferramenta 
inovadora e que pretende, por meio do 
acesso mais fácil e rápido a dados pú-
blicos, dar ainda mais transparência às 
condições do saneamento.

Redução na conta de luz em SC 
será maior que a média nacional

O Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia (MME), 
anunciou que a bandeira tarifária es-
cassez hídrica será encerrada no próxi-
mo dia 16 de abril, data a partir da qual 
será aplicada a bandeira verde (que não 
sofre nenhum acréscimo). A elimina-
ção da cobrança adicional resultará em 
uma redução média de 20% na conta 
de luz do consumidor residencial no 
país. A boa notícia para Santa Catarina 
é que no estado ela será ainda maior. 
Para os consumidores residenciais e co-
merciais catarinenses a redução será de 
aproximadamente 21%, enquanto para 
o consumidor rural ela será de aproxi-
madamente 23%. Ambas são as maiores 
reduções do Brasil. Já para a indústria, a 
redução será de 24%. Atualmente, Santa 
Catarina possui a tarifa de energia elétri-
ca mais baixa do país para o consumidor 
residencial. Por isso, proporcionalmen-
te, o efeito da retirada da bandeira faz 
a redução fi car maior. A bandeira es-
cassez hídrica é a mais cara do sistema 
e foi uma medida do Governo Federal 
aplicada para enfrentar a falta de chu-
vas no país, que reduziu drasticamente 
o volume de água nos reservatórios das 
usinas. Ela incide nas contas de luz des-
de setembro de 2021, na tentativa de co-
brir os custos adicionais com geração de 
energia elétrica, e adicionou R$ 14,20 às 
contas de energia para cada 100 mWh 
consumidos (exceto para as famílias ins-
critas na Tarifa Social). O Governo Fe-
deral afi rma que o nível de chuvas nos 
últimos meses e a adoção de medidas 
emergenciais, permitiram reduzir o acio-
namento das usinas termelétricas, mais 
caras e poluentes que as hidrelétricas. 
Com a redução de custos, o Governo 
Federal antecipou o fi m da bandeira es-
cassez hídrica, que estava previsto para 
o fi m de abril.

Navegantes 
O procurador-geral do Estado, 

Alisson de Bom de Souza, participou 
de uma audiência de conciliação no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para 
tratar da construção da segunda pista 
do aeroporto de Navegantes. Durante 
a reunião foi criada a Comissão 
Interfederativa e Interinstitucional 
de Acompanhamento da Concessão, 
proposta por Santa Catarina a fi m de 
garantir transparência no processo de 
exploração do terminal pela iniciativa 
privada. Os termos do acordo serão 
discutidos nos próximos 30 dias, mas a 
ideia, segundo o chefe da PGE/SC, é buscar 
a conciliação sem abrir mão da segunda 
pista do aeroporto.

Leite 
Em reunião com o Sindicato das In-

dústrias de Laticínios e Produtos Derivados 
(Sindileite-SC) e deputados estaduais, reali-
zada na presidência da Alesc, o Governo do 
Estado expôs a intenção de enviar um novo 
projeto de lei (PL) para reduzir o ICMS do 
leite longa vida para 7% e, assim, incluir 
novamente o produto na cesta básica. A in-
dústria leiteira defende que a alíquota per-
maneça 17%, argumentando que o aumento 
do imposto garante a competitividade do 
leite produzido no estado em relação aos vi-
zinhos e que não implicará em aumento de 
preço para o consumidor fi nal. O Governo, 
porém, discorda, e defende a menor alíquo-
ta. 

Dengue 
O Centro Integrado de Enfrenta-

mento à Dengue defi niu, na sua primei-
ra reunião, iniciativas para prevenção da 
doença no Oeste de SC. A partir de ago-
ra, os integrantes do Centro Integrado se 
reunirão semanalmente. Ficou acordado 
que os municípios serão responsáveis 
por implementar e operacionalizar as 
ações discutidas, reportando os dados 
e as difi culdades para o Centro Integra-
do. Desde o início do ano, o estado vem 
registrando um aumento expressivo 
nos casos. Foram registrados até agora 
5.478 casos, sendo que 4.156 (76%) são 
autóctones, ou seja, a infecção ocorreu 
no território catarinense. 

Suinocultores
“Os suinocultores independentes 

de SC pedem socorro. Nos últimos dez 
anos, a atividade não apresentou viabili-
dade econômica e o setor não tem mais 
sustentabilidade”. O desabafo é do pre-
sidente da Associação Catarinense de 
Criadores de Suínos (ACCS), Losiva-
nio Lorenzi. Na reunião da Comissão de 
Agricultura e Política Rural da Alesc, 
representantes do setor e do governo 
debateram soluções para a crise. O pre-
juízo atual do suinocultor independente 
- que não é ligado a uma cooperativa - 
passa dos R$ 300 por animal vendido.

Estudante
O Governo do Estado publicou 

decreto que regulamenta o pagamento 
do auxílio para os estudantes. Serão 11 
parcelas mensais de R$ 568, retroativas 
a fevereiro. O Bolsa Estudante já está 
aprovado também para 2023 e 2024. 
Conforme o governo, terão direito os es-
tudantes de famílias inscritas no CadÚ-
nico até janeiro/2022, matriculados no 
ensino médio regular ou EJA. É preciso 
ter frequência escolar mínima de 75%. 
O programa quer garantir a presença na 
escola e oportunizar um futuro melhor 
aos catarinenses que mais precisam.
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Espaço do Campo

Inscrições antecipadas para Congresso Brasileiro de 
Fruticultura encerram em 15 de abril

Entre 25 e 29 de abril Florianópolis recebe o XXVII Congresso Brasileiro de Fruticul-
tura, o maior evento da área no país, que nesta edição completa 50 anos de realização. As 
inscrições antecipadas, via site (https://www.cbfruticultura.com.br/inscricao), se encerram 
em 15 de abril. Após essa data, será preciso se inscrever no local do Congresso, caso tenha 
vaga. Os preços variam para associados e não associados da Sociedade Brasileira de Fruti-
cultura e, também, entre estudantes, profi ssionais e acompanhantes. Antes mesmo do início 
ofi cial do evento, começam as visitas técnicas, nos dias 24 e 25.

O evento é realizado pela Epagri em conjunto com a UDESC (Universidade do Estado 
de Santa Catarina), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF). O tema 
central é a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas.

“Desde a sua primeira edição realizada em Campinas em 1971, o Congresso reúne um 
número expressivo de profi ssionais de pesquisa, ensino e extensão, produtores, empresários 
e empresas públicas e privadas interessadas no setor, que vem se transformando numa das 
principais fontes de renda do país”, argumenta Henrique Belmonte Petry, pesquisador da 
Epagri e presidente do evento. Ele descreve que para este ano são esperados mais de 1,2 mil 
participantes, 600 trabalhos e 40 empresas. 

O XXVII CBF sediará também, nos dias 28 e 29, o XVII Enfrute (Encontro Nacional 
sobre Fruticultura de Clima Temperado), evento organizado e promovido pela Epagri, que 
visa enriquecer a programação.

Programação
A programação geral é formada por conferências, simpósios satélites, sessões temá-

ticas, reunião da Câmara Setorial Nacional da Fruticultura, minicursos, fórum Ensino na 
Graduação, fórum Defesa Vegetal, assembleia da Sociedade Brasileira de Fruticultura e 
exposição Fruticultura Catarinense. Também estão programados fórum sobre a Extensão 
Rural, prêmio Jovem Cientista em Fruticultura e fórum da Pós-Graduação em Fruticultura 
no Brasil.

Entres os dias 24 e 25 de abril acontecem as visitas. Os interessados poderão conhecer 
os Vinhos de Altitude da serra catarinense, em São Joaquim, com programação para os dois 
dias. A Indicação Geográfi ca da banana mais doce do Brasil é o roteiro do dia 25, em 
Corupá. Também nos dias 24 e 25 será possível conhecer a Produção de Maçãs em Santa 
Catarina, em São Joaquim. Por fi m, em 24 de abril os interessados podem saber mais sobre 
a Fruticultura na Agricultura Familiar, com visita ao município de Urussanga. Todos os 
roteiros partem de Florianópolis.

Agricultor de Capão Alto cultiva hortaliças com apoio 
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas

O agricultor Aílson Madruga de 
Jesus, do município de Capão Alto, 
no Planalto Serrano, está melhoran-
do o sistema de produção de hortali-
ças através da estruturação dos abri-
gos cobertos, aquisição de sementes 
e de mudas e melhoria na captação 
de água. Isso foi possível por meio 
de recursos na ordem R$2,4 mil do 
Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, ação do Ministé-

rio da Cidadania que em Santa Catarina é operacionalizado pela Epagri.
Aílson, que trabalhava como diarista rural e também na coleta do pinhão 

durante a safra, relata que o recurso foi um incentivo para realizar o sonho 
de cultivar hortaliças e também melhorar a qualidade de vida de sua família, 
composta por ele, a esposa Natiele e a fi lha de dois anos. Eles residem na 
comunidade de São Miguel da Reserva, onde cultivam tomate, cebola, alho, 
alface, feijão e milho, sendo uma parte para o autoconsumo e a outra para 
comercialização em Capão Alto e em algumas mercearias em Lages.

“Para mim esse é um caso de sucesso, pois é um casal jovem, houve 
uma boa aplicação dos recursos possibilitando a família desenvolver uma 
atividade que proporcionou aumento na renda. Inclusive ele quer ampliar 
e diversifi car a produção das hortaliças e foi orientado a se cadastrar no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar para fornecer alimentos para as 
escolas de Capão Alto”, diz a extensionista rural da Epagri no município, 
Ana Paula Schlichting.

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais visa à inclu-
são social e produtiva rural de famílias com uma renda per capita de até 
R$105,00. Ana Paula explica que as ações têm o objetivo de apoiar a estru-
turação produtiva dessas famílias e o desenvolvimento de um projeto produ-
tivo de cada uma, de maneira a promover, ampliar e diversifi car a produção 
de alimentos para consumo familiar, geração de renda, melhoria das condi-
ções de vida e a inclusão dos agricultores no trabalho de assistência técnica 
e extensão rural, contribuindo dessa forma para a melhoria da segurança 
alimentar.

As ações do Programa são desenvolvidas em várias etapas que vão des-
de o mapeamento das famílias potenciais, com realização de visitas para 
apresentação da proposta às famílias até a elaboração dos projetos produti-
vos e acompanhamento da execução desses projetos pelos selecionados. Em 
Capão Alto o Programa é operacionalizado pela equipe local da Epagri em 
parceria com a prefeitura, através das secretarias de Agricultura e de Bem-
-Estar Social.

Recursos permitiram a construção de abrigos cobertos e aqui-
sição de sementes e mudas
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Esportes

Tomelin é destaque da 
Adventure Cup

Guilherme Tomelin conquistou a se-
gunda colocação da 2ª etapa da Adventure 
Cup. O evento ocorreu no sábado (2), em 
Rio Negrinho. O mesmo resultado foi alcan-
çado na primeira etapa, mas desta vez teve 
pista molhada e concorrente com persistên-
cia. 

A segunda etapa contou com 110 pilo-
tos inscritos, divididos em oito categorias de 
moto, duas categorias de quadriciclo e cinco 
categorias de UTV.  A sigla "UTV" vem de 
"Utility Task Vehicle", algo como "veículo 
utilitário multitarefas”.

"Estamos em evolução, mas temos 
muito a melhorar, pois estreamos na catego-
ria UTV e vamos com tudo na terceira eta-
pa”, explicou. A terceira etapa do campeona-
to está programada para os dias 30 de abril e 
1º de maio, em Piçarras.

Palmeiras atropela o São Paulo e conquista o 
Paulistão 2022

Com um 4 a 0 histórico sobre o São Paulo, após perder o primeiro jogo da decisão 
por 3 a 1, o Palmeiras se sagrou, neste domingo(03), campeão do Campeonato Paulista 
2022. Esse é o 5º título do técnico Abel Ferreira pelo clube desde a sua chegada em 2020. 
O português já havia vencido duas vezes a Libertadores, uma Copa do Brasil e a Recopa 
Sul-Americana deste ano.

Dono da melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos, o Alviverde ter-
minou o Estadual no topo de outras cinco estatísticas que mostram bem o estilo de jogo da 
equipe. Sólido defensivamente, foi quem mais desarmou, segundo dados do Footstats, com 
210 roubos de bola, e o que mais rebateu bolas: 514.

Os números, no entanto, não mostram um Palmeiras exclusivamente defensivo - e o 4 a 
0 na decisão só confi rma isso. Foram 223 fi nalizações no campeonato, a 2ª maior marca da 
disputa, e 26 gols marcados - o São Paulo fi cou em 1º nos dois rankings, com 235 arremates 
e 27 bolas na rede.

Muitas dessas jogadas ofensivas saíram em transições rápidas da equipe, uma marca 
de Abel, tanto em bolas longas quanto em arrancadas de seus rápidos atacantes. Não à toa 
foi quem mais acertou lançamentos (185), viradas de jogo (78) e dribles (104). Veja mais 
estatísticas do campeão paulista 2022:

PALMEIRAS NO PAULISTÃO 2022
(Dados do Footstats) - 12 vitórias; 3 empates; 1 derrota; 26 gols marcados; 7 gols 

sofridos; 223 fi nalizações; 104 dribles certos; 340 cruzamentos; 5190 passes certos; 185 
lançamentos certos; 78 viradas de jogo certas; 210 desarmes certos; 52 interceptações; e 
514 rebatidas defensivas.

Sociedade Esportiva Palmeiras – Campeão Paulista 2022.

Fonte: Lance

3ª Etapa do Campeonato Catarinense de Carabina 
Apoiada Clube de Atiradores

Neste sábado(09) o CAJ-Clube de Atiradores Jaraguá vai realizar na Sociedade Es-
portiva e Recreativa Hansa Humbold a 3ª Etapa do Campeonato Catarinense de Carabina 
Apoiada Clube de Atiradores.

Reunindo os principais atiradores e as principais Sociedades do estado, o evento conta-
rá com a seguinte programação: 8h início da competição; 17:30h baixa dos alvos; e 18:00h 
Premiação da Etapa. Vilson Borchardt, presidente do CAJ, avisa que serão seguidas todas 
as normas e protocolos sanitários em vigor devem ser seguidos conforme etapas anteriores.

Classifi cação
Com duas etapas disputadas, a classifi cação apresenta o CAJ em 1º lugar com 21 pon-

tos, a mesma pontuação do Clube de Caça e Tiro Frederico Donner, de Timbó e na 3ª posi-
ção a Associação  Cultural Esportiva 1º de Maio, de Pomerode, com 17 pontos.

JASTI com novo prazo 
fi nal de inscrição

Os Jogos Abertos da Terceira Idade 
(Jasti) estão com um novo prazo fi nal de 
inscrição. Agora os dirigentes esportivos 
têm até o dia 17 abril para efetuar o pro-
cesso. Segundo o gerente de esporte de 
participação da Fesporte, Wilian Schef-
fer Santos, a data anterior era dia 10 de 
abril.

“Atendemos a uma solicitação dos 
representantes municipais, que pediram 
a ampliação do prazo, já que o Sistema 
Ofi cial de Inscrição da Fesporte foi im-
plantado recentemente e todos estão em 
processo de adaptação”, fi naliza Wilian.

McLaren, Aston Martin 
e Williams sofrem com 
falta de velocidade e co-
meçam 2022 perdidas

McLaren, Aston Martin e Williams car-
regavam diferentes expectativas para a Fór-
mula 1 2022 e suas propostas por um campe-
onato mais 'próximo' entre as equipes. Mas, 
até o momento, se deparam apenas com o 
mesmo problema: a falta de velocidade

A Fórmula 1 2022 mexeu com a ordem 
de forças, os carros e, sobretudo, o que es-
perar de cada equipe do grid. E, pensando 
neste último ponto, dá para dividir as expec-
tativas em níveis: baixa, média e alta. Não 
à toa temos três equipes que se encaixam 
nesta divisão — Williams, Aston Martin e 
McLaren, respectivamente. Mas fato é que, 
pelo menos até este momento, os três times 
chegaram ao mesmo resultado: a falta de ve-
locidade. E é verdade que a F1 é uma caixa 
de surpresas, mas o Bahrein e a Arábia Sau-
dita deram indicativos importantes sobre os 
problemas de cada uma.

GP da Austrália
Marcado para este domingo, às 02h, o 

GP de Melbourne, na Austrália terá trans-
missão pelos canais Band e BandSports. De-
pois de um primeiro ano avaliado como po-
sitivo pela emissora do Morumbi, a principal 
categoria do automobilismo mundial seguirá 
com espaço nos canais do Grupo Bandeiran-
tes, encarregado de transmitir a Fórmula 1 
na temporada 2022.

Com informações do site grandepre-
mio.com.br e do Grupo Bandeirantes
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Cultura
Rota Padre Aloísio Boeing

terá peregrinação 
No dia 21 de abril (feriado), cele-

brando os 16 anos da morte do Servo de 
Deus Pe. Aloísio Boeing, a Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, de Nereu Ramos, 
preparou uma programação de missas 
(7h, 9h30, 15h e 19h) e uma peregrina-
ção que seguirá até o Seminário de Co-
rupá.

O local de concentração será na 
Igreja Nossa Senhora do Rosário a partir 
das 4h da manhã, com saída de ônibus 
às 4h30. O percurso será de 14,3 km, em 
terreno plano.

Segundo os organizadores haverá 
carro de apoio, guia de turismo acompa-
nhando durante todo o percurso, equipe 
de apoio, água e um kit contendo cami-
seta Rota Pe. Aloísio, uma bandana e 
um lanche (água de coco, sanduíche de 
frango com salada, um pedaço de cuca).

A partir de 11 de abril as pessoas 
interessadas poderão retirar o seu kit, na 
loja do Instituto Pe. Aloísio, ao lado da 
Igreja Nossa Senhora do Rosário.

As inscrições devem ser feitas an-
tecipadamente e as vagas são limitadas. 
Após efetuar a inscrição e realizar o Pix 
no valor de R$ 60,00, a pessoa deverá 
enviar o comprovante do pagamento 
para o WhatsApp 99179 9865.

Nesta quinta-feira(07) mais de 200 integrantes do 
Grupo da Melhor Idade (ou Grupo de Idosos) se reuniu 
para um almoço comemorando a Páscoa.

O pessoal saboreou com gosto o cardápio bem se-
lecionado e deliciosamente preparado pelo Claudio Kla-
bunde, proprietário da Corupá Eventhaus. 

Logo após o almoço aconteceu o tradicional sorteio 
de prêmios que manteve o Grupo entretido até perto das 
17h.

Numa prova de que essa turma gosta de se divertir, 
só não vão se reunir na quinta-feira(14), por ser a quinta-
-feira da Semana Santa, mas no feriado de 21 de abril, es-
tarão lá, no Salão Paroquial Católico, matando a saudade, 
batendo longos e divertidos papos e, quem sabe, fazendo 
um joguinho pra passar o tempo.

Outra prova de que festa é com eles mesmos, enquanto saboreavam o almoço 
de Páscoa, já planejavam o almoço pelo Dia das Mães.

Almoço de Páscoa do Grupo da Melhor Idade foi um 
sucesso!

Café Cultural no Café no Tom

Data: 12/04/2022
Horário: 00:17
Local: Salão de Eventos
Estacionamento Gratuito no Local
Café Cultural no Café no Tom
Venha curtir o happy hour com 

muita arte e cultura no Café no Tom! A 
música fi ca por conta de dois professo-
res da SCAR: Nice, de canto, e Cristian, 
de guitarra e violão. O repertório vai 
desde samba até rock.

É só chegar e aproveitar a música!

Projeto Bolsas Artísticas – 
Segunda Chamada

Data: 04/04/2022
Local: Online
O Projeto Bolsas Artísticas vai ofe-

recer gratuitamente aulas de dança e 
música para alunos de 8 a 17 anos que 
moram em Jaraguá do Sul. As inscrições 
vão de 04 a 10 de abril, e são realizadas 
pelo site.

As vagas são limitadas!
O projeto Bolsas Artísticas é viabi-

lizado por meio do Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA), gerido pelo CMD-
CA – Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente lei munici-
pal n. 7.301/2016 – de Jaraguá do Sul.

Espetáculo formado por um 
conjunto de coreografi as que fazem 
parte do repertório da instituição. 
As apresentações são compostas 
por dança contemporânea, dança 
a caráter e trechos de renomados 
balés de repertório, que proporcio-
nam ao público diferentes tipos de 
emoções em uma mistura de ritmos 
contagiantes. As coreografi as da 
Gala destacam o talento de cada um 
dos bailarinos, levando ao público o 
resultado do trabalho diário realiza-
do pela instituição. Este espetáculo 
pode ter a duração: 20min, 30min, 
45min ou 1h.

Bolshoi - Espetáculo 
de Gala

Semana do Livro Infantil
A Semana do Livro Infantil, que em 

2022 será comemorada de 11 a 18 de 
abril, é celebrada em todo o Brasil em 
homenagem ao nascimento do escritor, 
editor e incentivador da leitura Monteiro 
Lobato (1882-1948), dia 18 de abril — 
data em que também se comemora o Dia 
Nacional do Livro Infantil.

Uma série de Instituições, como Bi-
bliotecas, Livrarias, Grupos e Clubes de 
Leitura, aproveitam o período para pro-
mover eventos de incentivo a leitura.

A Biblioteca Pública de Santa Ca-
tarina (BPSC) está com uma programa-
ção especial voltada à Semana do Livro 
Infantil. Durante todo o período, das 8h 
às 19h, a Geladeira Literária estará ins-
talada na entrada da BPSC com livros 
de literatura infantojuvenil doados pela 
prefeitura de Florianópolis e disponíveis 
gratuitamente no local.

Se o seu município também estiver 
promovendo alguma ação, diga pro JDC 
e teremos o maior prazer em divulgar.
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

O Caminho de Fogo

Terceiro volume de Os Mistérios de 
Osíris, de Christian Jacq, autor da série 
Ramsés, traz o jovem Iker em sua missão 
mais perigosa: entrar em Canaã e descobrir 
o covil do Anunciador, o grande traidor do 
Antigo Egito. Depois de compreender que 
seu maior inimigo não era Sesóstris, Iker é 
adotado pelo próprio faraó e recebe o título 
de Filho Real. Além disso, descobre que o 
verdadeiro mal, aquele que quer destruir a 
Árvore da Vida de Ábidos, é o Anunciador, 
um ser maléfi co que reúne as tropas na fron-
teira para invadir o Egito e destruir o país. 
Iker sabe que sua missão é quase mortal, 
mas nada o impedirá de prosseguir. Quem 
poderá salvar o país? Sesóstris, que enfren-
ta vários atentados selvagens? Iker, que luta 
bravamente para impedir que o traidor ven-
ça? Ou a bela sacerdotisa ísis, que, no fundo 
do coração, encontra uma maneira de acal-
mar o gênio do Nilo?

Terra em Chamas 

Terra em Chamas é o quinto livro 
da série Crónicas Saxônicas, do escritor 
inglês Bernard Cornwell. Lançado em 
2009 em Inglaterra, é precedido pelos 
livros O Último Reino, O Cavaleiro da 
Morte, Os Senhores do Norte e A Can-
ção da Espada, publicados entre 2004 e 
2007. No Brasil e em Portugal, foi publi-
cado em 2010. 

A Utopia

Utopia descreve uma república 
imaginária governada pela razão e tem 
como objetivo contrastar com a realida-
de cheia de confl itos da política europeia 
da época. O livro Utopia, na verdade, re-
monta a uma ilha imaginária em temas 
considerados atuais até hoje, como a 
paz, guerra, fi nanças, poder, colonização 
e economia.

Lista de Livros para 2022

Chegando o fi m do ano, fazemos listas de propósitos para o ano que se apro-
xima. 

Vamos falar aqui sobre a minha lista de livros para o ano de 2022.
Deixei alguns livros e séries em meio caminho em 2021, então alguns preci-

sam ser concluídos e nada melhor que metas para resolver isso. Serão 10 livros.
Primeira série a concluir é “Os Mistérios de Osiris”, volumes 3 e 4. São 

livros do autor que já mencionei aqui, Christian Jacq, uma leitura agradável e 
rápida, mas com muito conteúdo in-
teressante sobre o Antigo Egito. É um 
mergulho na história de mais de 1800 
anos antes de Cristo.

A próxima série pendente avança 
um pouco na história e se chama “Ope-
ração Cavalo de Tróia”, é uma série de 9 
livros, mas parei no primeiro, o objetivo 
é ler o 2, 3 e 4. É uma obra de fi cção cien-
tífi ca e, embora o título pareça remeter a 
história conhecida da guerra entre Gre-
gos e troianos, trata de uma missão para 
provar a existência de Jesus Cristo. Para 
isso faz-se uma volta ao ano 30, para os 
últimos anos da vida de Jesus. O autor é 
J.J. Benítez, espanhol.

Mais uma série que precisa cami-
nhar um pouco é “Crônicas Saxôni-
cas”, Bernard Cornwell, são 12 livros 
que retratam o período entre 866 e 919, 
na Inglaterra. Foi um período de muitas 
lutas contra dominação nórdica. Dei 
um tempo e preciso seguir do volume 
5 até o 7, eram muitas cenas de lutas 
ferozes e precisei de uma pausa, ler al-

gumas coisas mais leves. 
E para completar dois livros individuais.
Utopia, Thomas Morus. Escrito em 1516, trouxe pela primeira vez o 

termo que hoje é sinônimo de sociedade ideal. Foi inspirado no livro “A 
República”, de Platão, e numa época de grandes descobertas mundiais, 
o Mundo Novo é retratado como uma possibilidade de segunda chance.

O último da minha lista é o próprio “A República”. É muito interes-
sante, pois a obra de Platão traz os registros escritos do grande fi lósofo 
Sócrates.

Obras variadas de diferentes temas 
e épocas. É muito bom para sair da zona 
de conforto, explorar novos conheci-
mentos. Com certeza vou compartilhar 
com vocês sobre a leitura de alguns de-
les.

Falando em compartilhar, gostaria 
de apresentar uma parte da minha biblio-
teca particular e convido você a compar-
tilhar a sua conosco também, enviando 
sua foto pelo Instagram ou e-mail.  
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Turismo e Viagens
Por @val.destino

Pela Região Turística Caminho dos Príncipes
Vale dos Encantos

       
Massaranduba: Construção da Casa do Imigrante utiliza a madeira maçaranduba. 
Ela já é conhecida como casa do imigrante porque parte do complexo será em estilo 

enxaimel.

A A Construtora OMVS retomou as obras de construção do Centro de Comercialização 
de Produtos Relacionados ao Turismo, parte dos recursos vindos do Governo Federal, via 
Ministério do Turismo. Ela já é conhecida como casa do imigrante porque parte do comple-
xo será em estilo enxaimel, uma construção de aproximadamente 60 m2. Toda a estrutura, 
inclusive o pátio, tem 220 m2.

A construção fi ca aos fundos do campo do Centro Esportivo Erich Rode, com a frente 
voltada para a SC-108. A construtora iniciou o levantamento das madeiras e o detalhe é que 
boa parte é a maçaranduba, árvore que deu origem ao nome de Massaranduba.

A história conta que a árvore que deu origem ao nome Massaranduba originou-se da 
abundância do vegetal de madeira avermelhada, dura, homogênea e resistente a umidade. 
Algumas fontes indicam que a maçaranduba é uma espécie do gênero Manilkara, da família 
das Sapotáceas. Acredita-se que existiu há alguns anos atrás.

Uma pesquisa socioambiental e científi ca foi realizada por meio do Projeto Resgate da 
Árvore Maçaranduba, pela secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, por meio da 
educadora ambiental Mariléia Selonke (hoje na CIMVI) e a engenheira fl orestal Djeniff er 
Cristine Vieira (Amvali), indicou que a espécie adotada pelos massarandubenses é a Ma-
tayba intermedia.

Essa espécie, da família das Sapindáceas, é mais conhecida, no âmbito geral, como 
camboatá-branco ou camboatá. Uma característica fácil para diferenciar as duas espécies 
são as folhas, pois a árvore maçaranduba conhecida atualmente possui folhas compostas, 
com vários ramos. Já a científi ca (Manilkara subsericea) possui folhas simples.

Fonte: JDV 

Em conversa com a minha colega de profi ssão, Turismóloga e Gerente de Cultura e 
Turismo de Massaranduba, Soraia Kraisch Daniel, a utilização do espaço ainda está sendo 
planejada. A ideia é transformar em um centro de informações turísticas, além de contar um 
pouco da história e cultura de Massaranduba. Anexo ainda a construção, há um espaço des-
tinado para feiras e exposições, onde poderão ser comercializados produtos locais. 

        

Jaraguá do Sul: 1ª Ofi cina Portal 02 Santa Catarina
Região Serrana SC – Grande Reserva Mata Atlântica (GRMA)       

Nesta quinta-feira, 07/04, aconteceu a primeira ofi cina sobre a Grande Reserva Mata 
Atlântica com participantes das cidades de Jaraguá do Sul, Schroeder, Corupá e Joinville 

No período da manhã foi realizada uma visita técnica em alguns atrativos, organizada 
pela Diretoria de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de 
Jaraguá do Sul. Ricardo Aguiar Borges e Marcos Cruz, representantes da GRMA, tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco da cidade e suas belezas naturais. 

No período da tarde, ocorreu a ofi cina, onde Ricardo e Marcos fi zeram uma explanação 
sobre a GRMA, dos objetivos, oportunidades, preocupações e desafi os do grupo, além de 
resultados alcançados por outros Portais. Foi discutido sobre as delimitações das áreas da 
GRMA nessas cidades da região, a criação do nome deste portal, bem como pontos relevan-
tes para localização no mapa, como: segmentos do turismo, atrativos turísticos, gastronomia 
e hospedagem. Ainda engloba esta região: Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre 
, Joinville, e Garuva.

O sistema funciona em forma de rede, e o grupo é composto pela iniciativa pública, 
setor privado, organizações da sociedade civil e indivíduos que atuam para divulgar e pro-
mover o desenvolvimento turístico sustentável na região da Grande Reserva Mata Atlântica 
(GRMA). 

Na região já existe um grupo organizado com portal formatado, como o Portal Ba-
bitonga que compreende as cidades de Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul, Joinville, 
Araquari e Balneário Barra do Sul.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica: A Grande Reserva Mata Atlântica forma 
um grande corredor ecológico entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esta 
região é considerada como uma área de rara beleza que abriga o maior trecho contínuo re-
manescente de Mata Atlântica com toda sua diversidade de ambientes e espécies da fauna e 
da fl ora, bem como uma grande riqueza cultural. Neste território se destaca o fortalecimento 
de ações integradas já desenvolvidas por atores (públicos, privados, não governamentais e 
academia) locais, estaduais, nacionais e internacionais para promover o desenvolvimento 
da região, levando em consideração sua vocação de conservação da biodiversidade e cultura 
regional. Assim, esta iniciativa surge como uma proposta de trabalho em rede, onde atores 
de todas as áreas tem a possibilidade de se benefi ciar de uma marca nacional e internacio-
nalmente reconhecida. Isso só será possível se em todos os Setores existirem pessoas e 
instituições articuladas e bem pautadas em promover a Grande Reserva Mata Atlântica de 
forma integrada.

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma oportunidade única de desenvolvimento a 
partir da conservação da biodiversidade e da cultura. Com a fl oresta em pé e abundante vida 
selvagem é possível oferecer experiências de ecoturismo mais autênticas aos visitantes e, ao 
mesmo tempo, criar empregos, gerar renda e melhor a qualidade de vida de muitos brasilei-
ros. Saiba mais em http://grandereservamataatlantica.com.br/
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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

Destino Caminhos de Corupá
Com uma iniciativa inovadora para a região, a Grande Reserva Mata Atlântica, vem 

fomentando e engajando os atores do turismo local, entre iniciativa pública e privada, pro-
porcionando um grande momento para o ecoturismo/turismo de natureza/turismo de aven-
tura da nossa região. A Destino Caminhos de Corupá, que já vem trabalhando o turismo 
de forma responsável e sustentável,  está feliz em participar deste grupo de trabalho, em 
contribuir e somar à essa grande rede.

Saiba mais em: https://montesecaminhos.com.br/destinocaminhosdecorupa/

A pequena vila do município de Ji-
joca, a 300 quilômetros de Fortaleza, é o 
lugar perfeito para as férias sossegadas 
que você sempre sonhou. 

  Com belezas naturais incríveis e 
sol o ano inteiro, Jericoacoara – ou sim-
plesmente Jeri – tem ambiente aconche-
gante, com ar rústico, dunas, mar, lagoas e 
mangues. 

ᴅᴇꜱᴛɪɴᴏ ᴘᴏʀᴛᴏ ᴅᴇ ɢᴀʟɪɴʜᴀꜱ!

Um pouquinho do que o Armação Re-
sort proporciona:

---> Equipe de esporte e lazer que ga-
rante atividades e diversão todos os dias, 
para todas as idades;

---> Um espaço de frente para o mar, 
para você desfrutar de momentos de relaxa-
mento e tranquilidade ao somm das ondas do 
mar (serviço terceirizado);

---> Todas as noites, de todos os dias da 
semana, temos apresentações de música e/ou 
dança no palco do Armação, exclusivamen-
te para nossos hóspedes. Shows folclóricos, 
capoeira, MPB e forró pé-de-serra, são algu-
mas delas.

Jaraguá do Sul recebe 
coordenadores da Rede 

de Portais da Mata 
Atlântica

Nessa quinta-feira (7), os coordenado-
res da Rede de Portais da Grande Reserva 
Mata Atlântica estiveram em Jaraguá do Sul. 
O grupo foi recebido pela Diretoria de Turis-
mo da Prefeitura.

A Rede busca o desenvolvimento turís-
tico da Mata Atlântica que abrange os esta-
dos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A 
intenção é gerar o desenvolvimento susten-
tável e econômico, por meio do turismo, sem 
prejudicar o ecossistema.

O objetivo da visita foi iniciar as tra-
tativas para criação do Portal Itapocu junto 
com os municípios de Schroeder e Corupá. 
Segundo explica o assistente de Desenvolvi-
mento Econômico, Raul Henrique dos San-
tos, agora Jaraguá do Sul passa a fazer parte 
desse projeto de desenvolvimento turístico, 
a partir de atividades turísticas nas áreas de 
Mata Atlântica.

Durante a visita o grupo aprovei-
tou para conhecer o Parque Malwee, Pico 
Malwee, Parque Natural Municipal Morro 
dos Stinguem – onde foram recepcionados 
pelo biólogo da Fujama, Christian Raboch, 
que apresentou o trabalho realizado no lo-
cal – e à tarde conheceram o Parque da Ino-
vação, no bairro Três Rios do Sul. A visita 
terminou com uma ofi cina de trabalho no 
Centro de Inovação - Novale Hub.

Mata Atlântica
A Mata Atlântica é uma das fl ores-

tas tropicais mais exuberantes do planeta. 
Quase tão diversa quanto a notória Floresta 
Amazônica, foi reduzida a menos de 13% 
de seu tamanho original. A boa notícia é que 
ainda há um último grande remanescente em 
bom estado de conservação: 1.8 milhão de 
hectares de fl oresta tropical contínua com 
uma enorme e diversa vida selvagem, mon-
tanhas, cavernas, cachoeiras, baías, mangue-
zais e praias do oceano Atlântico. A Grande 
Reserva Mata Atlântica abriga cidades co-
loniais das mais antigas do Brasil, além de 
comunidades indígenas e históricas, todas 
a uma curta distância de dois dos maiores 
centros urbanos do país, São Paulo e Curi-
tiba. A combinação de riquezas culturais e 
de natureza com áreas densamente povoadas 
oferece a rara oportunidade de conservar e 
usufruir desta paisagem única. Ao tornar a 
sua abundância de áreas protegidas na base 
de uma nova economia, irá benefi ciar algu-
mas das comunidades menos favorecidas do 
sul do Brasil.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jaraguá 
do Sul

Governo do Estado re-
lança licitação para pa-
vimentação da Serra do 

Faxinal
O secretário de Estado da Infraestru-

tura e Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, 
destaca que esta é uma obra aguardada 
há mais de 30 anos e uma das priorida-
des do governador Carlos Moisés: “Este 
é mais um compromisso assumido e que 
estamos tirando do papel. A obra vai 
auxiliar tanto na infraestrutura turística 
quanto na mobilidade e na segurança vi-
ária de quem passa pelo trecho”.

A previsão de investimento é de R$ 
70,6 milhões. Serão pavimentados cerca 
de 15 quilômetros e realizados serviços 
de terraplenagem, drenagem, obras de 
arte corrente (sarjetas e canaletas), obras 
complementares e de contenção, sinali-
zação, meio ambiente, obras de arte es-
peciais, iluminação, entre outros. O pra-
zo para a conclusão é de 27 meses após 
assinatura da ordem de serviço.

Após concluída, a rodovia fará a li-
gação entre a Serra e o mar, no Extremo 
Sul catarinense, e, também, fi cará entre 
dois parques nacionais de atrativos na-
turais exuberantes, consolidando ainda 
mais a região como atrativo turístico.

Abertura da licitação
O edital de licitação foi publica-

do no Diário Ofi cial do Estado desta 
quarta-feira, 6, e será realizado de 
maneira eletrônica. Para participar, 
os interessados deverão estar cadas-
trados no sistema de Cadastro Cen-
tral de Fornecedores do Estado de 
Santa Catarina. O procedimento para 
inscrição no cadastro de fornecedo-
res está disponível em http://portal-
decompras.sc.gov.br, na aba “Forne-
cedores”.

As propostas deverão ser cadastra-
das até as 14h15 do dia 5 de maio de 
2022. A abertura também ocorrerá no 
mesmo dia, às 14h30 horas. O edital 
está disponível para consulta nos sites: 
www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba 
Busca Detalhada de Editais, ou no www.
sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De 
Processos ou no Portal de Licitações no 
site da SIE.

Fonte: Santur

VIAGENS


