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Peregrinação e Ação de Graças marca o dia 21 de abril
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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Incendio no parquinho
Que noite! Que Sessão! Finalmente uma 
Sessão como há muito não se via. Final-
mente uma ação, um questionamento 
com conhecimento de causa. Um sinal 
de que houve pesquisa antes. Parabéns, 
Vereadora Bernadete Correa Hillbrecht. 
Muito Obrigado.

Incendio no parquinho II
Não vou entrar no mérito se houve ence-
nação ou exagero de aluno(a). Se a co-
mida estava estragada, vencida ou nem 
sei (disseram que tem exame laborato-
rial em andamento). Na Sessão desta se-
gunda-feira(18) foram expostos alguns 
problemas, que julgo graves, e que ur-
gem correção.

Incendio no parquinho – 
Problema 1

Não consegui entender o motivo de não 
ter sido acionado a Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, Conselho 
Tutelar, ou a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Incendio no parquinho – 
Problema 2

Um achou que o outro faria, e não fez. O 
outro achou que o um faria e, também, 
não fez. No meio desse achismo, surgiu 
um monte de interrogações tendo como 
líder o “quem deveria fazer? Qual a atri-
buição de cada ente envolvido, omisso, 
ou que, mesmo devendo ser o artista 
principal, não foi convocado e só soube 
pela rádio corredor?

Incendio no parquinho – 
Problema 3

Será que Pilatos visitou Corupá? Se 
visitou, não veio só. Haja água pra 
lavar tantas mãos.

Incendio no parquinho – 
Problema 4

Achei estranho, muito estranho, a em-
presa fornecedora do alimento suspeito 
ter sido a única a coletar amostra do ali-
mento, se encarregando dos exames la-
boratoriais. Só acho.

Incendio no parquinho – 
Problema 5

Segundo eu entendi, 5 alunos procura-
ram atendimento no PA. Fiquei curioso 
sobre isso. Cinco pessoas, (independen-
te da faixa etária), procuram o PA, tendo 
diversos pontos em comum (escola, ali-
mento, sintomas, etc) e não é acionada 
a Vigilância ou o secretário de saúde? 
Houve diagnóstico? 

Incendio no parquinho – 
Problema 6

Toda essa história está mal contada e pre-
cisa ser apurada. Outro ponto estranho 
é quanto as diversas fi scalizações que, 
segundo o contrato, deveriam ocorrer: 
preparo, entrega, quantidades, cardápio, 
etc. Eu entendi que essas fi scalizações, 
ou parte delas, são feitas pela própria 
empresa fornecedora, contrariando o 
contrato. Pode isso Arnaldo?

Incendio no parquinho – Longe de 
ser debelado

Vamos acompanhar essa história que 
precisa ser esclarecida. Os pais e a co-
munidade merecem ao menos isso, um 
esclarecimento e algumas defi nições.

O churrasco
Finalmente foi esclarecido o episódio 
do churrasco. Eu não perdi o convite, 
como cheguei a suspeitar. Eu realmente 
não fui convidado, e nem deveria. Se-
gundo foi explicado, o churrasco, é um 
pretexto de reunião extra Câmara, para 
“afi nar” discursos, ações e estreitar rela-
cionamento entre os Edis.

Corupá e a Câmara Jovem
A eleição será em junho e as sessões ini-
ciam em agosto, envolvendo alunos do 

6º ano das escolas municipais. Alguém 
vai conhecer, na prática, os dois lados 
da mesma moeda. Vai poder conhecer 
o signifi cado da expressão “telhado de 
vidro”.

Corupá e a Câmara Jovem II
Só fi co na expectativa de que os jovens 
tenham autonomia para “legislar”, não 
se transformando num braço do Legis-
lativo municipal (ou “Câmara Não Jo-
vem”), e recebendo cabrestos

Corupá e a Câmara Jovem III
Um bom início seria convidar as duas 
jovens que atuam em Jaraguá, para 
mostrar num “papo reto”, como a coisa 
funciona. Eu falo da Jéssica Silva (pre-
sidente do Centro Acadêmico de Direito 
da Católica-SC), e da vereadora e presi-
dente da Câmara de Vereadores Mirins 
de Jaraguá, Gabriela Güths.

Quando a soberba se impõe
Esse episódio da candidatura do An-
tídio ainda vai render muito. O engra-
çado é que vejo miniaturizado o mes-
mo processo que acompanho para as 
eleições presidenciais. Para alguns, o 
importante é “vencer o jogo”, mesmo 
que os pesos colocados na balança 
indiquem que algo não está certo.

Quando a soberba se impõe II
O interessante é que hoje eu vejo 
pessoas mudando o lado da balança, 
indo de encontro a tudo que recrimi-
nou num passado não muito distan-
te. É o dinheiro fazendo o seu papel 
sujo.

Quando a soberba se impõe III
Içuriti Pereira da Silva, tesoureiro do 
Diretório Estadual do MDB, e tendo 
sido assessor direto de Luiz Henrique, 
nesta semana rejeitou aliança com atual 
governador. O interessante (e aí se ma-
nifesta a soberba), é ouvir pessoas sem 
história e sem passado político, menos-
prezando a manifestação de um Históri-
co, do partido.

Isso ainda vai render
Içuriti, em contato com o ex-governa-
dor e ex-presidente do partido Eduar-
do Pinho Moreira, foi mais claro ainda 
“Vou indicar um por um quem vendeu o 
MDB para o sr. Carlos Moisés. Apontar 
os deputados estaduais e os federais. Eu 
tenho autoridade histórica e moral.”.

Deputado Sargento Lima trava 
luta contra Moisés

O deputado Sargento Lima (PL) foi um 
dos poucos parlamentares que votou 
contra ao pacotão do governo estadual. 
O resultado das matérias aprovadas será 
um aumento do custo para o Estado em 
R$ 1,3 bilhão a partir do mês que vem 
e outro R$ 1,5 bilhão em 2023. Adivi-
nhem quem deverá pagar essa conta. 

Vai vendo
Emissários do União brasil solici-
taram conversa com integrantes do 
PDT, partido que tem o ex-prefeito 
de Florianópolis, Gean Loureiro, 
como pré-candidato ao Governo de 
Santa Catarina, para possível alian-
ça nas eleições deste ano em Santa 
Catarina. 

Vai vendo mais um pouco
Sim, o mesmo Gean Loureiro que 
no auge da pandemia foi descansar 
em Cancun, e na volta se justifi cou 
“Depois de um ano tão difícil para 
todos, senti que precisava muito pa-
rar, mesmo que por poucos dias, e 
lembrar que, como seres humanos, 
temos limites.”

Já que viu até aqui, segue
Em âmbito nacional, o pré-candidato à 
presidência pelo PDT, Ciro Gomes, tem 
declarado que busca o apoio do União 
Brasil. Em SC, no entanto, o PDT per-
manece na Frente de Esquerda que tem 
Dário Berger, do PSB e Décio Lima, do 
PT como pré-candidatos ao Governo do 
estado, e pretende fazer palanque para o 
pré-candidato à presidência da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva.
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Placas fotovoltaicas - Reitoria Continente - 
IFSC

IFSC inaugura terceira 
maior usina solar de SC

Durante o 4º Mobisul – Congresso Inter-
nacional de Mobilidade, que acontecerá 
no fi nal deste mês de abril, tendo como 
tema “Os desafi os e oportunidades da 
mobilidade sustentável”, será inaugura-
da a terceira maior usina de geração de 
energia solar de Santa Catarina, locali-
zada no IFSC-Instituto Federal de Santa 
Catarina, em Florianópolis. São mais de 
mil placas solares instaladas nos telha-
dos do Campus Florianópolis-Continen-
te e da Reitoria do IFSC e que vão gerar 
cerca de 370 kiloWatts-pico - sufi ciente 
para abastecer boa parte dos prédios du-
rante o dia e a noite.  

Energia limpa
O investimento em energia limpa é uma ten-
dência mundial em busca da sustentabilida-
de e uma forma de economia para famílias, 
empresas e instituições. No caso do Campus 
Florianópolis-Continente, que oferta cursos 
das áreas de Alimentos e Bebidas, Turismo 
e Eventos, a energia gerada será maior do 
que a consumida.  A expectativa é reduzir 
a conta de luz do campus em até 80% e da 
Reitoria, em 50%.

O responsável e fi scal técnico do projeto no 
IFSC, professor Rubipiara Cavalcante Fer-
nandes, explica que a energia gerada durante 
o dia é utilizada no prédio e o excedente é 
injetado na rede da Celesc. "Isso vai gerar 
crédito de energia e pode ser utilizado de-
pois para o que será consumido à noite, que 
virá da rede. É um sistema de compensação 
de energia." Outro objetivo do programa, 
segundo Rubipiara, é despertar o interesse 
da comunidade pela energia renovável com 
a redução da emissão dos gases poluentes.

Retorno fi nanceiro
Espera-se que em quatro anos a economia 
nas contas de luz compense o investimento 
de R$ 1,3 milhão feito para aquisição dos 
kits de placas solares. A estrutura foi adqui-
rida através do EnergIF - um programa da 
Secretaria de Educação Profi ssional e Tec-
nológica (Setec), do Ministério da Educação 
(MEC), que tem como objetivo incentivar 
ações de efi ciência energética e a geração 
de energia por meio de fontes renováveis na 
Rede Federal em instituições de todo país.  

O IFSC tem hoje três campus, mais a Reito-
ria, com este tipo de energia, e pretende am-
pliar a instalação de mini-usinas para todos 
os 22 campus até 2025.

Fonte: Diretoria de Comunicação - IFSC

A ACIAC-Associação Empresarial 
de Corupá emitiu um comunicado 
nesta semana sobre outro GOLPE 
que vem sendo aplicado em nossa 
cidade.
Segundo o Comunicado, pessoas es-
tão fazendo vendas pela Internet em 
nome da LAWIN MATERIAS DE 
CONSTRUCAO, e infelizmente, 
com este golpe, diversos clientes de 
Corupá já perderam dinheiro.

A ACIAC recomenda que a popu-
lação fi que atenta.

A CEF iniciou o paga-
mento do Saque Extraor-

dinário do FGTS

A Caixa Econômica Federal-CEF ini-
ciou, nesta quarta-feira(20), a ação de 
pagamento do Saque Extraordinário do 
FGTS. Os primeiros a receber os recur-
sos na Conta Poupança Social Digital 
são os trabalhadores nascidos em janei-
ro, (veja o calendário de Pagamento).

O valor do Saque Extraordinário é de 
até R$ 1 mil, considerando a soma dos 
saldos de todas as contas ativas ou ina-
tivas do FGTS. Em todo o calendário 
de pagamento, serão liberados cerca de 
R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 
milhões de trabalhadores com direito ao 
saque.

Após o crédito dos valores, é possível 
pagar boletos e contas, utilizar o cartão 
de débito virtual para pagamento em lo-
jas, sites ou aplicativos, além de fazer 
compras em supermercados, padarias, 
farmácias e outros estabelecimentos. 

O valor também pode ser transferido 
para outras contas bancárias da CAI-
XA ou de outro banco e, ainda, realizar 
transações por meio do Pix, ou efetuar 
saque nos terminais de autoatendimento 
da CAIXA e nas casas lotéricas.

A ação de pagamento segue até 15/06 e 
é realizada de forma escalonada, confor-
me o mês de nascimento do trabalhador. 
Confi ra o calendário completo:

Como consultar
Pelo App FGTS, os trabalhadores com 
direito ao saque poderão também con-
sultar a data prevista para pagamento e 
o valor que será creditado, além de rea-
lizar alterações de cadastro para criação 
de Conta Poupança Social Digital.

Pela página fgts.caixa.gov.br, é possível 
consultar se o trabalhador tem direito ao 
Saque Extraordinário do FGTS, assim 
como a data de crédito na Conta Pou-
pança Social Digital.

Dúvidas
Em caso de dúvida, os trabalhadores 
devem acessar o App FGTS, no menu 
“Saque Extraordinário”, ou ainda, os 
canais ofi ciais da CAIXA, como o tele-
fone 4004-0104, para capitais e regiões 
metropolitanas, e o 0800 104 0104 para 
demais regiões.

Fonte: Caixa Econômica Federal

Veículos automotores li-
deram expansão na pro-
dução industrial de SC

A produção industrial catarinense re-
gistrou expansão de 1,1% em fevereiro 
na comparação com janeiro, na série 
com ajuste sazonal. Conforme análi-
se do Observatório FIESC, esse foi o 
segundo crescimento consecutivo do 
indicador em Santa Catarina. A média 
brasileira também registrou avanço no 
período, mas em ritmo menor do que o 
verifi cado no estado, com crescimento 
de 0,7%.

“A indústria catarinense é destaque na-
cional, com crescimento da produção 
acima do ritmo brasileiro e entre os 
principais estados do país. A diversida-
de do parque fabril estadual e o empre-
endedorismo dos nossos empresários 
se refl etem nesse resultado”, avalia o 
presidente da FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar.

O destaque fi cou para o setor de Veícu-
los automotores, que registrou a maior 
taxa de crescimento no acumulado dos 
últimos 12 meses. De acordo com o 
economista do Observatório FIESC, 
Maicon Luiz Brand, após sofrer com 
as restrições do início da pandemia, 
como falta de semicondutores e parali-
sação de atividades, o segmento sente 
a retomada da produção, com crescente 
demanda externa, principalmente para 
produtos como Partes de motor e Partes 
de acessórios para veículos. O volume 
exportado dos dois itens cresceu 37,8% 
em Santa Catarina no primeiro trimes-
tre do ano, na comparação com o mes-
mo período de 2021.

Ainda no setor Automotivo, houve des-
taque para as vendas de partes de motor 
para o México, que aumentou 62,4% o 
montante exportado no primeiro trimes-
tre, em comparação ao primeiro trimes-
tre de 2021.

Além do setor Automotivo, a Metalur-
gia catarinense também apresenta taxas 
de crescimento acima da média nacio-
nal. Conforme Brand, o aquecimento 
da Construção impulsiona o resultado. 
Santa Catarina acompanhou o cresci-
mento da produção nacional de insu-
mos para construção. Já a produção de 
Metalurgia catarinense é quase três ve-
zes maior que a média nacional.

Fonte: Assessoria de Imprensa - FIESC
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
MDB caminha às eleições rachado 

e encolhido
Na eminência de repetir sua perfor-
mance da última eleição quando o 
candidato Mauro Mariani, longe de 
conseguir a unanimidade no par-
tido, competiu contra adversários 
externos e internos, o MDB cata-
rinense segue rachado e encolhido 
rumo às eleições 2022, sendo uma 
vaga lembrança do período em que 
era comandado por Luiz Henrique 
da Silveira, falecido há 7 anos. An-
tídio Lunelli vem lutando para impor 
seu nome como única opção viável 
do partido pela candidatura própria, 
ao invés do papel de coadjuvante, 
principalmente do atual governador, 
como desejam alguns emedebistas. 
Nesta semana repercutiu nas mídias, 
como sendo manifestação de Içuriti 
Pereira da Silva, tesoureiro do Dire-
tório Estadual do MDB durante 23 
anos, e assessor direto de Luiz Hen-
rique, rejeitando aliança com atual 
governador, e declarando “Vou indi-
car um por um quem vendeu o MDB 
para o sr. Carlos Moisés. Vou dizer 
claramente quem são os vendilhões 
do MDB, os deputados estaduais, os 
deputados federais. Vou dar de dedo, 
porque tenho autoridade histórica e 
moral. Santa Catarina vai conhecer 
os vendilhões do Templo”.

MDR reconhece a situação de 
emergência em mais seis cidades 

atingidas por desastres
O Governo Federal reconheceu a si-
tuação de emergência em mais seis 
cidades brasileiras afetadas por de-
sastres naturais. Os reconhecimentos 
foram publicados no Diário Ofi cial 
da União (DOU). 
Dos municípios que obtiveram o re-
conhecimento, quatro enfrentam os 
efeitos da estiagem. São eles: Ca-
etanos, na Bahia, Pedra Branca, no 
Ceará, José da Penha, no Rio Grande 
do Norte, e Sul Brasil, em Santa Ca-
tarina. Já Presidente Bernardes, em 
Minas Gerais, e Belford Roxo, no 
Rio de Janeiro, tiveram a situação 
de emergência reconhecida devido a 
chuvas intensas.

Transferência da posse da Escola 
São José será um momento 

histórico
Em reunião acontecida na última se-
mana, entre o prefeito Luiz Carlos 
Tamanini, o secretário municipal de 
educação, Joney Morozini, o presi-
dente da APP da Escola, Jean Chi-

lomer, e a diretora do educandário, 
Maria Aparecida Rosa, foi defi nida 
a data de 28 de maio para acontecer 
a assinatura da escritura de todo o 
espaço físico da Escola, passando a 
posse para a administração munici-
pal. A compra terá um valor de R$ 
3.450.000,00, sendo R$ 2 milhões 
do governo do estado, e o restante 
como contrapartida do município. 
“Será um dia de festa, que terá a par-
ticipação de autoridades estaduais e 
federais, além de ex-alunos e a co-
munidade em geral. Ter a Escola São 
José como patrimônio do município, 
é a realização de um sonho dos coru-
paenses e uma importante conquis-
ta para todos”, disse o prefeito Luiz 
Carlos Tamanini. A programação co-
memorativa que envolverá a assina-
tura da transferência de posse, entre 
o prefeito e representantes da Con-
gregação das Irmãs de São José, está 
sendo minuciosamente elaborada, 
incluirá o Dia da Família na Escola, 
e será divulgada oportunamente.

Dia Mundial do Churrasco é 
comemorado neste domingo

No Brasil, terceiro país que mais 
consome carne no mundo, segundo 
estudo da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), a data deve ser come-
morada por muitos.
No sul do Brasil não existe nada 
melhor do que relaxar depois de um 
dia exaustivo com um tradicional 
chimarrão ou até mesmo celebrar as 
conquistas com um delicioso chur-
rasco. Esses costumes de origem 
nativista são tão apreciados no País 
que ganharam até data comemorati-
va no calendário. A carne vermelha 
tem suas vantagens e desvantagens, 
mas a nutricionista Letícia Tizziani 
afi rma que pode ser muito benéfi ca 
para a saúde se acrescentada na ali-
mentação de uma forma equilibrada. 
“Ela é extremamente nutritiva, pois 
possui vitaminas B6 e B12, ferro, 
zinco e minerais. Também é rica em 
proteínas, que ajuda no combate da 
fadiga e da anemia, além de contri-
buir para a cicatrização dos tecidos”, 
ressalta Letícia.
Outros benefícios da carne vermelha 
são a prevenção da diabetes e o com-
bate a depressão.   “Em contrapartida, 
o consumo excessivo do alimento tam-
bém pode aumentar o risco de doenças 
cardíacas, câncer e infecções intestinais, 
além de intensifi car a acidez do san-
gue”, complementa a nutricionista. 

Mais de 31 milhões de pessoas 
serão benefi ciadas com a primeira 

parcela do 13º salário
A partir desta segunda-feira (25/04), 
o Instituto Nacional de Seguro So-
cial (INSS) inicia o pagamento da 
primeira parcela da antecipação do 
13° salário. Até 6 de maio, mais de 
31 milhões de cidadãos serão bene-
fi ciados, entre aposentados e pensio-
nistas.
Ao todo, serão injetados mais de 
56,7 bilhões de reais na economia do 
País: R$ 28,3 bilhões dessa primei-
ra parcela do 13º e outros R$ 28,3 
bilhões referentes à segunda parce-
la, que será paga na competência de 
maio, recebida entre o fi nal de maio 
e começo de junho.
Os cidadãos podem conferir a ante-
cipação do 13° no extrato do Meu 
INSS (aplicativo para celular e por-
tal gov.br/meuinss). A partir de 25 de 
abril, os valores do abono anual co-
meçam a ser pagos para aqueles que 
recebem um salário-mínimo e, em 
maio, para os que recebem valores 
acima do mínimo. O adiantamento 
foi possível por meio da Portaria nº 
1002, publicada no último dia 23 de 
março. Os benefi ciários de BPC-LO-
AS (Benefício de Prestação Continu-
ada) não fazem jus ao recebimento 
de 13º salário.

Gerente Regional de Educação 
aponta duas possibilidades para 

mal-estar em alunos
O Gerente Regional de Educação Fer-
nando Alfl en, participou da sessão da 
Câmara de Vereadores de Corupá, aten-
dendo um convite do presidente, vere-
ador Benjamin Tamanini, para explicar 
o mal-estar em alguns alunos da Escola 
Estadual de Ensino Médio Teresa Ra-
mos, após comer a merenda escolar. A 
princípio, a situação afetou oito alunos 
do Novo Ensino Médio, durante o almo-
ço fornecido por uma empresa contrata-
da pelo Governo do Estado.
“Por enquanto estamos em um proces-
so de investigação, autuamos a empresa 
para levasse os mantimentos para o labo-
ratório e não só a carne moída como foi 
dito - suspeita inicial de ter provocado o 
problema - mas tudo que foi preparado 
naquele dia, também como a questão da 
a água”, explicou o gerente. “Eles recla-
maram da questão do cheiro da carne”, 
adiantou Fernando e garantiu que todos 
os produtos estão dentro do prazo de va-
lidade, mas afi rmou que tudo está sendo 
investigado. Ele levantou duas possibili-
dades para o problema, manuseio errado 
dos produtos pelas cozinheiras ou pro-
blemas com o produto, que ainda esta-
va no prazo de validade. Os laudos que 

devem apontar o que aconteceu fi cam 
prontos em cerca de 10 dias.

Governo federal certifi ca Epagri 
por maturidade em gestão

A Epagri foi certifi cada na categoria 
bronze 3 em Nível de Maturidade de 
Gestão na Aplicação do Instrumento de 
Melhoria da Gestão das Transferências 
da União (IMG-Tr). O certifi cado, con-
cedido pelo Ministério da Economia, 
garante a existência de critérios de ex-
celência para a governança e a gestão 
de transferências de recursos da União 
operacionalizada por meio da Platafor-
ma + Brasil. Empresas públicas com 
mais maturidade em gestão têm priori-
dade no acesso aos recursos federais.
Para alcançar tal feito, a Epagri somou 
70,13 pontos, num total de 100 possí-
veis, explica Janaina Corrêa, do De-
partamento Estadual de Planejamento 
da Epagri. Foram avaliadas atividades 
desenvolvidas em 2020. Entre os diver-
sos fundamentos que receberam nota, a 
Empresa conquistou avaliação máxima 
em estratégias e planos, e em práticas 
destacadas. No item capital intelectual 
alcançou 94,38% da pontuação possí-
vel. Em orientações por processos, che-
gou a 91,67% do total.

Operação Acolhida supera 72,6 
mil venezuelanos interiorizados 

no Brasil
A partir de ações do Subcomitê Federal 
para Acolhimento e Interiorização de 
Imigrantes em Situação de Vulnerabili-
dade, que tem o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Cidadania, como 
protagonista, desde abril de 2018 já são 
72.696 benefi ciários da estratégia que 
permite aos cidadãos do país vizinho 
recomeçarem a vida no Brasil. Desse 
total, 67.724 (93%) foram interioriza-
dos na atual gestão do Governo Fede-
ral, desde 2019. O total de 2022 chega 
a 6.439.
Na contabilidade geral por estados, o 
Paraná lidera o ranking de acolhimento 
de venezuelanos, com 12.651 interio-
rizações, seguido por Santa Catarina 
(12.217), Rio Grande do Sul (10.578), 
São Paulo (10.016) e Amazonas (5.329).
Já na divisão por municípios, Manaus 
(AM) é o que mais recebeu venezuela-
nos. São 5.284 registros na capital ama-
zonense. Na sequência aparecem Curi-
tiba-PR (4.918), São Paulo-SP (4.102), 
Dourados-MS  (3.128) e Porto Alegre-
-RS: 2.362. Ao todo, 810 municípios 
do país receberam venezuelanos pela 
estratégia de interiorização. De acordo 
com estimativas da ONU, mais de cin-
co milhões de pessoas foram forçadas a 
sair da Venezuela em busca de melhores 
condições de vida nos últimos anos e 
o Brasil é um dos cinco destinos mais 
procurados.
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Deputado Minotto visita 
Corupá

A convite do vereador Alfredo Gramm So-
brinho(PDT), o deputado estadual Rodrigo 
Minotto, do mesmo partido, esteve em Co-
rupá nesta sexta-feira(22) visitando e conhe-
cendo algumas instituições de nossa cidade. 
Como não poderia ser diferente, voltou para 
Florianópolis levando diversos pedidos de 
auxílio, e deixando a promessa de parce-
ria com nosso município, principalmente 
quando o assunto for Educação. Nesta visi-
ta o deputado Minotto esteve acompanhado 
pelo pré-candidato a deputado federal Allan 
Schroeder(PDT).

Dentre as emendas parlamentares do depu-
tado, merece destaque a que foi repassada 
por seu gabinete, no valor de 100 mil reais 
para custear a reforma do prédio da secre-
taria de educação do município onde estão 
instaladas a Biblioteca Pública Municipal e 
a Escola de música Jazz Band Elite.

Nesta vinda a Corupá, o deputado visitou a 
secretaria de educação, a Escola de Educa-
ção Básica Teresa Ramos e os Bombeiros 
Voluntários de Corupá, ouvindo os pleitos 
de todos e prometendo alguma ajuda. Foram 
muitos os pedidos que recebeu, naturais de 
uma cidade pequena e com difi culdade em 
manter seus serviços básicos e ainda conse-
guir sobra para investimentos que promo-
vam seu crescimento.

“No” Teresa Ramos recebeu pedido para 
investimento na acessibilidade de alunos 
ao piso superior, além de uma solução para 
embarque e desembarque de alunos nos dias 
chuvosos.

Nos Bombeiros o pedido, também de infra-
estrutura, deverá ser usado na expansão da 
sala de aula/auditório, aumentando o espaço 
para receber o número crescente de alunos 
que procuram a instituição visando, princi-
palmente, a formação para prestação de ser-
viço voluntário.

Declaração do Imposto 
de renda poderá ser en-
tregue até 31 de maio

Os contribuintes precisam fi car atentos com 
o prazo de envio da Declaração do Impos-
to de Renda de 2022. Quem perder o prazo 
paga multa de 1% ao mês sobre o imposto 
devido. O valor mínimo dessa multa é de 
R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 
20% do imposto de renda.
O valor da multa começa a contar no pri-
meiro dia seguinte ao da data limite de en-
trega e termina sua contagem na data do en-
vio da declaração ou, se não for entregue, na 
data do lançamento de ofício pela Receita 
Federal.
Além da multa, o contribuinte que não fi zer 
a declaração enfrenta outras restrições. Ini-
cialmente, é feita a inclusão do seu CPF em 
uma condição de irregularidade. Com isso, 
ele fi ca impossibilitado de fazer empréstimo 
em bancos ou prestar concurso público, por 
exemplo.
Neste ano, os contribuintes ganharam mais 
um mês para enviarem a declaração. O pra-
zo, que ia até 29 de abril, foi prorrogado 
até 31 de maio. Quem tem imposto a pagar 
também poderá pagar a primeira parcela até 
o fi nal de maio. As datas permitidas para a 
opção pelo débito automático da primeira 
cota passam a ser até 10 de maio. Já quem 
enviar a declaração depois dessa data terá 
que fazer o pagamento da primeira cota por 
meio de Documento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (DARF). As pessoas que ti-
verem imposto a pagar poderão parcelar em 
até oito vezes e o pagamento pode ser feito 
via Pix.
A declaração é obrigatória para as pessoas 
que receberam rendimentos tributáveis su-
periores a R$ 28.559,70 em 2021. Para ati-
vidade rural, a obrigatoriedade é para quem 
teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 
no ano passado. Também devem fazer a de-
claração, os contribuintes com rendimentos 
isentos, não-tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, de mais de R$ 40 
mil; aqueles com patrimônio de mais de R$ 
300 mil e os que tiveram ganho de capital 
na alienação de bens ou direitos ou fi zeram 
operações na bolsa de valores, incluindo os 
dependentes.
Independente da renda, a declaração é obri-
gatória ainda para quem passou a residir no 
Brasil no ano passado e para quem vendeu 
imóveis residenciais e comprou outro até 
180 dias depois da venda.

Restituição
Apesar da prorrogação do prazo para envio 
da declaração, as restituições seguirão o 
cronograma anterior, sem alteração. Assim 
como ocorre desde 2019, neste ano serão 
cinco lotes. O pagamento do primeiro lote 
será no dia 31 de maio, seguindo a ordem de 
prioridade estabelecida em lei. O cronogra-
ma segue em 30 de junho (segundo lote), 29 

de julho (terceiro lote), 31 de agosto (quarto 
lote) e 30 de setembro (quinto lote).
Os que enviarem a declaração primeiro, re-
cebem a restituição também nos primeiros 
lotes. Neste ano, o contribuinte pode in-
formar sua chave Pix para recebimento da 
restituição. No entanto, essa chave precisa 
ser, necessariamente, o CPF do contribuinte. 
Número de celular, e-mail e chaves aleató-
rias não serão aceitas.
As outras opções de crédito em contas cor-
rentes e poupanças seguem valendo.  

Fonte: Receita Federal

Agronegócio brasileiro 
atinge novo recorde nas 

exportações 
Dados da Secretaria de Comércio de Rela-
ções Internacionais do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento revelam 
que as exportações do agronegócio atingi-
ram o montante recorde de US$ 14,53 bi-
lhões em março. O valor é 29,4% superior 
na comparação com o mesmo mês do ano 
passado. De acordo com o ministério, o au-
mento foi motivado pela elevação de 27,6% 
nos preços dos produtos. Já o volume expor-
tado cresceu de 1,4%.
Ainda de acordo com a Secretaria, as expor-
tações do agronegócio representaram 50% 
de todo o valor exportado pelo país em mar-
ço de 2022, um movimento alavancado pela 
alta recorde dos preços dos alimentos no ce-
nário global. Em relação às importações de 
produtos do agronegócio, as compras soma-
ram US$ 1,42 bilhões (alta de 5,9%).

Produtos 
Os produtos que lideram as exportações bra-
sileiras continuam sendo o complexo soja 
(grão, farelo e óleo), com valor recorde de 
US$ 7,56 bilhões. Isso responde por mais da 
metade do valor exportado de produtos do 
agronegócio em março. Só as vendas exter-
nas de óleo de soja passaram de US$ 117, 52 
milhões em março de 2021 para US$ 328,77 
milhões em março de 2022, alta de 179,8%, 
impulsionada pela redução na oferta de óleo 
de girassol, já que o maior produtor e expor-
tador mundial é a Ucrânia, que enfrenta um 
confl ito com a Rússia.
Quanto às carnes, as exportações ultrapas-
saram, pela primeira vez, a marca de US$ 
2 bilhões para meses de março (US$ 2,10 
bilhões). A carne bovina foi o produto mais 
exportado, com recorde de US$ 1,11 bilhão 
e 191,58 mil toneladas exportadas, puxado 
pela demanda chinesa.
A China continua sendo o principal destino 
dos produtos do setor, apesar de uma queda 
na participação nas compras do agronegócio 
entre março de 2021 (42,3% de participação) 
e março de 2022 (41,4% de participação).

Com informações da Casa Civil

Lei institui o Dia Nacio-
nal de Luta contra Endo-

metriose

O Presidente da República, Jair Bolso-
naro, sancionou a lei que institui o Dia 
Nacional de Luta contra Endometriose 
e a Semana Nacional de Educação Pre-
ventiva e de Enfrentamento à Endome-
triose. A data será celebrada no dia 13 
de março, com o objetivo de chamar a 
atenção para os problemas causados 
pela doença. A sanção foi publicada na 
terça-feira (12/04), no Diário Ofi cial da 
União (DOU).

A legislação determina ainda que o Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) e o Mi-
nistério da Saúde (MS) serão os respon-
sáveis por divulgar, prestar informações 
e orientar mulheres que buscam alterna-
tivas para a infertilidade e sensibilizar 
todos os setores da sociedade para o 
problema da endometriose.

A doença
Silenciosa e dolorosa, a endometriose 
causa diversos problemas na vida da 
mulher. No Brasil atinge cerca de 7 mi-
lhões, o que resulta aproximadamente 
em 1 a cada 10 mulheres em idade re-
produtiva. Levantamento da Sociedade 
Brasileira de Endometriose (SBE) reve-
la ainda que mais de 60% das mulheres 
desconhecem os sintomas do problema.

A endometriose é uma doença infl ama-
tória, causada por células do endométrio 
que, em vez de serem expelidas durante 
a menstruação, se deslocam no sentido 
oposto e caem nos ovários ou na cavida-
de abdominal, onde voltam a se multi-
plicar, provocando sangramento.

Muito frequente no período reprodutivo, 
a doença atinge desde a adolescência até 
a transição para a menopausa. A mulher 
pode apresentar cólica intensa durante 
a menstruação e, na endometriose, esse 
sintoma é constante e progressivo, vai 
aumentando a intensidade e geralmente 
começa mais tardiamente.

Outros sintomas que também podem ser 
sinais de alerta para a doença são dor e 
sangramento intestinal e urinários du-
rante o período menstrual, difi culdade 
para engravidar e a infertilidade.

Com informações do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos
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Ibama autoriza obra 
de alargamento e apro-
fundamento do canal de 
acesso ao Porto de São 

Francisco do Sul
A profundidade do canal externo da 
Baía da Babitonga, no acesso ao Com-
plexo Portuário de São Francisco do 
Sul, passará dos atuais 14 metros para 
16 metros. A obra permitirá a navegação 
de embarcações com até 366 metros de 
comprimento, que possuem calados de 
14,8 metros. Atualmente, o Porto recebe 
navios com até 310 metros de compri-
mento.

O empreendimento foi autorizado, esta 
semana, pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente (Ibama), após o órgão 
analisar projeto, encaminhado em 2015, 
com o levantamento dos impactos am-
bientais, realizado pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Hidroviárias e pelo 
Porto de São Francisco do Sul.

As obras estão planejadas para começar 
ainda neste ano: a primeira etapa é a su-
avização da curva do canal externo, com 
seu alargamento, o que irá facilitar a en-
trada e saída dos navios que hoje ope-
ram no Complexo, e outros de maiores 
dimensões, além de melhorar a seguran-
ça da navegação

A segunda etapa da obra será o alarga-
mento do canal de acesso externo e do 
realinhamento do seu trecho inicial, exe-
cutando o aprofundamento para 16 me-
tros.

Para a realização destas etapas, deverá 
ser contratada uma empresa especiali-
zada que fará um levantamento batimé-
trico, o que determinará as dimensões 
exatas do novo leito desse trecho dos 
acessos aquaviários e também quanto 
sedimento será extraído.

Engordamento de praia
Estima-se que serão removidos cerca de 
15 milhões de metros cúbicos de mate-
rial. Parte desses sedimentos deve ser 
utilizado para o engordamento da faixa 
de areia da orla do Município de Itapoá 
que, nos últimos anos, tem sofrido com 
erosão marítima.
O acordo para o uso benéfi co do sedi-
mento dragado foi assinado em dezem-
bro de 2021 entre o Porto de São Fran-

cisco e a prefeitura do Norte catarinense 
e conta com o aval do Ibama, pois Ita-
poá tem licenciamento ambiental para 
receber o material removido.
“Será a primeira vez no Brasil que os 
sedimentos de uma dragagem portuá-
ria terão como destino o alargamento 
de uma praia”, salienta o presidente 
do Porto de São Francisco, Cleverton 
Vieira. “Ao invés de dispensar a areia 
num bota-fora marinho,vamos aprovei-
tar este material de ótima qualidade em 
benefício das praias de Itapoá, o que fa-
vorecerá o turismo da região”, comple-
menta Vieira.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Porto 
de São Francisco do Sul

Governo do Estado au-
toriza reajuste para apo-
sentados e pensionistas

O Governo do Estado publicou nesta 
quarta-feira, 20, decreto que autoriza 
um reajuste de 28,1% para aposen-
tados e pensionistas sem paridade 
que recebem seus vencimentos pelo 
Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina (IPREV). Trata-se da 
reposição infl acionária dos anos de 
2017 a 2021. O reajuste tem como 
base a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) do 
período.

O governador Carlos Moisés destaca 
que a reposição será retroativa ao mês de 
janeiro de 2022. Segundo ele, o reajuste 
só foi realizado neste ano por conta da 
Lei Federal 173, que impediu aumentos 
para funcionários públicos até dezem-
bro de 2021. Antes disso, entre 2017 e 
2019, o Estado estava impossibilitado de 
oferecer os reajustes por estar acima do 
limite prudencial com relação às despe-
sas com pessoal. Nesses casos, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) veda as 
reposições infl acionárias.

O presidente do IPREV, Marcelo Pa-
nosso Mendonça, conta que apenas 
cerca de 3,5% dos aposentados não 
possuem paridade e serão benefi cia-
dos com a medida. São 1.801 pes-
soas. No caso dos pensionistas, esse 
índice sobe para 57,8%, em um total 
de 5.654 benefi ciados. Mendonça diz 
ainda que o impacto da correção será 
de R$ 125 milhões por ano para o 
Executivo.

A Secretaria de Estado da Adminis-
tração recorda que os aposentados e 
pensionistas que possuem paridade 
com os servidores ativos foram com-
templados pelos aumentos salariais 
aprovados no fi nal de 2021 pela As-
sembleia Legislativa. O reajuste dos 
aposentados e pensionistas sem pa-
ridade está amparado pela Lei Com-
plementar Estadual 412/2008. Cabe 
ao governador, via decreto, autorizar 
o reajuste, conforme o INPC do período.

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secreta-
ria de Estado da Comunicação - SECom

Equipe técnica fi scaliza 
obras de interligação de 
gás canalizado na Serra 

catarinense
Uma equipe técnica da Agência de Re-
gulação de Serviços Públicos de Santa 
Catarina (Aresc) cumpriu roteiro de vi-
sitas técnicas na Serra catarinense. Os 
trabalhos compreenderam na fi scaliza-
ção operacional das obras de interliga-
ção da rede principal de distribuição de 
gás natural à rede isolada de Lages.

As atividades fi scalizatórias seguiram 
com as inspeções dos trechos entre Pou-
so Redondo e Ponte Alta, para conclusão 
fi m deste ano; Ponte Alta e Otacílio Cos-
ta (conclusão para dezembro de 2023); 
e, por fi m, trechos entre Otacílio Costa 
e Lages, onde teve uma reavaliação de 
rota para uma melhor efi ciência na apli-
cação do investimento. Esse projeto está 
previsto para ser fi nalizado segundo se-
mestre deste ano.

Após término dessas obras de interli-
gação, a rede isolada de Lages fi cará 
conectada à rede principal, não sendo 
necessário o transporte do gás pelas car-
retas. 

A rede de Lages foi a primeira rede iso-
lada de Gás Natural de Santa Catarina 
e faz parte do projeto de interiorização 
da SCGÁS, que objetiva levar o insumo 
para novas regiões catarinenses que fi -
cam mais distantes do gasotudo. 

Fonte: Assessoria de Comunicação - 
Aresc

Prodec aprova mais in-
vestimentos privados em 

Santa Catarina

Com uma previsão de cerca de R$ 813,3 
milhões em investimentos privados no 
estado e quase 170 empregos diretos, 
a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (SDE) 
aprovou, por meio do Programa de De-
senvolvimento da Empresa Catarinense 
(Prodec), a expansão e modernização de 
cinco empresas em Santa Catarina. 

Os projetos foram autorizados durante 
reunião com os representantes do Con-
selho Deliberativo do Prodec, que é co-
ordenado pela Diretoria de Empreende-
dorismo e Competitividade da SDE.

Oeste
O primeiro projeto envolve a expansão 
de uma empresa de móveis que atua no 
mercado de colchões e acessórios e está 
localizado no município de Anchieta. 
Com investimentos previstos de R$ 4,5 
milhões, o estabelecimento deve criar 
10 empregos diretos. Além disso, uma 
Companhia de instalações elétricas em 
Maravilha vai investir R$ 26,3 milhões 
e gerar 47 empregos diretos.
Em Vargem Bonita, cerca de R$ 743 mi-
lhões vão para a expansão da capacida-
de de produção e sufi ciência energética 
de estabelecimento que atua no ramo de 
papel e embalagens. 

Sul
Na região de Içara, uma empresa de 
embalagens prevê a expansão e moder-
nização na produção de produtos biode-
gradáveis com novas linhas inovadoras 
e sustentáveis. Os investimentos totais 
são de R$ 4,4 milhões com a geração de 
42 empregos diretos.

Vale do Itajaí 
Em Pomerode, mais de R$ 35 milhões 
vão ampliar a fabricação de bombas de 
fusos e peças com geração de 60 empre-
gos diretos em estabelecimento que tem 
sede na Alemanha.

Sobre o Prodec 
Coordenado pela SDE e Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEF), o Programa 
de Desenvolvimento da Empresa Cata-
rinense concede incentivo do pequeno 
ao grande investimento para implanta-
ção ou expansão de empreendimentos 
industriais que vierem produzir e gerar 
emprego e renda no estado. O programa 
existe desde 1988 e tem como premissa 
aportes que priorizem sustentabilidade, 
inovação e instalações em regiões com 
baixo IDH e que incentivem o desenvol-
vimento das cidades.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Se-
cretaria do Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável - SDE 
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Fiesc abre curso para alta 
lideranças de empresas de SC

A Federação das Indústrias (Fiesc) deu 
início nesta segunda, 18, ao programa 
Master in Business Reinvention (MBR). 
O curso de pós-graduação lato sensu 
visa capacitar equipes de alta liderança 
de empresas catarinenses para planejar 
e desenvolver um roadmap para a rein-
venção da indústria. Participam desta 
primeira turma executivos do setor têx-
til, moda, confecção, couro e calçados 
de Santa Catarina. “A indústria de Santa 
Catarina tem uma participação funda-
mental no desenvolvimento socioeco-
nômico do estado. Nosso objetivo com 
essa formação é ajudar a encontrar um 
caminho que amplie a participação do 
setor têxtil na economia catarinense, 
especialmente no comércio internacio-
nal. Sabemos do potencial que temos 
para nos destacar”, frisou o presidente 
da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, que 
participou da abertura do curso nesta 
segunda (18). O programa Travessia, 
lançado há dois anos no meio da pande-
mia causada pelo coronavírus, é o que 
guia as formações oferecidas por meio 
da Escola de Negócios, como lembra o 
diretor de inovação José Eduardo Fia-
tes. “Fomos mobilizados a reinventar 
a economia catarinense, a alavancar o 
desenvolvimento social e econômico. 
Temos que desenvolver nossos negócios 
no mesmo ritmo. Por meio da formação, 
integrada à aplicação prática e com foco 
numa realidade ousada, vamos promo-
ver o processo de reinvenção. É o está-
gio mais avançado em termos de revisão 
de estratégia de uma empresa”, disse, 
reforçando ainda que, ao fi nal do curso, 
as 15 empresas participantes terão um 
novo perfi l. São curadores deste pro-
grama José Eduardo Fiates, diretor de 
Inovação da FIESC; Amélia Malheiros, 
head do MBR PRIORI Moda; Rodrigo 
Fumo, head do pilar de Transformação 
e Negócio; e Tiago Grandi, consultor da 
Stratega - empresa parceira na cocriação 
do programa. Outros especialistas e pro-
fessores confi rmados são Andrea Bisker 
(consumo e mercado), Reinaldo Coe-
lho (Finanças), Enrico Cietta (Modelos 
de Negócio Têxtil) e Rodrigo Tavares 
(ESG - NOVA de Lisboa).
  
Robô nas contas públicas
A Controladoria-Geral do Estado, com 
apoio da Fapesc, desenvolveu um robô 
para auxiliar os auditores na coleta de 
informações sobre compras governa-
mentais. O bot foi batizado de Cintia, 
sigla para Coleta de Informações para 
Tratamento Inteligente e Análise. No 
seu primeiro trabalho, o robô vasculhou 
e organizou as informações de 12.500 

solicitações de licitações autorizadas 
pelo Grupo Gestor de Governo (GGG) 
e publicadas no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE) em 2021. São mais de R$ 15 bi-
lhões em compras.

Alerta Epidemiológico
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
lançou a Matriz de Alerta Epidemioló-
gico (MAE) Covid-19 para auxiliar nas 
medidas de prevenção. As atualizações 
serão semanais, toda segunda-feira. Os 
níveis de alerta podem ser baixo, médio 
ou alto, que serão determinados pelas ta-
xas de incidência de casos de Covid-19 
e de casos hospitalizados de SRAG por 
Covid-19; além das coberturas vacinais 
do esquema primário e da dose de refor-
ço; todos observados por município de 
residência.

Biodiversidade
No Dia Internacional da Terra, come-
morado no dia 22 de abril, a Assembleia 
Geral da ONU promove um diálogo 
interativo em Nova York. O tema deste 
ano é “Harmonia com a Natureza e a 
Biodiversidade: Contribuições da Eco-
nomia Ecológica e do Direito Centrado 
na Terra”. Marcos José de Abreu, o Mar-
quito, vereador pelo PSOL em Florianó-
polis, é um dos painelistas e falará sobre 
a experiência legislativa da aprovação 
da Emenda à Lei Orgânica do municí-
pio.

Nova Veneza
A Rodovia Monsenhor Quinto David 
Baldessar, a SC-443, na Capital da Gas-
tronomia Típica Italiana, em Nova Ve-
neza, será pavimentada. O edital de li-
citação para a obra foi autorizado pelo 
governador Carlos Moisés, na noite 
desta segunda-feira, 18, durante o lan-
çamento do pacote de investimentos de 
mais de R$ 40 milhões no município. Os 
recursos previstos são nas áreas de edu-
cação, turismo, esporte, meio ambiente e 
mobilidade urbana e outros setores. São 
mais de 40 obras que estão sendo execu-
tadas ou vão começar neste ano.

Udesc
A Udesc vem realizando inaugurações 
de prédios e de reformas importantes 
para as atividades da instituição e o de-
senvolvimento da sociedade catarinen-
se, nas unidades de Joinville, Balneário 
Camboriú, Laguna e Ibirama, e também 
fez assinaturas de ordens de serviço para 
novas construções. Os investimentos 
em obras concluídas e previstas somam 
quase R$ 50 milhões, com a maior par-
te desse valor oriunda de recursos da 
Udesc, e benefi ciarão ações de ensino, 
pesquisa e extensão e atividades admi-
nistrativas.

Alesc mantém veto parcial a 
projeto sobre alíquotas de ICMS 

Com 19 votos a favor e 13 contrários, 
o Plenário da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina manteve nesta terça-
-feira (19) o veto parcial ao Projeto de 
Lei (PL) 449/2021, que altera cinco leis 
de natureza tributárias, a maioria delas 
referentes a benefícios fi scais de ICMS. 
Eram necessários 21 votos contrários 
para a rejeição da matéria.
O veto atingia emendas apresentadas 
pelos deputados ao projeto, aprovado 
no fi m do ano passado, que tratavam de 
alterações de alíquotas de ICMS para o 
setor de bares, restaurantes e estabeleci-
mentos similares, assim como produtos 
como leite e farinha de trigo. Pontos re-
ferentes ao Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD) e ao Impos-
to sobre Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) também estavam na 
matéria.
O presidente da Alesc, deputado Moacir 
Sopelsa (MDB), esclareceu que a vota-
ção do veto ocorreu em função do esgo-
tamento do prazo de 10 sessões, previs-
to no Regimento Interno do Parlamento, 
e de um acordo de líderes. Ele ressaltou 
que o Executivo encaminhou na semana 
passada um projeto de lei (PL 78/2022) 
que atende parte das reivindicações dos 
setores atingidos pelo veto parcial, re-
sultado de negociações entre o governo 
e os empresários, com participação da 
Assembleia.
“Esse projeto atende bares e restaurantes 
na parte dos alimentos, coloca o leite de 
volta à cesta básica e atende os produto-
res de farinha de trigo”, disse Sopelsa. 
“Conseguimos parcialmente atender os 
pleitos de todos”. A expectativa, segun-
do o presidente, é votar o PL 78/2022 já 
na próxima semana.  No placar da de-
liberação do veto, as bancadas do PL, 
do União Brasil e do Novo votaram pela 
rejeição da matéria. O líder do Gover-
no, deputado José Milton Scheff er (PP), 
ressaltou a necessidade da manutenção 
do veto para a votação do PL 78/2022. 
“O governo fez a parte dele ao encami-
nhar o projeto”, disse. “Ao votar esse 
veto, estamos abrindo caminho para que 
o leite volte para a cesta básica, redu-
zindo o ICMS da alimentação em bares 
e restaurantes.”

6ª Festa da Madeira
Otacílio Costa, na Serra catarinense, 
promove de 29 de abril a 1º de maio a 
6ª edição da Festa Nacional da Madeira, 
evento que marca os 40 anos de eman-
cipação político-administrativa do mu-
nicípio, e o Fórum Brasileiro do Pinus. 
O prefeito Fabiano Baldessar de Souza 

(MDB), a rainha Naila Faria de Souza e 
as princesas Liriel Valin Justen e Edu-
arda Zuchinalli ocuparam a tribuna, na 
tarde desta terça-feira (19), para divul-
gar o evento e convidar os deputados a 
prestigiarem a festa.

Meio Oeste (1)
O governador Carlos Moisés cumpre 
agenda no Meio Oeste. Na sexta-feira, 
22, o atendimento à imprensa acontece 
às 9h45, no Centro de Eventos de Pira-
tuba. A partir das 10h será realizada a 
assinatura de ordem de serviço para exe-
cução das obras na rodovia O grande di-
ferencial dessa obra são os 13 km de ter-
ceiras faixas, ou seja, ¼ da rodovia com 
terceira faixa. No perímetro urbano de 
Piratuba estão previstas melhorias como 
passeios compartilhados, com foco na 
segurança viária, e todo o sistema de 
drenagem.

Meio Oeste (2)
Depois de Piratuba, o governador par-
ticipa da inauguração das obras de pa-
vimentação da SC-390 trecho de Anita 
Garibaldi a Celso Ramos, num investi-
mento de R$ 45 milhões num trecho de 
24,807 km. Em seguida, o roteiro pre-
vê deslocamento para Abdon Batista, 
onde Carlos Moisés participa da Aber-
tura Ofi cial da 4ª Expo Abdon Batista, 
alusiva aos 33 anos de aniversário do 
município. Lá acontece a autorização de 
lançamento do Edital de Licitação para 
execução das obras de implantação e 
pavimentação rodovia SC 456 – trecho 
Abdon Batista – Vargem.

Investimentos
Com uma previsão de cerca de R$ 813,3 
milhões em investimentos privados no 
estado e quase 170 empregos diretos, 
a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (SDE) 
aprovou, por meio do Programa de De-
senvolvimento da Empresa Catarinense 
(Prodec), a expansão e modernização de 
cinco empresas em Santa Catarina. Os 
projetos foram autorizados durante reu-
nião com os representantes do Conselho 
Deliberativo do Prodec, que é coordena-
do pela Diretoria de Empreendedorismo 
e Competitividade da SDE.

Jaguaruna
Mais duas etapas estão sendo cumpridas 
para a concessão do Aeroporto Regional Sul 
Humberto Ghizzo Bortoluzzi de Jaguaruna: 
está aberta a consulta pública, e agendada, 
para o dia 4 de maio, a audiência pública que 
vai discutir o assunto. Com isso, a previsão 
é de que o edital de licitação seja lançado até 
agosto deste ano. 
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Espaço do Campo

Goiaba-serrana, energia 
solar no campo, Epagri-
Tec e rizicultura são te-

mas da TV Epagri

O SC Agricultura dessa semana des-
taca o cultivo da goiaba-serrana! De 
março a maio, produtores colhem a 
fruta típica do Planalto de Santa Ca-
tarina. A goiaba-serrana é nativa do 
sul do Brasil, tem aroma intenso, é 
muito saborosa e é considerada pelos 
pesquisadores como a superfruta do 
futuro. Confi ra como está a safra des-
te ano.

Energia solar no campo! A cena é 
cada vez mais comum no meio rural 
de Santa Catarina: células fotovoltai-
cas reduzindo custos de produção e 
aumentando os lucros no agronegó-
cio. Veja como a Epagri atua diante 
dessa tendência na produção agrícola.

EpagriTec: informação ao alcance 
de todos, com praticidade e credibili-
dade. Conheça a nova plataforma de 
conteúdo técnico da Epagri. Por meio 
de fotos, vídeos e arquivos, os dados 
chegam de forma rápida e simples 
para agricultores, técnicos e estudan-
tes.

E ainda, tem orientações sobre ma-
nutenção da máquina colhedora de 
arroz. Com o fi nal da colheita, é hora 
dos cuidados da entressafra. Confi ra 
algumas dicas que podem evitar mui-
ta dor de cabeça no campo.

Acompanhe esses e muitos outros as-
suntos no canal de vídeos da Epagri, 
no youtube

Cidasc recebe prefeito 
de São João do Itaperiú 
para discutir ações de 
defesa agropecuária

O presidente da Cidasc, Junior Kunz, 
recebeu a visita do prefeito de São João 
do Itaperiú, Clézio José Fortunato. 

Durante a recepção, o prefeito Clézio 
fez uma breve apresentação do muni-
cípio, dando destaque para a produção 
agropecuária de São João do Itaperiú, 
cidade com o título de Capital Catari-
nense da Carne Bovina e Ovina. “As 
principais atividades econômicas estão 
concentradas na agricultura e pecuária, 
com destaque para a produção de bana-
na. Outra atividade relevante no muni-
cípio é o abate de bovinos e ovinos. A 
produção agropecuária colabora direta-
mente com o desenvolvimento da nossa 
cidade”, destacou Clézio.

Em pauta, estavam as atividades de de-
fesa agropecuária realizadas pela Cidasc 
e os principais eventos agropecuários de 
São João do Itaperiú.

Durante a reunião, Junior Kunz rea-
fi rmou o compromisso com as ações 
de defesa agropecuária realizadas pela 
companhia. “São João do Itaperiú é um 
município pequeno, mas com expressi-
va produção agropecuária. A Cidasc tem 
feito um excelente trabalho na defesa 
sanitária animal, vegetal e inspeção de 
produtos de origem animal em todas as 
regiões. Para mim, como gestor públi-
co, é muito importante a parceria entre 
estado e município no alcance dos bons 
resultados. Quero que a Cidasc seja par-
ceira dos municípios e que continue a 
contribuir para o desenvolvimento de 
todas as regiões”, disse o presidente.

Fonte: Assessoria de Comunicação – 
Cidasc

Morangos vermelhos, suculentos e nu-
tricionalmente equilibrados atraem os 
consumidores nas prateleiras de horti-
frúti. Mas não são apenas as caracterís-
ticas físicas do produto que importam. 
Saber de onde o produto veio, de que 
forma foi cultivado, por quem foi colhi-
do e embalado e como chegou até os es-
tabelecimentos comerciais também são 
critérios preponderantes na escolha dos 
consumidores mais atentos.
Elevar os padrões de qualidade de mo-
rangos com agregação de valor, permi-
tindo a rastreabilidade de todas as etapas 
de produção, é apenas uma das vanta-
gens de uma produção integrada, já que 
os benefícios também se apresentam 
para os produtores. No campo, a pro-
dução integrada ao ambiente específi co 
do cultivo reduz custos de produção; 
permite a conservação ambiental; traz 
segurança para o trabalhador rural, ren-
tabilidade da lavoura e maior desenvol-
vimento regional.   
O cenário de ganha-ganha na produção 
integrada do morango (PIMo) foi discu-
tido no IX Simpósio Nacional do Mo-
rango, realizado virtualmente com trans-
missão pelo Youtube da Embrapa.

A produção de morangos neste sistema 
comprovado de pesquisa e inovação a 
partir de boas práticas agrícolas permi-
te a integração sócio-econômica e am-
biental da região. Assim, se o produtor 
optar por seguir rigorosamente os crité-
rios técnicos desenvolvidos a partir de 
aplicação em unidades-piloto, terá um 
mercado diferenciado para sua produção 
estando apto a receber o selo Brasil Cer-
tifi cado: Agricultura de Qualidade.
“A IN nº 17 foi criada no fi m de 2021 
e começou a valer neste ano de forma 

a atender a certifi cação de mais de 2 
milhões de kg de morangos por ano”, 
explicou a agrônoma da Embrapa Fa-
goni Calegario, pesquisadora frente às 
pesquisas da tecnologia da produção 
integrada. 

Como funciona a produção 
integrada (PI)?

As normas técnicas de produção são tes-
tadas e validadas a partir da aplicação 
em unidades-piloto. Neste processo, são 
utilizadas as mais adequadas tecnolo-
gias, buscando a racionalização de pro-
dutos agroquímicos, o monitoramento 
da água, do solo, da cultura, da pós-co-
lheita e a implantação de registros em 
todas as fases de produção para obten-
ção da rastreabilidade.
Ao fi nal do trabalho, estarão disponí-
veis para os produtores todas as orien-
tações estabelecidas para o sistema de 
Produção Integrada: normas técnicas 
específi cas, grade de agroquímicos, lis-
tas de verifi cação, cadernos de campo, 
cadernos de pós-colheita e cadernos de 
agroindustrialização, todos aprovados e 
homologados pelo Ministério da Agri-
cultura.
A adesão é voluntária, mas quem optar 
por seguir o modelo de produção , e se-
guir todos os critérios estabelecidos nas 
normas técnicas, permitirá o seu reco-
nhecimento pelo consumidor a partir do 
selo Brasil Certifi cado: Agricultura 
de Qualidade. A certifi cação faz parte 
do Programa de Avaliação da Conformi-
dade da Produção Integrada para todos 
os produtos do setor agropecuário no 
Brasil e é emitido pelo Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro) após acreditação por em-
presa de terceira parte habilitada.

Morango em produção integrada promove o desen-
volvimento sustentável
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Esportes

Vem aí... nos dias 21 e 22 de maio de 
2022 mais um grandioso festival espor-
tivo de futebol de campo promovido 
pela associação de futebol Hlera Coru-
pá, local: Sociedade Esportiva e Recre-
ativa Floresta bairro Ano Bom Corupá. 
No local completo serviço de bar e co-
zinha, o tradicional churrasco e música 
ao vivo com o animasom. Não fi que de 
fora dessa festa, traga sua família e di-
virta-se.

4ª Copa MIX de Voleibol 
Misto – Resta uma vaga

Restando pouco mais de um mês para 
a sua realização, a 4ª Copa MIX de Vo-
leibol Misto já conta com sete equipes 
confi rmadas (Mix (Corupá); Condores 
(Blumenau); Top Vôlei (Jaraguá do 
Sul); Jaraguá Wolves  (Jaraguá do Sul); 
Vôlei Guara (Guaramirim); Voleizeros 
(Jaraguá do Sul); e Uninter (Joinville)), 
repetindo o sucesso de sua última edi-
ção. A expectativa é pelo preenchimen-
to da última vaga possível, enquanto a 
equipe organizadora cuida dos detalhes 
para que esta competição, que agita os 
amantes desta modalidade esportiva, se 
prepara para receber a todos oferecendo 
uma competição de ótimo nível técnico.

As inscrições para o Bananalama 2022 
começaram nesta segunda-feira(18). A 
14ª edição do "maior e melhor encontro 
de trilheiros do mundo" será realizada 
de 14 a 17 de julho, em Corupá (SC). 
Para participar do evento, basta acessar 
os sites www.bananalama.com.br ou 
www.eventos.sportbay.com.br/eventos/
bananalama e garantir a vaga. Neste 
ano serão 11 motos 0km em prêmios, o 
que totaliza R$ 292 mil reais. A expec-
tativa é reunir mais de 5.000 trilheiros 
com motos, quadriciclos e UTVs.

A inscrição dá direito a credencial de 
entrada ao parque do evento para todos 
os dias; café da manhã e almoço no do-
mingo (17/7); lanche e hidratação no 
ponto de neutro da trilha; uma diária de 
estacionamento e, claro, a concorrer ao 
sorteio das 11 motos 0km, sendo seis 
Yamaha TT-R 230, quatro CRF 250 Pro 
e uma KTM 450 EXC-F.

Na última edição do Bananalama em 
2019, o primeiro lote das inscrições es-
gotou em menos de 24 horas. "Estamos 
preparados para atender o máximo de 
pessoas nesta segunda-feira (18), data 
da abertura das vendas dos ingressos. 
Ficamos dois anos sem poder realizar 
o evento e a expectativa é grande para 
esse retorno", ressalta o organizador 
Eduardo Appel.

A programação do Bananalama 2022 
terá também várias atrações, como 
shows musicais; apresentações de ma-
nobras radicais; o Bananalama Expo, 

Bananalama 2022 - inscrições abertas
feira de produtos e serviços ligados ao 
mercado off -road, além do compro-
metimento em manter o trabalho de 
sustentabilidade, através da gestão de 
resíduos e selo "aterro zero".

O Bananalama 2022 é um oferecimen-
to da Sportbay, com patrocínio também 
da CFMOTO. A realização é da Arse-
nal Eventos de Ativação e a operação 
da trilha é do Clube de Trilheiros Ba-
nanalama de Corupá (SC). 

Serviço:
14ª edição do Bananalama
Data: 14 a 17 de julho de 2022
Local: Seminário Sagrado Coração 
de Jesus – Corupá (SC)
Inscrições: A partir de 18 de abril, 
às 19h
www.bananalama.com.br
www.eventos.sportbay.com.br/
eventos/bananalama

Valores:
1º lote – R$ 179 – limitado a 1.000 
inscrições
2º lote – R$ 199 – limitado a 1.000 
inscrições
3º lote – R$ 219 – limitado a 1.000 
inscrições
Após os três primeiros lotes – R$ 
230

Com informações: Carolina Yada
Jornalista, assessora de imprensa e 
produtora de conteúdo

Vem aí a Schützenplatz

O evento que dará o ponta pé das co-
memorações da Festa dos Atiradores 
é o Schützenplatz (Schützen na Pra-
ça), agendado para o dia 30 de abril, 
das 10 às 14h, na Praça Ângelo Pia-
zera, em frente ao Museu Histórico.

O objetivo do evento é promover a 
festa, congregar as sociedades e a co-
munidade num evento ao ar livre e 
apresentar ao público, no Calçadão 
central, uma tradicional Marcha de 
Rei e Rainha, apresentações musicais 
e de dança folclórica e gastronomia.
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Cultura

Tá Todo Mundo Louco: 
Paulinho Mixaria

Data: 19/05/2022
Horário: 20:30
Local: Grande Teatro
Estacionamento Gratuito no Local
Com humor simples e versátil, Paulinho 
Mixaria conta causos e encanta toda a 
família em um show sem apelações e 
palavras fúteis.
Garanta seu ingresso na bilheteria 
SCAR!

A Escola Bolshoi anun-
ciou seu próximo espetá-

culo! 
Nos dias 11 e 12 de maio, às 20h, no 
Teatro Juarez Machado, em Joinville, a 
Escola Bolshoi apresenta o espetáculo: 
Paquita Grand Pas e Romeu e Julieta. O 
amor está no ar.
O público vai se emocionar com essa 
apresentação. 

ATO I 
A Escola Bolshoi, apresenta o trecho 
mais tradicional e dançado pelas com-
panhias do mundo, o Grand Pas do balé 
Paquita. A parte mais clássica e virtuosa 
do balé, composta pelo entrée, adágio, 
variações e coda. 
A remontagem desse espetáculo, contou 
com experiência dos professores da Es-
cola Bolshoi. A cenografi a retrata o salão 
de baile de um palácio, com luxuosos 
lustres. Os fi gurinos foram confecciona-
dos pela estilista da Escola Bolshoi, Gala 
Orekova, que buscou inspiração nos 
trajes da época, volumosos, elegantes e 
dignos. 

ATO II
O momento de arrebentar os corações 
apaixonados. O clássico Romeu e Julieta 
em versão contemporânea do coreografo 
William Almeida. Mantendo a essência 
da história de “Romeu e Julieta”, onde 
o casal apaixonado não pode se casar, 
William buscou trazer o romance para 
os dias atuais, em um balé neoclássico. 
O balé retrata a história de amor, com 
músicas de Prokofi ev, e as brigas de gan-
gues rivais que se odeiam, e que fazem 
de tudo para que Romeu e Julieta não 
fi quem juntos. Além dos personagens 
principais, Teobaldo, primo de Julieta, e 
Mercúcio, amigo de Romeu, fazem parte 
da trama, onde a emoção promete afl orar 
e transbordar por meio da arte.

Os ingressos já estão disponíveis no en-
joyticket! Corra e garanta o seu e da sua 
amada ou do seu amado!

#BolshoiBrasil #ballet #dança

Biblioteca Pública abriu 
inscrições para desafi o 

Desenho do Livro que eu 
Li - Inclusivo

No Dia Nacional do Livro Infantil, 18 
de abril, a Biblioteca Pública de San-
ta Catarina (BPSC) lançou a 3ª Edição 
do Desafi o da BPSC: Desenho do Li-
vro que eu Li - Inclusivo. O concurso 
é voltado a crianças e adolescentes com 
idades entre 0 e 14 anos, que tenham ou 
não algum tipo de defi ciência (física, vi-
sual, intelectual, auditiva ou múltipla), 
residentes em Santa Catarina. Os parti-
cipantes podem se inspirar em algum li-
vro que leram e que gostariam de repre-
sentar em forma de desenho. A inscrição 
é gratuita.

Acesse o regulamento em: https://cultu-
ra.sc.gov.br/noticias/23456-bpsc-desa-
fi o-iii. O desafi o está dividido em quatro 
categorias:

• Categoria A – de 0 a 9 anos completos 
ou a completar no ano de 2022
• Categoria B – de 10 a 14 anos comple-
tos ou a completar no ano de 2022
• Categoria C – de 0 a 9 anos completos 
ou a completar no ano de 2022, com de-
fi ciência.
• Categoria D – de 10 a 14 anos comple-
tos ou a completar no ano de 2022, com 
defi ciência

As inscrições devem ser feitas no formu-
lário disponibilizado em https://cultura.
sc.gov.br/noticias/23456-bpsc-desafi o-
-iii, até as 23h59 do dia 7 de setembro, 
ou até o limite de 500 inscrições. Ape-
nas o representante legal do participante 
poderá fazer a inscrição e cada uma po-
derá inscrever apenas um (01) desenho.

Serão premiados os três primeiros lu-
gares de cada categoria. Cada vencedor 
receberá um kit de livros. Os primei-
ros lugares de cada categoria receberão 
também três ingressos para o Parque 
Beto Carrero World, sendo dois para o 
vencedor e seu responsável e um para 
o professor.  A Fundação Catarinense 
de Cultura (FCC), por meio da BPSC, 
também entregará um kit de livros à Bi-
blioteca da escola onde cada vencedor 
estuda.

Em caso de dúvida, entre em contato 
pelo e-mail artenabibliotecapublica@
gmail.com. 

Orquestra Filarmônica 
apresenta: Série Recitais 

Música de Câmara 

Um concerto único da Orquestra de 
Cordas com participação especial de 
Horácio Schaefer, Spalla da OSESP.

Garanta seu ingresso gratuito na bi-
lheteria da SCAR.
28 de abril, 19h
Pequeno Teatro

A Temporada 2022 da Orquestra Fi-
larmônica SCAR tem patrocínio das 
empresas Duas Rodas, WEG, Gru-
po Lunelli, Bold, Oxford, Flexível, 
Live!, Nanete Têxtil, Menegotti, Bil-
den, Caiman Têxtil e Ambiental por 
meio da Lei de incentivo à Cultura 
da Secretaria Especial da Cultura do 
Ministério do Turismo e do Governo 
Federal.

Peregrinação e Ação de 
Graças marca o dia 21 de 

abril

O dia 21 de abril, em celebração aos 16 
que o Servo de Deus Pe. Aloísio Boeing 
partiu, além da realização da Primeira 
Peregrinação da Rota do Padre Aloísio, 
foi marcado por diversas Missas, e mui-
tas orações.

A peregrinação realizada num percur-
so de 14,3 quilômetros, foi iniciada no 
Seminário Sagrado Coração de Jesus, 
em Corupá, e encerrada na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, 
quando aconteceu a celebração da pri-
meira Missa do dia.  Missa devocional 
do Servo de Deus Padre Aloísio Boeing.



 :: 11  Sexta-feira | 22 de abril de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Henrique VIII
Leituras complementares: Henrique 

VIII – Shakespeare; Este drama histórico re-
monta o polêmico reinado de Henrique VIII, 
que estabeleceu o rompimento da Inglaterra 
com a Igreja Católica e defi niu o monarca 
como líder da congregação Anglicana. Em 
cena, vemos os desdobramentos de seu di-
vórcio e os confl itos oriundos desse rompi-
mento com Catarina de Aragão, rainha por 
direito e herdeira do trono espanhol, bem 
como seu casamento com Ana Bolena, dama 
de honra de Catarina e depois mãe da futura 
rainha da Inglaterra, Elizabeth i. Em meio 
aos escândalos que se espalham pela corte, 
cria-se um ambiente repleto de acusações e 
conspirações. Em A famosa história da vida 
do rei Henrique VIII, William Shakespeare, 
com surpreendente maestria, nos apresen-
ta os bastidores da vida de uma das fi guras 
mais marcantes da história ocidental.

A República

A República é a obra mais importante 
de Platão fi lósofo grego que vivem entre os 
séculos V e IV antes de Cristo. De caráter 
político, prega um Estado ideal governa-
do por líderes justos, sábios e instruídos. 
Para Platão, o homem capaz de reunir es-
sas qualidades seria o fi lósofo. Ele mesmo 
teve a oportunidade de colocar em prática 
suas ideias, por três, todas fracassadas. Em 
A República Platão passa em revista todos 
os sistemas de governo existentes na época 
e analisa sobretudo a aristocracia, a oligar-
quia, a democracia e a ditadura. Ainda que 
reconheça que sua república é uma utopia, 
defende que esse seria o único caminho para 
uma sociedade perfeita. À parte alguns prin-
cípios sociais inaceitáveis hoje, tudo é de 
tamanha atualidade que até parece retratar 
os nossos dias, apesar de ter sido escrita há 
mais de 2.300 anos.

Trilogia Divergente

Na Chicago futurista imaginada por 
Veronica Roth, a sociedade é dividida em 
facções – Abnegação, Amizade, Audácia, 
Franqueza e Erudição – e não pertencer a 
nenhuma delas é como ser invisível. Beatri-
ce Prior cresceu na Abnegação, mas o teste 
de aptidão por que passam todos os jovens 
aos 16 anos, numa grande cerimônia de ini-
ciação que determina a que grupo querem se 
unir para o resto de suas vidas, revela que 
ela apresenta inclinações para mais de uma 
facção, tornando-se uma divergente. E no 
mundo da adolescente, ser divergente não 
é apenas anormal, é perigoso: em uma so-
ciedade onde todos devem pertencer a um 
grupo, fugir ao padrão desperta o interesse 
dos líderes e pode representar uma ameaça 
ao status quo.

#metadeleitura2022 - Utopia

No fi nal de 2021 fi z uma lista dos livros que quero ler este ano. Não vai ser na se-
quência, pois vou pegando aquele que “sorri para mim”.

Comecei com Utopia, de Thomas More.
 A primeira coisa a se considerar ao ler 
a obra é entender o contexto histórico, 
então, se você ainda não leu nada re-
lacionado à época, não comece com a 
Utopia.
A Inglaterra estava num momento bem 
conturbado com o Rei Henrique VIII se 
colocando acima da Igreja Católica para 
conseguir a anulação de seu casamento 
com Catarina de Aragão, fracassos nas 
tentativas de invasão à França, início 
de seu governo absolutista. Tendo este 
cenário, entende-se o porquê de Thomas 
More colocar as situações descritas no 

país imaginário como sendo perfeitas.
More foi um intelectual da época, chegou a ser Chanceler do governo de Henrique 
VIII, mas sua não concordância com o rompimento com a Igreja Católico o levou à 
prisão e morte, tornando-o mártir.

A Utopia cutuca feridas abertas na so-
ciedade da época, mostrava todas as 
defi ciências da Inglaterra, França e 
outras potências da época. Como hu-
manista, More colocou o ser humano 
em primeiro lugar na escala de im-
portância no mundo, mas não só em 
relação aos benefícios e sim em res-
ponsabilidades morais e éticas. Longe 
de justifi car as ações humanas incon-
sequentes e sim responsabilizando-se 

pelo bem e pelo mal causado nas sociedades.

Lendo a Utopia, muito vem a mente algumas distopias (lugares imaginários com 
privação, opressão extrema e estado de desespero), são inversos que tem uma linha 
muito tênue os separando. Pois a sociedade perfeita simplesmente não existe, todas 
as sociedades tem falhas, quando o que se vende é uma utopia, é quase certo que 
se trata de uma distopia, a crueldade e rigidez sob o véu de uma suposta felicidade.
Temos sim um exemplo muito atual do que estou falando: Coreia do Norte, o país 
mais fechado do mundo. Eles tentam vender uma imagem de cidadãos felizes e 
prósperos enquanto a realidade é de fome e opressão.

Inclusive a palavra Utopia foi criada por More, pois não 
antes existia. Signifi ca o “não-lugar” ou “lugar que não 
existe”. Hoje a utilizamos para descrever sociedades ou 
lugares perfeitos, embora inexistentes.

Henrique VIII

Ilha de Utopia
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Turismo e Viagens
Por @val.destino

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

Hotéis brasileiros - ocu-
pação de até 90% no 

feriado de Páscoa

O feriado da Semana Santa deste ano 
registrou índices positivos para o setor 
hoteleiro do país. Segundo levantamen-
to do Ministério do Turismo, os meios 
de hospedagens dos principais destinos 
nacionais apresentaram taxa média de 
ocupação de 75%. Cidades como João 
Pessoa (PB) e Guarujá (SP) e todo o 
estado de Alagoas e o de Minas Gerais 
registraram números ainda maiores, 
chegando a 85% e 90% dos leitos reser-
vados, respectivamente.

Para o ministro do Turismo, Carlos Bri-
to, a tendência é de crescimento, visto 
que a cada dia as pessoas estão mais 
confi antes em voltar a viajar pelo país. 
“Com o bom andamento da vacinação 
contra Covid-19 no país e a adoção de 
protocolos sanitários estabelecidos pelo 
Ministério do Turismo, o setor hoteleiro 
vem sendo um dos principais impulsio-
nadores do turismo nacional. A nossa 
expectativa é de que a cada feriado, fi m 
de semana ou período de férias, esses 
índices possam ser superados e que esta 
maior movimentação seja sinônimo de 
emprego e renda para os brasileiros”, 
disse.

No Sul do país, a cidade de Gramado 
(RS) movimentou cerca de 40 mil pes-
soas e registrou taxa de ocupação de 
84%. No Rio de Janeiro, o estado teve 
80% de seus hotéis reservados, tendo 
a capital fl uminense superado a marca 
de 81%. Quem também obteve índices 
acima dos 80% foram as cidades pau-
listas de Ilha Bela e Campos do Jordão, 
conhecida como a Suíça Brasileira. No 
Maranhão, as cidades que circundam os 
Lençóis Maranhenses tiveram uma mé-
dia de 70% de reservas.

Na última semana, um levantamento 
também realizado pelo Ministério do 
Turismo apontou que a expectativa 
para o feriado de Páscoa era de que 
cerca de 1,3 milhão de passageiros 
passasse pelos principais aeropor-
tos do país entre os dias 14 e 18 de 
abril. O Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, no estado de São Pau-
lo, foi apontado como responsável 
pelo fl uxo mais intenso, com 330 mil 
viajantes, seguido por Congonhas, 
também em São Paulo, com 225 mil 
passageiros, além do Aeroporto de 
Brasília, com 154 mil pessoas.

Selo Turismo Responsável – O Mi-
nistério do Turismo recomenda uma 
série de medidas para uma viagem 
segura. Uma delas é observar se es-
tabelecimentos do setor possuem o 
Selo Turismo Responsável, que in-
dica boas práticas de biossegurança 
para 15 atividades do ramo, inclusive 
hotéis. A iniciativa defi ne protocolos 
específi cos de prevenção à Covid-19 
e busca auxiliar na retomada segu-
ra de atividades tanto para turistas 
quanto para trabalhadores.

O selo está disponível para meios de 
hospedagem, parques temáticos, res-
taurantes, cafeterias, bares, centros 
de convenções, feiras, exposições 
e guias de turismo, entre outros, e 
pode ser obtido de maneira rápida e 
gratuita pelo site do programa.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
do Ministério do Turismo

Conheça o Caminho dos 
Príncipes

Combinando história e cultura, de-
senvolvimento econômico e preser-
vação da natureza, belas paisagens 
litorâneas e bucólicos recantos ru-
rais, o Caminho dos Príncipes é um 
dos roteiros mais diversifi cados e 
atraentes de Santa Catarina. O nome 
turístico da região tem origem num 
episódio histórico ocorrido em 1853, 
quando as terras do local onde se si-
tua hoje a cidade de Joinville foram 
incluídas no dote de casamento do 
príncipe de Joinville com a princesa 
Francisca Carolina, irmã de D. Pedro 
II. A herança cultural portuguesa, no 
entanto, não é a que mais se sobres-
sai no Caminho dos Príncipes. A co-
lonização alemã predomina na maio-
ria dos municípios, que possuem 

também infl uências dos italianos, su-
íços, húngaros, tchecos, ucranianos, 
noruegueses, poloneses e japoneses.

Faça um riquíssimo passeio 
histórico e cultural pelas cidades 

do Caminho dos Príncipes
Praticamente todos os municípios do 
Caminho dos Príncipes preservam 
os costumes e tradições europeias 
dos povos colonizadores. O legado 
germânico é predominante, especial-
mente em Joinville, maior cidade e 
polo industrial catarinense. Alguns 
dos maiores eventos culturais do es-
tado acontecem no município, com 
destaque para a Festa das Flores e o 
Festival de Dança de Joinville. Já em 
São Francisco do Sul, o sotaque por-
tuguês está presente no casario colo-
nial e nos mais de 150 prédios histó-
ricos do Centro, sendo um deles sede 
do Museu Nacional do Mar, único do 
gênero no Brasil.

Deixe a adrenalina correr solta 
praticando diversas modalidades 

de ecoturismo na região
O Caminho dos Príncipes é um óti-
mo destino para quem aprecia o eco-
turismo e os esportes de aventura. 
Atividades como trekking, voo livre, 
rapel, escalada, mountain bike, cano-
agem e boiacross podem ser pratica-
das nos rios, vales e morros cobertos 
de mata atlântica preservada dos mu-
nicípios de Corupá, Schroeder e Jara-
guá do Sul. Na Baía de Babitonga, e 
especialmente em Garuva, a atração 

é a pesca do robalo. 

Descubra os encantos do interior 
em diversos municípios que vêm 

investindo no turismo rural
O turismo rural também está presen-
te no Caminho dos Príncipes em mu-
nicípios como Rio Negrinho, Ara-
quari, Campo Alegre e São Bento do 
Sul. As atividades ligadas ao campo 
são uma ótima oportunidade para re-
laxar e entrar em contato com a cul-
tura e os costumes dos colonizadores 
alemães, poloneses e ucranianos, en-
tre outros.

Relaxe e divirta-se nos balneários 
do Caminho dos Príncipes.

O clima tranquilo de praia predomina 
nos balneários de Barra do Sul, Barra 
Velha e Itapoá. Localidades simples, 
que lembram vilas de pescadores, se 
transformam na temporada de verão 
com o grande movimento de turistas. 
A culinária açoriana, à base de frutos 
do mar, é apenas um dos atrativos 
que você vai encontrar visitando as 
praias e lagoas da região.

Cidades que formam o Caminho 
dos Príncipes

Araquari, Balneário Barra do Sul, 
Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, 
Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jara-
guá do Sul, Joinville, Massarandu-
ba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, 
São Francisco do Sul, São João do 
Itaperiú, e Schroeder.

Fonte: Santur 
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Atenção corupaense!

Você que tem casa/sítio/terreno para 
área de camping e que queira alugar 
para o período do Bananalama 14 a 
17 de julho, estamos com contatos 
de grupos de trilheiros e/ou familia-
res buscando opções. 

Importante: o local precisa oferecer 
condição básica de estrutura (água, 
luz, banheiros). De preferência local 
próximo ao evento.

Entre em contato conosco para in-
formações e parcerias.

Valéria A. de Oliveira
Turismóloga - Consultora de Via-
gens e Turismo
Destino Turismo
Região Turística Caminho dos Prín-
cipes SC

Brasil é o sétimo me-
lhor país do mundo para 

quem viaja sozinho

Um levantamento realizado pela US 
News & World Report colocou o Brasil 
em destaque no cenário internacional. 
Isso porque o país foi eleito o sétimo 
melhor lugar do mundo para quem pla-
neja viajar sozinho. O país foi o único 
sul-americano a fi gurar no ranking dos 
dez mais e fi cou à frente de tradicionais 
destinos como México e Tailândia. En-
tre os quesitos analisados na pesquisa 
estavam o clima agradável, a segurança, 
o paisagístico e ser culturalmente aces-
sível.

Para o ministro do Turismo, Carlos 
Brito, a boa posição do país é fruto de 
um trabalho incansável do governo fe-
deral, em parceria com a Embratur, na 
promoção do turismo internacional e na 
variedade de atrativos culturais. “Somos 
um país sem igual que se diferencia pela 
alegria e receptividade do nosso povo, 
e ainda pelos belos atrativos que temos. 
Somos o segundo em destinos de nature-
za, o nono em cultura e isso sem contar 
as diversas festividades e expressões ar-
tísticas que temos”, pontuou.

Dados da Demanda Turística Interna-
cional, realizada pelo Ministério do 
Turismo, apontam que, desde 2017, há 
um aumento no número de estrangeiros 
entrando sozinhos no país: 30,9 mil em 
2017; 31,6 mil em 2018; e 34,8 mil em 
2019. Além de ser crescente, o número 
de turistas internacionais que chegam 
ao Brasil sozinhos lidera o ranking de 
desembarques no país. Em 2019, por 
exemplo, quase 35 mil entraram desa-
companhados, seguido por 29,2 mil fa-
mílias, 19,8 mil casais com fi lhos, 11,2 
mil amigos e 5 mil classifi cados como 
outros.

O presidente da Embratur, Sílvio Nas-
cimento, destacou também que as ações 
do Ministério do Turismo, como o Selo 
Turismo Responsável, Limpo e Seguro, 
foram essenciais para o reconhecimen-
to. “A iniciativa foi crucial para dar se-
gurança a trabalhadores e turistas que 
desejavam voltar a viajar e está sendo 
muito importante neste momento que vi-
vemos a retomada de nossas atividades 
do setor”, avalia.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 
Ministério do Turismo

Distrito 4652 realizou a 
ADIRC Nas Estrelas 

No último fi nal de semana, (dias 02 
e 03 de abril), o Seminário Sagrado 
Coração de Jesus, em Corupá-SC, foi 
o local escolhido para receber mais 
de 150 pessoas, entre Rotarianos e 
Rotaractianos do Distrito 4652, para 
participar da Assembleia Distrital 
de Rotaract Clubs(ADIRC), que é o 
maior treinamento de Rotaractianos 
da região. 

O Rotaract tem uma estrutura com 
alguns cargos assumidos pelos asso-
ciados, (presidente, diretor de proto-
colo, tesoureiro, secretário, entre ou-
tros), e a ADIRC traz um ambiente 
para que seja entendido melhor cada 
cargo no clube e, assim, manter as 
engrenagens do Rotaract em funcio-
namento. Segundo a organização, 
esta é a melhor forma de entregar 
um bom resultado para a comunida-
de, através de pessoas capacitadas 
para ocupar esses cargos, sendo fun-
damental o investimento em treina-
mentos que acontecem no evento. 

O evento também é uma oportunida-
de para as pessoas se encontrarem, 
trocarem ideias, conversarem, com-
partilharem projetos e experiências 
que estão tendo em seus clubes, e 
fazer convites para participarem de 
seus projetos, etc.. A ADIRC é um 
momento de integração e compa-
nheirismo, que possibilita o encontro 
entre as pessoas dos clubes perten-
centes ao mesmo distrito.

O distrito engloba os clubes de 
uma região do estado, onde há um, 
ou mais clubes em cada cidade. A 
ADIRC sempre é sediada por um 
clube do distrito e neste ano, o clube 
escolhido foi o Rotaract Club de Ja-
raguá do Sul, que já atua na cidade a 
mais de 40 anos e fi cou responsável 
por providenciar o local, alimenta-
ção, materiais dos treinamentos e es-
trutura, cabendo à equipe Distrital a 
responsabilidade de selecionar quem 
seriam as pessoas para conduzir os 
treinamentos.  

Na ADIRC também acontece o Con-
curso Distrital de Oratória, disputa-
do entre todos os Clubes presentes. 
O vencedor será o responsável por 
representar o distrito no Concurso 
Nacional de Oratória.

Apesar da duração de dois dias, a 
organização começou muito tempo 
antes o seu trabalho de elaborar o 
primeiro evento presencial de Ro-
taract, realizado após o período de 
isolamento social causado pelo CO-
VID-19. 

Esse evento, assim como a maioria 
dos eventos e projetos comunitários 
realizados pelo Rotaract, é um even-
to feito por várias mãos, proporcio-
nando mais experiência e habilida-
de para gerenciar um evento, e um 
conhecimento que pode ser aplicado 
pelos associados dentro do próprio 
clube, ou mesmo em seu ambiente 
pessoal e profi ssional. 

Esta ADIRC contou com o apoio 
do Rotary Club de Jaraguá do Sul,  
Rotary Club de Guaramirim, Rotary 
Club de Corupá, Rotary Club de 
Schroeder, e Rotary Club do Vale do 
Itapocú.

Todos apoiaram a causa porque en-
tendem a importância que é investir 
no desenvolvimento dos Rotaractia-
nos. Quando investem nos Rotaract 
Clubs, estão investindo em projetos 
melhores que serão executados; pes-
soas mais capacitadas para atender a 
comunidade e, consequentemente no 
futuro, em Rotarianos melhores que 
farão parte dos clubes. 

A ADIRC fortalece as relações entre 
Rotaractianos e entre Rotaract Clubs 
de diversas cidades que querem re-
solver os desafi os de suas comunida-
des e cuidar delas. Para ser associa-
do basta ter mais de 18 anos e muita 
vontade de resolver os desafi os do 
mundo em que vivemos e evoluir a 
si mesmo. 

Fonte: Rotaract Club de Jaraguá do 
Sul - Rotaract - Rotaract 4652 - Foto: 
Kawana Geremia Fotografi as

Fórum Regional de Turis-
mo em Barra Velha

Com o objetivo de reunir e integrar as 
potências turísticas da nossa região, no 
dia 27 de abril, acontece o Fórum Regio-
nal de Turismo em Barra Velha.

O convite é aberto aos gestores públi-
cos municipais, estaduais e iniciativas 
privadas que desejam tornar o turismo 
regional cada vez mais fortalecido e es-
truturado. 

Com painéis temáticos, o Fórum Re-
gional de Turismo é uma oportunidade 
para troca de ideias e experiências entre 
especialistas do setor e empreendedores 
locais.

O evento será realizado na Sociedade de 
Barra Velha, localizada na Rua Antônio 
Ramos Alvim, nº 192, Centro.

A participação no evento é gratuita e as 
inscrições devem ser realizadas através 
do link: https://www.sympla.com.br/fo-
rum-regional-de-turismo__1536677


