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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Despesa desnecessária 
Fico imaginando, e tentando adi-

vinhar quanto deve ter custado aquele 
enfeite instalado no Plenário da Câmara 
de Corupá. Tô sem vontade de olhar no 
Portal da Transparência.

Explicando a despesa 
desnecessária 

Eu falo daquela parafernália que 
deveria nortear o tempo de uso da tribu-
na pelos Nobres. Depois do tempo que 
está instalada, a pergunta que não quer 
calar é: “pra que serve aquilo?”

Eu repito para entender
Tem gente que fi ca se repetindo, se 

repetindo, e se repetindo, acho que é pra 
ver se eles entendem o que falam. Po-
diam ao menos mudar o jeito de repetir, 
tipo, mudando a explicação.

Eu repito para entender II
As vezes eu tenho ao sensação de 

que no meio das repetições vou ouvir a 
pergunta, dirigida pra pessoa repetidora 
“do que eu estava falando, mesmo?”

Eu repito para entender III
O meu medo é ouvir “alguém en-

tendeu o que eu falei?”, e na sequência o 
temido “então me explique, pois eu não 
entendí”. Que fase.

Lixo
Uma sugestão é alguém tomar a 

frente e organizar a coleta do reciclável. 
Juntar o pessoal que faz essa coleta, or-
ganizar em cooperativa, cuidar da buro-
cracia, conseguir um terreno, e deixar o 
povo trabalhar. Não é difícil.

Apenas um aviso
O asfalto tem suas vantagens, mas 

não devemos esquecer das desvanta-

gens. Se de um lado evita a poeira e a 
lama, por outro lado reduz a área que 
por muito tempo foi usada pela chu-
va pra escoamento e absorção de suas 
águas.

Apenas mais um aviso
Antigamente era veiculada uma 

propaganda que perguntava “Biscoito 
X vende mais porque é fresquinho, ou 
é fresquinho porque vende mais?” Com 
as devidas adaptações, essa pergunta 
pode ser feita sobre quem chegou pri-
meiro na localidade, o morador ou a po-
eira e a lama.

Sugismundo
Não raro, quase sempre no horário 

nobre, a tela da TV exibia um suiejtinho 
rodeado de moscas, fazendo campanha 
sobre higiene. Seu nome era Sugismun-
do (ou Sujismundo).

Sujismundo (com G ou com J, é o 
mesmo)

A campanha “Povo limpo é povo 
desenvolvido” foi criada para melhorar 
os hábitos de higiene e limpeza do povo. 
Ela incluía o ensinamento sobre descar-
te correto de lixo. (naquela época não se 
falava em reciclável).

Eu explico o SuJGismundo
Todo esse papo foi pra tentar ajudar 

na discussão do lixo em Corupá. Uma 
boa parte da polêmica é devida pela fal-
ta de educação, ou de conscientização, 
da população.

Uma coisa é uma coisa
Descartar aquilo que hoje não nos 

é mais útil, independentemente do mo-
tivo, não pode transferir para o poder 
público a obrigação de recolhimento e 
de destinação, é o que eu penso.

Outra coisa é outra coisa
Se você puser na calçada aquilo que 

não lhe serve mais, pra prefeitura reco-
lher e destinar, imagine o que iria ter 
de sogra, marido, esposa, pais e mães, 

e outras coisas do gênero consideradas 
inservíveis sendo descartadas. Deve ser 
atentado para o fato de que tem coisas 
deste tipo, que não podem ser classifi -
cadas como recicláveis.

Nunca antes na história
Se viu tanto recurso como tem sido 

destinado a Corupá. Mas uma coisa me 
chamou a atenção. Tem político que 
destinou milhões para a nossa saúde, 
educação, segurança, entre outros seto-
res e raramente são citados, ao contrário 
do deputado GPS.

Maruim
Sim, ainda os monstrinhos. Outro 

dia fui a um determinado bairro, perto 
de um equipamento turístico, bastante 
procurado, e quase fui expulso pelos 
minúsculos seres. No dia seguinte pen-
sei em procurar atendimento médico, 
meus braços pareciam ter urticária ou 
sarampo. E coçavam demais.

Maruim II
Um passarinho me explicou os su-

perpoderes dos maruins que vivem em 
nossa cidade. Segundo esse plumadi-
nho, os maruins daqui, se alimentam, 
entre uma picada e outra, comendo a 
Banana Mais Doce das Galáxias.

Maruim III
Antigamente existiam os maruins 

de olhos azuis e os de olhos vermelhos. 
Um era o exterminador do outro. Parece 
que agora existe  os maruins de olhos 
verdes e castanhos, que tentam extermi-
nar a nós, os humanos. 

Eleições 
No início o negócio foi meio que 

forçado, todos os companheiros de par-
tido contra. Finalmente a coisa mudou. 
Agora são todos contra, mas disfarçam 
e fazem de conta que são amiguinhos.

Eleições II
Tem candidato sendo preparado pra 

assumir em 2029. (notaram que não usei 

o verbo “tentar”, antes do verbo “assu-
mir”?).

Eleições III
Nunca na vida do Bob fi lho ele foi, 

(ou tentou) ser tão simpático e educado 
como tem se esforçado em ser, ultima-
mente. Ele até cumprimenta as pessoas. 
Tem gente que jura ter recebido um sor-
riso. Tem gente que exagera.

Descoberta outra utilidade das 
Abelhas

Não é texto, é vídeo que nos permi-
te fazer a leitura labial e ter certeza de 
que não estamos sendo enganados por 
uma fake news. Tem um vídeo circulan-
do pelas redes sociais onde uma pessoa 
imputa às abelhas a produção de açúcar.

Calma, eu explico
A pessoa não é cientista, nem 

zoológa, ou apicultora. Pela forma 
como se apresenta e expressa sobre 
o assunto, aparenta ser uma especia-
lista. Na dúvida, não matem abelhas.

Calma, eu explico mais um pouco
Insisto no pedido de que não se 

matem abelhas pois, enquanto não 
for cientifi camente provado que elas 
produzem açúcar, elas seguirão, ao 
menos algumas, polinizando as fl o-
res, e outras produzindo mel.

Fomos enganados
Eu cresci, e obviamente enve-

lhecí, com uma frase aprendida nos 
primórdios de minha vida “A xxxx 
não faz a força, faz açúcar”. Final-
mente parei de ser enganado com 
esta recém descoberta de que é a 
abelha que faz o açúcar. 

Ufa, descobrí a tempo
Só de pensar que eu quase morrí 

sem saber que é a coitadinha da abe-
lha que faz o açúcar, me dá um nó na 
garganta, e um alívio no coração.
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Projeto que reduz ICMS é aprovado em comissão e 
vai a plenário

Após ter a tramitação suspensa na se-
mana passada por conta de decisão judi-
cial, o Projeto de Lei (PL) 78/2022, que 
reduz o imposto do leite, da farinha de 
trigo e de bares e restaurantes, foi apro-
vado na Comissão de Finanças e Tribu-
tação da Assembleia Legislativa, nesta 
terça-feira (03), e segue para votação em 
plenário.
O colegiado aprovou, por maioria de vo-
tos, parecer do relator, deputado Altair 
Silva (PP), pela aprovação do projeto 
na forma do texto original encaminhado 
pelo Executivo, sem incluir as emendas 
apresentadas pelos parlamentares. Vota-
ram contra os deputados Bruno Souza 
(Novo) e Sargento Lima (PL).
Autor do pedido que resultou na sus-
pensão da tramitação, o deputado Bru-
no Souza apresentou, durante a reunião 
desta terça-feira, voto divergente ao 
apresentado pelo relator. Souza propôs 
a aprovação do projeto original com a 
inclusão de quatro emendas, duas suge-
ridas por ele próprio e duas pelo deputa-
do Milton Hobus (PSD). A proposta foi 
rejeitada. “Apresentei um voto vista que 
não deixa nenhum setor de lado, faz com 
que o leite fi que mais barato na pratelei-
ra do supermercado e não aumenta carga 
tributária de bares e restaurantes”, argu-
mentou Bruno Souza.

O que diz o projeto
Resultado de uma mobilização do parla-
mento catarinense, a proposta altera três 
leis de natureza tributária e tem como 
objetivo principal reduzir o ICMS para 
alguns setores da economia catarinense. 
O projeto também amplia, de 30 de ju-
nho deste ano para 31 de dezembro de 
2023, o prazo para a redução do ICMS 
cobrado dos produtos da cesta básica, 
além de incluir o leite e a manteiga entre 
as mercadorias benefi ciadas com essa 
medida. Com isso, a alíquota para esses 
produtos, que subiria para 12% a partir 
de julho, fi ca mantida em 7% até o fi m 
do ano que vem.
Além da cesta básica, o PL 78/2022 be-
nefi cia os fabricantes de farinha de trigo 
estabelecidos no estado, que terão direi-
to a benefício fi scal, na forma de crédito 
presumido, até o dia 31 de dezembro de 
2023.
No caso dos bares e restaurantes, a alí-
quota do ICMS para alimentos vai bai-
xar para 3,2%, igualando à alíquota pra-
ticada no Paraná, como era reivindicado 

pelo setor. Nas bebidas classifi cadas 
como quentes, como é o caso do uísque, 
a alíquota não muda.

Suspensão
Por se tratar de matéria de natureza tri-
butária, o PL 78/2022 deve ser analisa-
do apenas pela Comissão de Finanças e 
Tributação e pelo plenário. Na reunião 
do colegiado na semana passada, o de-
putado Bruno Souza solicitou vista em 
gabinete, ou seja, pediu mais tempo para 
analisar a proposta. Como havia acordo 
de líderes partidários da Alesc para a vo-
tação do projeto, o presidente do cole-
giado, Marcos Vieira (PSDB), rejeitou o 
pedido.
Bruno Souza recorreu ao Judiciário para 
reverter a decisão e, na tarde da quarta-
-feira passada, obteve liminar no Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), 
suspendendo a tramitação do PL e impe-
dindo a votação em plenário, que estava 
prevista para aquele mesmo dia.

Deputado Dr. Vicente Caropreso 
(PSDB)

O deputado Dr. Vicente Caropreso 
(PSDB), que votou favorável à ma-
téria, declarou, ao fi nal da votação 
“Construímos o caminho correto, o 
caminho da negociação. Juntamos 
Executivo, Legislativo e setor produ-
tivo e chegamos a este novo projeto 
que foi aprovado por unanimidade. 
O ICMS do leite será reduzido de 
17% para 7%, a refeição fora do lar 
consumida em restaurantes e bares 
terá o imposto reduzido de 7% para 
3,2%. A indústria de farinha de trigo 
terá benefício fi scal para ter compe-
titividade. Finalmente, prorrogamos a 
redução de impostos de produtos da ces-
ta básica, que subiria para 12% a partir 
de julho, mas terá a alíquota reduzida de 
7% mantida até o fi nal do ano que vem 
com a aprovação do projeto de lei. Foi 
uma grande vitória”, resumiu Dr. Vicen-
te.

A redução de impostos, além de dar fô-
lego e competitividade às empresas com 
fomento à geração de empregos, tam-
bém precisa impactar no orçamento das 
famílias, na redução dos preços, confor-
me defendeu o deputado. A proposta se-
guirá agora para sanção do governador 
Carlos Moisés. “O Estado vai abrir mão 
de arrecadação, mas é o momento do 
governo estender a mão e ajudar as fa-
mílias impactadas pelos efeitos da pan-
demia e pela escalada dos preços devido 
à infl ação”.

Com informações: Agência Alesc e As-
sessoria de Comunicação do Deputado 
Estadual Dr. Vicente Caropreso(PSDB)

Nesta sexta-feira(06), a Joalheria e Óti-
ca Behling completou 30 anos de ativi-
dade, ostentando posição de destaque 
no comércio da cidade, e uma invejável 
carteira de clientes e amigos, conquista-
dos sem nunca perder a essência do bem 
atender e do bem servir.

Corupaense de nascença e orgulhoso em 
poder completar mais um ano oferecen-
do um diferencial ao município, Freund 
não escondia sua alegria em estar viven-
do este momento entre seus familiares, 
clientes, amigos e funcionários, con-
quistados desde o tempo em que existia 
o termo “relojoaria”. 

Desde sua fundação, em substituição à 
venda de porta em porta, (época em que 
a “loja” dividia o espaço da residência 
da Família), a Joalheria e Ótica Behling 
veio num crescer, passando por diversas 
reformas, e atingindo o espaço atual, 
mas, sem nunca esquecer de sua origem 
e manter fi rme um de seus alicerces que 
é a credibilidade, conquistada dia a dia 
nestes mais de 30 anos. 

Mesmo sendo um dos setores que mais 
sentiu a crise causada pela pandemia, 
Freund não perdeu o seu otimismo e 
bom humor característicos “Esta crise 
que atingiu o País não foi a primeira e 
nem será a última, e nós passamos por 
algumas nestes 30 anos. Destes momen-
tos deve-se tirar o máximo de apren-
dizado e, para isso, a palavra-chave 
sempre foi inovação. Recomeçar com 
inovação; não esquecendo que esta ino-
vação passa, obrigatoriamente por ofe-
recer ao consumidor o atendimento de 
sua necessidade".

Joalheria e Ótica Behling, completa 30 anos
Jaqueliane Behling

Resgatamos um trecho da entrevista 
concedida pela Jaqueliane Behling, que 
explica o sucesso alcançado. "Quando 
meus pais casaram eles tinham 4 bens 
muito preciosos: um armário, uma 
cama, uma lambreta e eu"

Este foi o início desta verdadeira histó-
ria de sucesso da família e da Joalheria e 
Ótica Behling, inaugurada em 6 de maio 
de 1992. Da primeira loja até hoje muita 
coisa aconteceu, principalmente o tra-
balho. Foram muitos anos de trabalho, 
de algumas tristezas e frustrações, mas 
de muitas alegrias e muitas realizações. 
“Naquela época nós tínhamos muito e 
esse muito era muito pouco, porque eram 
apenas algumas peças à venda entre re-
lógios, joias e artigos para presentes", 
analisou Jaque, e fi nalizou "Um relógio 
da marca "X" você pode comprar aqui 
ou em qualquer outro ponto de vendas, 
temos que nos superar para mostrar ao 
cliente que comprar aqui é a sua melhor 
opção. Hoje o cliente só sai daqui sem 
o produto se ele realmente não quiser 
comprar pois nós oferecemos qualidade, 
atendimento e condições de pagamento 
muito mais facilitadas que antes". 

Ingelore Behling
Ingelore conseguiu sintetizar o momen-
to, “Hoje olhamos para trás e vemos 
uma vida de muito trabalho e dedicação 
à loja. Estamos colhendo o fruto culti-
vado com trabalho e principalmente ho-
nestidade.”, disse Ingelore, visivelmente 
emocionada.

Evento prestigiado
Diversos clientes e amigos, antigos e 
atuais, marcaram presença para cum-
primentar “os aniversariantes”. Dentre 
estas pessoas destacamos a parceria de 
sempre da Aciac-Associação Empresa-
rial de Corupá, representando a todos os 
Associados. Da Aciac estiveram presen-
tes o seu presidente Sr. Rodrigo Vitória, 
o diretor-secretário Sr. Anésio Mees e o 
secretário executivo Sr. Jean Chilomer.
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Governo de Santa Catarina reduz 
R$ 6 bilhões da dívida do Estado

De acordo com os dados apresenta-
dos no Boletim de Indicadores Econô-
mico-Fiscais de maio, publicado nesta 
quarta-feira, 4, pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável, a Dívida Consolidada Líquida 
(DCL), do estado de Santa Catarina, caiu 
de R$ 20,1 bilhões para R$ 14,1 bilhões, 
nesse primeiro bimestre de 2022. Isso 
representa 43,1% da Receita Corrente 
Líquida (RCL), bem abaixo dos 80,3% 
que representava em 2019. 

A despesa com pessoal também 
vem apresentando queda desde 2019. No 
terceiro quadrimestre de 2021 chegou a 
43,14% da Receita Corrente Líquida. O 
limite máximo estabelecido pela LRF é 
de 49%. 

Além da produção econômica vol-
tada para o mercado interno, o Estado 
teve desempenho positivo e acima da 
média no que se refere também ao co-
mércio exterior. A corrente de comércio 
de Santa Catarina (exportações + impor-
tações) vem crescendo e atingiu 7% do 
total nacional no ano passado.

Os resultados refl etiram no mercado 
de trabalho. O número de postos gerados 
no ano passado, de 167.854, representa 
o maior saldo da série histórica iniciada 
em 2004.

Santa Catarina avança nas ações 
para fomento da mobilidade 

elétrica
Santa Catarina segue avançando na 

construção de um projeto pioneiro de 
fomento e consolidação da mobilidade 
elétrica. Representantes da indústria e 
do Governo do Estado que integram um 
Grupo de Trabalho (GT) apresentaram 
ao governador Carlos Moisés, na última 
quarta-feira, 4, ações que serão o mar-
co inicial tanto para o incentivo ao uso, 
quanto para a atração de investimentos 
na linha dos carros elétricos no Estado.

O pioneirismo de Santa Catarina já 
está no radar de grandes investidores. 
Quem confi rma é o diretor de Relações 
Públicas e Governamentais da General 
Motors (GM), Adriano Barros. Segundo 
Barros, diferentemente do que já ocor-
re na China e na Europa, aqui ainda é 
preciso construir políticas de incentivo 
ao consumidor até que a tendência de 
transição para o uso dos veículos elé-
tricos se consolide; a GM realizará um 
investimento global de USD 35 bilhões 
até 2025 no desenvolvimento e produ-
ção de veículos elétricos e autônomos. 
“O Brasil e Santa Catarina têm cadeia 
para agarrar essa tendência e vamos tra-
balhar para construir o melhor cenário 
para que isso se desenvolva”, completa 
o secretário Executivo de Assuntos In-
ternacionais, Fernando Raupp. Ficou de-
fi nido na reunião desta quarta-feira que 

os próximos passos serão reunir todas 
as ações que Santa Catarina já possui de 
fomento à mobilidade elétrica, identifi -
car e acionar todos os atores do Estado 
que trabalharão integrados na constru-
ção de um plano de ação para a conso-
lidação de Santa Catarina no segmento. 
O Estado, já conta, por exemplo, com 
um corredor de recargas construído por 
meio da Celesc. Entre as ações que já 
despontam como as primeiras a serem 
implementadas, estão a interligação de 
cidades-piloto com estações elétricas 
ultrarrápidas.

23º Prêmio Fritz Müller: 
inscrições seguem abertas 
Seguem abertas até o dia 31 de 

maio de 2022, as inscrições para o 23º 
Prêmio Fritz Müller, que devem ser fei-
tas pelo site: http://premios.ima.sc.gov.
br/, mesmo local onde pode ser confe-
rido o regulamento da premiação.  O 
prêmio tem o objetivo de reconhecer 
empresas e organizações que desenvol-
vem projetos e iniciativas que vão além 
da legislação ambiental e que resultam 
em benefícios para o desenvolvimento 
sustentável. Podem participar empresas 
públicas e privadas, instituições, órgãos 
governamentais, cooperativas, ONGs, 
institutos e organizações que atuam em 
Santa Catarina. O nome do Prêmio é 
uma homenagem ao famoso naturalista 
alemão Johann Friedrich Theodor Mül-
ler, que viveu em Santa Catarina por 45 
anos. Considerado um revolucionário, 
estudioso do meio ambiente e precursor 
da ecologia, Fritz Müller foi aclama-
do como príncipe dos observadores da 
natureza. Neste ano, o prêmio tem um 
simbolismo ainda mais especial pois é 
o ano de celebração do bicentenário do 
homenageado.

O Prêmio possuí 12 categorias dife-
rentes voltadas a projetos e ações desen-
volvidos nas áreas de: Agricultura Sus-
tentável; Conservação de Insumos de 
Produção (Água); Conservação de Insu-
mos de Produção (Energia); Conserva-
ção de Recursos Naturais e da Vida Sil-
vestre; Controle da Poluição; Educação 
Ambiental; Gestão Ambiental; Projetos 
Socioambientais; Reciclagem; Recupe-
ração de Áreas Degradadas; Resíduos 
Sólidos e Turismo Ecológico e Susten-
tável.

A 23ª edição do Prêmio Fritz Müller 
é realizada pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina por meio do IMA e conta 
com o apoio da FIESC.  A solenidade de 
entrega da premiação está marcada para 
o dia 29 de novembro de 2022, a partir 
das 19h, na sede da FIESC.

2ª etapa do Revalida 2022/1 será 
aplicada em 25 e 26/6

Aprova de habilidades clínicas do 
Exame Nacional de Revalidação de 

Diplomas Médicos Expedidos por Ins-
tituição de Educação Superior Estran-
geira (Revalida) 2022/1 será aplicada 
nos dias 25 e 26 de junho. O Governo 
Federal, por meio do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), publicou nesta 
sexta-feira (06/05), no Diário Ofi cial 
da União (DOU), o Edital n.º 35, de 4 
de maio de 2022, que estabelece as di-
retrizes, os procedimentos e prazos da 
segunda etapa do exame.

O período de inscrições será de 
13 a 17 de maio e os interessados de-
verão se inscrever pelo Sistema Reva-
lida. O Revalida é composto por duas 
etapas (teórica e prática) que abordam, 
de forma interdisciplinar, as cinco gran-
des áreas da medicina: clínica médica, 
cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pe-
diatria e medicina da família e comu-
nidade (saúde coletiva). Para participar 
da segunda etapa, é necessário ter sido 
aprovado na primeira, cujos divulgação 
dos resultados fi nais está prevista para 
o dia 11 de maio. O objetivo é avaliar 
as habilidades, as competências e os co-
nhecimentos necessários para o exercí-
cio profi ssional adequado aos princípios 
e necessidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O ato de apostilamento da 
revalidação do diploma é atribuição das 
universidades públicas que aderirem ao 
instrumento unifi cado de avaliação re-
presentado pelo Revalida.

Estacionamento rotativo volta a 
ser cobrado

Nesta semana, 24 monitores da 
nova empresa responsável pelo estacio-
namento rotativo em Jaraguá do Sul es-
tarão trabalhando nas ruas com o intui-
to de orientar a população referente ao 
novo serviço. Além disso, a partir dessa 
semana, aplicativo Rek Pay está dis-
ponível para ser baixado e consequen-
temente, o usuário já poderá adquirir 
créditos. Entretanto, vale ressaltar que o 
sistema gera automaticamente um alerta 
informando de que somente a cobrança 
só ocorrerá a partir do dia 16 de maio.

De acordo com o secretário de pla-
nejamento e urbanismo, Eduardo Ber-
toldi, quem realizar a primeira recarga 
nas duas primeiras semanas no aplica-
tivo a empresa dará um bônus sem data 
para utilizar no valor de R$ 5,00. Porém, 
esse valor não poderá ser resgatado pos-
teriormente.

Além disso, quem se deslocar à 
Central da empresa na Rua João Marcat-
to, receberá o TAG (cartão inteligente) 
gratuitamente.

Acumulado de chuva atinge 200 
milímetros em 48 horas

Até as 16h desta quarta-feira(04), 
as equipes da Defesa Civil atenderam 
29 ocorrências, a grande maioria delas 

a partir da manhã e com destaque para 
quatro quedas de árvores sem danos a 
edifi cações (Rio Molha, Jaraguá Es-
querdo, Barra do Rio Molha e Rio Cer-
ro), uma queda de muro (Vila Lenzi) e 
de pequenos escorregamentos de terra 
e pequenos alagamentos. “O volume 
de chuva foi muito grande e tivemos 
chamados de pontos de alagamentos 
principalmente no Rio Cerro I e II”, 
disse o diretor de Defesa Civil, Hi-
deraldo Colle. Além disso, uma ocor-
rência para verifi cação de risco em uma 
casa foi registrada por volta das 16h30, 
no Bairro Estrada Nova Branco, Presi-
dente Getúlio, Pomerode, Riqueza, Rio 
Fortuna, Rio do Oeste, Sangão, Santa 
Terezinha do Progresso, São Miguel 
da Boa vista, São Bonifácio, São Joa-
quim, São João do Sul, São Bernardino, 
São João do Oeste, Serra Alta, Treze 
de Maio Tigrinhos, Tijucas, Trombudo 
Central, Turvo, União do Oeste, Urupe-
ma, Xaxim e Xanxerê.

Município apresenta plataforma 
“Jaraguá do Sul Mais Empregos”

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
lançou na manhã nesta quinta-feira 
(5) o Portal “Jaraguá do Sul Mais 
Empregos”. Trata-se de uma plata-
forma regional, desenvolvida em 
parceria com a Federação das In-
dústrias do Estado de Santa Catarina 
(Fiesc) e o Sistema Nacional de Em-
pregos (Sine) e tem como objetivo a 
divulgação de vagas de trabalho pe-
las empresas, e o cadastramento de 
currículos pela população, tornando 
o serviço mais dinâmico e prático 
para ambos.

A nova plataforma é totalmente 
online e gratuita, as vagas são atua-
lizadas em tempo real, diretamente 
pelas empresas, o que aumenta ain-
da mais as ofertas de emprego, ace-
lerando a conexão entre empresas e 
candidatos. Além das oportunidades 
do mercado de trabalho, o candida-
to poderá capacitar-se gratuitamen-
te, através de cursos e treinamentos 
disponibilizados pelos parceiros 
envolvidos no programa. O Portal 
Jaraguá Mais Empregos pode ser 
acessado pelo link www.jaraguado-
sulmaisempregos.santacatarinapela-
educacao.com.br, diretamente pelo 
site da Prefeitura (www.jaragua-
dosul.sc.gov.br/emprego), e ainda 
pelo aplicativo “Jaraguá na Mão”. A 
gestão da plataforma será feita pela 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação da Prefeitura de 
Jaraguá do Sul, por meio da sua Ge-
rência de Trabalho e Renda.



 :: 5  Sexta-feira | 06 de maio de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Nesta sexta-feira(06) o professor Célio 
João Barbosa, atual diretor da Escola de 
Educação Básica Teresa Ramos, de Corupá-
-SC, e que no próximo dia 19 de maio come-
morará 82 anos de fundação, recebeu com 
exclusividade a nossa reportagem, apresen-
tando a sua versão sobre o questionamento 
feito na Câmara de Vereadores de Corupá, 
de que a escola teria servido carne estragada 
para os estudantes, na merenda escolar. 

A explicação sobre a merenda 
escolar 

Segundo nos explicou o diretor, o forne-
cimento da merenda escolar é fruto de um 
processo licitatório efetuado pelo Governo 
do Estado, que foi fl exibilizado permitindo a 
contratação regionalizada de empresa forne-
cedora, ou seja, ao invés de apenas uma em-
presa atender a todas as escolas estaduais, 
é possível o fatiamento deste fornecimento, 
permitindo que sejam empresas diferentes 
para cada região.  A licitação determina que 
a Escola seja responsável pela cessão do 
espaço necessário para a manipulação, pre-
paro e oferecimento da merenda, cabendo à 
empresa vencedora do processo, o equipa-
mento do espaço (freezer, geladeira, fogão, 
utensílios, etc.) e a contratação da mão de 
obra, que será responsável pela manipulação 
dos ingredientes e alimento (armazenagem, 
preparação e servir). Atualmente a empresa 
SEPAT MULTI SERVICE LTDA é a empre-
sa licitada para região da qual a escola faz 
parte. Geralmente, as empresas terceirizadas 
servem a merenda nos horários de lanche de 
manhã, à tarde e à noite, porém, nas escolas 
em tempo integral, é servido também o al-
moço. No caso da nossa escola, nas segun-
das e quartas-feiras, os alunos permanecem 
na escola em tempo integral e tem direito 
ao almoço. Os cardápios das refeições são 
preparados por nutricionistas da SED-Se-
cretaria de Estado da Educação, baseados 
nas recomendações estabelecidas na Lei nº 
11.947, de 16.06.2009 e Resolução nº 26, de 
17.06. 2013, e repassados à empresa tercei-
rizada e à escola antecipadamente. A esco-
la por sua vez, divulga aos alunos também 
com antecedência.  A empresa terceirizada 
recebe por merenda servida, sendo um valor 
para lanche e outro para refeição, conforme 
os valores previstos no contrato licitatório. 
À escola, de acordo com o item 10.11 do 
contrato de prestações de serviço cabe: 
----> Acompanhar o preparo e o servimen-
to das refeições, observando a qualidade e 

Diretor da Teresa Ramos explica o caso da merenda 
escolar servida, supostamente, imprópria para consumo

quantidades dos gêneros alimentícios utili-
zados nas preparações; 
----> Acompanhar diariamente os servi-
mentos e registrar no Sistema Eletrônico a 
contagem das refeições. (realizado através 
do uso de uma carteirinha de uso exclusivo 
do estudante com código QR lida pelo pro-
grama instalado no Tablet exclusivo para 
esse fi m)
----> Fazer cumprir por parte da Contra-
tada todas as cláusulas do contrato e na 
ocorrência de irregularidades registrar e 
comunicar, através de e-mail, ao Gestor e 
Fiscal do Contrato da Regional.

O acompanhamento e fi scalização, nem 
sempre pode ser feito pelo diretor, sendo as-
sim, deve disponibilizar um servidor do qua-
dro de efetivos da escola que também fi cará 
responsável por fazer cumprir o previsto no 
contrato. Se a merenda oferecida deixar de 
atender a algum item ou, sem autorização 
prévia, substituir algum ingrediente (por 
exemplo substituir salada de tomate por sa-
lada de beterraba, ou carne bovina por carne 
de frango), as refeições servidas são lança-
das como não contabilizadas e a empresa 
não recebe qualquer valor sobre aquela me-
renda servida. Em abril, do total de 8.674 
lançamentos, 4.663 foram não contabiliza-
das e não pagas, por problemas diversos. 
Sobre estes e outros números o diretor faz 
questão de esclarecer que a escola cumpre 
o seu papel, fi scalizando e informando ao 
gestor do contrato da 24ª Coordenadoria Re-
gional de Jaraguá do Sul, o qual encaminha 
para os gestores de contrato da SED, mas 
desconhece a sequência que é dada Vale res-
saltar que o cardápio estabelece, inclusive, o 
peso de alimento que deve ser oferecido, por 
aluno, porém, é permitido ao aluno repetir a 
refeição. Uma ressalva a ser considerada é 
que cada aluno possui uma carteirinha que 
permite o controle das refeições servidas e, 
caso o aluno se sirva novamente, ele deve 
“passar” novamente o seu acesso. Periódi-
ca e aleatoriamente é provada a merenda e 
respondido um questionário sobre esta expe-
riência, pretendendo atestar a qualidade da 
merenda oferecida.

 O episódio da suposta merenda 
imprópria 

“A determinação é que havendo suspeita 
(cheiro, sabor, coloração, etc.), a merenda 
não seja servida” explicou o professor Celio. 

No dia em que o episódio ocorreu, houve o 
registro de que mais de cem refeições foram 
servidas, mas não é possível precisar quan-
tas foram consumidas ou descartadas. O que 
se sabe, e que se tem registro, é que logo 
após o almoço oito alunos alegaram indis-
posição e pediram para se retirar da escola. 
Registre-se que o diretor Celio foi acionado 
e constatou que o cheiro e o sabor da carne 
moída realmente não estavam agradáveis e 
manteve o posicionamento de não continuar 
servindo.  
Imediatamente a Coordenação Regional de 
Educação foi informada do problema e soli-
citada orientação quanto aos procedimentos 
a seguir. Os pais ou responsáveis destes oito 
alunos foram acionados e comunicados do 
fato, sendo recomendada a busca de aten-
dimento no P.A. Destes oito alunos, quatro 
não buscaram atendimento no P.A., e retor-
naram à escola no dia seguinte; dos outros 
quatro alunos, dois retornaram na segun-
da-feira seguinte(o episódio ocorreu numa 
quinta-feira), após receberem medicação, 
supostamente oferecida pelos responsáveis; 
e dois retornaram, também na segunda-fei-
ra, apresentando atestado médico sem CID-
-Classifi cação Internacional de Doença, não 
indicando intoxicação alimentar. 
A CRE orientou, também, o acionamento 
de nutricionista; a separação e envio, pela 
empresa, do ingrediente sob suspeita para 
análise laboratorial, e que a escola armaze-
nasse uma amostra do produto para a even-
tualidade de ser solicitada uma contraprova. 
As nutricionistas acionadas, questionaram o 
suposto “mal-estar” logo após a ingestão do 
alimento supostamente impróprio, uma vez 
que não se tem registro de que esta reação 
ocorra na brevidade verifi cada. Questiona-
mento confi rmado com a divulgação do Re-
latório de Ensaio 25309/2022.0.A, emitido 
pela Zínia – Ensaios Laboratoriais, contra-
tada pela empresa Sepat Multiservice Eirelli 
- Unidade Joinville, (fornecedora da meren-
da) onde, em sua avaliação de conformida-
de apresenta A presente amostra ATENDE 
aos padrões estabelecidos pela legislação 
vigente conforme Instrução Normativa nº 
60 de 23 de Dezembro de 2019.
Por duas vezes a Vigilância Sanitária esteve 
na escola e, segundo o diretor Celio, atestou 
a conformidade dos procedimentos adota-
dos. 

A posição da Escola 
O diretor Celio se diz surpreso com os ru-
mos que a situação tomou, sem que a escola 
fosse ouvida, “foi questionada e colocada 
em dúvida a integridade e a capacidade da 
escola, sem que fossemos ouvidos. Foi ig-
norado os 81 anos que temos de bons ser-
viços educacionais prestados aos corupaen-
ses. Foi ignorado que a escola é cliente da 
empresa e, por conta disso, foi questionada 
e acusada.”, desabafou o diretor, e seguiu, 
esperávamos que a comunidade escolar 
viesse juntar-se a nós para lutarmos juntos 
por um serviço prestado cada vez melhor. 
Só tivemos a visita de duas mães queren-
do saber a versão da escola e depois que o 
caso foi levado a Câmara de Vereadores, de 
dois vereadores. Os meios de comunicação 
entrevistaram até aluno, mas ninguém en-

trevistou o diretor para dar ou querer saber o 
que de fato ocorreu naqueles dias. 
Se falhas cometemos no quesito adminis-
trativo e burocrático foi por seguir o nosso 
“norte” que é priorizar os nossos alunos, a 
nossa prioridade sempre será quem está den-
tro da escola”. 

O Conselho Deliberativo da Escola de Edu-
cação Básica Teresa Ramos, formado por 
pais, alunos e professores da Instituição, 
cobrou uma posição da empresa sobre este 
e outros episódios, pois as falhas desta em-
presa impactam no funcionamento da escola 
e no aprendizado do aluno.

Episódio da Banana
Ainda aguardando o desfecho do episódio 
da carne moída, a direção da escola foi sur-
preendida com a visita de integrantes do 
Conselho Tutelar que haviam recebido de-
núncia de uma mãe de aluna, de que a esco-
la havia servido apenas uma banana como 
merenda escolar naquele dia. De imediato 
os alunos que haviam se alimentado na es-
cola foram questionados pelas Conselheiras, 
sobre o episódio, sendo negado de pronto a 
denúncia. Sobre este episódio o diretor ex-
plicou que realmente serve fruta (banana, 
maçã, melancia, laranja, etc.) como opção 
de sobremesa ou complemento de lanche, 
mas jamais, como único alimento na me-
renda. “Acredito que a aluna, por uma razão 
que desconheço, tenha feito a foto apenas 
da fruta, ignorando os demais ingredientes 
servidos.”. E a mãe, por sua vez, em vez de 
procurar a escola para esclarecer o fato, pre-
feriu fazer uma denúncia para o Conselho 
Tutelar, atrapalhando assim, de certa forma, 
o trabalho sério prestado por este órgão na 
sociedade Corupaense. 

Problemas recorrentes
Finalizando a nossa entrevista o diretor 
Celio apresentou outra informação preocu-
pante “desde meados de 2021 a escola tem 
comunicado a CRE, através de ofício, tele-
fonemas, mensagens de textos e em reuni-
ões, sobre problemas de não cumprimento 
(falta de algum item, troca de cardápio sem 
autorização da SED e outros) do cardápio 
por parte da empresa SEPAT, e solicitado 
revisão de cardápio para que este, atenda pe-
culiaridades locais. Temos também fl agrado 
problemas de manipulação incorreta de ali-
mentos por alguns profi ssionais contratados 
pela empresa. Tudo é repassado para a CRE, 
e esta por sua vez deve levar ao conhecimen-
to da SED. Após as comunicações a empresa 
tentar corrigir os problemas, ou pelo menos 
parte deles, mas logo se repetem e está vi-
rando um ciclo vicioso. Para que se tenha 
ideia da gravidade das ocorrências sem que 
sejam tomadas medidas de enfrentamento 
ou correção pela SED, na sala da direção da 
escola existe um armário que normalmente 
seria usado apenas para armazenar docu-
mentos da direção, mas, na Teresa Ramos, 
apesar de não ser obrigação da escola, o 
armário armazena ingredientes como sal e 
azeite que, não raro, são emprestados para 
que as refeições sejam preparadas, evitando 
que os alunos não sejam alimentados.
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Em reunião com novo pre-
sidente da Associação dos 
Hospitais, Dr. Vicente dis-

cute demandas do setor

“A rede de hospitais fi lantrópicos 
responde por mais de 70% dos aten-
dimentos feitos pelo SUS”, destacou 
o deputado que é vice-presidente da 
comissão de saúde

O deputado estadual Dr. Vicente Caro-
preso (PSDB) esteve na nova sede da 
Associação dos Hospitais do Estado de 
Santa Catarina (Ahesc).  Ele se reuniu 
com o novo presidente da instituição, 
Maurício Souto-Maior, que foi empos-
sado no dia 26 de abril.

O parlamentar, que é vice-presidente 
da Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa, colocou a comissão à dis-
posição da entidade. Também discutiu 
demandas do setor hospitalar com a im-
plementação da nova Política Hospitalar 
Catarinense, que garante repasse mensal 
de recursos para hospitais fi lantrópicos 
conforme o porte e realização de pro-
cedimentos, e a urgente necessidade de 
reduzir a fi la de espera por cirurgias ele-
tivas.

“Fico grato da visita. O deputado é um 
parceiro institucional da área hospitalar 
do nosso estado.  A missão da associação 
é construir pontes facilitar a interlocução 
dos hospitais associados com o sistema 
público e a comissão de Saúde será uma 
grande parceira”, afi rmou Maurício, que 
também é diretor do Hospital São José, 
de Jaraguá do Sul. 

Dr. Vicente destacou o currículo do novo 
presidente e a parceria com os hospitais. 
“É um grande amigo. Um profundo co-
nhecedor da área da gestão hospitalar. A 
responsabilidade é muito grande, tendo 
em vista que a rede de hospitais fi lan-
trópicos no Estado responde por mais de 
70% dos atendimentos feitos pelo SUS”, 
declarou Dr. Vicente.  “Temos um olhar 
diferenciado, um grande compromisso 
com o setor. Vamos trabalhar juntos para 
vencer os desafi os, sempre com foco 
em melhorar o atendimento da saúde da 
população”, frisou o parlamentar, único 
médico no parlamento catarinense.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Depu-
tado Estadual Dr. Vicente Caropreso – PSDB

Comissão da Educação 
Especial jaraguaense ele-

ge a sua diretoria 

Na última quinta-feira, dia 05, a Comissão 
da Educação Especial de Jaraguá do Sul re-
alizou a sua primeira reunião na Câmara de 
Vereadores do município. A criação dessa 
Comissão foi uma das deliberações da au-
diência pública, realizada no dia 27 de abril, 
que discutiu a Educação Especial no municí-
pio. O grupo é independente e vai trabalhar 
em prol de melhorias na Educação dada aos 
alunos com defi ciência e com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) na cidade, podendo 
realizar estudos, levantamentos e promover 
ações de conscientização sobre o tema. 

Nesta primeira assembleia, estiveram pre-
sentes representantes das seguintes entida-
des: Comissão de Pais da Educação Espe-
cial, Apae, Católica SC, Sinsep, Comissão 
da Educação Especial da Alesc, Colégio 
Evangélico Jaraguá, Colégio Bom Jesus, 
Sesi/Senai, UP Down, Colégio Marista 
São Luís, Conselho Tutelar e Secretaria 
Municipal de Educação. Também estavam 
no encontro as procuradoras da Mulher do 
Legislativo jaraguaense, vereadoras Sirley 
Schappo (Novo) e Nina Santin Camello 
(PP), o presidente da Comissão de Educação 
da Câmara Municipal, vereador Jonathan 
Reinke (Podemos), e o gerente regional de 
Educação, Fernando Alfl en. 

A diretoria da Comissão foi defi nida durante 
a reunião. A presidente será Symone Matos, 
que também preside a UP Down. Como vi-
ce-presidente fi cou defi nido o nome de Nina 
Santin Camello; a primeira secretária será 
Juliana Gesser, que é presidente da Comis-
são de Pais da Educação Especial; e, como 
segunda secretária, Caroline Sella, mãe de 
uma criança com defi ciência 

Algumas medidas também já foram de-
fi nidas. Para dar continuidade e suprir de 
informações as discussões sobre o tema, a 
Comissão fará um levantamento do número 
de alunos com defi ciência e com TEA nas 
redes municipal, estadual e privadas de en-
sino no município. Também será criada uma 
planilha padrão para coleta de dados sobre 
a Educação Especial detalhando questões 
como os tipos de defi ciência, os níveis de 
ensino dos alunos, entre outras. O grupo 
ainda vai sugerir à Secretaria Municipal de 
Educação a disponibilização de informações 
sobre a Educação Especial no site da Prefei-
tura jaraguaense, a fi m de facilitar a busca 
por esses dados. 

O próximo encontro está marcado para 
o dia 2 de junho às 13h30, em local a ser 
defi nido. 

Fonte: Assessoria de Imprensa – Verea-
dora Nina Santin Camello

O Governo Federal elaborou uma pro-
posta de modernização do sistema dos 
cartórios de registros públicos e o tex-
to foi aprovado, na quinta-feira (05/05), 
pelo plenário da Câmara dos Deputados. 
A Medida Provisória nº 1.085/2021 pre-
vê que os cartórios realizem atos por 
meio eletrônico e estejam interconecta-
dos. Isso permitirá que o cidadão acesse 
registros públicos pela internet, sem sair 

de casa, além de reduzir o tempo para a emissão de certidões.

A modernização abrange cartórios como os de imóveis, títulos e documentos civis de pes-
soas naturais e jurídicas. A medida provisória foi elaborada pela Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da Economia, com apoio da Presidência da República, 
do Ministério da Justiça, e colaboração de associações da área e representantes do Conse-
lho Nacional de Justiça. O texto foi encaminhado ao Congresso Nacional em dezembro de 
2021. Com a aprovação na Câmara, segue para apreciação do Senado.

A medida provisória possibilita a implementação do Sistema Eletrônico dos Registros Pú-
blicos (Serp), pelo qual atos e negócios jurídicos serão registrados e consultados eletronica-
mente. O sistema permitirá que usuários de cartórios sejam atendidos pela internet, com um 
celular na mão, ou pelo computador.
Eles vão poder dispor de acesso remoto às informações sobre as garantias de bens móveis 
e imóveis e enviar documentos e títulos para registro em formato eletrônico. Também em 
formato eletrônico, serão expedidas certidões e fornecidas informações pelos cartórios de 
registros públicos.
Essa realidade é impossível atualmente, já que um levantamento realizado pela SPE cons-
tatou que mais da metade dos cartórios do país não têm página na internet, o que obriga o 
cidadão a ir até eles presencialmente.
Um exemplo das mudanças que o cidadão terá é o registro de um fi lho, que atualmente é 
feito de forma presencial no cartório de registro civil de pessoas naturais. Com a medida, 
se tornará possível, com o uso do celular, enviar a documentação necessária para o registro 
pelo Serp.
Além da praticidade, as mudanças vão reduzir o tempo de emissão de certidões e docu-
mentos. Por exemplo, serão reduzidos, de 30 dias corridos para cinco dias úteis os prazos 
de registro das escrituras de compra e venda, sem cláusulas especiais, de requerimentos de 
averbação de construção e de cancelamentos de garantias.

Conexão entre os cartórios
O Serp ainda vai viabilizar que os cartórios de registros públicos e suas bases de dados 
sejam interconectados, permitindo a integração. Dessa forma, documentos e informações 
poderão trafegar eletronicamente entre os cartórios dos registros públicos e seus usuários, 
inclusive com o poder público. O texto aprovado na Câmara prevê que a interligação seja 
efetivada até 31 de janeiro de 2023.

Assim, será possível usar extratos eletrônicos com dados estruturados, o que dispensará a 
apresentação do documento físico para a efetivação de registros, garantindo maior efi ciên-
cia, praticidade e detalhamento dos atos e negócios ofi cializados nos cartórios. O usuário 
também terá acesso, de forma remota, a todas as unidades dos registros públicos, por meio 
da internet.

Com a interconexão, os cidadãos poderão se livrar da “peregrinação” aos cartórios, quando 
é necessário ir a diversos deles para obter certidões e documentos. Assim, gastarão menos 
tempo em burocracia administrativa.

De acordo com a SPE, a expectativa é que as medidas de modernização melhorem o am-
biente de negócios e diminuam custos. “Todas essas medidas proporcionam a redução de 
disfunções burocráticas e a popularização do registro eletrônico. A iniciativa aproxima o 
Brasil dos países detentores das melhores práticas internacionais, com consequente melho-
ria no ambiente de negócios”, registrou a secretaria.

Vantagens que serão trazidas pela MP
O Ministério da Economia detalhou 10 benefícios da modernização do sistema de cartórios 
no Brasil que serão possibilitados pela Medida Provisória nº 1.085/2021. Confi ra alguns 
deles e acesse a lista completa.
-Menos burocracia na obtenção e no registro de dados entre cartórios para se divorciar;
-Acabam os cartórios que só aceitam pagamento em dinheiro. Com o Serp, pagamentos 
eletrônicos devem ser sempre possíveis;
-As certidões necessárias para o registro de um imóvel serão obtidas mais rápida e facilmen-
te. O extrato eletrônico reduzirá o custo de se fi nanciar um imóvel;
-O problema da distância física será eliminado com as assinaturas eletrônicas, que já estão 
disponíveis gratuitamente para todos pelo gov.br.

Fonte: Agência Brasil

Proposta do Governo Federal prevê modernização 
dos cartórios de registro público



 :: 7  Sexta-feira | 06 de maio de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Coluna Pelo Estado
Pelo Estado 28 e 29 de abril de 2022

Produção e edição: Redação ADI-SC

Fortes chuvas deixam SC em 
alerta

As equipes da Defesa Civil estadual e mu-
nicipais estão mobilizadas desde a noite de 
terça-feira, 3, no atendimento às ocorrências 
geradas pelas fortes chuvas que atingem 
Santa Catarina, principalmente no Litoral 
Sul, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis. De 
acordo com relatório elaborado pelo Gru-
po de Ações Coordenadas da Defesa Civil 
(GRAC-DCSC) na tarde desta quarta-feira, 
4, cerca de 30 municípios relataram ocor-
rências que vão desde alagamentos, desli-
zamentos, queda de árvores e muros. Pelos 
números ofi ciais, mais de 10 mil pessoas 
afetadas. Outra preocupação foi o signifi ca-
tivo aumento dos níveis dos rios, chegando 
em nível de alerta para inundação nas regi-
ões do Litoral Sul, Planalto Sul (com des-
taque para a Bacia do Rio Tubarão), Oeste 
e Meio Oeste. Os levantamentos apontaram 
precipitações superiores a 200 mm nos mu-
nicípios de Garopaba (262mm), Santa Rosa 
de Lima (262mm), Florianópolis (234mm), 
Mirim Doce (226.2), Rio Fortuna (226mm) 
e São Martinho(226mm). Também na tarde 
desta quarta-feira, a Defesa Civil catarinen-
se determinou o fechamento das comportas 
da barragem de Ituporanga, no Alto Vale 
do Itajaí. A barragem sul está em operação 
desde 1976 e é localizada no rio Itajaí do 
Sul, na cidade de Ituporanga. Sua principal 
função é a contenção de cheias e a estrutura 
é protegida para a cota de 409,5 metros. A 
medida foi tomada após relatório de inspe-
ção periódica apontar a necessidade de re-
paros nas comportas C4 E C5. Foi defi nida 
a contratação de empresa para a adoção de 
medidas a curto prazo, conforme determina-
ção da lei 12.344/2010, que rege a Política 
Nacional de Segurança de Barragens. Entre 
as medidas estão a realização de nova ins-
peção que analise com precisão a extensão 
dos danos existentes e margem de seguran-
ça para utilização dos tubos metálicos das 
comportas 4 e 5 que apresentem possíveis 
vazamentos, além da troca de grades para 
garantir a proteção adequada destes tubos 
que serão reparados.

Fornecimento de água
A grande quantidade de chuva que vem atin-
gindo o estado desde esta segunda-feira, 2, 
está prejudicando o abastecimento de água 
em várias regiões. As equipes da Casan em 
todo o estado estão mobilizadas para nor-
malizar os sistemas e o atendimento à po-
pulação. Por esse motivo, é fundamental 
que a população faça o uso econômico da 
água neste período. Nos municípios de São 
Domingos, Lindóia do Sul, Ibicaré, Água 
Doce e Ipumirim, no Oeste e Meio Oeste, o 
abastecimento foi suspenso devido à cheia 
dos rios. A situação mais complicada é em 
Ibicaré, onde o atendimento está sendo re-
cuperado, porém a Companhia atua também 
com caminhão-pipa para atendimento a al-
gumas regiões.

Apoio
O presidente Jair Bolsonaro (PL) des-
tacou a atuação do senador Jorginho 
Mello (PL), na presidência da Frente 

da Micro e Pequena Empresa. A fala 
aconteceu durante o almoço da frente, 
nesta quarta-feira , 4. “Assim como nós 
sabemos que a família é a base da so-
ciedade, as micro e pequenas empresas 
são a base da sociedade. E vocês foram 
fantásticos. Tomamos medidas impor-
tantes, uma delas com o apoio especial 
do Jorginho e tudo passa por vocês, o 
Pronampe e o Bem, terminamos 2020 
com um pequeno saldo nas carteiras as-
sinadas” disse o presidente.

PL do leite
Após ter a tramitação suspensa passa-
da por conta de decisão judicial, o PL 
78/2022, que reduz o imposto do leite, 
da farinha de trigo e de alimentos de 
bares e restaurantes foi aprovado na 
Comissão de Finanças e Tributação da 
Alesc, nesta terça-feira, 3, pela manhã;  
e no plenário da Alesc a tarde. Assim, 
parecer do relator, deputado Altair Sil-
va (PP), pela aprovação do projeto na 
forma do texto original encaminhado 
pelo Executivo, avançou  sem incluir as 
emendas apresentadas pelos parlamen-
tares.

187 anos na PMSC
A Polícia Militar de Santa Catarina 
(PMSC) completa 187 anos de existên-
cia nesta quinta-feira, 5 e realizará em 
todo o Estado solenidades de comemo-
ração e entrega de comemorações. Em 
Florianópolis, a solenidade acontecerá 
na Academia de Polícia Militar da Trin-
dade (APMT), a partir das 10h. Em caso 
de chuva, a solenidade será realizada no 
Teatro Pedro Ivo Campos, no mesmo 
horário, localizado às margens da SC-
401, em Florianópolis. Nas solenidades 
serão promovidos 157 praças e 23 ofi -
ciais por todo o estado.

Luxemburgo
O deputado Sven Clement, do parla-
mento de Luxemburgo, visitou a Alesc 
e foi recebido pelo presidente Moacir 
Sopelsa (MDB), além dos deputados 
Cel. Mocellin (Republicanos), Ada de 
Luca (MDB), Jair Miotto (União) e a 
suplente de deputada Dirce Heiders-
cheidt (MDB). Acompanhado da côn-
sul honorária em SC, Karin Francesca 
Schwinden, Clement destacou a impor-
tância de Santa Catarina para Luxem-
burgo. Estima-se que o estado,concen-
tra o maior número de descendentes do 
país no Brasil.

Deputados buscam saída para 
dívida do Hospital Regional de 

Chapecó
Com prejuízo mensal de R$ 4 mi, o 
Hospital Regional Lenoir Vargas Fer-
reira, de Chapecó, ganhou destaque na 

sessão de quarta-feira, 4, da Assembleia 
Legislativa, ocasião em que membros 
da Bancada do Oeste anunciaram que 
buscarão o apoio do Executivo. “Recebi 
a direção do Hospital e ouvi um rela-
to, junto com o deputado Altair Silva 
(PP), que nos deixou preocupados. So-
licitamos uma audiência ao governador, 
falei com o secretário de Saúde, que já 
conhece a situação. O hospital merece 
a atenção de parte da bancada, que tem 
15 deputados, devemos tratar desse as-
sunto, é um hospital de porta aberta”, 
defendeu Valdir Cobalchini (MDB). O 
atual coordenador da Bancada do Oes-
te informou que o prejuízo mensal é 
de R$ 4 mi e que a receita própria do 
hospital é pequena, uma vez que 90% 
dos atendimentos são feitos pelo SUS. 
“A tabela SUS não é atualizada há mui-
tos e muitos anos, o que transforma a 
atividade de gestor de hospital em uma 
atividade muito desafi ante”, reconheceu 
Cobalchini. Moacir Sopelsa (MDB), 
presidente da Casa, apoiou a iniciativa. 
“Nenhum hospital vai se sustentar aten-
dendo 90% SUS, a média é 60% SUS, 
40% privado. Os gestores abriram as 
contas e de fato enquanto tivermos aten-
dimento de casos especiais, como fra-
tura, que fi ca às vezes um mês interna-
do e a remuneração não chega a ser R$ 
400, não tem condições de um hospital 
sobreviver. Vamos estar todos unidos, 
os 15 deputados, é o maior hospital do 
Oeste”, declarou Sopelsa. A Associação 
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira man-
tém, além do HRO, o Hospital da Crian-
ça de Chapecó e o hospital de Coronel 
Freitas. Sobre o HRO, o défi cit mensal 
seria algo em torno de R$ 5 milhões, 
oscilando mês a mês, dependendo da 
produtividade em relação a convênios 
e particulares. O Hospital Regional do 
Oeste atende 94% pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Gás no Oeste
Deputado estadual Valdir Cobalchini 
(MDB) usou a tribuna da Alesc para 
apelar ao governo para que se criem 
infraestrutura de rede isolada de Gás 
Natural para atender a região Oeste. 
“A implantação da rede é sinônimo de 
desenvolvimento para a região. Certa-
mente esse insumo trará mais competi-
tividade à indústria catarinense”, disse 
Cobalchini. “Hoje o litoral, o Vale do 
Rio Itajaí, Blumenau, Rio do Sul está 
chegando a rede isolada de gás natural. 
Se formos esperar a rede de Lages, in-
felizmente vamos ter que aguardar por 
muitos e muitos anos, por isso em sen-
sibilizar o governador”, manifesta Co-
balchini.

Industrial I

A Federação das Indústrias (Fiesc) 
anunciou os nomes dos agraciados com 
a Ordem do Mérito Industrial de Santa 
Catarina de 2022. Os selecionados são 
os industriais Antônio Deoclesio Pavei, 
fundador da Pavei Empreendimentos 
(Criciúma); Daniela Tombini, fundado-
ra da Daniela Tombini (Caçador); Edu-
ardo Ernesto Zortea, fundador da Estru-
tural Zortea (Campos Novos); Felipe 
Hansen, presidente do Conselho de Ad-
ministração da Tigre (Joinville) e Walter 
Osli Koerich, fundador da WKoerich 
Imóveis (Florianópolis).

Industrial II
A condecoração será realizada no dia 
24 de junho, na sede da entidade, em 
Florianópolis. Na mesma solenidade, 
a Confederação Nacional da Indústria 
concederá a Ordem do Mérito da CNI 
ao catarinense César Gomes Júnior, do 
grupo Portobello, de Tijucas. A Ordem 
do Mérito Industrial de SC foi instituída 
pela FIESC no ano de 2000 para reco-
nhecer personalidades e instituições que 
atuam na promoção do desenvolvimen-
to da indústria catarinense. A Ordem do 
Mérito da CNI foi criada em 1958 e até 
agora já homenageou 30 industriais ca-
tarinenses.

Elétrico
SC segue avançando na construção de 
um projeto pioneiro de fomento e con-
solidação da mobilidade elétrica. Santa 
Catarina já está no radar de grandes in-
vestidores, como a General Motors. De 
acordo com os números apresentados ao 
governador Carlos Moisés por um gru-
po de trabalho formado pela indústria e 
o governo, 2020 foi, em nível mundial, 
um dos melhores anos para o segmento 
de elétricos, com um crescimento global 
de 43%. No Brasil, foi a primeira vez 
que chegou à participação de 1%. 

OAB/SC requer suspensão de 
prazos e audiências 

Em razão dos prejuízos e difi culdades 
de deslocamentos causados pelas chu-
vas, que têm provocado alagamentos, 
enchentes e prejuízos em diversas re-
giões do Estado, a presidente da OAB/
SC, Cláudia Prudêncio, requereu a sus-
pensão de prazos e audiências em todas 
as Comarcas da Região Sul e também 
de Rio do Sul e de Videira, mais afeta-
das até o momento, no âmbito das Jus-
tiças Estadual, Federal e Trabalhista. A 
medida pretende garantir que não seja 
prejudicada a atuação de advogados e 
advogadas impossibilitados de acessar 
órgãos da Justiça, o que implica em pre-
juízos diretos também aos cidadãos re-
presentados.
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Espaço do Campo

Abóbora, abobrinha, batata doce, cará, chuchu, ervilha, inhame, jiló, mandioca e 
mandioquinha são os legumes do mês de maio. Aproveite para fazer a feira com 
produtos orgânicos.

Abacate, abacaxi, abiu, acerola, atemóia, banana, caqui, carambola, gravio-
la, kiwi, laranja, maçã, mamão, mangostão, pêra, tangerina, uva. Além de
fazer bem para a saúde são deliciosas.

Maio é tempo de colher e se alimentar de couve, alimento super rico em 
vitaminas, como: A, B1, B2, B3, B5, C e K, além de promover a digestão 
regular, previne a constipação e reduz o açúcar no sangue.

Aproveite a couve e, também: agrião, chicória, espinafre, mostarda, nabo, 
rabanete, repolho e salsa.

Compre de quem produz perto, dê preferência aos alimentos da agricultura 
familiar.

Alimentos da estação fazem bem ao bolso e ao coração. 

Fonte: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Legumes, Frutas, Verduras e Hortaliças do 
mês de maio

A Fecaplant é uma feira profi ssional 
promovida pela APROESC - As-
sociação dos Produtores de Plan-
tas Ornamentais de Santa Catarina, 
EPAGRI - Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina e a Prefeitura Muni-
cipal de Corupá.

A Feira será realizada, como de cos-
tume, nos dias 26 a 28 de maio de 
2022, no Seminário Sagrado Cora-
ção de Jesus em Corupá/SC. A Fe-
caplant, que já é a maior feira de 
fl ores e plantas ornamentais no Sul 
do Brasil, terá a participação de ex-
positores de diversos estados brasi-
leiros, divulgando as mais recentes 
novidades do setor.

Na noite do dia 26/05 (quinta feira), 
teremos um jantar de confraterni-
zação com produtores, expositores 
e profi ssionais do setor iniciando 
com palestra dos representantes do 
IBRAFLOR (Instituto Brasileiro da 
Floricultura) e em seguida palestra 
com Raul Canovas, renomado pai-
sagista.

E nas tardes dos dias 26 e 27, te-
remos palestras ministradas pelos 
patrocinadores do evento falando 
sobre seus produtos. Nos dias que 
antecedem a feira teremos lives com 
a participação dos patrocinadores do 
evento com programação a ser di-
vulgada pelas redes sociais.

Programe-se, faça sua inscrição e 
venha participar conosco deste gran-
de evento.

Santa Catarina amplia as 
exportações de carne de 

frango em 2022

Segundo maior produtor nacional 
de carne de frango, Santa Catarina 
inicia 2022 com crescimento nas ex-
portações. No primeiro trimestre, o 
estado embarcou 247 mil toneladas 
do produto, gerando um faturamento 
que passa de US$ 471,9 milhões – 
um aumento de 28% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Os 
números são divulgados pelo Minis-
tério da Economia e analisados pelo 
Centro de Socioeconomia e Planeja-
mento Agrícola (Epagri/Cepa).

De janeiro a março de 2022, Santa 
Catarina respondeu por 23,6% do 
faturamento brasileiro com as ex-
portações de carne de frango. Nes-
se período, a maioria dos principais 
destinos ampliou suas compras, com 
destaque para a Holanda (43,2%), 
Emirados Árabes Unidos (40,7%) e 
México (707,7%). O maior parceiro 
comercial dos catarinenses é o Japão, 
com 34,1 mil toneladas adquiridas e 
uma receita de US$ 67,2 milhões.

Avicultura em Santa Catarina
A carne de frango é o principal pro-
duto da pauta de exportações de 
Santa Catarina. O estado conta com 
aproximadamente seis mil aviculto-
res dedicados à produção de aves de 
corte, concentrados nas regiões Oes-
te e Meio Oeste.

Santa Catarina possui um status sani-
tário diferenciado, que abre as portas 
para os mercados mais exigentes do 
mundo. A Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (Cidasc), em parceria com 
a iniciativa privada e os produtores, 
mantém um rígido controle das fron-
teiras e do rebanho catarinense.

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

O Bananalama fechou o patrocínio com 
mais uma grande empresa para a edição 
2022. A Can-Am, marca do grupo cana-
dense BRP e líder do segmento de UTVs 
e quadriciclos de alto desempenho, es-
tará pelo terceiro ano consecutivo no 
“Maior e melhor encontro de trilheiros 
do mundo”. O evento será realizado de 
14 a 17 de julho, em Corupá (SC), e a 
expectativa é reunir mais de 5.000 tri-
lheiros.

Segundo dados ofi ciais da última edição 
do Bananalama, 85% dos quadriciclos 
e UTVs inscritos no evento foram da 
Can-Am. Para 2022, a empresa prepara 
para o encontro diversas ações, algumas 
já aguardadas como o voo cativo com o 
balão da marca, além da presença de pi-
lotos, embaixadores e celebridades par-
ceiras da marca, que terá um estande de 
200 metros quadrados.

“A volta do Bananalama era um dos mo-
mentos mais esperados pela comunidade 
off -road e a Can-Am não poderia fi car 
de fora desta edição”, diz Fernando Al-
ves, Country Manager da BRP no Brasil. 
“Esse evento refl ete tudo que prezamos 
em nosso estilo de vida; com muita di-
versão, aventura, respeito pela família 
e amigos, mas também com muita res-
ponsabilidade social e com o meio am-
biente. Nossa expectativa continua alta e 
vamos estar juntos em julho, tentando o 
máximo possível atender os desejos dos 
nossos amigos e fãs da marca. Em breve, 
vamos comunicar todas as atrações que 
levaremos paro evento sempre focados 
na vida off -road”, complementa Alves.

O Bananalama já é reconhecido inter-
nacionalmente pela Can-Am. Em 2019, 
a equipe da BRP Brasil recebeu o prê-
mio pela melhor iniciativa com foco no 
consumidor durante o Global Marketing 
Summit (GMS). O evento mundial da 
empresa reconheceu o trabalho desen-
volvido pela Can-Am no evento.

Inscrições seguem abertas

Os trilheiros interessados em participar 
da 14ª edição do Bananalama podem 
garantir sua vaga pelos sites www.bana-
nalama.com. br ou www.eventos.
sportbay.com. br/eventos/banana-
lama. O terceiro lote está em vigor, com 
o valor de R$ 219. Ao fi m deste lote, o 
preço passa a ser R$ 230. A inscrição dá 
direito a credencial de entrada ao par-
que do evento para todos os dias; café 
da manhã e almoço no domingo (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.

A programação do Bananalama 2022 
conta com várias atrações, como shows 
musicais; apresentações de manobras 
radicais; o Bananalama Expo, feira de 
produtos e serviços ligados ao merca-
do off -road, além do comprometimento 
em manter o trabalho de sustentabilida-
de, através da gestão de resíduos e selo 
"aterro zero".

O Bananalama 2022 – oferecimento 
Sportbay – tem patrocínio da Can-Am 
e da CFMOTO. A realização é da Arse-
nal Eventos de Ativação e a operação da 
trilha é do Clube de Trilheiros Banana-
lama 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: www.bananalama.com.br 
ou www.eventos.sportbay.com.br/even-
tos/bananalama

Valores
1º lote – R$ 179 – limitado a 1.000 ins-
crições (Esgotado)
2º lote – R$ 199 – limitado a 1.000 ins-
crições (Esgotado)
3º lote – R$ 219 – limitado a 1.000 ins-
crições

CAN-AM PATROCINA O BANANALAMA PELO 
TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

Alheia aos devaneios de 
pessoas que desconhecem 

a modalidade, a Schüt-
zenfest prossegue no pró-

ximo fi nal de semana
Nos dias 14 e 15 de maio, o Clube Atlé-
tivo Baependi sediará a 4ª Etapa do 
Campeonato Ofi cial ACSTVI na moda-
lidade SETA.

As disputas seguem acirradas e com al-
ternâncias de posições na tabela de clas-
sifi cação.

Lembrando que são 17 Associações de 
Tiro, representando os municípios de 
Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá, 
que participam do campeonato, com 
mais de 180 atiradores entre adolescen-
tes e adultos de ambos os naipes, miran-
do não apenas os alvos, mas as faixas 
em disputa na Schützenfest.

Jaraguá é vice-campeã na 
1ª etapa do Estadual sub 

15 de vôlei de praia
Mesmo com todos atletas estreantes na 
categoria, a equipe da Amivôlei/Secel/
Live!/Academia Impacto/Unisociesc 
teve uma ótima participação e obteve o 
vice-campeonato geral da primeira eta-
pa do Campeonato Catarinense de Vôlei 
de Praia categoria sub15. O time jara-
guaense foi representado por 12 atletas 
sendo a maior delegação presente no 
Clube Atlético Brejeros em Camboriú 
onde ocorreu a disputa no último fi m de 
semana.
Bastante satisfeito com desempenho dos 
comandados o técnico Cezar Augusto 
Carneiro de Oliveira analisou a perfor-
mance jaraguaense em Camboriú. “Foi 
a melhor a classifi cação da história do 
Sub 15 masculino com este vice-campe-
onato. Esta era a única equipe da base 
masculina que ainda não tinha chegado 
ao podium. Agora somente falta o adulto 
masculino e o sub 13 feminino no ge-
ral”, argumentou.
Na fi nal, no 2º set, no segundo set a du-
pla jaraguaense fi nalista, João Vitor e 
Natan, chegaram a colocar 14/04. “Infe-
lizmente, tomamos uma virada incrível 
de 16/21” contou Oliveira. O técnico 
também chama a atenção que o time da 
Amivôlei contou com o atleta mais novo 
da historia do sub 15, Gabriel, com ape-
nas 10 anos. “Ele fez parceria com Na-
tan de 12 anos para adquirir experiencia 
para o Sub 13. Foi bastante positiva a 
presença dos pais, mesmo na semana do 
Dia das Mães”, comentou Oliveira.
Jaraguá do Sul também se fez presente 
na categoria sub 17 obtendo resultados 
que variaram do 5º ao 18º colocações no 
masculino e no feminino.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jaraguá do Sul
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Cultura

A Escola Bolshoi 
anunciou seu próximo 

espetáculo! 
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, con-
tou com experiência dos professores 
da Escola Bolshoi. A cenografi a retra-
ta o salão de baile de um palácio, com 
luxuosos lustres. Os fi gurinos foram 
confeccionados pela estilista da Escola 
Bolshoi, Gala Orekova, que buscou ins-
piração 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!

A Associação de Moradores do Bair-
ro Bomplandt convida todo o pesso-
ar festêro pra si apinchar e participar 
da Festa Junina do Bomplandt. 

Dia 11/06/2022
Apartir das 19 horas
Na Capela Nossa Senhora de Fátima 
no Osvaldo Amaral 

Venda de churrasco antecipado
Vai ter Pipoca, Quentão, Pinhão, e 
completo serviço de bar e cozinha

Escrevinha aí pra si alembrá, Sô

Vai sê um Arraiá bom dimais da 
conta.

O SUSPENSE ACABOU! 

O Seminário estará de portas abertas 
no dia 11/06 para receber o público 
com uma deliciosa feijoada em prol 
da manutenção dos seus espaços! 

Venha fazer parte da história deste 
recanto de paz...

Garanta já seus cartões!

Para mais informações: (47) 3375-1194

A ACIAC oferece espaços com infraes-
trutura completa para a locação. Conta 
com um auditório com capacidade de até 
70 pessoas e outra sala com capacidade 
para 15 pessoas. Consulta de valores e 
disponibilidade entre em contato: (47) 
3375-2100

Sente esse cheirinho de 
risoto na área? Hum só 
de lembrar meu estoma-

go já está roncando! 
Pra matar essa saudade o @rotary 
chegou na área, esse risoto pra lá de 
gostoso e cheio de boas intenções 
acontece no dia 14/05, pelo valor 
de R$40,00 você não só está garan-
� ndo um almoço MUITO caprichado 
como também ajudando o Rotary 
nas suas diversas a� vidades fi lan-
trópicas.

Os sabores dispóniveis são

- Frango

- Linguiça

- Pesto aquele sabor vegano pra ga-
ran� r a felicidade de todo mundo 

Reserve já seu ingresso com o Rota-
ract! É só chamar a gente no Direct 

#rotaryjsvale #chefgourmet

#rotary #rotary #risoto #risotode-
frango 

#risotodelinguica #almoço
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

O Diário de Anne Frank

É um livro escrito por Anne Frank en-
tre 12 de junho de 1942 e 1.º de agosto de 
1944 durante a Segunda Guerra Mundial. É 
conhecido por narrar momentos vivencia-
dos pelo grupo de judeus confi nados em um 
esconderijo durante a ocupação nazista dos 
Países Baixos.

Depois de Auschwitz

Em seu aniversário de quinze anos, Eva 
é enviada para Auschwitz. Sua sobrevivên-
cia depende da sorte, da sua própria determi-
nação e do amor de sua mãe, Fritzi. Quando 
Auschwitz é extinto, mãe e fi lha iniciam a 
longa jornada de volta para casa. Elas procu-
ram desesperadamente pelo pai e pelo irmão 
de Eva, de quem haviam se separado. A notí-
cia veio alguns meses depois: tragicamente, 
os dois foram mortos.

Este é um depoimento honesto e dolo-
roso de uma pessoa que sobreviveu ao Ho-
locausto. As lembranças e descrições de Eva 
são sensíveis e vívidas, e seu relato traz o 
horror para tão perto quanto poderia estar. 
Mas também traz a luta de Eva para viver 
carregando o peso de seu terrível passado, 
ao mesmo tempo em que inspira e motiva 
pessoas com sua mensagem de perseverança 
e de respeito ao próximo – e ainda dá conti-
nuidade ao trabalho de seu padrasto Otto, pai 
de Anne Frank, garantindo que o legado de 
Anne nunca seja esquecido.

O Menino do Pijama Listrado

Durante a Segunda Guerra Mun-
dial, Bruno, um garoto de oito anos, 
e sua família saem de Berlim para 
residir próximo a um campo de con-
centração, onde seu pai acaba de se 
tornar comandante. Infeliz e solitá-
rio, ele vagueia fora de sua casa e 
certo dia encontra Shmuel, um me-
nino judeu de sua idade. Embora a 
cerca de arame farpado do campo os 
separem, os meninos começam uma 
amizade proibida.

A coluna de hoje une duas coisas 
que adoro: viagens e livros. Se des-
se para viver só disso, seria perfeito! 
(mas talvez perderia a graça, não é?).
Em 2015 comecei a fazer uma nova 
coleção, adquirir livros nos países 
que vou conhecendo. Escolhia pre-
viamente o autor e umas duas ou três 
obras que iria caçar.
Pois bem, a primeira aquisição foi O 
Diário de Anne Frank.
Sempre foi um desejo conhecer a 
Holanda, principalmente Amster-
dam, cidade muito peculiar, a Vene-
za do Norte. Não decepcionou, mas 
como o objetivo aqui é falar de livros 
só digo que se você tiver oportuni-
dade não pense duas vezes e vá para 
Amsterdam.
Nós mesmos sempre fazemos nosso 
roteiro, raramente usamos pacotes 
prontos, pois queremos conhecer al-
guns lugares que não são tão famo-
sos ou badalados também, mas no 
caso de Amsterdam não tinha como 
não ir na Casa Museu onde a família 
Frank passou seus últimos anos.
Eu já tinha lido o livro antes de ir 
para lá, na verdade o li na adolescên-
cia e mais uma vez um pouco antes 
da viagem. Não é uma leitura fácil, 
não pelo vocabulário ou pela com-
plexidade das ideias. O difícil é vi-
venciar aquilo.
Na primeira vez que li, ainda no en-
sino médio, foi ainda mais marcante. 
Ela era tão jovem quanto eu, tinha 
planos de vida e sonhos. Eu também 
escrevia diários (que nunca na vida 
vão virar livro). 
Com o passar do tempo a história se 
assenta na nossa mente e vira uma 
lembrança, o nosso cérebro faz o 
trabalho de fi ltrar o sofrimento e 
deixar a memória positiva. Aí fui ler 
novamente e pensei “já li uma vez, 
não será tão chocante assim”. Muito 
pelo contrário, pois com o passar dos 
anos aprendi mais sobre a guerra, so-
bre as privações, as batalhas urbanas 

Livros e Destinos: Amsterdam

e familiares que a Segunda Guerra 
trouxe. Alguns anos antes havia vi-
sitado um campo de concentração na 
Alemanha, então todas estas novas 
informações se misturaram àqueles 
relatos de uma jovem que tinha toda 
vida pela frente. São coisas assim 
que mudam nossa forma de pensar a 
vida, de pensar o momento.
Um elemento bem presente no li-
vro é o badalar do sino da Igreja ao 
lado, a igreja ainda está lá também 
e o mesmo sino continua batendo, 
o que não bateu mais foi o coração 
da Anne e da maior parte dos inte-
grantes da família e amigos que ali 
fi caram escondidos. O único sobre-
vivente entre todos, foi o pai, Otto 
Frank, e ele cumpriu o desejo que 
sua fi lha tinha de ser jornalista e es-
critora publicando seu diário.
A lição que fi ca? Viva, não reclame 
do que está ruim. Viva, faça você a 
diferença onde você estiver. Viva e 
deixe sua boa marca no mundo.
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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

Pela Caminho dos Príncipes - Vale dos Encantos

Rota da Tilápia
Na terça-feira (03/05) participamos da 
reunião do Instituto Rota da Tilápia, no 
Pesque Pague Will em Guaramirim. Na 
ocasião, foi apresentado um breve his-
tórico desde a sua formação, em 2016, 
as ações realizadas, o planejamento atu-
alizado e algumas solicitações aos par-
ceiros.
Hoje, a Rota possui uma nova e recente 
diretoria e fazem parte 5 estabelecimen-
tos das cidades de Guaramirim e Mas-
saranduba: Pesque Pague Will, Restau-
rante Dori, Recanto das Pedras, Pesque 
Pague 3 lagoas e Pesque Pague Casquei-
ro. São parceiros da Rota da Tilápia: as 
prefeituras de Guaramirim, Massaran-
duba e Jaraguá do Sul, as associações 
empresariais e comerciais desses três 
municípios, AMVALI e EPAGRI.
O grupo busca novos empreendimentos 
para integrar a rota, bem como parcei-
ros, desde que sejam das cidades que 
compõem a AMVALI e ou a Região Tu-
rística Caminho dos Príncipes.
A Rota da Tilápia considera 2021 o 
“marco zero”, onde se reuniram, refl e-
tiram sobre o andamento do grupo e o 
futuro da rota, foram atrás de normas de 
regularização, iniciaram o planejamen-
to. Foi onde brotou o sentimento de per-
tencimento. 
Objetivo Rota da Tilápia: fortalecer o tu-
rismo gastronômico, com pratos a base 
da tilápia e oferecer ao turista momentos 
de lazer através do contato com a natu-
reza.
Vamos combinar que, com as belezas 
naturais que temos na região, um bom 
atendimento com ambiente acolhedor, 
belos e saborosos pratos de tilápia, não 
tem como moradores, visitantes e turis-
tas não se encantarem!
Contato da diretoria para quem quiser 
maiores informações: 47 991992658 / 
47 992136315

Sobre uma data especial!
Dia das Mães…mães viajantes.

O Dia das Mães está chegando e, se a 
sua gosta de viajar, nada melhor que fa-
zer este dia ser ainda mais especial. E 
se você não a presenteou com um paco-

tão de viagem (não procurou a Destino, 
né?), ainda dá tempo de agradar a sua 
viajante preferida.
Para ela que ama conhecer novos desti-
nos, o presente pode ser físico ou sim-
bólico. Se você também é um(a) fi lho(a) 
viajante, será fácil. Mas, se você não é, 
“Agente” te orienta da mesma maneira.
Artigos de viagens (presentes): prati-
camente todo viajante adora um mimo 
que vai personalizar as suas viagens. Se 
sua mãe é uma amante de experiências 
em novos lugares, que tal presentar com 
algo que ela vai levar consigo?
Desde os mimos mais simples aos mais 
detalhados, busque coisas que possam 
ser úteis, práticas, que vão facilitar a 
vida dela ou simplesmente que farão ela 
levar um pouquinho de você com ela:
■ Nécessaire personalizada
■ Porta passaporte/documentos
■ Almofada de pescoço
■ Mala ou mochila de viagem
■ Tag/Identifi cador de bagagem
■ Diário de viagem

Faça uma viagem, mesmo que perto
Em nossa região existem muitas op-
ções. Claro que devido a data a disponi-
bilidade precisa ser verifi cada (pode nos 
chamar). Você ainda sim consegue viver 
um domingo de experiências memorá-
veis no Dia das Mães. 
Já que o dia é dedicado à ela, convide-a 
para um passeio em alguma praia, um 
recanto, local que tenha rio, belezas 
naturais, uma boa gastronomia e aten-
dimento.
- Dê uma viagem de presente
Se você é o tipo de pessoa que quando 
acha uma oportunidade de comprar uma 
viagem não perde tempo, pode ser uma 
boa pedida, mesmo que não seja exata-
mente no Dia das Mães. 
Neste caso, é possível encontrar boas 
ofertas, montar uma programação e en-
tregar tudo prontinho como um presente 
para ela. Se não for possível conseguir 
a viagem completa, garanta ao menos 
parte dela para surpreender sua mãe. 
Será um presente impossível de não 
gostar.
- Programe a expectativa de uma 
viagem
Caso não dê para comprar a viagem 
agora, você pode fazer com que seu pre-
sente crie uma expectativa do que está 
por vir. Para quem é viajante, a notícia 
de que “uma viagem vem por aí” é su-
per empolgante. Entregar um Vale Pre-
sente - Viagem no Dia das Mães, será 
uma boa surpresa para tornar o dia dela 
especial. E não necessariamente preci-
sa ser um pacote completo de viagens, 
pode ser de hospedagem também.

Chama “Agente” que preparamos e re-
servamos tudo para você. 
Ah! E vale para qualquer pessoa e data 
especial.

Desejamos um 
FELIZ DIA DAS MÃES!

Refl exão
Turismólogo e profi ssionais do tu-
rismo
Em um panorama geral sobre formação 
profi ssional, em qualquer área, entende-
-se que quanto mais qualifi cado o pro-
fi ssional, maiores as oportunidades de 
entrar no mercado de trabalho, assim 
como maiores são os salários desses 
profi ssionais. 
Mas, para turismólogos - por experi-
ência própria - a realidade não é bem 
essa. Ainda vemos, e cada vez mais, o 
turismo crescendo e se desenvolvendo 
com profi ssionais ainda nos bastido-
res, alguns como líderes, e por muitas 
vezes voluntários, atuando em grupos 
de trabalhos em entidades, conselhos 
municipais e associações, visto que em 
cargos públicos, desde as cadeiras no 
Ministério do Turismo até as Secretarias 

Municipais de Turismo, é difícil en-
contrar esse profi ssional. Ter formação 
em turismo e ganhar bem, só enquanto 
gerente, diretor ou abrindo sua empresa 
para se manter e não ter de recorrer para 
outras áreas. E não é por falta de vaga, 
nem por falta de recursos para pagar um 
salário para este profi ssional. É por falta 
de visão de mercado, de valorização, de 
interesse e/ou por política. 
Cabe esclarecer aqui que a questão é 
valorizar o profi ssional que toda cidade 
turística ou com potencial turístico deve 
ter.
Não parando por aí, ainda vemos entida-
des de formação profi ssional, educacio-
nal, de extensão, oferecendo pequenos 
cursos de Turismo, nos seus diversos 
segmentos, onde na grade há temas téc-
nicos e conceitos da área, porém, pas-
mem - eu fi co - sendo ministrados por 
profi ssionais de outras áreas. Fico me 
perguntando se é difícil o contato com 
turismólogos na região para propor uma 
parceria e oferecer um curso com mais 
qualidade, mais técnico, mais comple-
to, visto que o turismo vem crescendo 
na região, com vários atrativos e pres-
tadores de serviço surgindo, e assim 
necessitando cada vez mais da qualifi -
cação e seu entendimento de mercado. 
E há carência de outros profi ssionais 
do turismo também, que com as cria-
ções desses cursos profi ssionalizantes, 
podem suprir até suprir a demanda, po-
rém, vai depender das políticas, diretri-
zes e parcerias após o curso. De ofertar, 
de dar preferência e oportunidade, de 
valorizar esses novos profi ssionais - 
porque a pirataria é grande, ainda mais 
falando em precifi cação dos serviços. 
Mais do que prestar um bom atendi-
mento e serviço aos turistas e visitantes, 
as empresas/condutores/guias devem 
ser devidamente credenciados, até por 
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Viagens
  PASSAGENS AÉREAS com Agente!
Atendimento personalizado  
---> De Curitiba/Florianópolis/Nave-
gantes para:
- Fortaleza, Maceió, Salvador, a partir de 
R$ 500.
  Viaje em outubro e novembro (não fe-
riados).
*Valor por pessoa, com taxas, ida e vol-
ta, com bagagem de mão.*
**Sujeito a disponibilidade e altera-
ção.**

Friozinho aí e as reservas pela nossa ser-
ra catarinense não param!   
Quer conhecer todas as belezas que essa 
região tem a oferecer e ainda descansar 
em uma hospedagem acolhedora e acon-
chegante?     
  Chama "Agente", que montamos o ro-
teiro e/ou reservamos tudo para você!
#DestinoViagens colecionando momen-
tos!  

questão de segurança e contribuírem 
com o desenvolvimento do setor e sua 
formalização. Afi nal, muitos participam 
de grupos de trabalho, buscam qualifi -
cação e querem o melhor para as cida-
des e para o turismo.
Turismo é conexão, é engrenagem, en-
volve vários setores, gera emprego e 
renda, e é uma atividade econômica que 
traz dinheiro para a cidade, para a re-
gião, e para o estado. 
É necessário planejamento, é necessário 
conhecimento, é necessário engajamen-
to, é necessário valorização e profi ssio-
nalismo.
Continuarei na luta por um turismo res-
ponsável e como sempre, aberta às boas 
e responsáveis parcerias!

Cadastur bate novo re-
corde e alcança os 140 
mil registros no país

O Brasil avança cada dia mais na regu-
larização de serviços turísticos no país. 
O Cadastro de Prestadores de Serviços 
Turísticos do Ministério do Turismo, o 
Cadastur, atingiu a marca de 140.973 
estabelecimentos e guias de turismo re-
gistrados. Apenas nos primeiros quatro 
meses deste ano foram 4.419 novos ca-
dastros.
As solicitações de novos registros no 
Cadastur também vêm crescendo em 
2022 e já superaram os números de 
2019, anteriores à crise sanitária da 
Covid-19. O levantamento do Gover-
no Federal, por meio do Ministério do 
Turismo aponta ainda que o número de 
organizadores de eventos regularizados 
aumentou 36% desde o início da crise 
sanitária da Covid-19, em 2020, o que 
refl ete a recuperação do turismo no país.
As atividades com maior número de 
cadastros são agências de turismo 
(34.592), guias de turismo (27.759), 
meios de hospedagem (16.246), trans-
portadoras turísticas (14.068) e organi-
zadoras de eventos (8.760).

CADASTRO 
O registro no Cadastur é obrigatório 
para guias de turismo, acampamentos 
turísticos, agências de turismo, meios 
de hospedagem, organizadoras de even-
tos, parques temáticos e transportadoras 
turísticas.  Acesse https://cadastur.tu-
rismo.gov.br/ para se cadastrar ou para 
conhecer mais informações como, por 
exemplo, outras atividades que podem 
se cadastrar, (casas de espetáculo, cen-
tros de convenções, restaurantes, cafe-
terias, bares e similares, entre outros).

BENEFÍCIOS 
Além de ser uma importante fonte de 
consulta para turistas, o Cadastur tam-
bém garante diversas vantagens e opor-
tunidades aos cadastrados. Entre elas, 
acesso a fi nanciamentos; oportunidades 
de qualifi cação exclusivas; apoio em 
eventos, feiras e ações do Ministério do 
Turismo; incentivo à participação em 
programas e projetos do Governo Fede-
ral e visibilidade nos sites do MTur e do 
Cadastur. Um dos programas exclusivos 
para prestadores regulares no Cadastur 
é o Selo "Turismo Responsável, Limpo 
e Seguro", que já conta com a adesão de 
mais de 31 mil estabelecimentos e guias 
de turismo de todo o país.

Com informações do MTur

Santur participa do Festi-
val Brasileiro da Cerveja, 

em Blumenau

Na última quarta, com o apoio do 
Governo do Estado, por meio da 
Agência de Desenvolvimento do Tu-
rismo de Santa Catarina (Santur), um 
dos principais eventos cervejeiros do 
país voltou a ser realizado, após dois 
anos de pausa, seguindo até sábado 
(7), na Vila Germânica, em Blume-
nau.

Para a exposição, a Santur segue evi-
denciando e promovendo o melhor 
que Santa Catarina pode oferecer, 
visto que, segundo a Associação Blu-
menauense de Turismo (Ablutec), or-
ganizadora do evento, a expectativa 
de visitações para este evento é alta 
já que se trata de um dos maiores do 
segmento no país e tudo isso em um 
cenário que só Blumenau tem.
"É de grande importância divulgar-
mos e desenvolvermos nossos pro-
dutos catarinenses e chegando em 
sua 15ª edição podemos ver o quão 
consolidado está o festival que é um 
dos principais eventos cervejeiros do 
país" - destacou o presidente da San-
tur, Henrique Maciel.

Além da variedade de rótulos, o even-
to promete uma programação musical 
diversa, com 18 bandas alternadas em 
dois palcos, nos setores 2 e 3 do parque, 
e mais de 80 cervejarias, que somam 
quase mil rótulos e estilos, somada a 
uma gastronomia que harmoniza com 
os diversos tipos da bebida. Na lista de 
shows, estão grupos catarinenses, de ou-
tros estados do país e internacionais.

Em paralelo ao Festival, ocorre a Feira 
Brasileira da Cerveja. Focada no mer-
cado cervejeiro, e que trará as novida-
des de tecnologia e inovação sendo uma 
importante oportunidade de negócios e 
troca de conhecimento.

Com informações Santur

Inscrições para a terceira 
edição do Inovatur se-
guem até 19 de maio

O programa, realizado pela Agência de 
Desenvolvimento do Turismo de San-
ta Catarina (Santur) em parceria com 
a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina 
(Fapesc) e com o apoio da Universidade 
do Vale do Itajaí (Univali), vai investir 
R$ 1.300.000,00 em recursos diretos 
para até 13 projetos de todas as regiões 
turísticas do Estado.

Cada proposta selecionada poderá rece-
ber até R$ 100 mil. O edital com todas as 
informações e o link para inscrição estão 
disponíveis em www.fapesc.sc.gov.br.

“O Inovatur visa estimular a criação de 
novos negócios e incentivar startups 
do setor de turismo. Além do aporte fi -
nanceiro, cada projeto selecionado vai 
participar de mentorias individuais, 
workshops temáticos, rodadas de ne-
gócios regionais e visitas técnicas. O 
programa se tornou uma referência no 
Brasil no desenvolvimento do turismo e 
a cada nova etapa amplia o total de in-
vestimentos e propostas benefi ciadas”, 
destaca o presidente da Santur, Henrique 
Maciel.

Nesta edição será permitida a participa-
ção de até 30% de interessados de outros 
estados e países, desde que o proponente 
constitua empresa com CNPJ e sede em 
Santa Catarina. Outra novidade da ter-
ceira edição é a realização de uma mis-
são técnica em um polo de inovação na 
região Sudeste. 

“O programa é pioneiro, por isso den-
tro do conceito de inovação aberta o 
Inovatur também abrange empresas já 
existentes que queiram inovar em algum 
processo e serviço do setor”, acrescenta 
Luana Emmendoerfer, diretora de estu-
dos e inovação da Santur.

“O Inovatur veio para transformar o tu-
rismo de Santa Catarina com a conexão 
de todos os players do setor. O desenvol-
vimento do turismo no Estado precisa 
de iniciativas que potencializem a nossa 
vocação turística e elevem a qualidade 
deste setor que nos torna referência para 
todo o país”, afi rma o coordenador do 
Inovatur pela Univali, Pablo Limberger.


