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Procon suspende vendas de operadora 
de telecomunicações após mais de 23 mil 

reclamações

7ª Edição da FECAPLANT já 
tem data marcada

32ª edição da Schützenfest começa, 
e com polêmica
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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Johnny Depp x Amber Heard
As redes só falam dessa briga judi-
cial. Se você não sabe do que eu falo/
escrevo, é sinal de que tem visitado 
pouco as redes sociais.

Primeiro as apresentações
Johnny Depp é o pirata Jack Spar-
row no fi lme “Piratas do Caribe”, e 
o excêntrico Willy Wonka no fi lme 
“A Fantástica Fábrica de Chocolate”, 
dentre diversos outros. Amber He-
ard é Mera, a rainha atlante no fi lme 
“Aquaman”, e a Joyce, no fi lme “A 
Gangue”. 

Johnny Depp x Amber Heard II
A briga judicial é uma troca de 
acusações de violência doméstica. 
Uma das acusações de Depp inclui 
uma prisão de Amber, em 2014, por 
agressão à fotógrafa com quem ela 
mantinha um relacionamento. Amber 
acusa Depp de usá-la como cinzeiro 
humano, além de outras agressões.

Johnny Depp x Amber Heard III
A briga é de causar inveja aos(às) 
barraqueiros(as) de plantão. Eu des-
confi ei de algo quando vi a passari-
nhada alvoroçada, parecendo torcida 
organizada. Ouvindo o alvoroço de-
les eu fi co a par da baixaria.

Desenho animado
Apesar da minha idade, ainda curto 
os bons e antigos desenhos anima-
dos. Tom & Jerry, Pink e Cérebro, 
Pateta (aquele dele no trânsito é bem 
atual), Corrida Maluca, Branca de 
Neve, e mais uma lista enorme dos 

clássicos que já não se assiste mais.

Desenho animado II
Depois do verbete acima, me pe-
guei rindo sozinho ao fazer o “ca-
samento” dos personagens dos de-
senhos com alguns personagens da 
vida real. Obrigado Hanna Barbera 
(William Hanna e Joseph Barbera), 
vocês ainda me divertem.

Desenho animado III
Tente fazer o mesmo, é divertido. 
Bob Pai e Bob Filho, Kid Vigarista, 
Penélope Charmosa, Pepe Legal, Zé 
Colmeia, Gualda Belo, Manda-Chu-
va, Capitão Caverna. 

Ofi cina ou rodoviária?
Semana passada tomei um susto. 
Um vereador apresentou uma justa 
indicação para que a cidade do “Já 
Tinha”, voltasse a ter uma Estação 
Rodoviária. O meu susto foi ver, me-
nos de uma semana depois da indica-
ção, uma fi la de ônibus na rua Nereu 
Ramos.

O susto passou
Com um pouco de paciência e obser-
vação, notei que não eram ônibus de 
linha parados naquela via. Primeira-
mente por estarem estacionados em 
frente a um comércio, e em segundo 
lugar por estarem todos com identi-
fi cação de Turismo.

Estranho, muito estranho
Tudo se esclareceu quando ao longe 
soou o apito da Maria, e os motoris-
tas correram para seus ônibus. Por 
certo ansiosos por levar os passa-
geiros para usufruírem do comércio 
corupaense.

A felicidade mora ao lado
Vamos por partes. Os ônibus não 

são da única empresa instalada aqui. 
Naquele horário, o comércio está 
fechado. Os felizes passageiros que 
desembarcaram do trem e subiram 
nos ônibus tinham acabado de se ali-
mentar num restaurante que não fi ca 
em nosso município. Estranho.

Vamos mudar de apelido
O pessoal brinca em chamar Corupá 
de cidade do “Já Tinha”. Uma passa-
rinhada do Djanho insiste em tentar 
mudar esse apelido para “Cidade de 
Primeira”. Segundo esses plumadi-
nhos, “do jeito que a coisa anda, o 
turista não pode engatar a segunda”. 
Eu ainda compro uma xilóida.

O pessoal do tiro tá bravo
Ainda bem que são gente do bem 
mas, se um certo ex-tudo-que-se-en-
volveu ainda tiver um pouco de juí-
zo, não aparece por aqui.

Quem ???
Falando sério, nunca vi tanto pedinte 
de voto desconhecido. Esta semana 
eu tive que visitar o site do Senado, 
da Câmara e da Assembleia. Senti 
necessidade de me atualizar no ata-
cado. Antes eu me atualizava no va-
rejo, tipo, quando raramente vinha 
um desconhecido eu pesquisava. A 
coisa chegou num ponto que tá bru-
ta.

Quem ??? II
Notei essa necessidade quando rece-
bi um release de um deputado que se 
manifestou na Marcha dos Prefeitos 
e, (por sorte), fui pesquisar de qual 
município/estado era. Quase caí da 
cadeira, é catarinense. Corri pesqui-
sar no atacado.

Imagine o susto dele
Dia desses rolou uma notícia sobre 

uma operação da Polícia Federal 
para investigar as irregularidades na 
aquisição de respiradores. Imagine 
o susto que ele (aquele mesmo) to-
mou, e como fi cou o batimento do 
coração até ele chegar no trecho da 
notícia que explicitava ser pelo Con-
sórcio Nordeste, durante a pandemia 
do coronavírus. 

Isso ainda vai render
Desviar verba pública em época de 
pandemia não é apenas corrupção 
contra a administração pública, mas 
assassinato. (ou tentativa de). Como 
a acusação contra o Consórcio Nor-
deste beira os R$ 48 milhões, logo 
chega nele (aquele mesmo).

Cofre escancarado
O cofre do estado continua de portas 
escancaradas, custeando ajuda aos 
municípios mais necessitados. Nem 
comento. Apenas observo, e somo.

Passarinho cantador
Um passarinho cantou que tem gen-
te fazendo bobagem no trânsito (até 
aí não ouvi qualquer novidade). Diz 
ele que um certo dia, além do sus-
to que tomou quando viu um carrão 
(de valor), quase se chocando com o 
seuzinho, ainda teve que se contro-
lar quando o indivíduo tentou lhe dar 
uma carteirada. Parece que a coisa 
chegou naquele ponto do "você sabe 
de quem sou fi lho?" antigamente era 
"você sabe com quem está falando?"

Vai vendo
Um certo pré-candidato, portador de 
defi ciência numa das mãos, divulgou 
por intermédio de seus cumpanhei-
ros que pretende iniciar sua campa-
nha por Santa Catarina. Se alguém 
ler pra ele o que as pessoas postaram 
nas redes, acho que não vem, não. 
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SE O SINAL FECHAR, 
ABRA O VIDRO E O 

CORAÇÃO

PARTICIPE E CONTRIBUA

A Associação de Voluntários do Hos-
pital São José (AVSJ) por meio do 
grupo Amoração promove no dia 
07/05 a partir das 09h o seu pedágio 
solidário.

O pedágio acontecerá em nove pon-
tos espalhados pela cidade que esta-
rão devidamente identifi cados com 
faixas e placas, as doações poderão 
ser entregues aos voluntários dos 
locais ou também via PIX que será 
divulgado no dia do pedágio.

O grupo ainda está recebendo o in-
teresse de pessoas que queiram ser 
"Voluntários por Um Dia" para par-
ticiparem e ajudarem nessa grande 
ação, quem tiver interesse pode fazer 
contato pelo Whatsapp (47) 99610-
5468 para realizar a inscrição e saber 
mais informações.

A AVSJ destaca que o pedágio tem enor-
me importância e principal objetivo ar-
recadar recursos para o andamento das 
atividades da Casa São José, que visa 
acolher acompanhantes e pacientes do 
Hospital, oferecendo acolhimento de 
forma totalmente gratuita. Recentemen-
te a Casa São José completou seu ani-
versário de 5 anos com mais de 1.480 
pessoas acolhidas e oferecendo mais de 
34.590 refeições gratuitas.

Venha!!!

SE O SINAL FECHAR, ABRA O 
VIDRO E O CORAÇÃO

PARTICIPE E CONTRIBUA

A campanha do Dia das 
Mães já está no ar!

Dessa vez mais especial, com um 
super sorteio de 2 vales-compra no 
valor de R$500,00 para consumir em 
um dos comércios associados.

Serão realizados 2 sorteios, um em 
nosso Instagram e outro em nossa 
página do Facebook e para participar 
basta seguir as regras que se encon-
tram na descrição da publicação. 

Confi ra as lojas participantes em 
nosso site: www.aciaccorupa.com.br

Lembrando que não haverá nenhum 
custo aos comércios participantes.

Participe através do Instagram:
ht tps: / /www.instagram.com/p/
Cc5z-dBvxE0/?igshid=YmMyM-
TA2M2Y=  

Participe através do Facebook:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 7 9 2 4 6 3 7 0 4 1 7 4 3 4 6 /
posts/5066342646786409/

Dia da Família na Escola 
é no próximo sábado com 
atividades na rede esta-

dual

As 1.053 escolas da rede estadual 
promovem em 30 de abril, sábado, 
o Dia da Família na Escola, com o 
tema: Educação, relações de trabalho 
e empatia. Diversas atividades pre-
senciais serão realizadas nas unida-
des e informadas à comunidade es-
colar. O Dia da Família na Escola é 
uma proposta do Movimento Santa 
Catarina pela Educação e transfor-
mada em lei em 2014.

Depois de dois anos de pandemia, 
o Movimento volta a realizar esse 
evento de forma presencial. 
Além das unidades estaduais, parti-
cipam as escolas municipais e a rede 
escolar da Fiesc (Sesi e Senai), Feco-
mércio (Sesc e Senac), Faesc (Senar) 
e Fetrancesc (Sest e Senat) de todo o 
estado.

Programação variada
Ao longo dos próximos dias, as escolas 
da rede estadual informarão a programa-
ção em suas unidades. As atividades a 
serem defi nidas pelas escolas podem in-
cluir: gincanas entre pais e fi lhos, recre-
ação em família, contação de histórias, 
apresentações culturais, diálogos sobre 
Projetos de Vida e Escolha Profi ssional, 
estandes com opção de carreira, ofi cina 
de voluntariado, de sustentabilidade, en-
tre outras.

O presidente da Faesc, José Zeferino Pe-
drozo, ressalta que a presença da família 
na escola, tanto no meio rural quanto no 
urbano, é essencial. “Não basta matricu-
lar os fi lhos em uma escola e apenas criar 
expectativas sobre seu desempenho. É 
fundamental adotar atitudes proativas na 
educação deles, ou seja, acompanhá-los 
nas tarefas de casa, comparecer em reu-
niões da turma e em eventos da escola, 
por exemplo. O Dia da Família na Esco-
la reforça a importância dos familiares e 
educadores cooperarem para a formação 
de cidadãos conscientes de seu papel na 
sociedade”, diz.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Se-
cretaria de Estado da Educação – SED

MP debate em audiência 
pública oportunidades de 

iniciação profi ssional a 
jovens atendidos por ser-

viços de acolhimento

O Ministério Público de Santa Cata-
rina realiza no dia 4 de maio (quar-
ta-feira), audiência pública que vai 
debater com lideranças empresariais, 
gestores do poder público, profi ssio-
nais das áreas de recursos humanos 
e gestão de pessoas, além de repre-
sentantes de setores diversos da co-
munidade, o Programa de Iniciação 
Profi ssional - Trabalhando Juntos, 
destinado a estimular empresas e ins-
tituições de Jaraguá do Sul e região à 
absorverem como jovens aprendizes 
menores atendidos pelos serviços de 
acolhimento.

Iniciativa do MPSC em parceria com a 
ACIJS, CDL e CIEE/SC, e outras enti-
dades, a audiência pública será realizada 
no CEJAS – Centro Empresarial de Jara-
guá do Sul, às 9 horas.

O ‘Trabalhando Juntos’ é uma ação 
que mobiliza esforços do MPSC, 
com apoio do CIEE e entidades da 
sociedade civil e instituições do 
poder público, visando ampliar as 
oportunidades de aprendizagem pro-
fi ssional a jovens em situação de 
vulnerabilidade social. O objetivo 
é que os adolescentes em situação 
de acolhimento institucional sejam 
contratados para vagas de Jovem 
Aprendiz. Trata-se de uma iniciativa 
de extrema importância para a maior 
inclusão destes jovens na sociedade, 
garantindo aos menores perspectiva 
de crescimento profi ssional e evitar 
a evasão escolar. A proposta é de-
senvolvida em Jaraguá do Sul pela 
7ª Promotoria de Justiça, que atua na 
área da Infância e Juventude.

A participação na audiência pública é 
aberta a toda comunidade. Para se ins-
crever no evento, interessados devem 
informar nome completo pelo e-mail 
jaraguadosul07pj@mpsc.mp.br ou pelo 
WhatsApp (47) 99286-9980. Nestes 
contatos, também é possível obter mais 
informações ou esclarecer dúvidas sobre 
o assunto.

A ACIAC oferece espaços com infraes-
trutura completa para a locação, ideais 
para a realização de palestras, treina-
mentos, reuniões e demais eventos.

Conta com um auditório com capacida-
de de até 70 pessoas e outra sala com 
capacidade para 15 pessoas. Consulta de 
valores e disponibilidade entre em con-
tato: (47) 3375-2100
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA

O Governo Federal, por meio do Mi-
nistério da Cidadania e da Secretaria 
Nacional do Paradesporto, lançou 
neste mês, o Programa TEAtivo, 
voltado para crianças e adolescentes 
com Transtorno do Espectro Autista. 
A Portaria MC nº 760, que institui 
o programa, foi publicada no Diário 
Ofi cial da União.

Trata-se de uma política pública iné-
dita e que tem como objetivo permi-
tir o acesso à prática de atividades 
físicas e de lazer a crianças e adoles-
centes autistas com idade entre cinco 
e 18 anos. Os dois primeiros núcleos 
serão implementados em Goiânia e 
no município de Tanguá, no Rio de 
Janeiro. Cada um benefi ciará 300 
pessoas. 

O investimento da Secretaria Es-
pecial do Esporte do Ministério da 
Cidadania para implantar o projeto 
nos dois núcleos iniciais é de R$ 1,4 
milhão. Os convênios já foram fi r-
mados com as prefeituras e os pro-

jetos estão na fase de contratação 
de profi ssionais. Até o fi m do ano, 
o objetivo é que o TEAtivo atenda 
mais duas mil crianças, totalizan-
do 2.600 benefi ciados em 2022. 
Para isso, mais R$ 1,7 milhão se-
rão investidos.

Metodologia
O projeto tem como base a meto-
dologia de Rodrigo Brivio, espe-
cialista em atividades físicas di-
recionadas a crianças com TEA. 
Além de ceder a metodologia, ele 
vai capacitar os profi ssionais que 
atuarão nos núcleos do TEAtivo. 

Brivio desenvolveu um método que 
reúne equipamentos de ginástica ar-
tística, brincadeiras e exercícios de 
propriocepção, capacidade que o 
próprio corpo tem de avaliar em que 
posição se encontra a fi m de manter 
o equilíbrio quando está parado, em 
movimento ou ao realizar esforços.

Com informações do Ministério da 
Cidadania

Governo Federal lançou o TEAtivo

Governo Federal oferece 60 
mil bolsas para formação de 

professores
A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
publicou os editais dos programas Ins-
titucional de Iniciação à Docência (Pi-
bid) e Residência Pedagógica, que irão 
oferecer 61.680 bolsas para formação de 
professores da educação básica. O prazo 
para apresentação dos projetos vai até 10 
de junho.
O Pibid oferece aos alunos da primei-
ra metade do curso uma aproximação 
prática com o cotidiano da escola. Já o 
Residência Pedagógica atende estudan-
tes que estão na segunda metade da li-
cenciatura. Nos dois programas, as ati-
vidades dos bolsistas são desenvolvidas 
na rede pública de educação básica. O 
processo seletivo dos bolsistas é realiza-
do pelas próprias instituições. Ao todo, 
serão cerca de 30 mil bolsas pelo Pibid e 
outras 30 mil pelo Residência Pedagógi-
ca. Também há concessão de benefícios 
a professores das instituições de ensino 
superior e das escolas públicas de edu-
cação básica participantes dos projetos. 
Todas as unidades da Federação serão 
atendidas pelos Pibid e Residência Pe-
dagógica. O Sul receberá 11.613 bolsas. 

Publicado edital do Enem 2022
O INEP publicou os editais do Enem 
2022 - versões impressa e digital. As 
provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 
de novembro e as inscrições poderão ser 
feitas entre 10 e 21 de maio, pela Página 
do Participante. As provas da edição se-
rão compostas exclusivamente por itens 
inéditos. Durante a atual gestão do Inep, 
realizou-se pré-teste de itens, visando 
tornar o Banco Nacional de Itens (BNI) 
mais qualifi cado.
Como novidade para este ano, o Inep 
incluiu os documentos digitais e-Título, 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
Digital e RG Digital como documentos 
válidos para identifi cação do participan-
te no dia da aplicação do exame.  Outra 
inovação é com relação ao tratamento 
por nome social. O Inep reforça a impor-
tância de que os interessados nos proces-
sos sob sua gestão busquem informações 
somente nos canais ofi ciais da Autarquia 
e do Ministério da Educação (MEC).
Confi ra os Editais e outras informações 
na Página do Participante em https://
enem.inep.gov.br/participante/#!/

Desempenho do turismo 
nacional reforça perspectivas de 

recuperação
Dados de desempenho relacionados a 
diferentes segmentos do turismo nacio-
nal reforçam as perspectivas de recu-
peração do setor. O resultado é atribu-
ído a fatores como o fi m de restrições 
devido à Covid-19, a partir do avanço 

da vacinação, além do retorno de via-
gens corporativas e de grandes eventos 
presenciais. Em 2021, o setor já havia 
registrado uma alta de 18% na compa-
ração com 2020. Conforme estudos da 
Abracorp, que analisam 11 setores do 
mercado, todos apresentaram aumentos 
em março, com destaque para serviços 
aéreos, hotéis e locação de automóveis.
Uma pesquisa de abril da Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens 
(ABAV) reforça o otimismo do setor. 
Conforme o levantamento, os desloca-
mentos domésticos seguem liderando 
a retomada do turismo. Dados da Em-
bratur (Agência Brasileira de Promoção 
Internacional do Turismo) também re-
velam boas perspectivas quanto à che-
gada de estrangeiros ao país. Segundo 
a agência, mais de 530 mil visitantes 
internacionais ingressaram no Brasil no 
primeiro bimestre de 2022, conforme o 
Sistema de Tráfego Internacional (STI) 
da Polícia Federal.

Março registra criação de 136.189 
empregos formais no país

No mês de março foram criados 
136.189 empregos com carteira assi-
nada no país. É o terceiro mês conse-
cutivo com crescimento na geração 
de empregos formais. Os dados são 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado 
nesta quinta-feira (28/04), pelo Mi-
nistério do Trabalho e Previdência. 
No acumulado de 2022, foi registra-
do saldo de 615.173 empregos.
Os quatro setores da economia que 
registraram saldo positivo em março 
foram o de serviços, construção, in-
dústria, e comércio.

Santa Catarina gera 64 mil 
empregos no primeiro trimestre 

de 2022
Mês após mês, Santa Catarina se 
consolida como a terra do emprego 
no Brasil. O estado catarinense ge-
rou 64.038 vagas formais nos três 
primeiros meses de 2022. Em nú-
meros absolutos, o estado fi cou atrás 
apenas de São Paulo, e segue à fren-
te de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Na di-
visão por setores econômicos, o des-
taque fi cou para os serviços, seguido 
pela construção civil, a indústria e 
o comércio. Apenas a agropecuária 
teve resultado negativo, por ques-
tões sazonais. As cinco cidades que 
mais geraram empregos em Santa 
Catarina no primeiro trimestre são: 
Blumenau (5.024), Joinville (4.630), 
Florianópolis (3.631), Itajaí (3.333) 
e Itapema (2.555).
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Piso salarial para enfer-
magem deve ser votado 

no dia 4 de maio

A deputada Carmen Zanotto (Ci-
dadania-SC) afi rmou que a votação 
do piso salarial da enfermagem (PL 
2564/20) deverá ser realizada no 
dia 4 de maio. A defi nição foi fei-
ta, segundo ela, após reunião com o 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL). “No mês de maio nós co-
memoramos a Semana Brasileira de 
Enfermagem e no dia 4 de maio es-
taremos aqui no Plenário da Câmara 
deliberando o projeto de lei do piso 
salarial da enfermagem”, disse.

A proposta teve a urgência aprovada 
pelo Plenário no dia 22 de março. Za-
notto, que coordenou o grupo de tra-
balho sobre o impacto orçamentário 
da proposta, afi rmou que há várias 
sugestões de fontes de fi nanciamento 
para custear esse aumento salarial.

A proposta defi ne salário inicial para 
os enfermeiros de R$ 4.750, a ser 
pago nacionalmente pelos serviços 
de saúde públicos e privados. Nos 
demais casos, haverá proporcionali-
dade: 70% do piso dos enfermeiros 
para os técnicos de enfermagem; e 
50% para os auxiliares de enferma-
gem e as parteiras.

O texto prevê ainda a atualização 
monetária anual do piso da cate-
goria com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) e 
assegura a manutenção de salários 
eventualmente superiores ao valor 
inicial sugerido, independentemente 
da jornada de trabalho para a qual o 
profi ssional tenha sido contratado.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Procon suspende vendas 
de operadora de teleco-

municações após mais de 
23 mil reclamações

O Procon estadual registrou 23.994 
reclamações contra a empresa Oi 
S.A no último ano, a maioria por 
planos pós-pago. As queixas foram 
monitoradas pelo Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Con-
sumidor. 

Para inibir condutas desonestas e 
abusivas, bem como reprimir atos 
fraudulentos na prática do comércio, 
o Procon emitiu nesta quarta-feira, 
27, uma Medida Cautelar suspen-
dendo por cinco dias as atividades da 
operadora em Santa Catarina. A em-
presa precisa apresentar em 48 horas 
um plano de pós-venda para auxiliar 
os consumidores que foram lesados 
de alguma forma pela empresa.

“A empresa está infringindo o Códi-
go de Defesa do Consumidor, acar-
retando prejuízos aos catarinenses. 
Esta já não é a primeira vez que a 
empresa é notifi cada pelo Procon. E, 
infelizmente, com a reincidência do 
problema, tivemos que tomar medi-
das mais enérgicas para defender os 
direitos dos consumidores”, explica 
o diretor Tiago Silva.

O descumprimento por parte da 
empresa da Medida Cautelar pode-
rá acarretar no pagamento de multa 
diária, bem como caracteriza crime 
de desobediência, que fi ca sujeito a 
sanções administrativas. A Oi S.A 
tem 10 dias para apresentar defesa.

Histórico
Nós três primeiros meses de 2022, a 
empresa foi líder de reclamações no 
órgão, com denúncias por problemas 
relativos a serviço de banda larga, 
telefonia pré e pós-paga, bloqueio, 
suspensão indevida de serviços e 
cancelamentos. Em 2021, a OI S.A 
também esteve em primeiro lugar no 
número de reclamações no Procon.

Fonte: Assessoria de Comunicação - 
Secretaria do Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável – SDE

WEG promove ação de inclusão social para 
cadeirantes de Jaraguá do Sul e região

O passeio Pernas Solidárias aconteceu no último sábado (23), no Parque Li-
near Via Verde, em Jaraguá do Sul-SC. Unindo natureza, esporte e inclusão 
social, a ação oportunizou que pessoas cadeirantes da região fossem condu-
zidos por voluntários, por meio de triciclos especiais adaptados ao esporte. 

A ação foi uma realização da WEG por meio do Programa Coração Volun-
tário, juntamente com o projeto Pernas Solidárias que benefi ciou a interação 
entre os conduzidos e condutores através de um momento único em meio as 
lindas paisagens locais. 

"O voluntariado, desenvolvido pelos colaboradores da WEG neste sábado, 
é refl exo de uma empresa que valoriza a comunidade”, relata Hilton José da 
Veiga Faria, Diretor de RH e Sustentabilidade da WEG. 

Percorrendo um trajeto de aproximadamente 5 km, foi pensando na saúde 
de todos, sendo disponibilizado água para hidratação, e ao fi nal do percurso, 
frutas. O caminho percorrido também foi guiado por um carro elétrico da 
WEG, para maior segurança dos participantes. 

A ideia do evento foi proporcionar, além da inclusão, um momento de liber-
dade aos participantes que por diversas razões estão em cadeira de rodas, 
proporcionando alegria e contagiando também os amigos e familiares que 
assistiam o passeio. Ao fi nal do evento, foram entregues medalhas como 
honra e mérito de todos que participaram.   

Fonte: Comunicação Institucional WEG Equipamentos Elétricos S.A - Fo-
tos: Rodrigo Arsego  
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Perto das eleições e precisando de holofotes, ex-depu-
tado federal cria polêmica

Jean Wyllys, que ostenta o rótulo de “ex” em diversos títulos, conseguiu mais 5 
minutos de fama ao, como de costume, tentar lacrar em assuntos que desconhece e 
falar bobagem, provocando a ira das pessoas, não apenas da região, mas, inclusive, 
do além-fronteira.

Este ser resolveu levantar-se de seu silêncio e, sem nada melhor a fazer, resolveu 
atacar a Schützenfest, ao associar o cartaz de divulgação da Festa, ao “nazismo”. 
Demonstrando não conhecer a Festa, e menosprezando as qualidades e o caráter da 
população catarinense, (em especial, a da região), demonstrou sua ignorância re-
gistrando através de postagem nas redes sociais, toda a sua estupidez e leviandade. 

A primeira onda de resposta aconteceu de forma imediata e espontânea, numa su-
cessão de Atos de Repúdio, manifestadas por diversas pessoas e entidades, inclusi-
ve de outras cidades e regiões. Em diversas manifestações, houve quem prometesse 
acionar judicialmente, pela retratação, o autor deste ataque desequilibrado e doen-
tio, mesmo que proferido por uma pessoa ignorante quanto às particularidades de 
nossa gente, das tradições de nossas Festas, e das manifestações populares do povo 
ordeiro e trabalhador de Jaraguá e região. 
Usar o cartaz da Schützenfest para comparar a Festa ao nazismo demonstra a insa-
nidade do indivíduo. Um elemento que, provavelmente se sente cansado do ano-
nimato conquistado com sua opção pelo exílio. Um exílio que, a meu ver, deve ter 
sido outro equívoco por ser efetivado imaginando que provocaria comoção. Falo 
sobre o exílio que causou estranheza em diversas pessoas ao vê-lo não indo para 
Cuba, Venezuela ou qualquer dos lugares que ele tanto defendia, e defende.

Foram muitas as manifestações de repúdio à publicação de Jean Wyllys e, por este 
motivo, selecionamos trechos de algumas destas manifestações, (ainda não encon-
tramos alguma que concorde com os delírios deste ser.).

Prefeitura de Jaraguá do Sul
O Município de Jaraguá do Sul lamenta profundamente a manifestação precon-
ceituosa do ex-deputado federal Jean Wyllys, em rede social, sobre a Schützenfest, 
uma das festas mais tradicionais da nossa região. Manifestação esta, certamente, 
por não conhecer a festa ou não ter interesse em buscar informações sobre as tra-
dições trazidas pelos colonizadores, enfatizando a gastronomia, a música, a dança, 
mantidas com muito esforço pelos membros das Sociedades de Tiro do Vale do 
Itapocu e Prefeitura de Jaraguá do Sul.
A Schützenfest é um orgulho cultural para a nossa cidade e para o Estado de San-
ta Catarina, reunindo milhares de famílias todos os anos, que festejam a cultura 

germânica.
Ao se manifestar preconceituosamente contra a festa o ex-parlamentar tenta de-
sonrar uma das regiões mais prósperas de Santa Catarina e do Sul do Brasil, onde 
os índices de segurança e qualidade de vida estão entre os maiores do País, sendo 
exemplo para toda a Nação.
A Schützenfest continuará sendo nosso patrimônio e orgulho cultural. Viva a 
Schützenfest!

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul  (Jair Pedri-Presidente)
Manifestamos indignação e repúdio às declarações ofensivas, inverídicas e discri-
minatórias, publicadas no perfi l do Twitter do ex-deputado Jean Wyllys, que fazem 
referência à Schützenfest, a maior festa de atiradores do Brasil, tradicionalmente 
realizada na nossa cidade. 
A Schützenfest conta atualmente com a participação de 17 (dezessete) Sociedades 
de tiro, desvinculadas de qualquer ideologia política. Trata-se, portanto, de um 
grande evento social, voltado ao entretenimento familiar, que recebe, a cada edi-
ção, um número maior de visitantes, brasileiros e estrangeiros, de todas as etnias, 
raças e preferências políticas, sem qualquer distinção. 
Afi rmações mentirosas como estas, que pretendem associar a imagem e a conduta 
do povo jaraguaense aos nazistas, merecem ser veementemente repudiadas por 
toda sociedade. 
Jaraguá do Sul é destaque em Segurança Pública, em Cordialidade e Educação 
Seu povo ordeiro e trabalhador, não faz por merecer tamanho desrespeito.

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul (Professora 
Natália Lúcia Petry–secretária)

Não é só lamentável, mas também triste, ver que um cidadão que se diz jornalista, 
doutorando em Ciência Política por Universidade europeia e que ocupa o cargo 
de Professor na Universidade Federal da Bahia, desconheça o princípio básico 
da ética, qual seja o de conhecer o mínimo sobre o assunto ou fato, antes de emitir 
um comentário.
Desconhece ele que os colonos alemães que desbravaram essas terras e trouxeram 
a tradição das sociedades de tiro, as danças e culinária típicas, aqui chegaram em 
1906, ou seja, quarenta anos antes do triste episódio da 2ª Guerra Mundial.  Adolf 
Hitler, símbolo maior do nazismo, sequer era alemão, mas um austríaco nascido 
na cidade de Braunnau am Inn. 
Portanto a estética da Schûtzenfest, a tradição das Sociedades de Tiro, a culinária, 
os trajes típicos da nossa festa, seguem a estética puramente alemã, da qual nos 
enchemos de orgulho.
Orgulhosos também somos, por provarmos para o Brasil e para o mundo, que uma 
cidade que tem a maior festa de atiradores fora da Alemanha, também ostenta o 
título de uma das cidades mais seguras do país.
E isso, nada tem a ver com a roupa ou com a estética de um cartaz que divulga 
nossa maior festa típica, comemorada há mais de 30 anos. Tem a ver com o cará-
ter de um povo ordeiro, trabalhador e que honra suas tradições. 
Um povo sem os alicerces da sua história e da sua tradição, é comparável à cons-
trução sem alicerce.
Assim sendo, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer repudia o comentário des-
cabido feito por um cidadão desprovido de qualquer conhecimento sobre o assun-
to.

Blumenau 
“Não fala de Blumenau, mas tranquilamente poderia, já que temos cerca de 40 
Clubes de Caça e Tiro presentes e um stande de tiro ao alvo dentro da Oktoberfest. 
Os atiradores fazem parte da história dos colonizadores europeus que aqui chega-
ram e iniciaram a construção da sociedade que temos hoje. Não se trata apenas de 
Jaraguá do Sul, mas é sobre todos nós.”, disse Mário Hildebrandt.

Clubes de Caça e Tiro de Blumenau
“Demonstração clara de que desconhece completamente a história do nosso povo 
e a nossa cultura. A festa de Jaraguá do Sul está entre as 5 maiores festa do tiro 
do mundo. A tradição do tiro desportivo é forte e estamos trabalhando muito para 
fortalecê-la ainda mais.”, destaca o presidente da Associação dos Clubes de Caça 
e Tiro de Blumenau, Paulo Sérgio de Almeida. Para Paulo, a declaração de Jean 
Wyllys ofende as origens da população de Blumenau. “Da qual temos muito or-
gulho e que nos distingue. Uma cultura e tradição riquíssima cultivada desde os 
primeiros anos da colônia, que merece o respeito de todos.”, comenta.

Como dissemos, foram, e são, muitas as manifestações de repúdio, que não param 
de ser externadas (por texto e vídeo) como, por exemplo, a do ex-prefeito Antídio 
Lunelli, as dos deputados estaduais Dr. Vicente Caropreso e Ricardo Alba, e dos 
deputados federais Carlos Chiodini e Carol de Toni, e diversos anônimos.
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Produção e edição: Redação ADI-SC

Badesc registra resultados 
recordes

A Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina (Badesc) registrou lucro 
líquido de R$ 66,8 milhões em 2021, 
crescimento de 434% em relação ao 
ano anterior e é o maior no recorte dos 
últimos 21 anos. O resultado é fruto de 
ações estratégicas voltadas à captação 
de novas fontes de recursos, redução 
de despesas e ampliação da carteira de 
clientes, além da recuperação de cré-
dito. Outro recorde da instituição em 
2021 foi no número de operações de 
crédito, que ultrapassou a marca de 
1.500 contratações realizadas, o maior 
número da história. No total, mais de 
R$ 271,5 milhões foram injetados na 
economia catarinense, com impacto 
direto no desenvolvimento local e re-
gional. Deste valor, R$ 248,8 milhões 
foram somente em operações do setor 
privado, maior volume da série histó-
rica da instituição. Para este ano, além 
dos recursos próprios para atender aos 
segmentos público, privado e micro-
crédito, o Badesc retomou as operações 
da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), com limite inicial de R$ 50 
milhões, já com solicitação em análise 
pela Finep de R$ 100 milhões. A insti-
tuição aguarda receber novo aporte do 
Fungetur, para apoiar empreendimentos 
turísticos e do BNDES, um dos repassa-
dores mais tradicionais de recursos. O 
Badesc reformulou toda a linha de cré-
dito voltada às prefeituras catarinenses. 
Entre as principais vantagens: agilidade 
no processo de análise e contratação e a 
liberação simplifi cada do crédito. A par-
tir de agora a liberação do crédito para 
obras de engenharia é feita 50% no ato 
da contratação, 35% quando for investi-
da a primeira parcela e 15% na entrega 
da obra. Além disso, a administração 
pública terá prazo total de 10 anos para 
pagamento. Mesmo sendo um ano elei-
toral, os gestores públicos podem fazer 
contratação com o Badesc até dezem-
bro, já que se trata de eleição estadual 
e não municipal. Desde sua criação, já 
foram realizadas 1.361 operações, em 
282 municípios. O valor total injetado 
na economia catarinense foi de R$ 1,7 
bilhão.

Armas
A Polícia Civil realizou nesta quarta-
-feira, 27, a entrega simbólica do novo 
armamento para a Instituição. Os inves-
timentos são de R$ 8,5 milhões com a 
aquisição de 3.749 novas armas para a 
Polícia Civil, que passa a contar com 
pistolas 9 x 19 mm. O armamento é o 
mesmo utilizado pelo FBI e pela Polí-
cia de Nova Iorque. As armas da mar-
ca Glock, modelos G17, G19 e G26, 

que agora são o novo padrão da Polí-
cia Civil catarinense. O investimento 
é de R$ 8.574.439,67. Destes, R$ 7,5 
milhões são do governo do Estado por 
meio do programa SC Mais Segura, R$ 
587.418,10 são de emendas parlamenta-
res estaduais e R$ 487.021,57 do Fundo 
de Melhoria da Polícia Civil de SC.

OAB/SC 
A presidente da OAB/SC, Cláudia Pru-
dêncio, abriu uma frente de desburo-
cratização junto a repartições públicas. 
Já conquistou a sanção de lei estadual 
que reconhece a fé pública da advocacia 
nos órgãos do Estado, o compromisso 
do Detran/SC em não exigir mais fi rma 
reconhecida em cartório ou procuração 
pública para acesso e atuação dos pro-
fi ssionais nos processos administrati-
vos, orientação que também está sendo 
feita pela Corregedoria-Geral do Foro 
Extrajudicial aos cartórios extrajudi-
ciais. 

Titular
O deputado federal Hélio Costa segue 
como membro titular na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico (CTASP) que foi instalada nesta 
quarta-feira (27) para o exercício de 
2022. O parlamentar participará pelo 
segundo ano seguido da comissão e 
promete lutar pelos interesses dos ser-
vidores públicos e trabalhadores. Costa 
segue também como membro suplen-
te da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado. Ele 
participou nesta quarta-feira da insta-
lação desta comissão para o exercício 
2022.

Convocação
Beatriz Marta das Chagas, atleta de 
bocha paralímpica da Fundação Cata-
rinense de Educação Especial (FCEE), 
foi convocada para participar do Cam-
peonato Brasileiro de Jovens de Bocha 
Paralímpica 2022, que será realizado de 
24 a 29 de maio, em Curitiba. A atleta, 
que possui paralisia cerebral, treina no 
Centro de Educação Física da Fundação 
há quatro anos, assessorada pela assis-
tente desportiva Francielli Rezende e 
por Fabíola Spader, técnica e educadora 
física da equipe.

Bastidores
A informação que circula nos bastidores 
da política catarinense é que o anúncio 
do grupo do PSD ligado ao deputado 
Júlio Garcia, de apoio à candidatura ao 
governo do ex-prefeito de Florianópo-
lis Gean Loureiro (União), passa pela 
indicação do ex-chefe da Casa Civil do 
governo Carlos Moisés, Eron Giordani, 
com candidato a vice-governador na 
chapa.

Programa de habitação prevê 
investimento de R$ 43 milhões 

para 41 municípios de SC
A lista dos 41 municípios que estão au-
torizados a receberem as transferências 
especiais do SC Mais Moradia foi di-
vulgada pelo Governo do Estado, den-
tro do programa que prevê a construção 
de casas para pessoas que vivem em 
situação de pobreza e pobreza extrema 
para, com isso, impulsionar o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de ci-
dades com os menores indicadores em 
Santa Catarina. Nesta etapa, foram au-
torizando R$ 43 milhões para iniciar as 
obras de 615 unidades habitacionais. O 
pagamento está autorizado pela Secreta-
ria da Fazenda (SEF) e será efetuado em 
duas parcelas. Cada município receberá 
R$ 1.050.000,00 para construção de 15 
casas, o que equivale a R$ 70 mil autori-
zados para cada unidade. As habitações 
devem ter entre 45 e 50 metros quadra-
dos com dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro. O programa é realizado em 
parceria com os municípios, que doam 
o terreno. E a cessão de uso dos imóveis 
fi ca em nome das mulheres para garantir 
que tenham mais segurança em caso de 
problemas domésticos. O SC Mais Mo-
radia integra o programa Gente Catari-
na e é uma importante ação para aten-
der pessoas de baixa renda, que vivem 
em cidades que necessitam de apoio. O 
projeto é destinado aos municípios com 
IDH até 0,699. São 61 cidades que po-
derão participar, desde que indiquem 
as matrículas de onde as unidades po-
derão ser construídas. A SDS está atu-
ando para levantar os imóveis a serem 
disponibilizados pelos demais municí-
pios para essas construções. As cidades 
contempladas são: Abdon Batista, Abe-
lardo Luz, Água Doce, Anchieta, Anita 
Garibaldi, Bandeirante, Bocaina do Sul, 
Bom Jardim da Serra, Brunópolis, Cal-
mon, Campo Belo do Sul, Campo Erê, 
Capão Alto, Canelinha, Caxambu do 
Sul, Cerro Negro, Entre Rios, Frei Ro-
gério, Imaruí, Ipuaçu, Irineópolis, Le-
bon Régis, Macieira, Ouro Verde, Pai-
nel, Ponte Alta do Norte, Ponte Serrada, 
Rio das Antas, Rio Rufi no, Romelândia, 
Saltinho, Santa Cecília, São Bernardino, 
São Cristóvão do Sul, São Joaquim, São 
José do Cerrito, Timbó Grande, Urubici, 
Urupema, Vargeão e Vargem.

Liderança na maçã
A Epagri/Ciram realizou o mapeamen-
to por imagem de satélite de 15.684 ha 
de pomares de maçã em Santa Catarina 
e confi rmou que São Joaquim se con-
solida como o maior produtor da fruta 
no Brasil, com uma área de 8.692 ha, 
representando 26% de todos os poma-
res do país. A pesquisa também serviu 

para corroborar que Santa Catarina se-
gue na liderança dessa cadeia produtiva, 
reforçando os levantamentos do IBGE 
que afi rmam que o Estado responde por 
aproximadamente 48% da área planta-
da no Brasil. O estudo foi realizado por 
Kleber Trabaquini, pesquisador em sen-
soriamento remoto da Epagri/Ciram.

Suinocultura 
Secretaria da Agricultura, da Pesca e 
do Desenvolvimento Rural lança linha 
de crédito emergencial para minimizar 
prejuízos de suinocultores independen-
tes. O Projeto Especial de Subvenção de 
Juros conta com recursos do Governo do 
Estado e da Alesc e vai apoiar o setor 
produtivo, que enfrenta prejuízos devi-
do ao aumento nos custos de produção. 
Os produtores poderão contratar fi nan-
ciamentos de até R$400 mil para custeio 
pecuário e o Governo pagará os juros 
num limite de 5% ao ano. 

Criciúma
O deputado estadual, Luiz Fernando Vampi-
ro (MDB), usou a tribuna da Alesc para falar 
da importância da ordem de serviço assinada 
na segunda-feira,25, no Centro de Educação 
Profi ssional (Cedup) Abílio Paulo, em Crici-
úma. De acordo com o parlamentar, des-
de 1978 a instituição não recebia uma 
única reforma. Agora, para reformar e 
ampliar a atual estrutura, o Governo de 
Santa Catarina está investindo R$ 17 
milhões. Segundo Vampiro, 1878 alunos 
do sul catarinense e 153 professores se-
rão benefi ciados, no Cedup de Criciúma.

Apoio
Enquanto a turma do MDB de Renan 
Calheiros insiste no ex-presidente Lula, 
lideranças do partido nas regiões Sul e 
Sudeste estão fechados com Bolsona-
ro. Encabeçados pelo catarinense Ro-
gério Peninha, deputados de outros es-
tados declararam apoio à reeleição do 
presidente da República nesta semana, 
durante evento do Palácio do Planalto. 
Junto com Osmar Terra no MDB gaú-
cho e Otoni de Paula no Rio de Janeiro, 
Peninha é o primeiro a confi rmar que se-
guirá com Jair Bolsonaro. 

Homenagem da Fiesc
A Fiesc homenageou docentes e estudantes 
do Senai/SC que se destacaram em eventos 
nacionais de educação profi ssional. Recebe-
ram o reconhecimento os 12 docentes que 
conduziram os alunos da instituição a seis 
dos nove pódios do Desafi o Senai de Proje-
tos Integradores (DSPI), além de Vitor Ra-
fael Borile, o competidor classifi cado para 
a World Skills Competition, e seu treinador. 
Vitor disputará o maior torneio interna-
cional de educação profi ssional e que 
será realizado em Shangai.
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Espaço do Campo

7ª Edição da FECAPLANT 
já tem data marcada

A 7ª edição da FECAPLANT-Feira 
Catarinense de Flores e Plantas Or-
namentais, que foi adiada em função 
da pandemia, acontecerá nos dias 
26,27 e 28 de maio deste ano, no Se-
minário Sagrado Coração de Jesus.

Direcionada exclusivamente para os 
profi ssionais do setor, gardens cen-
ters, paisagistas, fl oriculturas, ar-
quitetos, empresas de jardinagem, 
produtores e empresas de insumos, 
a Fecaplant será aberta no dia 26 às 
09h, prometendo suprir as necessida-
des dos visitantes. Ainda no dia 26, 
a partir das 19h, acontecerão duas 
palestras, uma apresentando os nú-
meros do Setor e a outra trazendo re-
comendações sobre que plantas usar 
no jardim. Encerrando a noite, será 
servido um jantar a partir das 20:30h, 
no Restaurante do Seminário. O en-
cerramento está marcado para sába-
do(28) às 18h. 

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 programação completa você en-
contra em http://www.fecaplant.com.
br/feira/

A FORÇA DA BANANA

A banana contém três açúcares naturais 
- sacarose, frutose e glicose, combina-
dos com fi bra. A banana dá uma instan-
tânea e substancial elevação da energia.

Pesquisas provam que apenas duas ba-
nanas fornecem energia sufi ciente para 
um treino de 90 minutos extenuantes. 
Não é à toa que a banana é a fruta nú-
mero um dos maiores atletas do mundo.

Energia não é a única forma de uma ba-
nana poder nos ajudar a manter a for-
ma. Pode também nos ajudar a curar ou 
prevenir um grande número de doenças 
tornando-se uma obrigação adicionar a 
banana à nossa dieta diária.

Analisemos
Depressão: A banana contém triptofano, um 
tipo de proteína que o corpo converte em se-
ratonina, reconhecida por relaxar, melhorar 
o seu humor e, geralmente, fazem você se 
sentir mais feliz.

TPM: A banana possui vitamina B6 que 
regula os níveis de glicose no sangue, que 
podem afetar seu humor.

Anemia: Contendo muito ferro, bananas 
estimulam a produção de hemoglobina no 
sangue e ajudam nos casos de anemia.

Pressão Arterial: Rico em potássio, mas 
reduzido em sódio, ela ajuda a combater a 
pressão alta. 

Cérebro: O elevado teor de potássio na ba-
nana, pode ajudar a aprendizagem, tornando 

os alunos mais alertas, elevando sua capaci-
dade mental.

Constipação: Com elevado teor de fi bra, 
incluir bananas na dieta pode ajudar a nor-
malizar as funções intestinais, ajudando a 
superar o problema sem recorrer a laxantes.

Picadas de mosquito: Experimente esfregar 
a zona afetada com a parte interna da casca 
da banana, considerada excelente para redu-
zir o inchaço e a irritação.

Nervos: Bananas são ricas em vitaminas do 
complexo B que ajuda a acalmar o sistema 
nervoso.

Úlceras: A banana é usada na dieta diária 
contra desordens intestinais pela sua textura 
macia e suavidade. É a única fruta crua que 
pode ser comida sem desgaste em casos de 
úlcera crônica. Também neutraliza a acidez 
e reduz a irritação, protegendo as paredes do 
estômago.

Fumar e Uso do Tabaco: As bananas podem 
ajudar as pessoas que tentam deixar de fu-
mar. Vitaminas - A, B6 e B12, assim como 
o potássio e magnésio, ajudam o corpo a re-
cuperar dos efeitos da retirada da nicotina.

Stress: O potássio é um mineral vital, que 
ajuda a normalizar os batimentos cardíacos, 
levando oxigênio ao cérebro e regula o equi-
líbrio de água no corpo. Quando estamos 
estressados, nossa taxa metabólica se eleva, 
reduzindo os níveis de potássio que podem 
ser reequilibrados com a ajuda da banana, 
que é rica em potássio.

Enfarto: Comer bananas como parte de uma 
dieta regular, pode reduzir o risco de morte 
por enfarto em até 40%.

Sapato: Quer um brilho rápido nos sapatos? 
Pegue a parte de dentro da casca da banana 
e esfregue diretamente sobre o sapato. Em 
seguida passe um pano seco.

A banana é um remédio natural para 
muitos males. Comparada com uma 
maçã, tem quatro vezes mais proteínas, 
duas vezes mais carboidratos, três vezes 
mais fósforo, cinco vezes mais vitamina 
A e ferro, e o dobro das outras vitaminas 
e minerais. Também é rica em potássio 
e é um dos alimentos mais valiosos para 
nossa saúde.

Fonte: Revista FisioBrasil

Ecoturismo atrai visitan-
tes, gera renda no campo 

e fi xa o jovem no meio 
rural

Em Joinville, Norte Catarinense, uma famí-
lia de agricultores tornou-se conhecida por 
trabalhar com turismo rural. Além da bela 
propriedade, das atividades no campo e da 
gastronomia, eles destacam-se por serem 
pioneiros na região.

Das quatro gerações que se criaram na pro-
priedade, já são duas que fazem do turismo 
rural marca registrada da família. O museu e 
o acervo familiar contam a história dos Ke-
rsten. Ainda na década de 80, eles apostaram 
no segmento como atividade profi ssional e 
principal fonte de renda da propriedade.
Pais e fi lhos atuam juntos, cada um oferecen-
do um serviço. Enquanto o S. Ango Kersten 
conduz a visita guiada pela fazenda a bordo 
de um trator adaptado, a fi lha Juliana prepa-
ra o café colonial, com tudo que se espera 
da típica comida do campo. O restaurante 
sempre foi o sonho de Juliana. Projeto que 
virou realidade depois da participação dela 
no curso da Epagri para jovens empreende-
dores. “O curso foi muito bom, pois esclare-
ceu muita coisa que a gente pensava e hoje 
faz diferente. Quem vem até a propriedade 
encontra cultura, história, gastronomia, sen-
te-se livre, em contato com a natureza. Além 
disso, os turistas também podem adquirir os 
produtos rurais que fazem sucesso”, conta 
Juliana Kersten Tromm, agricultora e pro-
prietária do restaurante.

Hoje o empreendimento está numa das rotas 
mais valorizadas de turismo catarinense. Em 
Joinville, às margens da BR-101, um recan-
to de belezas e com várias opções de ativida-
des, faz do local destino certo de turistas que 
vem principalmente de Curitiba e São Paulo.

Por meio dos programas de incentivo ao 
turismo rural, cursos e projetos na área, a 
Epagri é mais uma vez decisiva na gera-
ção de renda e qualidade de vida no campo. 
Capacitar esses agricultores foi o primeiro 
passo para ganhar o mercado e ter sucesso 
no negócio. A assistência técnica e extensão 
rural mostraram que atuar com turismo rural 
exige planejamento, gestão e informação. 
De acordo com Ana Lúcia Ribeiro, gesto-
ra do Centro de Treinamento da Epagri em 
Joinville, “foi fundamental incluir o turis-
mo rural no planejamento dos cursos para 
os jovens empreendedores. É uma atividade 
muito importante, lucrativa e promove a su-
cessão familiar no campo”.

Fonte: ASBRAER
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Esportes

O atleta schroedense Markolf Berch-
told, 42 anos, ganhou bronze na Catego-
ria Máster B1 no Campeonato Mundial 
Masters DHI/XCO, realizado na Argen-
tina.

A competição aconteceu no último fi m 
de semana (23 e 24), no município de 
Villa La Angostura, na Patagônia, e reu-
niu atletas com licença internacional 
acima de 35 anos.

4ª Copa MIX de Voleibol 
Misto – Resta uma 
vaga

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

Jaraguá do Sul terá desa-
fi o de cicloturismo neste 

domingo – 1º de maio

O pessoal que curte uma bike normal-
mente também curte um desafi o e no dia 
1º de maio vai rolar um dos mais pra-
zerosos desafi os: Desafi o do Circuito 
Vale dos Encantos – O Manso é para os 
Bravos.

A programação é a seguinte: concentra-
ção 08h na Arena Jaraguá e largada pre-
vista para 08:30h quando os bikers vão 
encarar um percurso MARAVILHOSO 
de 60km que exige um bom preparo fí-
sico, tem altimetria de 1.000m mas, se 
você não curtir as belas paisagens do 
caminho, um almoço típico italiano te 
espera no Espaço Rio Manso, às 12:30.

A inscrição é R$ 60,00 e inclui, além do 
almoço, Bandana/ barra de frutas/ água/ 
apoio mecânico/ Pedal / bom humor / 
diversão e belas paisagens / muitas fo-
tos / brindes.  

Acesse o site da ProCiclo (www.pro-
ciclo.com) e faça a sua inscrição esco-
lhendo a opção com ou sem almoço. 

Como quem encara um desafi o des-
ses é um biker de reponsa, nem vou 
avisar pra não esquecer os itens de 
segurança: capacete, câmara reserva, 
luvas, máscara, bom humor, compa-
nheirismo e uma boa dose de feli-
cidade. Como diz a Mari “Nada re-
presenta mais o PEDAL DA MARI 
do que esses sorrisos .... Me fala aí... 
alguém é triste pedalando? “

Desafi o do Circuito Vale dos En-
cantos – O Manso é para os Bravos 
conta com o apoio da Prefeitura de 
Jaraguá do Sul, através do Programa 
Viver Jaraguá.

Fonte: Marines Ronchi ou, simplesmen-
te, Mari do Pedal

Buff alos disputará a pri-
meira fase da Copa do 
Brasil de Flag Football

Fazendo parte do processo de reestrutu-
ração da equipe Corupaense, neste fi nal 
de semana começa a caminhada do Co-
rupá Buff alos em uma nova modalida-
de, o Flag Football Masculino, que tem 
dentre suas características a não utiliza-
ção de todos aqueles equipamentos que 
estamos acostumados a ver na modali-
dade “Full Pads”, o que reduz o contato 
físico.

A modalidade, que já vinha sendo prati-
cada pela equipe feminina desde o ano 
de 2016, teve sua implantação para o 
naipe masculino acelerada em função 
do surgimento deste desafi o da Copa do 
Brasil.

Neste sábado(30/04) a equipe embarca 
para Curitiba, e participa da fase regio-
nal da Copa do Brasil de Flag Football, 
onde estarão em disputa duas vagas na 
fase fi nal do campeonato nacional. O 
certame será disputado por sete equipes 
dos três estados do sul, no Croco Sta-
dium (Estádio de futebol americano do 
Coritiba Crocodiles) 

O time será liderado pelo Coach José 
Reni, que já tem experiência de fl ag 
football, atuando tanto pelo Buff alos 
quanto pelo Breakers.

"Foi uma prova bem difícil por conta 
da condição climática, foi bem com-
plicado. Também faltou uma prepa-
ração um pouquinho melhor, porque 
a gente tem nossos compromissos, 
então, a preparação fi cou compro-
metida, mas conseguimos o bronze", 
declara Markolf.

Outros atletas de Schroeder também 
competiram no Mundial. Na mesma ca-
tegoria, a B1, Iterson Maba fi cou na 10ª 
colocação, Cleiton Isberner em 13º, e 
Rafaela Ewald em 20º.

Volkmar Berchtold, 37, fi cou em 8º lu-
gar na Máster A.

Fonte: Portal de Schroeder

Atleta de Schroeder conquista Bronze no Mundial 
de Downhill

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 este sábado(30), 
das 10 às 14h, na Praça Ângelo Pia-
zera, em frente ao Museu Histórico. 
(veja a polêmica criada às vésperas 
do evento de abertura da Schützen-
fest/2022, na página 6 desta edição 
do JDC)

O diretor cultural da Schützenfest, 
Sidnei Marcelo Lopes, destaca que o 
objetivo do evento é levar parte das 
atrações da festa para a praça central 
da cidade. Além de promover a festa, 
congregar as sociedades e a comuni-
dade num evento ao ar livre e apre-
sentar ao público, no Calçadão cen-
tral, uma tradicional Marcha de Rei 
e Rainha, apresentações musicais, 
além de dança folclórica e gastrono-
mia.
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Cultura

Concerto de Outono

Neste 1º de maio, às 18h, a Orques-
tra de Cordas, a Camerata e o Gru-
po de Câmara da SCAR apresentam 
o Concerto de Outono com músicas 
de grandes compositores brasileiros 
como Tom Jobim, Vinícius de Mo-
raes e Milton Nascimento, além de 
clássicos do rock mundial.
A apresentação será no Pequeno Te-
atro, com ingressos a R$30,00 (in-
teira) e R$15,00 (meia). Garanta seu 
ingresso na bilheteria da SCAR!

O Festival de Corais de 
Corupá está chegando! 

No dia 05 de maio de 2022 às 
19h30min no Teatro Anchieta, no Se-
minário de Corupá, teremos o Con-
certo do Coral Ecumênico de Coru-
pá.

Reserve a data e horário na sua agen-
da, chame sua família e seus amigos 
para aproveitar este evento cultural 
na querida Corupá.
Lembrando que é um evento gra-
tuito, e para todas as idades, e com 
acessibilidade em libras.

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, 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 Julie-
ta em versão contemporânea do coreo-
grafo William Almeida. Mantendo a es-
sência 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 neoclás-
sico. O balé retrata a história de amor, 
com músicas de Prokofi ev, e as brigas 
de gangues rivais que se odeiam, e que 
fazem de tudo para que Romeu e Julie-
ta não fi quem juntos. Além dos perso-
nagens 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 
enjoyticket! Corra e garanta o seu e 
da sua amada ou do seu amado!

O ano de 2022 marca o Bicentenário da 
Independência do Brasil, que será co-
memorado em 7 de setembro. Para ce-
lebrar, o Governo Federal realiza uma 
série de atividades para rememorar a 
trajetória do país ao longo dos 200 anos. 
Com o mote Liberdade, Independência 
e Soberania, há ações como o lança-
mento de publicações, incentivo à pro-
dução de arte sobre a temática, reforma 
de museu e mobilização da diplomacia 
brasileira para celebrar a data também 
no exterior.

Ao longo de 2022, estão previstos lan-
çamentos de diversas publicações pela 
Biblioteca Nacional, pela Funarte, pelo 
Ministério da Defesa e pela Fundação 
Alexandre de Gusmão. Outra iniciati-
va prevista é a programação de museus 
coordenada pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), além de vasta progra-
mação de seminários, webinários e ex-
posições por diversos órgãos.

Também está prevista a reinauguração 
do Museu do Ipiranga, que passa por 
obras de restauração, fomentada pelo 
Governo Federal com a participação da 
iniciativa privada.

Ainda foi aprovada uma linha de in-
vestimentos para produções que po-
derão ser documentais, fi ccionais ou 
animações de curta e longa metragem 
audiovisuais, para projetos brasileiros 
independentes, com o tema da indepen-
dência brasileira. 

Uma comissão interministerial tem rea-
lizado reuniões temáticas semanalmen-
te e, além de promoverem uma série de 
reuniões relativas ao Bicentenário da 
Independência do Brasil, nos encontros, 
também tratam de ações de proteção e 
promoção do patrimônio histórico por 
meio da digitalização, disponibilização 
virtual de acervos e medidas de comba-
te ao tráfi co de bens culturais.
A pauta das comemorações do Bicente-
nário se expandiu para os entes subna-
cionais e outros poderes. Houve reunião 
envolvendo todas as unidades da fede-

Governo Federal tem agenda de atividades para co-
memorar o Bicentenário da Independência do Brasil

ração, bem com o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados, de acordo com 
a Casa Civil.

Celebração além das fronteiras
Além da mobilização no Brasil, as 
representações do país no exterior, 
como embaixadas, consulados e 
missões têm incluído o tema do Bi-
centenário em suas manifestações 
culturais, como forma de envolver 
a comunidade internacional na cele-
bração.

O Ministério das Relações Exteriores, 
dentre outras ações, vai promover sim-
pósios e mesas redondas sobre o tema 
do bicentenário, e lançar publicações da 
Coleção Bicentenário Brasil 200 anos, 
por meio da Fundação Alexandre de 
Gusmão. O foco dos textos não é apenas 
o momento da independência, mas os 
200 anos seguintes do Brasil, de acordo 
com a Fundação.

Símbolo do Bicentenário
O símbolo ofi cial da celebração do 
Bicentenário é o punho de Dom Pe-
dro I erguendo sua espada durante o 
Grito da Independência; gesto que 
foi o marco inicial da liberdade do 
Brasil perante intervenções estran-
geiras, tornando-se então indepen-
dente e soberano.

Fonte: Secretaria Especial de Cultura, 
do Ministério do Turismo
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

A incrível viagem de Shackleton

No verão de 1914, Sir Ernest Shackle-
ton parte a bordo do Endurance em direção 
ao Atlântico Sul. O objetivo de sua expedi-
ção era cruzar o continente antártico, pas-
sando pelo Pólo Sul.

Mas, a apenas um dia do ponto de de-
sembarque planejado, o Endurance fi ca apri-
sionado num banco de gelo no mar de Wed-
dell e acaba sendo destruído.

Por quase seis meses, Shackleton e sua 
tripulação sobrevivem em placas de gelo em 
uma das mais inóspitas regiões do mundo, 
até que conseguem iniciar sua tentativa de 
retorno à civilização nos botes salva-vidas.

Através dos diários e entrevistas com 
alguns membros da expedição, Alfred Lan-
sing reconstrói as difi culdades que a tripula-
ção do Endurance enfrentou.

Em uma narrativa fascinante, Lansing 
descreve como Shackleton conseguiu que, 
após quase dois anos do início da viagem, 
todos retornassem com vida.

A Enxadrista de Auschiwitz

Maria Florkowska é muitas coisas: fi -
lha, ávida jogadora de xadrez e membro da 
resistência clandestina polonesa na Varsó-
via ocupada pelos nazistas. Capturada pela 
Gestapo, ela é aprisionada em Auschwitz 
enquanto sua família é enviada para a mor-
te. Quando percebe sua habilidade com o 
xadrez, o sádico subcomandante do campo, 
Fritzsch, planeja usá-la como oponente no 
jogo para entreter os guardas locais. Entre-
tanto, quando o divertimento perder a graça, 
ele planeja matá-la.

Fazendo amizade com um padre cató-
lico, Maria tenta superar seu luto e enxergar 
valor em sua sobrevivência. Jogando lite-
ralmente por sua vida, sua estratégia é sim-
ples: Viver. Lutar. Sobreviver. Ao provocar 
de maneira inteligente a natureza volátil de 
Fritzsch na frente dos superiores, Maria ten-
ta orquestrar a queda dele. Só assim ela terá 
a chance de escapar do destino que a espera 
e entregá-lo à justiça.

Inferno: O mundo em guerra 
1939-1945

Para muitos historiadores, nenhum ou-
tro acontecimento da história da humanida-
de teve o impacto da Segunda Guerra Mun-
dial, que entre 1939 e 1945 abalou as vidas 
de centenas de milhões de pessoas em todo o 
planeta. Jornalista especializado na cobertu-
ra de confl itos, com vinte livros publicados, 
o inglês Max Hastings traça, em apenas um 
volume, um vasto painel da guerra em to-
dos os fronts, colocando em primeiro plano 
o testemunho de pessoas comuns, obtido em 
cartas, diários, livros de memórias e depoi-
mentos.

Estudo monumental e abrangente do 
confl ito, Inferno não se limita a fazer uma 
simples narrativa da sequência de eventos 
trágicos, desde a invasão da Polônia até a 
explosão das bombas de Hiroshima e Na-
gasaki, mas revela ao leitor do século XXI 
como foi viver, lutar e morrer em um mundo 
em guerra.

Temos ouvido muito falar de geno-
cídio ultimamente, mas este termo 
fi cou conhecido no mundo todo 
quando se refere ao que ocorreu com 
os judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial.
De forma alguma meu objetivo é 
desmerecer estes fatos, até porque 
este assunto virá em outra oportu-
nidade, quero apenas trazer a baila 
algumas realidades semelhantes que 
não são muito conhecidas.
O mundo dos livros nos traz esta 
oportunidade. Eu sei, temos a in-
ternet. Mas eu gosto de vê-la como 
um complemento às minhas leituras. 
Busco fatos reais para visualizar o 
que o autor quer demonstrar em sua 
obra, fi guras, fotos ou vídeos que en-
riqueçam a experiência. Até músicas 
da época ou que falam sobre os te-
mas lidos.
Tenho que confessar que quando se 
trata de um assunto assim, não é mui-
to fácil me deparar com as imagens, 
pois vai bem além de fi cção. Foram 
pessoas reais, com sofrimentos reais. 
Eu sofro junto, choro sim (o que é 
comum nestes casos). Muitos dos 
personagens não são reais, mas a re-
alidade geralmente foi bem pior.
Hoje falo a vocês de um livro que 
conta sobre o massacre de milhares 
(estima-se entre 800 mil e 1,8 mi-
lhão) de armênios pelo governo Oto-
mano no que hoje é a Turquia. Lem-
brando que os turco-otomanos eram 
muçulmanos e os armênios eram 
em sua maioria cristãos. (enfatizo 
isso para lembrarmos que a grande 
maioria dos perseguidos na Segun-
da Guerra foram os Judeus, como se 
tentar exterminar uma raça ou reli-
gião fosse a resposta para resolução 
de confl itos).  
O livro é O Deserto de Ossos de 
Chris Bohjalian, não foi fácil esta 
leitura, não pelo vem e vai no tem-
po, mas pela intensidade, pois é narrado 
pela neta de sobreviventes e de fato o 

Realidades Desconhecidas

autor de fato é neto de sobreviventes. 
Muitas vezes parei de ler para respirar e 
agradecer. Respirar e agradecer.
Um pouco antes do que conta no livro, 
a maioria dos homens armênios foram 
mortos ou convocados a trabalhos força-
dos, em seguida as mulheres e crianças 
foram expulsas do território, enviados 
em “marchas da morte” para o deserto 
sírio. Sem água e comida, sendo sub-
metidos a estupros, massacres e roubos, 
os sobreviventes foram assentados em 
campos próprios no deserto.

O resultado disso foi a diáspora armê-
nia, surgindo comunidades por todo o 
mundo. A história do livro traz também 
este contexto, dos armênios colocados 
nos Estados Unidos. 

Assim os acontecimentos vão se re-
petindo na história do mundo, sem-
pre de novo. E o que podemos fazer 
nós além de respirar e agradecer?
O desafi o é de fazer a diferença a nossa 
volta, ao pensar em rejeitar alguém pe-
las diferenças que temos que tal agregar 
pelas semelhanças, no mínimo somos 
todos seres humanos, comecemo por 
isso.
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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

Autoridades locais, gestores públicos 
de turismo e empresários do ramo, 
marcaram presença no Fórum Re-
gional de Turismo que aconteceu em 
Barra Velha na noite de ontem, dia 
27. Realizado pelo Sebrae, Amvali, 
Cigamvali e o município de Barra 
Velha, o evento trouxe convidados 
para discutir as tendências do que 
está sendo implementado no setor a 
nível nacional, estadual e regional.

Para compor os painéis temáticos, 
foram convidados o Diretor Execu-
tivo do Cigamvali, Fabiano Spezia, 
o presidente da Santur, sr. Henrique 
Matos Maciel, a Assessora da Uni-
dade de Competitividade do Sebrae 
Nacional, sra. Ana Clévia Guerreiro 
Lima e a Diretora de Inteligência 
Mercadológica e Competitiva do 
Ministério do Turismo, sra. Nicole 
Facuri.

Fabiano explanou os trabalhos reali-
zados pelo Cigamvali de forma inte-
grada com os municípios do Vale do 
Itapocu e em conjunto com o Cole-
giado de Turismo da Amvali, como 
o Circuito de Cicloturismo Vale dos 
Encantos que contempla um trajeto 
de quase 500 km, divididos em duas 
rotas: Serra e Mar.

Fabiano também destacou a realiza-
ção de capacitações com os atores 
envolvidos no Circuito, a produção 
de materiais gráfi cos, vídeos para 
divulgação, participação em feiras e 
outras ações que fortalecem o turis-
mo regional.

Sr. Henrique Maciel, presidente da 
Santur, apresentou um panorama do 
Desenvolvimento Turístico em San-
ta Catarina, disponibilizando toda a 
estrutura técnica da Santur aos muni-
cípios catarinenses, para trabalharem 
de forma conjunta nas ações turísti-

Pela Caminho dos Príncipes - Vale dos Encantos

Fórum Regional de Turismo em Barra Velha

cas e políticas públicas para o setor.

Ana Clévia Guerreiro Lima, do Se-
brae Nacional, falou sobre o Desti-
nos Turísticos Inteligentes, pautados 
em quatro pilares: Governança, Sus-
tentabilidade, Experiência e Tecno-
logia. Ana enfatizou a valorização 
e cuidado com o meio ambiente, 
inclusão, consumo responsável, pre-
servação da cultura local e a segu-
rança dos visitantes no desenvolvi-
mento do turismo.

A representante do Ministério do 
Turismo, Nicole Facuri que é Dire-
tora de Inteligência Mercadológica 
e Competitiva do Turismo, apresen-
tou os projetos e produtos turísticos 
que estão sendo realizados a nível 
nacional. Nicole também trouxe al-
guns exemplos de países, como Es-
tados Unidos, Canadá, Austrália e 
Portugal, que fortaleceram os seus 
atrativos, com soluções inovadoras e 
criativas que melhoram a experiên-
cia do turista e proporcionam retor-
no fi nanceiro para empreendedores e 
comunidades locais.

Ao fi nal do evento, a Diretora Exe-
cutiva da Amvali, Juliana Demarchi 
e o Gerente Regional Norte do SE-
BRAE/SC, Jaime Dias Junior, entre-
garam os Planos Municipais de Tu-
rismo para Guaramirim, Schroeder, 
Massaranduba, São João do Itaperiú 
e Barra Velha.

Também foram entregues ao mu-
nicípio de Corupá, o Selo Empresa 
Amiga do Turismo de Corupá e ao 
município de Jaraguá do Sul, o Selo 
Smart Tour.

Sobre o Plano Municipal de 
Turismo

É uma importante ferramenta que 
tem como objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento da atividade no 
âmbito municipal, apresentando es-
tratégias e ações voltadas ao estímu-
lo e estruturação da ação do turismo. 
É um documento norteador para que 
o governo, empresas e entidades de-
senvolvam o turismo no município 
de forma sustentável e participativa, 

além de ser referência para atrair in-
vestidores e linhas de crédito para o 
setor.

Selo Empresa Amiga do Turismo 
de Corupá 

O Selo Empresa Amiga tem como 
objetivo dar visibilidade as empresas 
que participam das captações e ações 
de qualifi cação do turismo de Coru-
pá e que incentivam os seus gestores 
e colaboradores a participarem des-
sas ações, melhorando a oferta tu-
rística local. Além disso, o Selo traz 
benefícios diretos as empresas que 
participam do programa, pois pro-
move melhor atendimento, gestão de 
empreendimentos e aumento da pre-
sença digital.

Selo Smart Tour
O Smart Tour é uma ferramenta de 
inovação tecnológica, com dados 
precisos e em tempo real onde o tu-
rista terá de forma muito mais rápi-
da e completa as informações que 
precisa sobre a cidade, como hotéis, 

restaurantes, pontos turísticos, entre 
outros. O sistema é baseado em be-
acons que são pequenos dispositivos 
de localização indoor que se comu-
nicam via bluetooth do usuário, sem 
a necessidade de buscas na internet 
ou qualquer outro tipo de pesquisa, 
tudo em tempo real. 

Fonte: Ascom AMVALI
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Dicas do que fazer na 
região

Confi ra dicas de passeios, 
atividades, pacotes, gastronomia 

e eventos

VIAGENS

Oba! Prepara a mala que vamos 
viajar!!!

Destino: Mata de São João/BA.
Quer saber mais?

Chama "Agente", que preparamos e 
reservamos tudo para você!

  Atendimento personalizado: 47 
99924-4064.

#DestinoViagens colecionando 
momentos!

A hospedagem no NANNAI é um capí-
tulo à parte. Os bangalôs com as piscinas 
individuais à beira-mar, desde a funda-
ção, em 2001, são um marco importante 
e criaram uma nova experiência de hos-
pitalidade no Brasil.
As acomodações foram desenhadas 
integradas à arquitetura tropical e to-
das têm o DNA NANNAI, não im-
porta a sua categoria.
Interessante notar tanta opção. Mas, 
uma vez que você entende o direcio-
namento totalmente personalizado, 
percebe que cada tipo de hospeda-
gem é para um perfi l ou determinado 
momento de sua vida. Este mosaico, 
de acomodar as pessoas de forma que 
se sintam bem, está na essência do 
NANNAI.

Quer saber mais?
Informe o aeroporto de embarque e 
chama "Agente" que reservamos tudo 
para você!
  Atendimento personalizado: 47 
99924-4064.
#DestinoViagens colecionando mo-
mentos!

O Ministério do Turismo participou dos 
dois dias de audiência pública em Jijo-
ca de Jericoacoara e Preá (CE) sobre a 
concessão do Parque Nacional de Jeri-
coacoara. A iniciativa tem o objetivo de 
coletar sugestões e observações da co-
munidade local, trabalhadores do setor 
e de interessados para o aprimoramento 
do plano de cessão. Além do MTur, re-
presentantes dos Ministérios da Econo-
mia, do Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio) e 
do BNDES participaram da cerimônia.

“Nós, do Ministério do Turismo, acre-
ditamos que a concessão dos parques 
nacionais é o caminho para garantir a 
infraestrutura adequada que possibilite 
o fortalecimento do turismo de nature-
za em nosso país e promova o desen-
volvimento ao redor desses parques. O 
Brasil é o país com o maior potencial 
neste segmento, mas precisamos estar 
preparados para disputar os visitantes 
com outros competidores como México, 
Chile, entre outros”, afi rmou o ministro 
do Turismo, Carlos Brito.

Representando a Pasta na audiência, 
que é mais uma etapa que antecede o 
leilão de concessão, o diretor de Orde-
namento, Parcerias e Concessões, Ronei 
Alcantara da Fonseca, destacou o papel 
do Ministério do Turismo frente ao tra-
balho desenvolvido conjuntamente com 
demais membros do governo federal. 
“Estamos atuando com o BNDES e o 
ICMBio visando atingir, principalmen-
te, uma melhora no serviço ofertado ao 
turista. O nosso papel é puxar ao máxi-
mo esses atrativos para que os conces-
sionários possam atingir os trabalhado-
res do setor, a melhoria nas instalações 
e demais equipamentos turísticos do lo-
cal”, destacou.

De acordo com o estudo apresentado, a 
expectativa é de que a concessão gere 
um aporte de mais de R$ 119 milhões 
em infraestrutura, como na ordenação 
da visitação. Também são esperados 
investimentos em serviços de conser-
vação, como limpeza, segurança e ma-
nutenção, bem como o cumprimento de 

regras de acessibilidade. As medidas de-
vem proporcionar conforto, segurança e 
uma maior variedade de atrativos turísti-
cos para turistas e visitantes.

Criado em 2002, o Parque Nacional de 
Jericoacoara possui um grande potencial 
turístico para o país. A Pedra Furada, 
formação rochosa considerada ícone do 
destino, é uma das principais paisagens 
do local e é visitada por grande núme-
ro de turistas. Além disso, a unidade de 
conservação apresenta outros atrativos 
turísticos, como a Duna do Pôr do Sol e 
o passeio de buggy ou 4x4, que deixa a 
experiência mais interessante.

Segundo levantamento recente do ICM-
Bio, o Parque Nacional de Jericoacoara 
ocupou a terceira posição entre as uni-
dades que mais receberam visitantes em 
2021 - 1.669.277. Ao todo, as unidades 
de conservação federais administradas 
pelo Instituto contabilizaram 16,7 mi-
lhões de visitas no ano passado. O nú-
mero é o maior registrado em pelo me-
nos cinco anos – superando o cenário 
pré-pandemia de coronavírus – tendo 
em vista que, em 2017, foram registra-
das 10,7 milhões de visitantes.

CONCESSÃO - A concessão de servi-
ços turísticos à iniciativa privada é um 
modelo aplicado em vários países do 
mundo. O objetivo é garantir economi-
cidade na administração destes locais 
para os cofres públicos e, consequente-
mente, para o cidadão, que é quem paga 
pela manutenção deles. Busca-se tam-
bém permitir o acesso da população a 
estes locais.
Este formato de administração busca 
desenvolver o ecoturismo em parques 
nacionais, como é o caso do Parque Na-
cional de Jericoacoara, e outras unida-
des de conservação federais. Iniciativas 
privadas poderão investir na infraestru-
tura e gestão dos parques, além de equi-
pamentos e serviços que contribuem 
com o fomento do turismo na região e 
na preservação do meio ambiente.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 
Ministério do Turismo

MTur participa de audiência pública para concessão 
do Parque Nacional de Jericoacoara


