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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Johnny Depp x Amber Heard
Acabou o julgamento e, a res-

posta correta sobre o(a) vencedor(a) 
ou o(a) derrotado(a), talvez nunca 
saibamos, ao certo, quem foi.

O povo tá ligado
Há algum tempo postei algumas 

analogias sobre personagens dos de-
senhos com alguns personagens da 
vida real. O povo lê a coluna e assiste 
ou assistiu os desenhos.

O povo tá ligado II
Primeiro me corrigiram sobre eu 

me referir, erradamente, ao desenho 
Bob Pai e Bob Filho, quando na ver-
dade era Bibo Pai e Bob Filho. E me 
corrigiram sobre chamar o Dick Vi-
garista de Kid Vigarista. 

O povo tá curioso
Mas o recorde foi a pergunta so-

bre quem é a Penélope Charmosa. Os 
outros personagens o pessoal identi-
fi cou (mesmo sem unanimidade).

O povo tá curioso II
Ao invés de se preocuparem com 

coisas úteis, estão tentando identifi -
car quem, e quais, são os Minions. 
Nem falo, apenas observo.

O povo é maldoso
Teve gente maldosa sugerindo a 

Branca de Neve e a Cinderela. A pri-
meira, pelos anões; e a segunda pela 
carruagem. Esse povo anda falando 
muito com alguns passarinhos. Che-
garam ao cúmulo de sugerir os ratos 
que puxam a carruagem. Povo sem 
noção.

O voto
Se ainda é cedo pra decidir em 

quem votar, (muito candidato ainda 
vai surgir ou se desmascarar). Nun-
ca é tarde pra decidir em quem não 
vou votar, mesmo que seja candida-
to único.

O voto II
Na condição de “não leva meu 

voto” a lista já possui nomes de pré-
-candidatos aos cargos de presiden-
te, governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual.

Puxada de tapete
É o que estão fazendo com o pré 

Antídio. Ignorando (mais uma vez) 
o povo, estão tentando bandear para 
o lado do Mister Respiradores. 

Ainda falando no Xacramento
Que Jaraguá está linda, está. 

Com isso me pego sonhando com 
uma Santa Catarina linda, como é 
descrita na composição musical de 
Elton Saldanha, “Linda Terra Santa 
Catarina”, marcante na voz de Ri-
cardo Portto.

Pessoal despreparado
Nossa cidade sediou um torneio 

(Copa de Voleibol Misto), onde fi -
cou claro o despreparo do pessoal. 
Os atletas vieram preparados “ape-
nas” para jogar voleibol, e foram 
surpreendidos quando, sem avisar 
ou dar tempo para treinamento, mu-
daram a disputa para polo aquático. 
Que fase.

Por falar em esporte
A passarinhada quer saber se já 

pode andar de skate ou de roller, na-
quela pista famosa. Sim, aquela que 
foi construída por uma empresa “es-
pecializada” naquele tipo de obra, 

e fi nanciada pela Caixa Econômica 
Federal, e paga pelos munícipes. 

Por falar em vício de construção
Além da pista famosa, um ve-

reador apresentou um problema de 
construção num postinho, que aca-
bou de ser inaugurado, ou re-inau-
gurado. Fico imaginando: se a pis-
ta era oca, qual será o problema do 
postinho. 

Alguém tem xilóida pra vender?
Lata D’água na Cabeça, suces-

so musical no carnaval carioca dos 
idos de 1950, segundo um passari-
nho, está para ter seu remix lançado 
em nossa cidade, com o nome Cai-
xa D’água na Cabeça, caso medidas 
não sejam tomadas. Isso é maldade 
pura.

Alguém tem xilóida pra vender? 
II

Um penadinho veio me pergun-
tar se, por acaso, não seria a mesma 
empresa, com outro nome. É muita 
falta do que fazer.

Muita tristeza
Antes de abordar o próximo as-

sunto, quero pedir um verbete de si-
lêncio. É sério isso.

Silêncio
...................................................

..........................................................

...............................

O assunto
Vendo as reportagens das chu-

vas em Pernambuco, fi quei real-
mente triste. Aqui no sul, e mais 
especifi camente em SC, estamos 
acostumados com aqueles cenários: 
enchente, deslizamento, rachaduras, 
soterramento, etc; mas eles, não.

O assunto II
Me fez lembrar de que nos idos 

de 1985(acho que o ano era esse), fui 
fazer um trabalho no Mato Grosso do 
Sul, e pela primeira vez a temperatu-
ra baixou tudo o que podia. Se não 
estou enganado foi o ano que chegou 
a nevar em Curitiba. Obviamente 
não se ia para as bandas do MT ou 
MS levando um casaco sequer.

O assunto III
Nós suportamos o frio o tempo 

de ir ao Shopping pra comprar mo-
letom e o que tivesse pra esquentar. 
Sobrevivemos. Lá, teve gente que 
morreu de frio; literalmente. Essa 
historinha foi apenas pra mostrar a 
gravidade do sentimento do pernam-
bucano.

Sobreviver
Um catarinense lá, talvez esti-

vesse enfrentando melhor a situação, 
por estar acostumado. Mas lá, como 
cá, se abateria em ver o resultado de 
sua luta, de seu sonho, sendo destru-
ído por uma enxurrada, um desliza-
mento, enfi m, pelo instante que um 
desastre precisou para deixar um ras-
tro de destruição.

Saudade e tristeza
Quando estive em Pernambuco, 

eu tive a felicidade de assistir uma 
missa, com Canto Gregoriano, na 
Basílica e Mosteiro de São Bento 
(em Olinda). Maravilhoso. Me soli-
darizo com aquele povo, brasileiro 
de Pernambuco, e garanto sentir um 
pouco daquela dor que sentem.

Fraternal e caloroso abraço
Aceitem meu solidário, caloroso 

e fraternal abraço, com a esperança 
de que em breve possamos nos rever. 
Resistam. Sigo em Oração.
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Até 2025, o estado de Santa Cata-
rina precisará qualifi car 802,9 mil pes-
soas em ocupações industriais, sendo 
152,9 mil em formação inicial – para re-
por inativos e preencher novas vagas – e 
649,9 mil em formação continuada, para 
trabalhadores que devem se atualizar. 
Os dados e a avaliação são do Mapa do 
Trabalho Industrial 2022-2025, estudo 
realizado pelo Observatório Nacional 
da Indústria para identifi car demandas 
futuras por mão de obra e orientar a for-
mação profi ssional de base industrial no 
país.

Isso signifi ca que, da necessida-
de de formação nos próximos quatro 
anos, 80% serão em aperfeiçoamento. 
“O mercado de trabalho passa por uma 
transformação provocada pelo uso de 
novas tecnologias e por mudanças na 
cadeia produtiva. Por isso, é necessário 
investir em qualifi cação e aperfeiçoa-
mento para que os profi ssionais este-
jam atualizados”, frisa o presidente da 
FIESC, Mario Cezar de Aguiar.

As ocupações industriais são aque-
las que requerem conhecimentos tipica-
mente relacionados à produção indus-
trial, mas estão presentes também em 
outros setores da economia. De acordo 
com o diretor de educação e tecnologia 
da FIESC, Fabrizio Machado Pereira, há 
oportunidades em diversos segmentos, 
mas especialmente naqueles voltados 
à ciência, tecnologia e engenharia. “O 
SENAI tem desenvolvido uma série de 
formações que permitem ao trabalhador 
seguir se preparando para uma indústria 
cada vez mais tecnológica e competiti-
va. Nossas escolas e a rede de ensino 
superior oferecem qualifi cação alinhada 
à nova economia, seguindo inclusive 
tendências internacionais”, destaca.

Em volume, ainda prevalecem as 
ocupações de nível de qualifi cação, que 
respondem por 74% do emprego indus-
trial no Brasil hoje. Contudo, chama 
atenção o crescimento das ocupações de 
nível técnico e superior, que deve seguir 
como uma tendência. Isso ocorre por 
conta das mudanças organizacionais e 

SC precisa qualifi car 800 mil trabalhadores para a 
indústria até 2025

tecnológicas, que fazem com que as em-
presas busquem profi ssionais de maior 
nível de formação, que saibam executar 
tarefas e resolver problemas mais com-
plexos. 

As áreas com maior demanda por 
formação são: transversais, têxtil e 
vestuário, metalmecânica, logística e 
transporte, e alimentos e bebidas. as 
ocupações transversais são aquelas que 
permitem ao profi ssional atuar em dife-
rentes áreas, como técnico em segurança 
do trabalho, técnico de apoio em pesqui-
sa e desenvolvimento e profi ssionais da 
metrologia, por exemplo.

Estudo avalia estimativas e cenário 
político, econômico, tecnológico e de 
emprego

O SENAI é a principal instituição 
formadora em ocupações industriais no 
país. Para subsidiar a oferta de cursos, 
em sintonia com as demandas por mão 
de obra do setor produtivo, o Observa-
tório Nacional da Indústria desenvolveu 
a metodologia do Mapa do Trabalho In-
dustrial, referência no Brasil. O estudo 
é uma projeção do emprego setorial que 
considera o contexto econômico, políti-
co e tecnológico. Um dos diferenciais é 
a projeção da demanda por formação a 
partir do emprego estimado para os pró-
ximos anos.

Para esse cálculo, são levadas em 
conta as estimativas das taxas de difu-
são das novas tecnologias nas empre-
sas e das mudanças organizacionais nas 
cadeias produtivas, que orientam o cál-
culo da demanda por aperfeiçoamento, 
e uma análise da trajetória ocupacional 
dos trabalhadores no mercado de traba-
lho formal, que subsidiam o cálculo da 
formação inicial. Um trabalho de inteli-
gência de dados e prospectiva que deve 
subsidiar ações e políticas de emprego e 
educação profi ssional.

Com informações da Agência CNI / 
Foto: André Kopsch

Assessoria de Imprensa da FIESC 
- Vice-Presidência Regional Vale do Ita-
pocu

IFSC - Abertas inscrições 
para mais de 2,3 mil va-
gas em cursos técnicos e 

Proeja
Estão abertas até 27 de junho as ins-

crições para o processo seletivo para cursos 
técnicos integrados, concomitantes e subse-
quentes, além de cursos Proeja (educação 
profi ssional integrada à educação de jovens 
e adultos) em 18 câmpus do IFSC.

O Edital, que tem todas as regras do 
processo seletivo, pode ser acessado no Por-
tal do IFSC em https://www.ifsc.edu.br/

São 2322 vagas nas cidades de Araran-
guá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciú-
ma, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do 
Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São Carlos, 
São José, Tubarão e Urupema.

Todos os cursos são gratuitos. Também 
não há cobrança de taxa de inscrição para 
participar do processo seletivo, que será por 
sorteio.

Sobre os cursos
 Os cursos técnicos integrados são 

voltados a quem já concluiu o ensino funda-
mental, ou comprovar a conclusão até a data 
da matrícula no IFSC. Neles, o estudante 
cursa o ensino médio e recebe a formação 
técnica no IFSC, com a mesma matrícula.

Os cursos técnicos concomitantes
permitem que o estudante curse o ensi-
no médio regular em outra instituição, em 
qualquer série, e receba a formação técnica 
no IFSC. Também é necessário haver com-
patibilidade de horário entre as atividades 
do ensino médio na outra instituição e as do 
curso técnico no IFSC.

Os cursos técnicos subsequentes são 
voltados a quem já concluiu o ensino médio, 
ou para quem comprovar a conclusão desse 
nível de ensino até a data da matrícula. 

Já os cursos Proeja/Técnico integra-
dos ao ensino médio na modalidade de Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA) são volta-
dos a pessoas com mais de 18 anos que não 
concluíram o ensino médio na idade regular. 
Para ingressar, o interessado deve ter ensino 
fundamental completo e idade mínima de 18 
anos até a data da matrícula.

Cotas
Metade das vagas ofertadas são reser-

vadas a candidatos provenientes de escolas 
públicas, com cotas para estudantes de bai-
xa renda, com defi ciência ou autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas. Para participar 
do processo seletivo pelo sistema de cotas, 
essa opção deve ser feita no momento da 
inscrição. 

Processo seletivo, resultado, matrícu-
las, os cursos, vagas disponíveis, e outras 
informações no Portal do IFSC.

Prefeito altera data do 
feriado de aniversário de 

Corupá

Atendendo solicitação da As-
sociação Empresarial de Corupá, o 
prefeito Luiz Carlos Tamanini assi-
nou, no dia 30 de maio, o Decreto no 
2570, alterando a data de feriado em 
comemoração aos 125 anos de fun-
dação de Corupá, de quinta-feira 07 
de julho, para a segunda-feira 11 de 
julho de 2022. 

A alteração refl ete o resultado 
de pesquisa realizada pela ACIAC, 
entre seus associados, que conside-
raram inapropriada a manutenção do 
feriado em sua data ofi cial, prejudi-
cando atividades comerciais, indus-
triais e serviços que seriam desen-
volvidas com um dia de interrupção.

A defi nição, com essa antece-
dência, acaba por benefi ciar os mu-
nícipes que também terão mais tem-
po para se preparar para a mudança.

Enem 2022 tem 3,3 mi-
lhões de inscritos

Ao todo, 3.396.597 pessoas tiveram as 
inscrições confi rmadas no Enem 2022. O 
total corresponde às duas versões do exame 
(impressa e digital). Desses participantes, 
2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de 
inscrição e 1.368.244 (40,28%), pagantes. 

Dos inscritos, 3.331.531 farão a ver-
são em papel e 65.066, em computador. O 
Inep aplicará as provas das duas versões nos 
dias 13 e 20 de novembro. Quem solicitou 
atendimento especializado poderá conferir o 
resultado do pedido a partir da próxima ter-
ça-feira, 7 de junho. No mesmo dia, começa 
o período de recursos para os participantes 
que tiveram as solicitações indeferidas. Já 
as pessoas que desejam ter tratamento por 
nome social poderão solicitá-lo entre 23 e 28 
de junho.

Página do Participante
Para verifi car a situação da inscrição 

na Página do Participante, é necessário ter 
o login único dos portais gov.br. No mesmo 
ambiente virtual, os inscritos podem acom-
panhar o andamento das solicitações, bem 
como entrar com possíveis recursos. Caso o 
participante não lembre a senha, é possível 
recuperá-la acessando o sistema do Governo 
Federal, informando o número do CPF e se-
guindo as instruções que serão apresentadas.
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Abertas inscrições para participar 
do Programa Câmara Jovem em 

Corupá
Estão abertas as inscrições para 

os alunos das escolas municipais 
participar do Programa Câmara Jo-
vem, implantado através de resolu-
ção da mesa diretora. Os alunos do 
6º ao 8º ano interessados tem prazo 
até o dia 17 de junho, às 16h30, para 
fazer a inscrição na própria escola. A 
eleição acontece no dia 29 de junho, 
com a diplomação agendada para ju-
lho e instalação e posse da Câmara 
Jovem em agosto. Os 9 eleitos serão 
vereadores por um ano, sem direito 
a reeleição, com as sessões seguindo 
todos os procedimentos de uma ses-
são normal dos atuais vereadores.

Nesta semana, a Câmara encer-
rou o trabalho de visita nas escolas, 
através do presidente Benjamin Ta-
manini e a diretora Kida Solamon, 
quando conversaram com a direção 
e equipe pedagógica, informando 
todos os detalhes do programa e ex-
plicando a intenção do legislativo 
corupaense com a iniciativa, que é 
incentivar os jovens a participar da 
política, exercendo a cidadania e a 
ética.

Norte Conectado praticamente 
concluída

Está em sua fase fi nal a primeira 
etapa do programa Norte Conecta-
do, que está levando conectividade 
para a Região Amazônica por meio 
da implantação de uma rede de in-
fraestrutura em fi bra óptica. Até o 
momento, a infovia 00, trecho inicial 
da iniciativa, está praticamente con-
cluída (97% de execução). No total, 
já foram investidos R$ 76,9 milhões 
e instalados 705 quilômetros de ca-
bos no leito do Rio Amazonas, que 
irão conectar a rota de Macapá (AP) 
a Alenquer (PA), passando pelas ci-
dades paraenses de Almeirim, Monte 
Alegre e Santarém. Além dos cabos 
em fi bra óptica instalados no leito do 
rio, o backbone já está operacional. 
As empresas do Operador Neutro 
devem assumir os trabalhos nos pró-
ximos dias. As conexões urbanas de 
rede também já foram fi nalizadas em 
algumas das cidades. A entrega de-
pende agora da conclusão desta etapa 
e da emissão de licenciamentos am-
bientais. Quase 1 milhão de pessoas 
serão benefi ciadas quando esta etapa 
estiver fi nalizada, além de 165 esco-
las, tribunais e hospitais da região. 
O programa é considerado de bai-

xo impacto ambiental, uma vez que 
usa o leito dos rios para chegar até 
a população, sem provocar desmata-
mento. A Infovia 00 é a primeira de 
oito infovias, que conectarão ao todo 
58 cidades do Acre, Amapá, Ama-
zonas, Rondônia e Roraima com 12 
mil km de cabos ópticos subfl uviais 
no leito dos rios Amazonas, Negro, 
Solimões, Madeira, Purus, Juruá e 
Rio Branco. Cerca de 10 milhões de 
pessoas serão benefi ciadas. Além de 
acesso à internet em alta velocidade 
e atendimento às instituições de en-
sino e pesquisa locais, a expectativa 
é de que o projeto alavanque o de-
senvolvimento econômico da região 
e fortaleça políticas públicas de edu-
cação, saúde, segurança, defesa e ju-
diciário.

Serra do Corvo Branco 
INTERDITADA

A Secretaria de Estado da Infra-
estrutura e Mobilidade informa que, 
por questões de segurança, conti-
nua expressamente proibida a pas-
sagem de qualquer tipo de veículo 
e até mesmo de pedestres na Serra 
do Corvo Branco (SC-370), do corte 
da Serra até Grão Pará. O bloqueio 
passará a ser monitorado pela Polícia 
Militar Rodoviária (PMRv). “Fechar 
a Serra do Corvo Branco não é o que 
nós gostaríamos. Mas é o que é ne-
cessário fazer para a segurança das 
pessoas. Estamos diante de uma situ-
ação bastante crítica e que precisa de 
uma intervenção técnica. A questão 
nunca foi apenas a limpeza da via, 
há risco de quedas de rochas, que foi 
o que aconteceu no último domingo 
e pode voltar a ocorrer a qualquer 
momento. Além disso, tivemos per-
das de pista e, com as chuvas, podem 
ocorrer outras”, destaca o titular da 
pasta, tenente-coronel Thiago Vieira. 
Nesta quinta-feira, geólogos da De-
fesa Civil especialistas em desastres, 
equipes coordenadas pela SIE e re-
presentantes do Exército Brasileiro 
avaliaram a situação no local. “São 
mais de duas toneladas de rochas que 
foram deixadas na via justamente 
para proteger a pista do material que 
ainda está por cair. Estamos traba-
lhando para mitigar os riscos agora”, 
avalia Martins.

Equipe do CBMSC auxilia 
na localização vítimas em 

Pernambuco
A equipe do CBMSC segue em 

trabalho intenso em Pernambuco. Os 
cinco militares e os três cães de bus-

ca atuaram na área Vila dos Milagres 
em que três vítimas estavam desapa-
recidas. 

Em meio à lama e aos entulhos, 
os cães apontaram, nesta quarta-fei-
rea, 01, duas das três vítimas daque-
le local, que após a escavação foram 
confi rmadas e retiradas. 

Com as informações colhidas 
com os familiares, a dinâmica da 
cena e a arquitetura da casa, os mili-
tares passaram todas as informações 
e indicações para a equipe do Espíri-
to Santo, que assumiu o serviço. Se-
guindo estas orientações, a terceira 
vítima foi logo encontrada.

Por conta da missão na Vila dos 
Milagres ter sido concluída, nesta 
quinta-feira, 02, os militares e cães 
foram para a área Camaragibe, para 
apoio aos outros Corpos de Bombei-
ros e também para que nossos cães 
passem por outra experiência. Neste 
local a lama é mais mole, sem apoio 
de maquinário, pois não tem acesso 
entre as casas. 

As fortes chuvas que atingiram 
Pernambuco provocaram até a ma-
nhã desta quinta-feira a morte de 122 
pessoas. O total de desabrigados ul-
trapassou 7,3 mil pessoas. Ao todo, 
24 cidades decretaram situação de 
emergência devido à enxurrada.

Novo modelo da CNH terá 
dispositivos de segurança e 

permitirá inclusão de nome social 
e fi liação afetiva

A partir desta quarta-feira, 1º de 
junho, entrou em vigor o novo mo-
delo da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). A mudança tem o obje-
tivo de alinhar a carteira de motorista 
brasileira com o padrão internacio-
nal, além de acrescentar dispositivos 
de segurança contra falsifi cações. 

O documento terá alteração das 
cores, que será predominantemente 
amarela e verde. Da mesma forma, 
terá desenhos dos veículos dos quais 
o condutor pode dirigir. Abaixo da 
tabela de categorias estará o quadro 
de observações para informar restri-
ções médicas e se o condutor exerce 
atividade remunerada, por exemplo. 
O novo modelo conta com padrões de 
segurança contra falsifi cações, tinta es-
pecial fl uorescente, bem como itens vi-
síveis apenas com luz ultravioleta e ho-
lograma na parte inferior do documento. 
O condutor que quiser poderá incluir 
na nova CNH o seu nome social e fi lia-
ção afetiva. A inclusão do nome social 
na CNH poderá ser feita somente para 
quem tem o nome social na carteira de 

identidade.
A troca do documento será de 

forma gradativa, nas seguintes situ-
ações: renovação da CNH; inclusão 
de uma categoria; troca devido a al-
gum erro entre os dados impressos; 
ou solicitação da segunda via do do-
cumento.

Consesp: Santa Catarina 
coordena grupo de trabalho sobre 

nova identidade civil 
O Conselho Nacional de Secretá-

rios de Segurança Pública (Consesp) 
realizou sua 82ª reunião ordinária 
nesta quarta-feira, 01, em Manaus 
(AM). Mais uma vez o encontro foi 
marcado pela troca de experiências 
entre os gestores e a discussão de 
temas nacionais de grande importân-
cia, com destaque para o novo docu-
mento de identidade civil lançado no 
início do ano pelo Governo Federal. 
O presidente do Colegiado Superior 
de Segurança Pública de Santa Ca-
tarina, perito-geral Giovani Eduardo 
Adriano, chamou a atenção dos cole-
gas para a importância do projeto e a 
necessidade urgente de implantação 
em todos os estados. Usando exem-
plos de casos de grande repercussão, 
Adriano expôs aos gestores o quadro 
de vulnerabilidade que os bancos de 
dados estaduais apresentam diante 
de inúmeras fraudes. “A facilidade 
de forjar documentos de identida-
de migrando entre os estados é um 
problema grave que só será resol-
vido com a unifi cação do cadastro 
nacional do CPF e os bancos de da-
dos biométricos estaduais. Como em 
Santa Catarina o Governo do Estado 
já lançou o documento com Número 
Único em 2021, nossa experiência 
que agora é replicada nacionalmente 
comprova a efi cácia do cruzamento 
dos dados tanto para evitar golpes 
quanto para atualizar os cadastros ci-
vis dos cidadãos”, destacou.  

Giovani Adriano convidou os se-
cretários estaduais a participar do grupo 
de trabalho liderado por Santa Catari-
na sobre o tema, propondo uma grande 
mobilização em torno da instauração do 
novo documento nacional. “Superamos 
um tabu de 30 anos ao unifi carmos do-
cumentos civis em nosso estado e agora 
temos uma real oportunidade de mudar 
esse quadro em todo o país. A associa-
ção dos dados biográfi cos aos dados 
biométricos do cidadão garante um 
alto nível de segurança e confi ança 
em relação à base de dados, por isso, 
precisamos tornar realidade o quanto 
antes”, concluiu.
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Espaço SAÚDE

Quais são os requisitos para doação 
de sangue?

Podem doar sangue pessoas en-
tre 16 e 69 anos e que estejam pesan-
do mais de 50kg. Além disso, é preciso 
apresentar documento ofi cial com foto e 
menores de 18 anos só podem doar com 
consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfria-
do, diarreia recente, grávidas e mulheres 
no pós-parto não podem doar tempora-
riamente.

O procedimento para doação de 
sangue é simples, rápido e totalmente 
seguro. Não há riscos para o doador, 
porque nenhum material usado na coleta 
do sangue é reutilizado, o que elimina 
qualquer possibilidade de contamina-
ção.

Os requisitos para doar sangue é es-
tar com bom estado de saúde e seguir os 
seguintes passos:

• Estar alimentado. Evite alimen-
tos gordurosos nas 3 horas que antece-
dem a doação de sangue.

• Caso seja após o almoço, aguar-
dar 2 horas.

• Ter dormido pelo menos 6 horas 
nas últimas 24 horas.

• Pessoas com idade entre 60 e 69 
anos só poderão doar sangue se já o tive-
rem feito antes dos 60 anos.

• A frequência máxima é de qua-
tro doações de sangue anuais para o ho-
mem e de três doações de sangue anuais 
para as mulheres.

• O intervalo mínimo entre uma 
doação de sangue e outra é de dois me-
ses para os homens e de três meses para 
as mulheres.

Quais são os impedimentos tempo-
rários para doar sangue?

• Gripe, resfriado e febre: aguar-
dar 7 dias após o desaparecimento dos 
sintomas;

• Período gestacional;
• Período pós-gravidez: 90 dias 

para parto normal e 180 dias para cesa-
riana;

• Amamentação: até 12 meses 
após o parto;

• Ingestão de bebida alcoólica nas 
12 horas que antecedem a doação;

• Tatuagem e/ou piercing nos últi-

mos 12 meses (piercing em cavidade oral 
ou região genital impedem a doação);

• Extração dentária: 72 horas;
• Apendicite, hérnia, amigdalec-

tomia, varizes: 3 meses;
• Colecistectomia, histerectomia, 

nefrectomia, redução de fraturas, poli-
traumatismos sem seqüelas graves, ti-
reoidectomia, colectomia: 6 meses;

• Transfusão de sangue: 1 ano;
• Vacinação: o tempo de impedi-

mento varia de acordo com o tipo de va-
cina;

• Exames/procedimentos com uti-
lização de endoscópio nos últimos 6 me-
ses;

• Ter sido exposto a situações de 
risco acrescido para infecções sexual-
mente transmissíveis (aguardar 12 meses 
após a exposição).

Quais são os impedimentos defi niti-
vos para doar sangue?

• Ter passado por um quadro de 
hepatite após os 11 anos de idade;

• Evidência clínica ou laborato-
rial das seguintes doenças transmissíveis 
pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (ví-
rus HIV), doenças associadas aos vírus 
HTLVI e II e Doença de Chagas;

• Uso de drogas ilícitas injetáveis;
• Malária

Com informações do Ministério da Saúde

Aqueda de temperatura em várias 
regiões do Brasil é favorável para a pro-
liferação do vírus sincicial respiratório 
(VSR) que pode causar infecções nas 
vias respiratórias, principalmente em 
crianças menores de cinco anos. Por 
isso, o Ministério da Saúde alerta para 
prevenção e o diagnóstico precoce para 
evitar casos graves.

O VSR é uma das principais 
causas de infecções das vias respi-
ratórias e pulmões em recém-nasci-
dos e crianças pequenas, que podem 
causar bronquiolite e pneumonia. 
O período de sazonalidade do vírus 
normalmente tem início em maio e 
se estende até o mês de setembro, 
podendo se alongar em algumas re-
giões.

Entre janeiro e abril de 2022, foram 
notifi cados no sistema do Ministério da 
Saúde cerca de 3,6 mil casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
causados pelo vírus sincicial. A maior 
parte dos casos ocorreu em crianças 
menores de 4 anos de idade. Importante 
ressaltar que no Brasil as informações 
sobre os dados epidemiológicos, com 
resultados laboratoriais de VSR, ocor-
re de maneira amostral, nem todos os 
casos notifi cados são pesquisados para 
VSR, então os dados apresentados infe-
rem uma amostra de casos observados, e 
identifi ca a circulação do VSR no local, 
unidade federada e país.

Entre os sintomas, os mais comuns 
são febre baixa, dor de garganta, dor de 
cabeça e secreção nasal. Mas fi que aten-
to caso outros sinais de alerta apareçam, 
como febre alta, tosse persistente, difi -
culdade para respirar, chiado no peito, 
lábios e unhas arroxeados. Com o apare-
cimento desses sintomas, a recomenda-
ção é procurar uma Unidade Básica de 
Saúde para o primeiro atendimento.

O vírus pode atingir pessoas de 
qualquer idade, inclusive adultos, mas 
os quadros mais graves acontecem em 
crianças menores de 2 anos, especial-
mente nos menores de 6 meses. Por isso, 
a amamentação nessa fase da vida, por 
exemplo, é um reforço imunológico im-
portante. Em casos de infecção, o diag-
nóstico é clínico e pode ser feito o exa-
me de painel viral que detecta a presença 
do VSR na orofaringe.

Entretanto, para reduzir os ris-
cos de crianças terem bronquiolite 
e pneumonia nessa época do ano, o 
Ministério da Saúde reforça algumas 
medidas importantes. Evitar o conta-
to ou exposição da criança com outra 
pessoa já contaminada, reforçar os 
cuidados básicos de higiene como la-
vagem frequente das mãos com água 
e sabão e limpeza dos objetos que 
podem estar contaminados, como 
brinquedos, podem prevenir a trans-
missão do vírus.

Além das medidas não farma-
cológicas, a Pasta tem um programa 
estratégico para prevenção da infec-
ção pelo VSR em crianças altamen-
te vulneráveis que correm o risco de 
desenvolver quadros graves. Essas 
crianças são aquelas que nasceram 
com menos de 28 semanas de idade 
gestacional ou que tenham Cardiopa-
tia Congênita ou Doença Pulmonar 
Crônica da prematuridade descom-
pensadas. A prevenção é feita com o 
anticorpo monoclonal Palivizumabe, 
que é aplicado mensalmente durante 
5 meses no período da sazonalidade 
(que pode variar de fevereiro a agos-
to de acordo com a região).

Fonte: Ministério da Saúde

Ministério da Saúde alerta para prevenção de 
bronquiolite e pneumonia em crianças

O vírus VSR é uma das principais causas de infecções das vias respi-
ratórias e pulmões de recém-nascidos e crianças pequenas
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“O São José é Nosso”

Diferentemente do grito entoa-
do em 2017, no abraço simbólico da 
Comunidade pedindo que a Escola 
não fosse fechada, no dia 28 de maio 
de 2022 a frase foi repetida, marcan-
do a realização de um sonho. 

Não um sonho qualquer, mas um 
sonho que começou muito antes da-
quele abraço, e que, com a assinatura 
da documentação legal, pelo prefeito 
Luiz Carlos Tamanini e pela Con-
gregação das Irmãs Franciscanas de 
São José, que aconteceria na segun-
da-feira(30), a frase pôde ser dita e 
estampada nos olhares e sorrisos de 
todas as mãos que participaram de 
sua realização.

História 

Muitas histórias podem ser ou-
vidas, sentidas e conhecidas, naque-
las paredes e, principalmente, no 
seu terreno com 53.000m2. Muitos 
alunos e alunas passaram por aque-
le espaço; muitas Famílias possuem 
histórias para contar; diversos(as) 
professores(as) sucederam ao Padre 
Vicente Schimidt. Como foi concre-
tizada a negociação entre o Padre 
Vicente e as Irmãs Franciscanas, que 
se estendeu para que elas, a convi-
te do Dr. Silvio, trabalhassem numa 
ala do Hospital como Enfermeiras; 
a construção da 2ª Ala, em 1947, foi 
executada por voluntários da Comu-
nidade; enfi m, são muitas histórias 
dentro destes 93 anos do Nosso São 
José. Quer mais história? a imagem 
de São José, que existe no piso supe-
rior da Escola e que é visível a partir 
do pátio, foi levada, da Paróquia São 
José para a Escola, em 1947.  . Uma 
boa parte dessa história, quem nos 
contou, emocionada, foi  a diretora 
Maria Aparecida Rosa, ex-aluna e 
fi lha de um dos Voluntários que aju-
dou a construir a 2ª Ala. São muitas 
histórias que se entrelaçam, e ajudam 
a compor a história do NOSSO São 
José.

E.M.E.F. São José, hoje
Nos últimos dois anos, saltou de 

507 para os atuais 630 alunos. Fato 
que, se somado aos números levan-
tados pela APP-Associação de Pais e 
Professores, para mostrar ao Gover-

no do Estado de que a Escola não 
era defi citária, justifi cam o investi-
mento de R$ 3.450.000,00, feito em 
sua aquisição pelo município (R$ 2 
milhões do Governo do Estado e R$ 
1.450.000,00 de contrapartida muni-
cipal).

A história da hoje, NOSSA, Es-
cola Municipal de Ensino Funda-
mental São José, ainda terá muitos 
capítulos a escrever, contando sobre 
a construção do Ginásio de Espor-
tes, da instalação de uma Faculdade, 
a primeira em solo e espaço corupa-
ense, do Parque Municipal, e tantos 
outros capítulos. Não podemos es-
quecer que a Escola foi particular até 

1970, quando o Estado a assumiu e 
passou a administração para a Con-
gregação das Irmãs Franciscanas de 
São José, (Irmã Otília, Irmã Luci, 
Irmã Terezinha, Irmã Ana Glória, 
Irmã Inês) e que, por certo, também 
possuem muitas histórias misturadas 
com a da Escola.

Associação de Pais e Professores 
da Escola São José, foi 

fundamental
Jean Chilomer, presidente da 

APP, ao mesmo tempo em que la-
menta o falecimento do amigo 
e vice-presidente Jackson Fábio 
Schwerdtner, faz questão de agra-
decer a parceria com ele e com to-
dos os integrantes da APP atual ou 
anteriores, que lutaram para que esta 
realização acontecesse. Jean não es-
quece de registrar seu agradecimen-
to ao prefeito, aos deputados que 
viabilizaram os recursos fi nanceiros, 
às Irmãs, e a todo o corpo diretivo, 
docente e discente da Escola. Jean 
ainda fez questão de mencionar al-
gumas das melhorias feitas no imó-
vel: instalações elétricas, reforma 
do telhado, instalação de para-raios, 
instalação de câmeras de segurança, 
climatização das salas de aula, en-
tre outras. Jean, que estudou no São 
José no período 1983/1989, e pos-
sui uma fi lha estudando ali, destaca 
“Em nosso trabalho, visamos a me-
lhoria das condições de ensino para 
nossos fi lhos”.

Congregação das Irmãs 
Franciscanas de São José

Irmã Inês, contou a sua versão 

do surgimento da Congregação das 
Irmãs Franciscanas de São José. Ela 
nos explica que a motivação surgiu a 
partir de três milagres realizados por 
São José. 

No primeiro deles, a Irmã conta 
que elas só conseguiam servir sopa 
de batatinhas às crianças e que, num 
certo dia, o fornecedor das batati-
nhas se negou a seguir fornecendo 
caso elas não quitassem a dívida das 
entregas que havia feito. Diante da 
situação, e sem recursos em caixa, 
a Irmã curadora recomendou que a 
Irmã da contabilidade rezasse a São 
José, pedindo sua intercessão. No 
dia em que o fornecedor retornou à 
escola, o valor exato da dívida foi 
encontrado, nem um centavo a mais 
ou a menos, permitindo a sua quita-
ção. O segundo milagre aconteceu 
no período da guerra, quando as ir-
mãs acolhiam refugiados de guerra 
no Convento e, apesar disso, o “ini-
migo” nunca atacou o local, sendo 
protegido por São José. O terceiro 
foi consequência destes dois já cita-
dos, e ocorreu em 1941 quando da 
construção da Congregação, e que 
foi decidida a adoção do nome de 
Congregação das Irmãs Francisca-
nas de São José. 

A NOSSA, Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São José, tem 
muitas histórias que podem ser co-
nhecidas simplesmente observando 
a exposição de fotos existente no sa-
guão da Escola, ou pesquisando em 
seus registros. Você conhece alguma 
história da NOSSA São José?

Conte pra nós.
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Frio preocupa médicos que atuam 
em hospitais pediátricos 

Diante de um cenário de emer-
gências e UTIs pediátricas lotadas, 
a proximidade do inverno preocupa 
os médicos e deve servir de alerta 
aos pais. Tradicionalmente os dias 
frios causam aumento na ocorrência 
de casos de infecções respiratórias. 
Em 2022, porém, a situação é atípi-
ca. “Já é esperado um maior núme-
ro de casos neste período do ano. O 
aumento substancial registrado nas 
últimas semanas, porém, superou 
qualquer previsão”, diz o conselheiro 
do CRM-SC, Marcelo Souza Cruz, 
anestesiologista que atua no Hos-
pital Infantil Joana de Gusmão, em 
Florianópolis. Ele diz que a situação 
exige atenção dos pais. “Se a criança 
estiver doente, é importante evitar o 
contato com outras crianças - não le-
vando para a escola, por exemplo. Os 
adultos e as crianças maiores podem 
usar máscaras se apresentarem algum 
sintoma respiratório, diminuindo as-
sim a disseminação”. Ele acrescen-
ta ainda que, nos casos mais leves, 
os pais devem procurar as unidades 
básicas de atendimento, evitando a 
sobrecarga das emergências, que fi -
carão disponíveis para atendimento 
dos casos graves. Em paralelo, o Go-
verno do Estado busca soluções para 
enfrentar a situação, como o anúncio 
de 68 novos leitos de UTI pediátrica. 
Além disso, entre as medidas a serem 
avaliadas está a contratação de mais 
profi ssionais de saúde, como técni-
cos de enfermagem e pediatras, e a 
reorganização das enfermarias para 
aumentar o número de leitos disponí-
veis. Marcelo Souza Cruz alerta ain-
da que os casos registrados em 2022 
fogem do padrão de outros anos. “O 
aumento na demanda ocorre princi-
palmente na faixa etária desde os re-
cém-nascidos até os dois anos. Uma 
das hipóteses é o isolamento dessas 
crianças. Durante a pandemia, elas 
não haviam tido contato com os ví-
rus respiratórios já presentes na co-
munidade e não adquiriram imunida-
de. Com a volta à vida normal, com 
atividades sociais e convívio com 
outras crianças, houve uma dissemi-
nação desses vírus em um grande nú-
mero de crianças ao mesmo tempo”.

Operação CBMSC em Recife
A equipe com cinco militares e três 

cães de busca do Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina (CBMSC) ini-
ciou na manhã desta quarta-feira, 01, os 
trabalhos de resgate  na Vila dos Mila-
gres, em Recife (PE), onde três vítimas 
ainda estão desaparecidas. A capital 
de Pernambuco vem sendo fortemente 
atingida pelas chuvas nos últimos cinco 
dias. A equipe catarinense é comandada 
pelo Major Clemente Stähelin Michels. 
A corporação anuncia que diariamente 
emitirá boletins, prestando conta da atu-
ação dos militares e dos cães de busca, a 
exemplo do que aconteceu recentemen-
te em Petrópolis (RJ).

Nova CNH (1) 
Já está em vigor o novo modelo 

da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). A mudança tem o objetivo de 
alinhar a carteira brasileira com o pa-
drão internacional, além de acrescentar 
dispositivos de segurança contra falsifi -
cações. O documento tem alteração das 
cores, predominantemente amarela e 
verde. Da mesma forma, terá desenhos 
dos veículos dos quais o condutor pode 
dirigir. Abaixo há o quadro de observa-
ções para informar restrições médicas e 
se o condutor exerce atividade remune-
rada, por exemplo. 

Nova CNH (2) 
O novo modelo conta com padrões 

de segurança contra falsifi cações, tinta 
especial fl uorescente, bem como itens 
visíveis apenas com luz ultravioleta e 
holograma na parte inferior do docu-
mento. O condutor que quiser poderá 
incluir seu nome social e fi liação afe-
tiva, para quem tem o nome social na 
carteira de identidade. A troca do docu-
mento será de forma gradativa: renova-
ção da CNH; inclusão de uma catego-
ria; troca devido a algum erro entre os 
dados impressos e solicitação da segun-
da via do documento.

TCE
 Por unanimidade de votos, a Co-

missão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público da Alesc apresentou 
parecer favorável ao PLC do TCE, que 
visa antecipar as datas de eleição e de 
posse do corpo diretivo da instituição.
Anteriormente em dezembro, a eleição 
será na segunda quinzena de setembro 
e a posse, passa do primeiro dia útil de 
fevereiro para a primeira quinzena do 
mês, em uma “data móvel”. O objeti-
vo é conceder aos conselheiros eleitos 
maior prazo para a transição nos cargos. 

Prêmio Fritz Müller
O Instituto do Meio Ambiente 

de Santa Catarina (IMA) está pror-

rogando até o dia 06 de junho de 
2022 as inscrições para o 23º Prêmio 
Fritz Müller. Para efetivar a inscri-
ção é necessário preencher o mode-
lo de documento de projeto, anexar 
documento em extensão PDF de, no 
máximo, 20 páginas; uma breve des-
crição da empresa ou organização, 
bem como, os resultados do trabalho 
ambiental inscrito, fotos e documen-
tos comprobatórios. Os documentos 
devem ser enviados até às 23h59m 
do dia 06 de junho de 2022.

Governo de SC tem contas 
aprovadas pelo TCE sem 

ressalvas
O resultado merece destaque. Pela 

primeira vez na história as contas do 
Governo do Estado foram aprovadas 
por unanimidade e sem ressalvas pelo 
Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC). O documento - referente ao 
terceiro ano da gestão de Carlos Moi-
sés, com mais de 3.300 páginas, com o 
título “Consistências e Resultados” - foi 
entregue em abril e passou com elogios 
pela análise do corpo técnico da Corte 
de Contas. O relator e conselheiro Cé-
sar Filomeno Fontes destacou: “Consi-
derando que o exame das contas do Go-
verno do Estado, relativos ao exercício 
de 2021, indica que o Balanço Geral do 
Estado representa adequadamente a po-
sição orçamentária, fi nanceira e patri-
monial, emite-se parecer favorável pela 
aprovação”.  O relator ainda declarou 
que é perceptível a evolução nos últimos 
anos, principalmente pela verifi cação 
do cumprimento de algumas exigências 
apontadas pelo TCE. Pela primeira vez 
na história, o governo cumpriu todos os 
mínimos constitucionais. Na Educação, 
foram aplicados R$ 7,53 bilhões em 
2021, acima dos 25% exigidos por lei, 
excluindo o pagamento com inativos 
e pensionistas. Já para a Saúde foram 
destinados R$ 4,96 bilhões, o que cor-
responde a 14,45% da arrecadação dos 
impostos e, portanto, acima dos 12% 
previstos por lei. Na Segurança Pública, 
aplicou-se R$ 4,01 bilhões, dos quais 
R$ 2,86 bilhões foram para o Colegiado 
Superior de Segurança Pública e Perí-
cia Ofi cial - antiga SSP -, R$ 1,1 bilhão 
para a Secretaria de Estado da Adminis-
tração Prisional e Socioeducativa (SAP) 
e R$ 46,72 milhões para a Defesa Civil 
(DCSC). A previsão inicial de arrecada-
ção era de R$ 31,75 bilhões e a arreca-
dação efetiva foi de R$ 34,16 bilhões, 
portanto 7,59% acima da estimativa ini-
cial e alta de 1,29% em relação a 2020. 
Outro destaque positivo foi o resultado 
primário de R$ 3,65 bilhões, bem acima 
da meta prevista em mais de 169%, o 

que proporciona liquidez e investimen-
tos para Santa Catarina.

Lousas digitais
As escolas da rede estadual estão re-

cebendo 485 kits de lousas digitais para 
equipar todas as salas de aula de Ensi-
no Médio em 36 unidades escolares. O 
investimento do Governo do Estado é 
de R$ 8,57 milhões.A lista inclui uma 
unidade de ensino de cada uma das 36 
Coordenadorias Regionais de Educação 
de Santa Catarina. As entregas seguem 
até que todas as salas de aula das 711 
escolas da rede estadual que oferecem 
Ensino Médio estejam equipadas com 
os kits de lousas digitais.

Renegociação de Dívidas (1)
O Banco Regional de Desenvolvi-

mento do Extremo Sul (BRDE) aderiu 
à Campanha Nacional de Renegociação 
de Dívidas promovida pelo Sebrae, para 
atender as empresas que possuem fi nan-
ciamentos junto ao banco com garantia 
do Fundo de Aval do Sebrae (FAMPE). 
A possibilidade de renegociação inclui 
as contratações feitas a partir de janei-
ro de 2018, para aquelas operações que 
ainda não tenham sido objeto de honra 
com garantia do fundo. As empresas 
adimplentes também poderão solicitar o 
benefício.

Renegociação de Dívidas (2)
Para o diretor fi nanceiro do BRDE, 

o ex-governador Eduardo Pinho Morei-
ra, é uma oportunidade para a empresa 
reorganizar sua capacidade fi nanceira e 
fl uxos de pagamentos..O lançamento da 
campanha acontece nesta sexta-feira, 3, 
e segue até o dia 31 de agosto para clien-
tes do BRDE.  No dia 7, às 15 horas, 
no canal do Sebrae no YouTube, acon-
tece a palestra “Como renegociar sua 
dívida com o BRDE”, ministrada pela 
Superintendente de Acompanhamento e 
Recuperação de Créditos, Ana Claudia 
Silveira Camargo.

Responsabilidade Social
O presidente da Assembleia Le-

gislativa, deputado Moacir Sopelsa 
(MDB), fez, durante a sessão da tarde 
desta quarta-feira, 1º, o lançamento do 
edital da 12ª edição da Certifi cação de 
Responsabilidade Social de Santa Cata-
rina e Troféu Responsabilidade Social-
-Destaque SC. As empresas públicas e 
privadas, sociedades de economia mista 
e organizações sem fi ns lucrativos cata-
rinenses interessadas em participar do 
certame poderão se inscrever a partir de 
13 de junho.
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Espaço do Campo

Amvali recebe Troféu 
Onda Verde

Aconteceu na última sexta-fei-
ra (27) no Costão do Santinho, em 
Florianópoliso o Fórum de Gestão 
Sustentável 2022 promovido pela 
Editora Expressão, na qual a Amvali 
conquistou o 28° Prêmio Expressão 
de Ecologia na categoria Recupera-
ção de áreas degradadas com o Pro-
jeto Mananciais.

O Prêmio Expressão da Ecologia 
é realizado desde 1992 e tornou-se a 
maior premiação ambiental do país 
no segmento empresarial com reco-
nhecimento do Ministério do Meio 
Ambiente. Foram premiadas inicia-
tivas dos três estados do Sul do país 
e São Paulo, contando com 198 pro-
jetos inscritos nesta edição, 20 foram 
premiados.

Estavam presentes no evento 
para receber o prêmio a Diretora 
Executiva da Amvali, Juliana De-
marchi juntamente com a Coorde-
nadora e Auxiliar técnica do projeto, 
Karine Holler e Djenifer Vieira.

O Projeto Mananciais, contem-
plado com o Troféu Onda Verde, tem 
como objetivo a recuperação de áre-
as de preservação permanente (Mata 
Ciliar) de nascentes e córregos lo-
calizados nos rios da nossa Bacia 
Hidrográfi ca. Essa proteção e recu-
peração das matas, busca a proteção 
da água, para que no futuro a nossa 
região não venha a sofrer com a falta 
desse recurso.

Fonte: Amvali

Fruticultura é destaque 
na nova edição da Revis-
ta Agropecuária Catari-

nense
Maçã, banana, citros, uva, frutas de 

caroço e, mais recentemente, maracujá 
e pitaia. Além de estarem entre as frutas 
preferidas do consumidor, essas culturas 
estão gerando renda aos produtores ca-
tarinenses, já que as condições de clima 
e solo no estado permitem a produção de 
culturas de climas temperado e tropical.  
Não por acaso, a fruticultura é destaque 
na nova edição da Agropecuária Catari-
nense.

Nesta edição, além dos artigos es-
peciais sobre a fi tossanidade – com tra-
balhos abordando as moscas-da-frutas 
e a ferrugem do mirtilo –, o leitor vai 
entender por que a sanidade vegetal, a 
conservação de sementes, o manejo da 
poda, a fertirrigação e a pós-colheita são 
assuntos tão preciosos para os fruticul-
tores.

Confi ra também os artigos sobre 
fertilidade e nutrição vegetal, homeopa-
tia em plantas e alimentação animal na 
Agropecuária Catarinense.

Para ver a edição completa, aces-
se https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/
RAC

Governo Federal lança 
Plano Nacional de Fertili-
zantes para reduzir im-
portação dos insumos

Como estratégia para reduzir a 
dependência do Brasil das impor-
tações de fertilizantes, o Governo 
Federal lançou o Plano Nacional de 
Fertilizantes.

O Plano Nacional de Fertilizan-
tes (PNF) é uma referência para o 
planejamento do setor de fertilizan-
tes para os próximos 28 anos (até 
2050), promovendo o desenvolvi-
mento do agronegócio nacional e 
considerando a complexidade do se-
tor, com foco nos principais elos da 
cadeia.

Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª 
posição mundial com cerca de 8% 
do consumo global de fertilizantes, 
sendo o potássio o principal nutrien-
te utilizado pelos produtores nacio-
nais (38%) seguido pelo fósforo com 
33%, e o nitrogênio, com 29%. Jun-
tos, formam a sigla NPK, tão utiliza-
da no meio rural. Dentre as culturas 
que mais demandam o uso de ferti-
lizantes estão a soja, o milho e a ca-
na-de-açúcar, somando mais de 73% 
do consumo nacional.

Segundo dados da Associação 
Nacional para Difusão de Adubos, 
mais de 85% dos fertilizantes utili-
zados no país são importados, evi-
denciando um elevado nível de de-
pendência de importações em um 
mercado dominado por poucos for-
necedores. Essa dependência cres-
cente deixa a economia brasileira, 
fortemente apoiada no agronegócio, 
vulnerável às oscilações do mercado 
internacional de fertilizantes.

O PNF buscará readequar o equi-
líbrio entre a produção nacional e a 
importação ao atender sua crescente 

demanda por produtos e tecnologias 
de fertilizantes. Pretende-se dimi-
nuir a dependência de importações, 
em 2050, de 85% para 45%, mesmo 
que dobre a demanda por fertilizan-
tes.

A ministra Tereza Cristina expli-
cou que não se trata de o país alcan-
çar a autossufi ciência, mas sim de se 
ter autonomia, com um percentual 
reduzido de dependência externa 
para o fornecimento dos fertilizantes 
ao produtor. 

Plano Nacional de Fertilizantes 
2022-2050

O desenvolvimento de tecnolo-
gias apropriadas ao ambiente tropi-
cal de produção brasileiro e a forma-
ção de redes de apoio tecnológico ao 
produtor rural e aos técnicos tam-
bém compõem o Plano e integram a 
Caravana Embrapa FertBrasil.

A ação, realizada pela Embrapa, 
prevê visitas técnicas aos principais 
polos agrícolas. Ao abordar questões 
práticas de como aumentar, relacio-
nadas ao aumento da efi ciência dos 
fertilizantes, a Caravana terá im-
pacto imediato capaz de promover 
uma economia de até 20% no uso 
dos fertilizantes no Brasil já na safra 
2022/23, o que pode resultar em até 
um US$ 1 bilhão de economia para o 
produtor rural brasileiro. 

O Brasil é o quarto maior produ-
tor mundial de grãos (arroz, cevada, 
soja, milho e trigo).

Por isso, o PNF considera que, 
para o Brasil atingir as expectativas 
nacionais e mundiais de produção 
de alimentos, é preciso melhorar o 
ambiente de negócios, investir em 
ciência e tecnologia para o ambiente 
tropical e garantir investimentos na 
produção nacional, de forma a redu-
zir a dependência de insumos impor-
tados.

Com informações MAPA
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Esportes

Pedal Vale dos Encantos 
Etapa: Schroeder-SC

Distância: 43,82km
Elevação: 296m
Dia 05 de junho; saída e chegada 

no pátio da Prefeitura Municipal de 
Schroeder, 

Concentração: 07h – Largada 
07:30h

Entrega do passaporte do Circui-
to no fi nal

Entrega de medalhas para os 300 
primeiros participantes!

Inscrição grátis em https://bit.
ly/3PJuLYe

Frutas e água
Carro de apoio

Não esqueçam os itens de se-
gurança: Capacete; Câmara reserva; 
Luvas

OBS: Haverá pedal mesmo com 
chuva; sorteio de brindes no fi nal do 
pedal!!!

Duvidas: WhatsApp(47) 99755-
7154

Três jaraguaenses sobem mais 
alto no pódio do Estadual de Mou-
ntain Bike

Domingo foi dia de Mountain 
bike XCM em Campo Alegre, em 
disputas válidas pela 5ª etapa do 

Catarinense. Em um dos percursos 
que exigiu muito preparo físico de 
seus competidores, com 62km para 
categoria Pró e 40km para catego-
ria Sport num percurso de muitas 
subidas três jaraguaenses chegaram 
ao ponto mais alto do pódio de suas 
categorias. Jean Cristiano, Jardel dos 
Santos e Rosimar Schuenke vence-
ram, respectivamente as modalida-
des Sport Master A2, Sport Sub30 e 
Master B1.

De quebra o time de bikers, di-
rigido pelo treinador Guilherme Do-
nat Bourscheidt conquistou ainda o 
segundo lugar na Sport Master A1 
com George Marschall e um tercei-
ro na Master C1 com Gerson Alves 
Alexandre. “Foi um resultado exce-
lente para os atletas, que têm se dedi-
cado bastante aos treinos para colher 
bons resultados”, avaliou o técnico.

O próximo desafi o dos bikers ja-
raguaenses será a 6ª Etapa do Catari-
nense de XCM prevista para aconte-
cer entre os dias 9 e 10 de julho em 
Concórdia.

Brasileirão 2022
Com oito rodadas realizadas, a Série A 

do Brasileirão/2022 apresenta nas três pri-
meiras colocações Palmeiras, Atlético-MG 
e Corinthians, todos com 15 pontos dos 24 
disputados.

Faltando a realização das parti-
das que defi niriam a equipe 3ª colo-
cada e a grande Campeã, da 4ª Copa 
MIX de Voleibol Misto, a disputa 
foi suspensa devido às chuvas que 
caíram em Corupá, e provocaram di-
versos pontos de goteira no Ginásio 
Willy Germano Gessner, colocando 
em risco e integridade física dos atle-
tas.

Nos próximos dias deverá ser 
defi nida a data para a realização dos 
confrontos faltantes, e conhecermos 
quem levará os belos troféus e meda-
lhas em disputa.

PROJETO DE FOMEN-
TO AO ESPORTE É 

LANÇADO EM BRUS-
QUE

“Santa Catarina é o maior celeiro 
de formação de atletas do país e temos a 
certeza de que o Pide contribuirá para a 
formação dos nossos jovens, impactan-
do positivamente nos índices de apren-
dizado e saúde”.

Com essa declaração, o presidente 
da Fesporte, Kelvin Soares, abriu a so-
lenidade de lançamento do Projeto de 
Iniciação Desportiva Escolar (Pide). E 
acrescentou que “com a grande oferta 
de modalidades esportivas possibilita-
remos que mais adolescentes tenham 
acesso ao esporte e que os futuros pro-
fi ssionais de Educação Física se prepa-
rem cada vez melhor para o mercado de 
trabalho”. 

No evento, reunindo professores, 
acadêmicos e dirigentes políticos e es-
portivos da região, Soares e a reitora da 
Unifebe, Rosemari Glatz assinaram o 
termo de colaboração entre as duas ins-
tituições para a realização do Pide. 

Valor pedagógico
Para Rosemari Glatz, o Pide tem 

um relevante valor pedagógico, um 
notável desenvolvimento e uma signi-
fi cativa contribuição social. Ele é  uma 
oportunidade para que os acadêmicos 
de Educação Física vivenciem a prática, 
sejam benefi ciados com uma bolsa de 
estudo e ainda contribuir com a comu-
nidade. 

Destinado a crianças de 10 a 16 
anos, regularmente matriculadas na rede 
de ensino pública estadual e municipal, 
o Pide é uma iniciativa do Governo do 
Estado, por meio da Fesporte, em parce-
ria com universidades, que ofertará prá-
ticas esportivas no contraturno escolar 
para crianças na faixa etária de 10 a 16 
anos. A ideia é desenvolver e promover 
a iniciação esportiva em várias moda-
lidades esportivas por todo o estado de 
Santa Catarina.

Mais de R$ 5,6 milhões em 
investimentos 

 Até o lançamento do projeto, 17 
instituições de ensino superior de Santa 
Catarina estão cadastradas na iniciativa, 
que prevê a oferta de 340 bolsas de es-
tudo universitárias para a execução do 
projeto com cerca de 20 mil alunos, em 
52 unidades escolares. Para a realização 
das ações, o Governo do Estado investi-
rá cerca de R$ 5,6 milhões por um perí-
odo de 24 meses.

Para o Pide, a Unifebe lançou o 
edital de seleção de acadêmicos, que 
concederá 20 bolsas de estudos aos es-
tudantes de Educação Física da insti-
tuição. Os acadêmicos contemplados 
com a Bolsa Pide deverão desenvolver 
atividades esportivas, como voleibol, 
basquetebol, handebol, futebol, tênis de 
mesa, xadrez, judô, beach tênis, atletis-
mo e natação, nas cidades de Guabiruba, 
Botuverá e Gaspar.

Em breve mais 11 municípios 
receberão Pide

O Pide será implantado ainda em 
Xanxerê, Xaxim, Catanduvas, La-
cerdópolis, Treviso, Abelardo Luz, 
Fraiburgo, São João do Oeste, Gua-
raciaba, Lebon Régis, Anchieta. Até 
o momento foram lançados em Cri-
ciúma, Joaçaba, Videira, São Miguel 
do Oeste, Chapecó e Blumenau

Fonte: Fesporte
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Cultura

A Associação de Moradores do Bairro 
Bomplandt convida todo o pessoar 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 Os-
valdo 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.

Feijoada do Seminário!!!
O Seminário estará de portas abertas no dia 
11/06 para receber o público com uma de-
liciosa 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

Visita Guiada na SCAR
Data: 04/06/2022
Horário: 09:00
Local: Salão de Eventos
Estacionamento Gratuito no Local

A SCAR é muito mais do que você ima-
gina. Venha conhecer todos os segredos do 
Centro Cultural em uma visita guiada que 
vai te levar pelos bastidores dos teatros, sa-
las de aula, acervo de instrumentos musicais 
e até aos painéis de energia solar!

A visita é gratuita, mas é preciso fazer 
sua inscrição em www.scar.art.br e as vagas 
são limitadas.

Neste fi nal de semana, de 03 a 05 
de junho, Corupá,será palco do Primeiro 
Festicor-Festival de Corais de Corupá, 
organizado pelo Instituto Catarina Bra-
silis, o evento será no Teatro Anchieta, 
do Seminário de Corupá. 

Aberto a toda a comunidade, o Fes-
tival de Corais terá apresentações, en-
saios, ofi cinas e roda de conversa que 
você pode participar.

Dúvidas ou informações, envie 
uma mensagem para o WhatsApp: 
(47) 99671-3307.

Biblioteca Nacional abre 
seleção para apoio à pes-
quisa sobre bicentenário 

da independência
A Biblioteca Nacional (FBN), 

autarquia vinculada à Secretaria Na-
cional da Cultura do Ministério do 
Turismo, está com inscrições aber-
tas para a concessão de bolsas para 
o desenvolvimento de pesquisas que 
tratem dos 200 anos da independên-
cia do Brasil. Os interessados têm 
até o dia 11 de julho para se candi-
datar a uma das quatro bolsas previs-
tas, que terão o valor de R$ 30 mil 
cada, totalizando R$ 120 mil. Para 
se inscrever, os pesquisadores de-
verão encaminhar e-mail com uma 
cópia do RG, formulário de inscri-
ção, cópia do currículo acadêmico 
da Plataforma Lattes atualizado e o 
projeto de pesquisa.

Os projetos deverão conter, obri-
gatoriamente, como fontes princi-
pais ou objeto da pesquisa peças ou 
coleções dos acervos da Fundação 
Biblioteca Nacional, em qualquer 
uma de suas áreas. As obras utili-
zadas como fontes de referência, no 
caso deste Edital, não são considera-
das principais nem objeto da pesqui-
sa. A proposta deverá ser apresenta-
da em até 15 páginas, incluindo-se 
a bibliografi a, em fonte Times New 
Roman, corpo 12, espaço 1,5, notas 
de rodapé em tamanho 10 e espaça-
mento simples.

Os selecionados deverão dedi-

car 20 horas semanais, no mínimo, 
às atividades de pesquisa previstas 
no projeto. Além disso, eles deverão 
apresentar plano de trabalho em até 
30 dias após a assinatura do contrato 
contendo atividade formativa a ser 
oferecida aos servidores da FBN e/
ou ao público em geral, com dura-
ção mínima de 8 horas. A atividade 
deverá preferencialmente ter relação 
com o projeto de pesquisa a ser de-
senvolvido. O objeto, a data da ati-
vidade e as condições em que será 
oferecida serão acordados com a 
Coordenação do Programa.

Os registros dos projetos inscri-
tos, selecionados ou não, poderão 
fazer parte do cadastro da Fundação 
Biblioteca Nacional para fi ns de pes-
quisa, documentação e mapeamento 
da produção cultural brasileira, a 
critério da FBN.

PROGRAMA NACIONAL 
A Biblioteca Nacional dispo-

nibiliza o Programa Nacional de 
Apoio à Pesquisa com o intuito de 
incentivar a produção de trabalhos 
originais, desenvolvidos a partir de 
pesquisas no acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional, em qualquer 
uma de suas áreas. Pelos termos do 
programa, a FBN pode conceder 
bolsas de pesquisa a doutores, com 
desembolso mensal, por um período 
de um ano para pesquisadores bra-
sileiros, natos ou naturalizados, ou 
estrangeiros com residência e visto 
permanentes no Brasil.

Com informações do MTur
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

 Histórias de Shakespeare

As peças de William Shakespeare são 
celebradas há mais de 400 anos, e suas pa-
lavras moldaram nosso mundo atual. Quinze 
de seus contos atemporais são recontados 
para as crianças modernas nesta bela cole-
ção ilustrada. Conheça personagens ines-
quecíveis, como o fantasma vingativo em 
Hamlet, o casal briguento em Muito Barulho 
por Nada, os hilários troteadores em Noite 
de Reis, e muitos outros.

Kit Max Lucado Infantil 

Tanto para Adultos quanto para crian-
ças de todas as idades, esta série de livros do 
Max Lucado é fantástica. Trabalha de forma 
profunda nos corações sua autoestima, con-
fi ança, respeito ao próximo e o contato com 
Deus. 

O livro das virtudes para crianças 

O livro das virtudes para crianças é 
a obra perfeita para pais e fi lhos desfru-
tarem juntos. Aqui, William J. Bennett 
traz uma seleção de contos e poemas das 
mais diversas tradições literárias, que 
por séculos perduram na memória de di-
ferentes povos pelo encanto que as nar-
rativas provocam e, principalmente, pela 
sabedoria que encerram. São mensagens 
de coragem, perseverança, responsabili-
dade, trabalho, autodisciplina, compai-
xão, fé, honestidade, lealdade e amiza-
de, que ganham ainda mais vida com as 
belas ilustrações do artista Michael Ha-
gue. Um verdadeiro tesouro de literatura 
que ajudará a conduzir os pequenos no 
caminho da nobreza, da gentileza e da 
bondade.

A Ligação Afetiva Através da Leitura

Caros leitores, preciso falar com 
vocês sobre um tema superespecial: a 
ligação afetiva com o fi lho através da 
leitura. 

Já falei em outros textos que os be-
nefícios da leitura vão além do conteúdo 
em si. Podemos aproveitar para relaxar, 
conhecer novos horizontes, novas for-
mas de linguagem, exercitar o cérebro e, 
porque não, criar uma ligação mais ínti-
ma com o bebê ainda na barriga da mãe?

Existe muita literatura importante 
para se ler durante a gestação, algumas 
coisas bem práticas sobre as mudanças 
no corpo e na mente, tanto da mãe quan-
to do restante da família. Até já indiquei 
há um tempo um livro aqui A Vida do 
Bebê. É fantástico, tira muitas dúvidas 
ao longo dos meses de gestação e nos 
primeiros 100 dias do bebê.

Mas além 
d e s t e s 
c o n t e ú -
dos prá-
ticos, a 
l e i t u r a 
durante a 
gestação 
pode ser 
uma alia-
da para 
sua roti-
na. Sabe 
a q u e l e 

momento em que você precisa dar uma 
parada e descansar? Então é uma óti-
ma oportunidade de escolher um livro 
leve, encontrar um lugar calmo, longe 
da agitação. Enquanto respiramos com 
calma, o bebê pode sentir a oxigenação 
do corpo todo, aquele momentinho de 
silêncio que traz a expectativa de ouvir 
a voz da mamãe ou mesmo do papai. 

Alguns estudos dizem que depois 
de nascer o bebê consegue identifi car 
a voz e até mesmo o que foi lido para 
ele quanto dentro da barriga, também 
por isso é importante a calma da voz e o 
conteúdo agradável da leitura.

Livros que causem tristeza e in-

quietação devem ser deixados para ou-
tra oportunidade, pois a gestação já traz 
consigo naturalmente muitas inquieta-
ções, dúvidas e sentimentos que preci-
samos aprender a racionalizar.

Escolha algo de que você goste, 
que lhe dê a sensação de prazer, até 
mesmo livros infantis.

Na minha primeira gestação eu lia 
em voz alta alguns clássicos infantis, 
tanto em português quanto em inglês, 
romances leves e poesias. Aprovei-
tei para ler até algumas coisas que lia 
quando criança, como O Menino do 
Dedo Verde. 

O bebê pode não compreender a 
linguagem dos símbolos, mas com cer-
teza entende a atenção que está tendo 
naquele momento.

Agora na segunda gestação foi a 
hora de usar o momento da leitura para 
aumentar a ligação afetiva entre irmãos. 
Lendo para os dois, um dentro e um fora 
da barriga. É também uma diversão para 
o mais velho conversar com o bebê, ex-
plicando o que ele mesmo entendeu da 
história. Logo logo ele mesmo estará 
lendo as historinhas para o bebê.

De princesas e sapos até ferozes 
dinossauros, você também vai se sur-
preender com o que podemos aprender 
com livros infantis.

Vamos colocar aqui também can-
tigas e muito carinho na barriga, é um 
momento único que precisa ser aprovei-
tado.

A leitura para o bebê também é um 
momento de reconectar a mãe com a 
criança que ela mesma já foi, sonhar de 
novo aqueles sonhos inocentes, deixar 
a criatividade mais afl orada e se deixar 
aproveitar. 
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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

Chegou o tão aguardado mês de 
junho e, com ele, as tradicionais festas 
juninas paralisadas há dois anos por 
conta da pandemia. A saudade dos for-
rozeiros em aproveitar este período deve 
movimentar a economia dos principais 
destinos juninos do país em cerca de R$ 
2 bilhões, segundo levantamento reali-
zado pelo Ministério do Turismo junto 
às gestões municipais e estaduais. Ainda 
de acordo com a Pasta, o mês de junho 
registrou 151 festas de norte a sul do 
País – sendo mais da metade em festejos 
juninos - no Calendário de Eventos, que 
auxilia o turista no momento de plane-
jar suas viagens e escolher destinos com 
oferta turística diferenciada e diversifi -
cada.

Somente no estado da Bahia, o go-
verno espera que cerca de 1,5 milhão de 
pessoas passem pelas festas juninas, que 
movimentarão R$ 1 bilhão na economia. 
Em Campina Grande (PB) estima-se 
movimentação de R$ 400 milhões, ho-
téis lotados e agências de viagens, que 
têm comercializado os roteiros prepa-
rados especialmente para a festa, com 
crescimento superior à última edição. 
Em Caruaru (PE), a prefeitura estima 
R$ 250 milhões na economia. Já em Pa-
rintins (AM), a tradicional festa dos bois 
Garantido e Caprichoso espera circular 
R$ 100 milhões na economia local.

Em Corumbá (MS), o Banho de São 
João deve receber 40 mil pessoas nos 
dias 23 e 24 de junho. Além disso, a pre-
feitura local promoverá quatro noites de 
“Arraiá” no Porto Geral, com concurso 
de quadrilhas, de andores e atrações mu-
sicais, além de 100 barracas com comi-
das e bebidas típicas. O Forró Caju 2022, 
em Aracaju (SE), reunirá mais de 100 
mil pessoas por noite na praça de even-
tos Hilton Lopes, no centro histórico da 
cidade. A Prefeitura de Aracaju também 

vai promover recepção aos turistas com 
o Circular Junino, além do Circuito Fol-
clórico Sergipano e do Fórum do Forró, 
que compõem a programação do Forró 
Caju 2022.

Trazidas ao Brasil pelos europeus 
no período colonial, as festas em ho-
menagem aos santos Antônio, Pedro e 
João, realizadas no mês de junho, tor-
naram-se ícones da cultura nordestina, 
integrando a produção de comidas típi-
cas, tradições religiosas e as danças em-
baladas pelo ritmo do forró. A riqueza 
cultural do evento é um dos fatores que 
levam os turistas a se renderem à festa 
que impulsionam a economia da região.

Festas juninas devem 
movimentar cerca de 

R$ 2 bilhões

Somente festejos baianos de-
vem render pelo menos R$ 1 bilhão 
para a economia. Campina Grande 
(PB) e Caruaru (PE) esperam jun-
tas R$ 650 milhões

Aeroportos de Curitiba e Vira-
copos estão entre os 10 melhores do 
mundo

Dois aeroportos do Brasil tiveram 
destaque internacional nesta semana. 
Os terminais de Curitiba (PR) e Viraco-
pos (SP) estão entre os 10 melhores do 
mundo, segundo a AirHelp Score 2022. 
A empresa, especialista global em direi-
tos dos passageiros aéreos, classifi ca os 
aeroportos de acordo com a experiência 
dos passageiros.

O ranking avaliou os 132 terminais 
mais conhecidos e utilizados do planeta 
a partir da pontualidade, qualidade do 
serviço e oferta de alimentação e lojas. 
O terminal interacional Afonso Pena, na 
capital paranaense, fi cou em 4º lugar, 
com 8,37 pontos, em uma escala de 1 a 
10, apenas 0,2 pontos atrás da primeira 
colocação, ocupada pelo aeroporto Ha-
mad, em Doha, no Qatar.

Já o terminal de Viracopos, em 
Campinas, aparece na 10ª posição com 
8,25 pontos. Os dois estão entre os mais 
pontuais do mundo, segundo o ranking.

Para o ministro do Turismo, Car-
los Brito, reconhecimentos como este 
colocam o Brasil em outro patamar no 
turismo internacional e incentivam mais 
pessoas a viajarem pelo país. “O Brasil 
tem todo o potencial para ser um gigante 
do turismo e temos estrutura e atrativos 
para isso. Seguimos trabalhando para 
melhorar ainda mais a experiência dos 
visitantes e conquistar cada vez mais 

prêmios nacionais e internacionais”, 
ressaltou.

Estes não são os únicos terminais 
premiados do Brasil. Em março deste 
ano, os aeroportos de Florianópolis (SC) 
e Cascavel (PR) foram reconhecidos 
como melhor terminal nacional e regio-
nal, respectivamente, pelo prêmio Avia-
ção+Brasil, concedido pelo Ministério 
da Infraestrutura (MInfra) e Comissão 
Nacional de Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero).

Fonte: Ascom MTur

Santur e Fapesc lançam 
edital de chamada pú-

blica para Programa de 
Inteligência e Inovação 

Turística
A Agência de Desenvolvimento do 

Turismo de Santa Catarina - Santur em 
parceria com Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de San-
ta Catarina - FAPESC, torna público o 
lançamento da Chamada Pública para 
o Programa de Inteligência e Inova-
ção Turística. Os candidatos deverão 
se cadastrar, na Plataforma de CTI da 
FAPESC (http://plataforma.fapesc.sc.
gov.br/fapesc), até o dia 16 de junho.

Serão destinadas bolsas para áreas 
como economia, design, tecnologia da 

informação e inovação, com duração de 
até 12 meses, renováveis por mais 12 
meses, mediante avaliação substanciada 
da SANTUR e da FAPESC. Todas as 
vagas dispõem de um aporte de 3,9 mil, 
exceto tecnologia da informação, que 
contará com um auxílio de 4,8 mil. 

O programa tem o objetivo geral 
de implantar práticas de pesquisa, tec-
nologia e inovação relacionadas ao le-
vantamento, tratamento e divulgação de 
dados sobre o turismo catarinense e o 
desenvolvimento de ações de inovação 
para o setor turístico, por meio da sele-
ção de recursos humanos qualifi cados. 

Além disso, há uma série de obje-
tivos específi cos voltados à elaboração 
e desenvolvimento de estratégias a fi m 
de manter a plataforma de inteligên-
cia turística da SANTUR - Almanach 
atualizada e adequada para subsidiar 
a tomada de decisão e a elaboração de 
políticas públicas para o setor turístico, 
bem como ações de apoio ao Programa 
Inovatur.

A análise e o julgamento de mérito 
quanto à qualifi cação técnica terão cará-
ter eliminatório e classifi catório e serão 
realizados pelo Comitê Permanente de 
Acompanhamento e Avaliação das Cha-
madas Públicas da FAPESC (CPAA).

Os resultados fi nais serão divulga-
dos no site da FAPESC e no Diário Ofi -
cial do Estado de Santa Catarina a partir 
do dia 25 de julho. 

Todos os requisitos e o cronogra-
ma completo você encontra em https://
www.fapesc.sc.gov.br/

Fonte: Santur
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Governo Federal lança 
Cartilha RedeTrilhas

Documento reúne critérios 
para avaliação de propostas de ade-
são à Rede Nacional de Trilhas de 
Longo Curso e Conectividade, for-
talecendo o ecoturismo no país

O Governo Federal, por meio 
dos ministérios do Turismo e do 
Meio Ambiente, bem como o ICM-
Bio (Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade), lançou 
a Cartilha RedeTrilhas que apresen-
ta, de forma objetiva, orientações 
para adesão à Rede Nacional de Tri-
lhas de Longo Curso e Conectivida-
de (RedeTrilhas). A iniciativa, que já 
conta com 6 trilhas de longo curso 
no país distribuídas em quase dois 
mil quilômetros, apoia a construção 
e o desenvolvimento de roteiros inte-
grados que fortaleçam a conservação 
da biodiversidade e a conexão entre 
as mais diversas paisagens do Brasil. 
Acesse a cartilha no portal do Mtur.

O lançamento ocorreu durante o 
1º Congresso Brasileiro de Trilhas, 
realizado em Goiânia (GO) e encer-
rado no domingo (29/05). Ao longo 
de cinco dias, o evento reuniu cerca 
de 680 participantes presencialmen-
te, além daqueles que acompanha-
ram as discussões de forma online.

O Governo Federal, por meio do 
Ministério do Turismo, aproveitou o 
evento para prestar atendimento ao 
público sobre o processo de adesão 
à RedeTrilhas, que já conta com a 
participação das Trilhas Transcario-
ca (RJ), Caminho de Cora Coralina 
(GO), Sucupira (DF), Caminhos da 
Serra do Mar (RJ), Transmantiqueira 
(MG/SP/RJ) e dos Canyons (RS).

O 1º Congresso Brasileiro de 
Trilhas deu origem a “Carta dos 
Goyazes”, documento assinado pe-
los participantes que demanda ao 
governo federal ações que envol-
vem, por exemplo, a instituição de 
uma instância permanente de gover-
nança da RedeTrilhas, integrando as 
três esferas federativas, a sociedade 
civil organizada, as universidades 
e a iniciativa privada. Em resposta, 
a primeira reunião de governança 
convocada pelo Ministério do Meio 
Ambiente deve acontecer ainda nes-
ta semana.

Também para o fortalecimento 
da RedeTrilhas no país, o Ministé-
rio do Turismo, em parceria com a 
UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura), elabora um manual com 
orientações para apoiar a criação, es-
truturação e promoção de Trilhas de 
Longo Curso no Brasil. A iniciativa 
foi, inclusive, tema de uma ofi cina 
realizada no âmbito do 1º Congresso 
Brasileiro de Trilhas de Longo Cur-
so. 

ECOTURISMO
Evidenciando o crescimento do 

ecoturismo no país, as 145 unidades 
de conservação federais, adminis-
tradas pelo ICMBio, contabilizaram 
16,7 milhões de visitas em 2021. 
O número é o maior registrado em 
pelo menos cinco anos, superando o 
cenário pré-pandemia de Covid-19 – 
em 2017, quando foram registradas 
10,7 milhões de visitantes. 

QUALIFICAÇÃO 
Apenas em 2022, o Governo 

Federal, por meio do Ministério do 
Turismo, através de parcerias com 
instituições de ensino de todo o Bra-
sil, ofertou 1.275 vagas em cursos 
de capacitação para guias de turismo 
em atrativos naturais. Atualmente, 
400 delas estão abertas com ins-
crições até o dia 10 de junho para 
profi ssionais que atuam nas regiões 
Norte e Centro-Oeste do país. 

Com informações do Ministério 
do Turismo.

Santa Catarina marca 
presença na principal fei-

ra do setor de eventos

Por meio da Agência de Desen-
volvimento do Turismo de Santa 
Catarina (Santur), entre os dias 01 e 
02 de junho, Santa Catarina foi re-
presentada na 20ª edição do Evento 
Business Show - EBS, no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Pau-
lo. A feira é considerada a principal 
do segmento MICE e EXPERIEN-
CE no Brasil.

Além de evidenciar as belas pai-
sagens e atrações do estado, a Santur 
aproveitou a oportunidade para divulgar 
Centros de Eventos que manifestaram 
interesse em estar presentes em seu es-
tande, tendo como intuito a captação de 
eventos para Santa Catarina. "Sabemos 
da importância do setor de eventos e o 
quanto este movimenta o estado. Pelo 
histórico de outras edições da EBS, 
percebemos que a feira é consolidada 
no país e permite a conexão entre com-
pradores e expositores. Podemos assim 
criar expectativas positivas para a reto-
mada e aceleração do setor." - destacou 
o presidente da Santur, Henrique Ma-
ciel.

Com rodadas de negócios, con-
gressos, e o reconhecimento como uma 
grande vitrine de soluções e centro de 
atualização, a feira conecta marcas e 
prestadores de serviço às principais ten-
dências, além de reunir a cadeia produ-
tiva da indústria dos eventos corporati-
vos.

Observando o crescimento do mer-
cado, levando em conta que a área foi 
uma das mais impactadas pela pande-
mia, a feira nesta edição veio com um 
cunho mais estratégico para o cenário 
atual, através de tecnologias, políticas 
ESG e diversidade.

Com informações EBS

Amvali apresenta requa-
lifi cação do Parque de 

Eventos para o município 
de Schroeder

Na tarde de ontem (02) a equipe de 
Engenharia e Planejamento da Amvali 
apresentou o projeto da Requalifi cação 
do Parque de Eventos para o município 
de Schroeder.

A concepção do projeto teve a pre-
ocupação de manter aspectos históricos 
e culturais, bem como o valor ambiental 
do espaço, realizando um levantamen-
to de áreas consolidadas, conservando 
ambientes preservados e a realização de 
construções hibridas e inclusivas.

O espaço onde localiza-se o pavi-
lhão de eventos de Schroeder, lugar em 
que ocorre a festa típica do município, a 
SCHROEDERFEST, recebeu um proje-
to de revitalização urbanística, que ocor-
reu através de um estudo denominado de 
"MasterPlan", termo em inglês que pode 
ser traduzido como plano abrangente, 
também conhecido como plano geral ou 
plano mestre.

O MasterPlan é um processo orde-
nado que determina os objetivos e as-
pirações da comunidade em termos de 
desenvolvimento de um espaço. Neste 
sentido, a equipe já apresentou para o 
Prefeito Felipe Voigt e equipe técnica da 
prefeitura, o projeto urbanístico de revi-
talização do espaço para a construção de 
áreas de lazer e esporte. A intenção é au-
xiliar o município na captação de recur-
sos para a construção desta revitalização 
urbana tão importante para o município.

Contando com uma área de apro-
ximadamente 105 mil m², sendo con-
siderada uma área útil de intervenção 
aproximada de 45 mil m² e 60 mil m² 
de predominação de vegetação, o parque 
inclui a construção de uma arena multiu-
so para 2mil lugares, quadras externas, 
revitalização do campo de futebol, ar-
quibancadas, parquinhos, academia, pis-
ta de caminhada e ciclovia, arvorismo, 
pistas de pump track e bicicross, anfi te-
atro, deck para canoagem e um mirante 
com visão de 360 graus do município 
visto do alto. A revitalização do espaço 
ainda prevê estacionamentos, local para 
implantação de food trucks e estruturas 
para grandes eventos ao ar livre.

Fonte: Amvali


