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Com premiação recorde e sem co-
brança de taxa de inscrição, vai co-
meçar o Campeonato Municipal de 

Bocha

Feira Sabor Rural leva produtos da 
agricultura familiar ao shopping em 

Joinville

Na próxima semana volta o 
Caderno de Empregos, no JDC
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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Chega a ser quase divertido
Depois da instalação do cronô-

metro, algumas coisas podem ser ob-
servadas. Para não dizerem que sou 
implicante (não que não o seja), os 
vídeos com as gravações das Sessões 
da Câmara estão lá, nas redes; caso 
alguém queira conferir.

Cadê a graça? 
Alguns Nobres fi cam divididos 

entre prestar atenção na fala de seu 
par ou ajudar a controlar o “relogi-
nho”. O pessoal nem disfarça.

Desenho animado
Se eu soubesse que ia ser tão di-

vertido, teria lançado a ideia da ana-
logia dos personagens dos desenhos 
com fi guras da vida real há muito 
tempo.

Faz que vai, mas ..., e acaba fondo
Podem ser assuntos velhos, ul-

trapassados e, aparentemente, resol-
vidos. Eu escrevi aparentemente por 
um simples motivo: ambos os assun-
tos sempre são trazidos à tona: região 
metropolitana e TBO, por exemplo.

Verdade merece ser dita
A vereadora Bernadete às vezes 

me surpreende. Foi assim no episó-
dio do turismo em São Bento do Sul, 
no episódio da merenda escolar, e 
na última sessão, uma frase que ain-
da ecoa nos meus ouvidos “cultura, 
ainda há muita coisa a ser feita”. Um 
bálsamo.

Depois da verdade dita
Gostaria, mas não creio que che-

gue a ver essas coisas da cultura co-

rupaense acontecerem. Sigo indo à 
Scar, ao Cau Hansen e, bem menos 
do que gostaria, ao Guaíra.

Focas
Chegaria a ser cômico, se não 

fosse trágico, ver algumas focas 
aplaudindo o domador, faça ele o 
que fi zer. Jogar um peixe ou dar uma 
chicotada.

Não acreditei nos meus ouvidos
Eu pensei, e estava enganado, 

que a aplicação do CBM teria acom-
panhamento de um técnico. Se meus 
ouvidos não me enganaram, foi 
aprovada a sugestão da contratação 
de técnico(s) que fi carão responsá-
veis pelo serviço.

Passarinhada do Djanho
Um desses plumadinhos veio 

todo alegrinho piar nos meus ou-
vidos que ele teria ouvido de outro 
plumadinho que não está faltando 
produto pra controlar os maruins.

Reunião de passarinhos
Vendo que eu prestei atenção no 

plumadinho fofoqueiro, sem espan-
tá-lo, o resto da quadrilha foi che-
gando e quando reparei, estava cer-
cado de passarinhos. Confesso que 
fui obrigado a pedir silêncio, eles 
piavam todos ao mesmo tempo, e eu 
não entendia mais nada.

Penadinho emocionado
Cheio de emoção, um penadinho 

se impôs pra dizer(piar) que o pro-
blema do maruim não é o produto. 
Ele jurou de asinhas juntas que ou-
viu um profi ssional (não soube dizer 
a graduação do entendido), de que 
o problema é que uma propriedade 
aplica o CBM, mas, se os seus vi-
zinhos não aplicarem, não adianta 

nada.

Penadinho emocionado II
Não sei se o ansioso tem razão, 

ou não. Não entendo disso, mas co-
nheço a dentada do maruim, quando 
recebo uma(sssssssss). E apesar de 
ter espantado a quadrilha, no íntimo 
acho que ele tem razão, (ou o profi s-
sional que ele jura ter ouvido)

Tô vacinadão
Tomei as 4 doses da vacina (Co-

vid-19), e a versão 2022 da H1N1 e 
a do Sarampo. Não me peguei ques-
tionando se deveria, ou não, pois, 
além de ter fi cado 23 dias internado 
com Covid, e atuar na linha de fren-
te da saúde, não tenho disposição de 
arriscar a minha saúde ou de outras 
pessoas.

Me preocupo com os outros
Hoje, a Covid-19 não é minha 

única precaução. Como atuo volun-
tariamente em ambiente hospitalar, 
estou exposto a diversos tipos de 
vírus, bactérias, etc. Fiz esta inicial 
para mostrar que o meu cuidado vai 
além de ser contaminado/contagia-
do. Não quero ser transmissor.

Preciso de uma xilóida
Tentei pegar o infeliz, mas ele 

foi mais rápido que eu. Sabe quando 
tem alguma coisa te incomodando e 
você não sabe o que é? Pois então, 
eu tava nessa situação quando des-
cobri que o plumadinho tava sentado 
no encosto da cadeira, assobiando 
“Pavão Misterioso”.

Curiosidade
Tenho uma curiosidade sobre o 

resultado nas eleições deste ano. Di-
ferentemente das pessoas normais, 
minha curiosidade não é sobre pre-

sidente, governador e senador; é so-
bre o quinhão de votos que cada pré 
a deputado que trouxe emenda para 
Corupá, vai levar.

Curiosidade II
Já fi z algumas contas, e elas não 

batem. Fiz a divisão de votos/2018 
pelas emendas trazidas(sem distin-
ção entre as que entraram na conta 
e as outras). Inverti a divisão, e nada 
mudou.

Eu explico
Tem deputado que levou voto 

em 2018 e depois não voltou, nem 
com GPS. Tem os que trouxeram re-
cursos e eu nem sabia que eram elei-
tos. Neste último grupo tem inclusi-
ve quem não levou um voto sequer.

Eu avisei
Como eu havia antecipado numa 

de minhas postagens, aquele candi-
dato dos respiradores, aproveitando 
o mês das festas juninas já está pro-
curando o aconchego com a quadri-
lha do “9 dedos”.

Eu avisei II
Dizem por aí que o “candidato 

dos respiradores e preferido por 9 
entre 10” políticos benefi ciados pe-
las bene$$e$ dele, foi visto em Bra-
sília-DF, num papo bastante animado 
com o pessoal sério do Republicanos 
e do Podemos, tentando acertar uma 
troca de apoio com aquele que tem 
um dedo falando numa das mãos. 

Eu avisei III
E tem gente conhecida nossa, 

tentando uma beirinha no colo do 
Mister respiradore$. Depois não faça 
cara de tanso pra dizer “eu não sa-
bia”. Os fatos estão visíveis, não vê 
quem não quer.
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IBGE prorroga prazo 
para preenchimento de 

48,5 mil vagas de recense-
ador

O IBGE abriu mais um processo se-
letivo simplifi cado complementar para 
a contratação de recenseadores para o 
Censo Demográfi co 2022. São 48.535 
vagas e a previsão de duração do con-
trato é de até três meses, podendo ser 
prorrogado. As vagas são para nível fun-
damental completo e estão distribuídas 
em todas as unidades da Federação.

As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas de forma online até dia 15 
de junho na página do IBGE, ou no link 
www.ibge.gov.br/pss-complementar.

São Paulo é o estado com o maior 
número de vagas com 18.589, sendo 
5.426 na capital paulista. No Rio Gran-
de do Sul, são 5.185 vagas, em Minas 
Gerais, são 4.633 vagas. Em Santa Ca-
tarina são 3.428 vagas, sendo 97 em Ja-
raguá do Sul, 30 em Guaramirim, 11 em 
Schroeder, e 11 em Corupá.

Ao todo, o IBGE deve contratar 
206.891 servidores temporários para tra-
balhar no Censo. Dessas vagas, 183.021 
são para recenseadores, que passarão 
por treinamento entre os dias 18 e 22 de 
julho. Mais de 130 mil vagas para essa 
função foram preenchidas na seleção re-
alizada em abril.

“O processo complementar tem o 
objetivo de contratar pessoal para as va-
gas que não foram preenchidas no pro-
cesso seletivo simplifi cado. A diferença 
entre as duas seleções é que na seleção 
complementar há análise curricular em 
vez de prova e não é cobrada taxa de ins-
crição”, esclarece Bruno Malheiros.

Com informações do IBGE

Venha para o comércio de Corupá 
e veja a variedade de opções que temos.

Com certeza você irá encontrar o 
melhor para seu amor.  Aproveite o ho-
rário de atendimento diferenciado deste 
sábado legal e escolha o seu presente 
com mais tranquilidade e conforto! 

Lojas abertas das 8h às 17h.

Procuradoria da Mulher 
e OAB pedem a criação 
da Vara da Infância e 

Juventude  
Na última terça-feira (7), por meio 

da Procuradoria da Mulher da Câmara 
de Vereadores de Jaraguá do Sul, a vere-
adora Nina Santin Camello, juntamente 
com a advogada Marília Zimmermann 
da 23ª Subseção da OAB/SC, e o Depu-
tado Vicente Caropreso, estiveram em 
reunião com o Presidente do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, Desembarga-
dor João Henrique Blasi.  

No encontro, foi ofi cializado o pe-
dido de separação da Vara da Família, 
Infância, Juventude, Idosos, Órfãos e 
Sucessões da Comarca de Jaraguá do 
Sul. O objetivo é o de desafogar a Jus-
tiça e dar mais celeridade aos processos 
que correm na Comarca, principalmente 
os que envolvem jovens. 

De acordo com a vereadora Nina, o 
encontro foi bastante positivo e a neces-
sidade da segregação da Vara também já 
foi identifi cada pelo próprio Tribunal de 
Justiça do Estado. “Essa necessidade já 
está sendo estudada e em breve teremos 
novidades. Estamos bem confi antes com 
esse olhar especial do TJ”, completa.  

No mês passado, também foi apro-
vada na Câmara de Vereadores a Moção 
de apelo de autoria dos vereadores Nina 
Santin Camello, Sirley Schappo e Jair 
Pedri, solicitando a separação da Vara 
da Comarca de Jaraguá do Sul em duas 
instâncias: Vara da Família, Idoso, Ór-
fãos e Sucessões; e a Vara da Infância e 
Juventude. 

Para os vereadores, existe “a neces-
sidade de implantar medidas urgentes 
para minimizar o retardamento na entre-
ga da prestação jurisdicional, oferecen-
do à sociedade, serviços mais céleres e 
desburocratizados, primando pelo prin-
cípio constitucional da efi ciência”. 

Com informações da Assessoria Parla-
mentar da Vereadora Nina Santin Camello

Desembargador João Henrique Blasi, a advoga-
da Marília Zimmermann, a procuradora da Mu-
lher, Nina Santin Camello, e o deputado Vicente 
Caropreso

Jaraguá do Sul apresenta 
a plataforma “Jaraguá 
do Sul Mais Empregos”

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
lançou o Portal “Jaraguá do Sul Mais 
Empregos”. Trata-se de uma plataforma 
regional, desenvolvida em parceria com 
a Fiesc e o Sine, e tem como objetivo 
a divulgação de vagas de trabalho pelas 
empresas, e o cadastramento de currícu-
los pela população, tornando o serviço 
mais dinâmico e prático para ambos.

De acordo com o Secretário de De-
senvolvimento Econômico e Inovação, 
Daniel Arruda, o Portal visa acelerar a 
economia, amplifi car a divulgação de 
empregos em nosso município, e ainda, 
ofertar cursos de capacitação e quali-
fi cação profi ssional, dando apoio aos 
setores produtivos. A nova plataforma 
é totalmente online e gratuita, as vagas 
são atualizadas em tempo real, direta-
mente pelas empresas, o que acelera a 
conexão entre empresas e candidatos.

Além das oportunidades do mer-
cado de trabalho, o candidato poderá 
capacitar-se gratuitamente, através de 
cursos e treinamentos disponibilizados 
pelos parceiros envolvidos no progra-
ma, complementa Arruda.

O Portal pode ser acessado pelo 
link www.jaraguadosulmaisempregos.
santacatarinapelaeducacao.com.br, di-
retamente pelo site da Prefeitura (www.
jaraguadosul.sc.gov.br/emprego), e ain-
da pelo aplicativo “Jaraguá na Mão”. 
A gestão da plataforma será feita pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação da Prefeitura de Jara-
guá do Sul, por meio da sua Gerência de 
Trabalho e Renda.

SEGURO–DESEMPREGO 
Benefício integrante da seguridade 

social. Tem por objetivo, prover assis-
tência fi nanceira temporária ao trabalha-
dor desempregado em virtude de dispen-
sa sem justa causa, inclusive a indireta. 
Também visa auxiliá-lo na manutenção 
e busca de emprego, promovendo para 
tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualifi cação profi ssional. 

CARTEIRA DE TRABALHO 
DIGITAL 

Visando modernizar o acesso às in-
formações da vida laboral do trabalha-
dor, o Ministério da Economia lançou a 
Carteira de Trabalho Digital, em subs-
tituição a Carteira de Trabalho física, 
(disponível para iOS e Android)

Com informações Ascom – Prefeitura 
de Jaraguá do Sul

Trabalho social de vo-
luntários é reconhecido 

na Câmara Municipal de 
Jaraguá do Sul

O grupo de voluntários Doutores 
Sementinhas atua realizando “visitas 
médicas” muito divertidas em hospi-
tais e instituições para crianças levando 
humor e carinho àqueles que estão pas-
sando por um momento difícil da vida e 
precisam de atenção. Uma vez por se-
mana eles estão no Hospital Jaraguá e 
uma vez por mês no Lar da Criança em 
Guaramirim. Por conta desse gesto de 
solidariedade e de voluntarismo, o vere-
ador Onésimo Sell decidiu propor uma 
moção de aplauso à trupe.

Na moção, o parlamentar destaca 
que os Doutores Sementinhas trabalham 
na região desde 2009 e completaram 
13 anos de atuação neste dia 8 de ju-
nho. “Os voluntários levam às crianças, 
e também aos adultos, carinho, amor, 
solidariedade e muitas risadas nos cor-
redores de hospitais e abrigos”, relata 
Onésimo.

Considerando toda a dedicação 
dos Doutores Sementinhas, a moção 
foi aprovada pela unanimidade dos ve-
readores e entregue aos voluntários na 
terça-feira (7) na Câmara Municipal de 
Jaraguá do Sul.

Fonte: JDV
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA

Ampliada quantidade de 
leitos UTI nas unidades 

hospitalares catarinenses
Nesta semana foram abertos 6 no-

vos leitos de UTI neonatal e 8 de cui-
dados intermediários pediátricos. Esses 
são apenas os primeiros 14 dos 82 leitos 
previstos entre pediátricos e neonatais 
que farão parte dos atendimentos do 
serviço único de saúde.

As tratativas entre a SES e as uni-
dades hospitalares seguem para tentar 
ampliar esses números. Até agora, fo-
ram acrescentados 14 leitos de atendi-
mentos infantis aos 68 anunciados an-
teriormente, totalizando 82 (71 novos 
leitos de UTIs, divididas entre neonatal 
e pediátrica, mais 11 leitos de retaguar-
da). Há ainda a possibilidade de amplia-
ção do número.

Leitos adulto
Além das 82 unidades para os pa-

cientes infantis, no dia 13 de junho se-
rão abertos 27 novos leitos para adultos: 
10 de UTI e 17 de enfermaria instalados 
no Hospital Florianópolis. Com este in-
cremento, o estado passará a contar com 
756 unidades de terapia intensiva adul-
to.

Unidades que vão ampliar o 
número de leitos

Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, 
em Curitibanos; Hospital Infantil Joana 
de Gusmão, em Florianópolis; Hospi-
tal Pequeno Anjo, em Itajaí; Hospital 
e Maternidade Jaraguá do Sul (2 UTI 
Pediátrica); Hospital Azambuja, em 
Brusque; Hospital Seara do Bem, em 
Lages; Hospital Governador Celso Ra-
mos, Florianópolis; Hospital Regional 
de Araranguá; Hospital e Maternidade 
Carmela Dutra, Florianópolis; Hospital 
Infantil Jesser Amarante Faria, em Join-
ville; Hospital Regional Alto Vale, em 
Rio do Sul; Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, em Criciúma; e Hospital 
Regional de São José..

A ampliação faz parte da estraté-
gia adotada para enfrentamento da so-
brecarga do sistema de saúde.  Desde o 
dia 1º de junho está valendo o decreto 
de emergência em saúde que possibilita 
a ampliação de leitos com as unidades 
hospitalares, bem como prevê um apor-
te fi nanceiro aos municípios.

Fonte: Ascom - Secretaria de Esta-
do da Saúde – SES

Nova publicação confi rma novos 
recordes em Santa Catarina
Em 2021, o Valor de Produ-

ção Agropecuária (VPA) de Santa 
Catarina foi o maior da história: fi -
cou em R$ 55,8 bilhões, superando 
em 36,4% o recorde alcançado em 
2020, que foi de R$ 40,9 bilhões. 
Outro recorde registrado no agrone-
gócio catarinense foi nas exporta-
ções: US$ 6,9 bilhões, superando em 
21% os US$ 5,7 bilhões de 2020 e 
quase 10% maior do que os US$ 6,3 
bilhões de 2018, recorde até então. 
Esses e outros números fazem parte 
da 42ª edição da Síntese Anual da 
Agricultura de Santa Catarina, publi-
cação anual da Epagri/Cepa lançada 
em uma transmissão on-line nesta 
quinta-feira, 9 de junho, no canal de 
capacitações da Epagri, no YouTube. 
O documento também disponibiliza 
dados, informações e conhecimen-
tos sobre a utilização do crédito ru-
ral por agricultores e cooperativas e, 
principalmente, sobre o desempenho 
produtivo e mercadológico das prin-
cipais cadeias produtivas dos setores 
agrícola, pecuário, fl orestal e aquíco-
la de Santa Catarina.

O agronegócio respondeu por 
67% do valor total das exportações 
catarinenses de 2021. A performance 
do agronegócio nas vendas de Santa 
Catarina ao exterior em 2021 man-
tém a agricultura e a agroindústria há 
quatro anos consecutivos com parti-
cipação superior a dois terços do va-
lor total das exportações do Estado. 
As maiores contribuições para o forte 
crescimento do valor exportado vie-
ram das exportações de produtos de 
madeira (+46,7%), de móveis de ma-
deira (+34,9%), de couros (+32,8%), 
de carne de frangos (+22,7%) e de 
carne de suínos (+19%).

Crédito Rural teve crescimento de 
1,56% no Estado

Em 2021, de acordo com os dados 
do Banco Central, foram contratadas 
1,95 milhão de operações de crédito 
rural em Santa Catarina, crescimento 
de 1,56% em relação a 2020. Com re-
lação aos valores aplicados, em 2020 
o montante foi de R$205,85 bilhões, 
aumento de 15,29% em relação a 
2019 em valores nominais. Em 2021, 
o montante aplicado foi de R$285,07 
bilhões, aumento de 38,48% em re-
lação a 2020. O Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) é o principal progra-
ma de crédito rural para a agricultura 

familiar. Caracteriza-se pelo fato de 
ser um programa de desenvolvimen-
to rural inclusivo e de alta relevân-
cia econômica e social para o país. 
Em Santa Catarina, no ano de 2020 
foram contratadas 91.543 operações 
de crédito no Pronaf, crescimento de 
7,98% em relação ao ano de 2019, 
quando foram contratadas 84.780 
operações, entre custeio e investi-
mento. Quanto ao volume de crédi-
to, em 2020 foram aplicados R$4,37 
bilhões, crescimento de 25,57% em 
relação a 2019, quando foram apli-
cados R$3,48 bilhões. Em 2021, os 
dados do Banco Central indicam 
a aplicação de R$5,43 bilhões, o 
maior volume de recursos em ter-
mos nominais aplicados no Estado 
pelo Pronaf em crédito para custeio, 
investimento e agroindustrialização.

Governo do Estado inicia a 
construção das primeiras casas do 

Programa SC Mais Moradia
A Secretaria de Desenvolvimen-

to Social liberou nesta quinta-feira, 
09, a primeira parcela do programa 
SC Mais Moradias. Os moradores de 
Bom Jardim da Serra, Entre Rios e 
Vargeão serão contemplados com 15 
residências, cada município. A Se-
cretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado confi rma outros 58 muni-
cípios contemplados com o SC Mais 
Moradia, que terá um investimento 
total de R$ 70 milhões para a cons-
trução de mil casas, com o objetivo 
de combater o défi cit habitacional. 
As residências terão entre 45 e 50 
metros quadrados, com dois quartos, 
sala, cozinha e banheiro e valor to-
tal de R$ 70 mil na construção. Os 
municípios contemplados com o SC 
Mais Moradia são os que possuem o 
menor IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano). 

Cidades que mais geraram 
empregos em Santa Catarina

Santa Catarina vive um momen-
to de expansão do emprego com 
carteira assinada. Nos quatro pri-
meiros meses do ano, o estado teve 
um saldo positivo de 66.922 vagas. 
Trata-se do melhor resultado do Sul 
e do terceiro melhor do país, segun-
do o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Go-
verno Federal. Dos 295 municípios 
catarinenses, 250 registraram mais 
admissões do que demissões, o que 
representa 85% do total.

O estado também apresenta a 

menor taxa de desemprego do Bra-
sil, com 4,5%, segundo o IBGE. 

As 10 cidades que mais gera-
ram empregos em SC até abril, são: 
Blumenau, Florianópolis, Joinville, 
Itajaí, Itapema, Chapecó, Criciúma, 
Jaraguá do Sul, São José e Palhoça.

Ligações de telemarketing devem 
começar por 0303

Desde a última quinta-feira 
(09/06), o uso do prefi xo 0303 é 
obrigatório para todas as ligações de 
telemarketing ativo, ou seja, aquelas 
que tenham por objetivo a oferta de 
produtos ou serviços por meio de 
ligações ou mensagens telefônicas, 
previamente gravadas ou não. 

A medida foi determinada pela 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) no fi nal de 2021 e o 
prazo para adaptação às novas regras 
terminou ontem (08/06). Segundo 
levantamento da Agência, já foram 
solicitados mais de 1,4 mil números 
por 440 empresas.

O consumidor que receber uma 
ligação de telemarketing feita por 
um telefone com prefi xo diferente 
do 0303 poderá realizar a denúncia 
por um dos canais da Anatel – te-
lefone 1331, portal ou aplicativo 
Anatel Consumidor – bastando, para 
isso, informar o número usado para 
a ligação irregular. O 0303, vale 
lembrar, é de uso obrigatório ape-
nas para o telemarketing ativo. As 
ligações com pedidos de doações ou 
cobranças, por exemplo, não se en-
quadram nessa classifi cação e não 
estão, portanto, abrangidas pelo Ato 
nº 10.413/2021. 

Medida cautelar visa bloquear 
chamadas realizadas por robôs

Nesta sexta-feira(10) a Anatel 
editou medida cautelar para impedir 
as chamadas realizadas por robôs, 
popularmente chamadas de robo-
calls. A Agência concedeu 15 dias, 
contados da publicação, ocorrida no 
dia 6 de junho, para que empresas 
que utilizam esse recurso se adaptem 
e após esse prazo serão bloqueados 
para originar chamadas usuários que 
realizem 100 mil chamadas diárias 
ou mais com duração de até três se-
gundos.

Foram identifi cadas linhas tele-
fônicas que realizavam até um mi-
lhão de chamadas por dia, o que é 
humanamente impossível, e deixa 
evidente que se tratava de ligações 
realizadas por robôs. 
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Espaço SAÚDE

Teste do Pezinho
Governo Federal incorpora 
exame para toxoplasmose
O Teste do Pezinho também 

será utilizado para detectar a toxo-
plasmose congênita - o procedimen-
to faz parte da ampliação do teste 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Para custeio dos exames, o Governo 
Federal, irá investir R$ 22,3 milhões 
anuais, que serão repassados aos es-
tados e Distrito Federal. A portaria 
publicada pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério da Saúde, 
na quarta-feira (08/06), normatiza a 
primeira etapa de implementação do 
Programa de Triagem Neonatal.

O Governo Federal sancionou 
a Lei nº 14.154 que ampliou o ras-
treamento de doenças no Programa 
Nacional de Triagem Neonatal. O 
Teste do Pezinho é parte do PNTN e 
rastreia uma série de doenças e con-
dições congênitas que, identifi cadas 
no início da vida, podem fazer a di-
ferença nos índices de mortalidade 
infantil e no desenvolvimento sau-
dável da criança.

A inserção do procedimento de 
detecção de toxoplasmose congênita 
em recém-nascidos na Tabela SUS 
completa o escopo de doenças es-
pecifi cados na etapa I da Lei. Além 
da inserção do procedimento, está 
em elaboração uma Nota Técnica 
conjunta das Secretarias de Aten-
ção Especializada à Saúde, Atenção 
Primária à Saúde, Saúde Indígena e 
Vigilância em Saúde. Sobre o fl uxo 
de triagem, diagnóstico confi rmató-
rio, acompanhamento, tratamento e 
notifi cação de casos suspeitos em 
recém-nascidos.

O processo para inserção das 
doenças na Triagem Neonatal será 
feito de forma gradual, conforme 

etapas previstas na lei. As etapas e 
os grupos de doença são: etapa 1 (fe-
nilcetonúria e outras hiperfenilalani-
nemias, hipotireoidismo congênito, 
doença falciforme e outras hemo-
globinopatias, fi brose cística, hiper-
plasia adrenal congênita, defi ciência 
de biotinidase e toxoplasmose con-
gênita), etapa 2 (galactosemias, ami-
noacidopatias, distúrbios do ciclo da 
ureia e distúrbios da betaoxidação 
dos ácidos graxos), etapa 3 (doenças 
lisossômicas), etapa 4 (imunodefi ci-
ências primárias) e etapa 5 (atrofi a 
muscular espinhal).

Teste do Pezinho
O Teste do Pezinho é obrigatório e 

deve ser realizado em todos os recém-
-nascidos. É coletado na rede pública, 
obedecendo a procedimentos desde a 
triagem, confi rmação, diagnóstico e tra-
tamento para uma série de condições.

O objetivo do exame é prevenir as 
complicações das doenças investiga-
das e que não apresentam sintomas no 
período neonatal (0 a 28 dias de vida), 
podendo levar a defi ciências ou afetar 
gravemente a saúde da criança. Tratadas 
a tempo, a chance de que a doença não 
deixe sequelas é maior, melhorando a 
qualidade de vida dos casos confi rma-
dos e tratados.

O Teste do Pezinho é o nome popu-
lar dado à coleta de sangue no calcanhar 
dos recém-nascidos para a identifi cação 
em tempo apropriado de doenças meta-
bólicas, genéticas e infecciosas. No úl-
timo ano, o programa de triagem testou 
2,2 milhões de bebês, em cerca de 29 
mil pontos de coleta em todo país.

Nos últimos três anos, o investi-
mento do Ministério da Saúde para 
o PNTN chegou próximo a R$ 300 
milhões ao ano. O investimento in-
cremental com a implementação da 
1ª etapa de ampliação é de mais de 
22 milhões.

.Dia Nacional do Teste do Pe-
zinho: 

O Dia Nacional do Teste do Pe-
zinho, que é comemorado em 06 de 
junho, foi criado com o objetivo de 
conscientizar o público e os profi s-
sionais de saúde sobre a relevância 
do Teste na triagem neonatal.

O Teste do Pezinho (ou teste de 
Guthrie), incluído no Programa de 
Triagem Neonatal (PNTN) e reali-
zado em maternidades e unidades 
de saúde de todo o país, é um exame 
obrigatório, que deve ser feito em 
todos os recém-nascidos. É um tes-
te de caráter preventivo, cuja meta 
principal é detectar distúrbios do 
metabolismo que podem não causar 
sintomas nos primeiros dias de vida 
do bebê.

O Teste do Pezinho foi instituí-
do em 06 de junho de 2001 para aco-
lher todos os recém-nascidos, pois 
não somente o teste precisa ser feito, 
mas também porque os bebês preci-
sam de acompanhamento de acordo 
com o resultado do exame. Desde 
então, todos os Estados foram habi-
litados neste programa, que engloba 
a identifi cação precoce de doenças, a 
expansão da cobertura populacional 
e a procura ativa de pacientes sus-
peitos de serem portadores de doen-
ças que podem ser triadas pelo tes-
te. Com isso, as famílias não só são 
informadas a respeito do resultado, 
mas podem ser convocadas para que 
uma nova coleta seja efetuada com 
o intuito de confi rmar qualquer alte-
ração.

As doenças que são triadas pelo 
Teste do Pezinho são suscetíveis de 
serem tratadas com sucesso. Entre-
tanto algumas delas, quando não são 
diagnosticadas e tratadas de forma 
precoce, podem ocasionar defi ciên-
cia intelectual e, em casos mais gra-
ves, levar a óbito. 

Para a realização do Teste do Pe-
zinho são necessárias poucas gotas 
de sangue do calcanhar do recém-
-nascido, coletadas em papel fi ltro. 
Infelizmente, mesmo sendo um exa-
me de suprema importância, o des-
conhecimento sobre o Teste do Pe-
zinho por parte dos pais, familiares e 
até mesmo dos profi ssionais de saú-
de pode comprometer sua efi cácia.

Dr.Vicente destaca lei estadual 
que determina  tratamento 

precoce a bebês com teste alterado 
  “Vamos exigir o cumprimen-

to da legislação para que nenhuma 
criança nascida em território catari-
nense deixe de fazer o teste do pe-
zinho. Para que todo recém-nascido 
com exame alterado possa ter atendi-
mento médico imediato”. A declara-
ção é do deputado Dr. Vicente Caro-
preso (PSDB), que ocupou a tribuna 
do Legislativo na terça-feira (8) para 
tratar da importância do teste de tria-
gem neonatal e da lei de sua autoria 
que obriga laboratórios públicos e 
privados a notifi carem as autoridades 
sobre os testes do pezinho que apre-
sentarem alteração. “São 46 anos de 
existência. Algumas gotas tiradas 
do calcanhar do bebê podem salvar 
vidas.  O objetivo é a prevenção, 
identifi car distúrbios em tempo hábil 
para iniciar um tratamento rápido e 
adequado”, explicou. 

 Justamente para garantir que es-
sas premissas sejam atingidas o de-
putado apresentou o projeto que foi 
aprovado em 2021 e convertido na lei 
estadual 18.267.  A nova legislação 
obriga laboratórios públicos e priva-
dos a notifi carem as autoridades de 
saúde sobre os testes do pezinho que 
apresentarem alguma alteração, de 
modo que seja possível fazer a bus-
ca ativa desses bebês, pois o projeto 
também determina que as crianças 
que não fi zeram o teste sejam loca-
lizadas pelo poder público estadual. 

Dr. Vicente explicou que a ini-
ciativa nasceu de um debate com a 
Sociedade Catarinense de Pediatria 
que apontou a existência de casos 
de recém-nascidos com teste de tria-
gem neonatal alterado sem o devido 
acompanhamento. 

“Ressalto a importância dessa 
legislação que propus e que esse Par-
lamento aprovou.  O início imediato 
do tratamento médico pode evitar se-
quelas graves, principalmente neuro-
lógicas, em nossas crianças, ou que 
também podem levar à morte.”

Com informações do Ministério 
da Saúde, da PEBmed e da Assesso-
ria de Comunicação - Deputado Es-
tadual Dr. Vicente Caropreso
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Esse é um pedacinho do Hospital São José. 

Final do mês de maio/2022 o setor de Marketing do Hospital São José - 
Jaraguá do Sul realizou um Concurso Cultural, aberto a todos os servidores. 
Para participar, o colaborador deveria escrever uma frase explicando “O que 
faz meu trabalho ser especial”.

Muitos servidores participaram e, segundo alguns integrantes da Comis-
são Julgadora, foi difícil escolher os vencedores. Foram escritas muitas fra-
ses que emocionaram ao demonstrarem a simplicidade da ótica com que o 
colaborador enxerga o importante trabalho que executa. 

“Creio que todas as frases são vencedoras, mesmo as que não levaram os 
prêmios, pois registram, cada uma a sua maneira, e dentro da simplicidade de 
cada colaborador, o motivo da excelência no atendimento que a Instituição 
presta”, disse um dos jurados.

Cinco municípios cata-
rinenses estão entre os 

mais rápidos do país para 
abrir empresa

O desempenho catarinense no 
registro mercantil continua em des-
taque nacional. Santa Catarina abriu 
mais de 73 mil novos negócios no 
primeiro quadrimestre deste ano. Se-
gundo o Mapa de Empresas, elabo-
rado pelo Ministério da Economia, 

cinco municípios do estado despon-
tam no rol entre os 10 do país com 
os menores tempos de abertura de 
empresas. São eles: Xaxim (1º), Ma-
fra (2º), Criciúma (4º), Brusque (5º) 
e Navegantes (8º).

Segundo a presidente da Junta 
Comercial de Santa Catarina, Renata 
Silva, o resultado positivo se dá pe-
las medidas de simplifi cação que o 
Governo de Santa Catarina realizou 
para melhorar os processos de re-
gistro mercantil e legalização, assim 
como o apoio das administrações 
municipais na desburocratização 
também dos serviços públicos lá na 
ponta.

“Santa Catarina foi pioneira e 
serviu de modelo para a Lei da Li-
berdade Econômica, criando a regu-
lamentação estadual. Desde então, 

vem colhendo frutos, como a faci-
lidade de empreender e a desburo-
cratização. Hoje, a Junta Comercial 
catarinense se consolida como uma 
instituição moderna e ágil, exercen-
do um papel fundamental no incenti-
vo ao empreendedorismo. Por meio 
da Jucesc 100% digital, entre outras 
ações, simplifi camos a abertura de 
novos negócios e representamos o 
DNA do empreendedor que investe 
e aposta no estado”, pontua a presi-
dente.

Dentre outras medidas implantadas 
pelo Governo do Estado, que melho-
ram o ambiente de negócios para quem 
deseja investir, gerar emprego e renda, 
está a dispensa de alvará e licenciamen-
to. São mais 570 atividades econômicas 
classifi cadas como de baixo risco e que 
não oferecem perigo à saúde e à segu-
rança da sociedade, mais que a classi-
fi cação brasileira, proporcionando um 
ambiente de negócios mais livre e favo-
rável à abertura de empresas. Além dis-
so, 60 municípios catarinenses integram 
o Programa SC Bem Mais Simples, que 
possibilitam ainda mais celeridade na 
abertura de novos negócios.

Quando se trata das capitais dos 
estados, Florianópolis continua entre as 
mais rápidas do Brasil na abertura de 
empresas, na quarta posição. Quando 
analisados os estados, Santa Catarina 
conta com um tempo total, entre viabili-
dade e registro, de 1 dia e 21 horas.

“Somos um estado com uma eco-
nomia diversifi cada e pujante e que atrai 
o investidor. Para impulsionar ainda 
mais este cenário o Governo de Santa 
Catarina investe em programas e ações, 
a exemplo do SC Bem Mais Simples 
que simplifi ca a abertura de um negó-
cio e do Programa InvestSC que recebe 
o investidor em SC e dá todo respal-
do necessário para a implantação do 
empreendimento. Resultado disso são 
números positivos na economia como 
emprego em alta e a menor taxa de de-
socupação do país”, destaca o secretário 
do Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável, Jairo Sartoretto.

Santa Catarina também se desta-
ca entre os que registraram o maior 
crescimento percentual no núme-
ro de empresas abertas no primeiro 
quadrimestre de 2022, com uma alta 
de 20,7% em relação ao último qua-
drimestre de 2021 e 1,4% em relação 
ao primeiro quadrimestre de 2021, 
com 73.860 novos negócios. O esta-
do conta com 1.160.372 empreendi-
mentos ativos, segundo o Observa-
tório da Jucesc.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
- Jucesc

Domingo é o Dia Mun-
dial da Erradicação Do 

Trabalho Infantil
A partir dos 14 anos de idade, 

o adolescente pode ser inserido no 
mercado de trabalho na condição de 
aprendiz, contribuindo para uma boa 
formação e experiência profi ssional. 
São trabalhos remunerados, onde o 
jovem experimenta pela primeira 
vez o trabalho, sendo este de 4 a 6 
horas diárias. A empresa contratante 
tem benefícios fi scais para contra-
tar jovens aprendizes. Contudo, esta 
não é a realidade de muitas crianças 
e adolescentes ao adentrar no mer-
cado de trabalho. E por isto, a Or-
ganização Internacional do Trabalho 
- OIT estabeleceu o dia 12 de junho 
como o Dia Mundial contra o Traba-
lho Infantil.

Aspectos físicos: fadiga exces-
siva, problemas respiratórios, doen-
ças causadas por agrotóxicos, lesões 
e deformidades na coluna, alergias, 
distúrbios do sono, irritabilidade. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
crianças e adolescentes se aciden-
tam seis vezes mais do que adultos 
em atividades laborais porque têm 
menor percepção de perigos. Fratu-
ras, mutilações, ferimentos causados 
por objetos cortantes, queimaduras, 
picadas por animais peçonhentos e 
morte são exemplos de acidentes de 
trabalho.

Aspectos psicológicos: abusos 
físicos, sexuais e emocionais são os 
principais fatores de adoecimento 
das crianças e adolescentes traba-
lhadores. Outros problemas identifi -
cados são: fobia social, isolamento, 
perda de afetividade, baixa autoesti-
ma e depressão.

Aspectos educacionais: baixo 
rendimento escolar, distorção ida-
de-série, abandono da escola e não 
conclusão da Educação Básica. Cabe 
ressaltar que quanto mais cedo o in-
divíduo começar a trabalhar, menor 
é seu salário na fase adulta. Isso 
ocorre, em grande parte, devido ao 
baixo rendimento escolar e ao com-
prometimento no processo de apren-
dizagem. 

Com informações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Ha-
bitação



 :: 7  Sexta-feira | 10 de junho de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Coluna Pelo Estado
Pelo Estado 09 e 10 de junho de 2022

Produção e edição: Redação ADI-SC

Cobalchini repercute a situação 
das rodovias em SC

O deputado Valdir Cobalchini 
(MDB) relatou da tribuna da Assembleia 
Legislativa, durante a sessão realizada 
na manhã desta terça-feira, 7, a difi cul-
dade de tráfego na BR-163, no Extremo-
-Oeste. “A estada está sendo restaurada 
após a Alesc autorizar R$ 100 milhões. 
Espero que ainda esse ano a 163 este-
ja em condições de trafegabilidade e a 
gente não tenha mais esses problemas”, 
se referindo a novamente ter um pneu 
do carro que o transporta estourar por 
conta dos inúmeros buracos na pista. 
Segundo ele, a BR-282 também está na 
mesma situação. Como coordenador da 
Bancada do Oeste, o parlamentar citou 
que talvez seja necessário fazer um ape-
lo ao governador Carlos Moisés para 
que o exemplo da BR-470, em que a 
Alesc autorizou o investimento de R$ 
300 milhões, seja feito nas demais rodo-
vias. Na visão dele, a BR-282 que é a de 
maior extensão, com mais de 700 quilô-
metros, “desde o Extremo-Oeste até as 
cabeceiras das pontes Colombo Salles 
e Pedro Ivo, em Florianópolis”, preci-
sa de obras urgentes. “Tem a questão 
das terceiras faixas de Alfredo Wagner 
para cá, mas tem muitos outros pontos 
que esta rodovia precisa ser ampliada. 
Há forte movimento de caminhões que 
transitam por todas estas rodovias que 
são, praticamente, as mesmas de 50 
anos atrás. Não mudaram. Não amplia-
ram sua capacidade. Lá na BR-283 há 
muitas curvas e você não tem espaço 
para fazer uma ultrapassagem, o que faz 
com que as viagens demorem mais e os 
riscos de acidentes são muito maiores”, 
avaliou. Ao todo, Santa Catarina já pa-
gou quase R$ 200 milhões pelas obras 
na BR-470, BR-280, BR-163 e BR-285 
até esta semana. Embora estas estradas 
sejam de responsabilidade da União, o 
Estado decidiu atuar em parceria com o 
governo federal para dar celeridade aos 
trabalhos.

Máquinas
A Secretaria de Estado da Infra-

estrutura e Mobilidade está investin-
do R$ 32 milhões em equipamentos 
para uso em conservação rodoviária. 
O material será cedido aos consór-
cios municipais, para uso em obras 
regionais. A ação atende a uma de-
manda de 12 anos sem compra de 
máquinas pela pasta. Parte do mate-
rial está exposto no posto da Polícia 
Militar Rodoviária (PMRv) na SC-
401, em Ratones, em Florianópolis. 
As 23 retroescavadeiras que estão no 
local aguardam licenciamento para 
serem então distribuídas.

Vacinação simultânea
A Campanha de Vacinação contra a 

gripe no estado foi estendida para toda 
população até 24 de junho ou até que 
os estoques de vacinas sejam zerados. 
Simultaneamente, continua a aplicação 
de doses contra a Covid-19. Por conta 
disso, a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) esclarece que as doses da vacina 
da gripe e da Covid-19 podem ser apli-
cadas no mesmo dia. Para informações 
sobre locais e horários de vacinação, 
basta entrar em contato com a secretaria 
municipal de saúde do seu município.

Meio Ambiente
A Assembleia Legislativafoi palco 

do lançamento do livro “Alterações do 
Código Estadual do Meio Ambiente de 
Santa Catarina”, escrito pelo servidor 
da Alesc Armando Carvalho Agostini, 
que é mestre em Ciências Jurídicas e es-
pecialista em Direito e Gestão Ambien-
tal. A solenidade foi realizada no hall do 
Palácio Barriga Verde. Publicada pela 
Habitus Editora, a obra  busca explicar 
de maneira simples e breve as alterações 
no Código Estadual do Meio Ambiente 
aprovadas pela Alesc no fi m de 2021 e 
que resultaram na Lei 18.350/2022.

Ferrovias
A Rumo Logística, operadora da 

malha ferroviária em SC, apresenta no 
dia 15, a partir das 14h, seu plano de 
investimentos para as ferrovias do esta-
do, considerando a extensão da conces-
são da malha sul. Entre os trechos que 
devem receber aporte de recursos da 
concessionária está o ramal que liga 
Mafra a São Francisco do Sul, além 
do corredor norte-sul que passa por 
Lages. O assunto será abordado na 
reunião da Câmara de Transporte e 
Logística da Fiesc que terá transmis-
são on-line no canal da Federação no 
YouTube.

7ª Edição da Cartilha de 
Acessibilidade 

O CREA-SC lançou a 7ª Edição da 
Cartilha de Acessibilidade revisada e 
atualizada. Organizado pela Comissão 
de Acessibilidade, o documento tem 
por objetivo facilitar o entendimento 
dos conceitos, regras e prazos estabe-
lecidos no Decreto nº 5.296/04, dire-
cionado às atividades de planejamento 
e construção das cidades e das edifi ca-
ções, bem como a todos profi ssionais 
de engenharia, urbanismo e áreas afi ns. 
A publicação esclarece sobre à Norma 
que estabelece critérios e parâmetros 
técnicos quanto ao projeto, construção, 
instalação e adaptação do meio urbano 
e rural e de edifi cações às condições de 
acessibilidade.

SC se destaca na exportação de 
carne de frango

A carne de frango é o principal 
produto da pauta de exportações de 
Santa Catarina e o estado é o segun-
do maior produtor do Brasil. São 
aproximadamente seis mil aviculto-
res dedicados à produção de aves de 
corte, concentrados nas regiões Oes-
te e Meio-Oeste. O estado possui um 
status sanitário diferenciado, que abre 
as portas para os mercados mais exigen-
tes do mundo. A Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (Cidasc), em parceria com a 
iniciativa privada e os produtores, man-
tém um rígido controle das fronteiras e 
do rebanho catarinense. E o resultado 
deste cuidado se traduz em números que 
chamam a atenção. As exportações cata-
rinenses de carne de frango alcançaram 
em abril os melhores índices do ano, 
tanto em quantidade quanto em valor. O 
estado exportou 89,41 mil toneladas do 
produto, com receitas que ultrapassaram 
os US$188 milhões. Os números são di-
vulgados pelo Ministério da Economia e 
analisados pelo Centro de Socioecono-
mia e Planejamento Agrícola (Epagri/
Cepa). Em comparação com abril de 
2021, a alta é de 35,6% no faturamen-
to e 6,3% na quantidade exportada. Em 
relação a março de 2022, as altas são de 
9,1% nas receitas e 0,6% na quantidade. 
Os principais destinos neste ano são: Ja-
pão, Países Baixos, China, Arábia Sau-
dita e Emirados Árabes Unidos. Juntos, 
os países respondem por 53,5% das re-
ceitas do Estado com o produto. Santa 
Catarina foi responsável por 23,6% das 
receitas geradas pelas exportações bra-
sileiras de carne de frango nos quatro 
meses iniciais do ano. O estado expor-
tou 336,47 mil toneladas, com um fatu-
ramento de US$ 660,14 milhões, altas 
de 8,5% e 30,2%, respectivamente, na 
comparação com os quatro primeiros 
meses de 2021. No primeiro quadrimes-
tre, os 10 principais destinos do produto 
catarinense apresentaram altas nas re-
ceitas, com destaque para os Países Bai-
xos (39,0%), a Arábia Saudita (32,6%) 
e os Emirados Árabes Unidos (46,4%). 
Outro destaque do período foi a amplia-
ção do México em 342,3% nas compras 
de carne de frango catarinense.

Ônibus escolares
Mais 33 municípios receberam 

25 veículos de 29 lugares e mais 
oito ônibus de 44 lugares, na oitava 
etapa de entregas realizada pela Se-
cretaria de Estado da Educação, num 
investimento de R$ 8,17 milhões. 
Receberam os ônibus os municípios 
de Abdon Batista, Águas Mornas, 

Ascurra, Bela Vista do Toldo, Ca-
çador, Campo Belo do Sul, Cam-
pos Novos, Canelinha, Capão Alto, 
Capinzal, Catanduvas, Chapadão 
do Lageado, Coronel Freitas, Erval 
Velho, Fraiburgo, Grão Pará, Imaruí, 
Imbuia, Ituporanga, Jaborá, Jagua-
runa, Lauro Muller, Luzerna, Ouro, 
Planalto Alegre, Sangão, São Pedro 
de Alcântara, Seara, Timbó, Timbó 
Grande, Trombudo Central, Urupe-
ma e Xanxerê.

Empregos
SC vive um momento de expan-

são do emprego com carteira assinada. 
Nos quatro primeiros meses do ano, o 
estado teve um saldo positivo de 66.922 
vagas. Trata-se do melhor resultado do 
Sul e do terceiro melhor do país, segun-
do o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Governo 
Federal. Dos 295 municípios catarinen-
ses, 250 registraram mais admissões do 
que demissões, o que representa 85% do 
total. O estado também apresenta a me-
nor taxa de desemprego do Brasil, com 
4,5%, segundo o IBGE. 

ICMS do vinho
Os prefeitos dos municípios de 

Pinheiro Preto, Tangará e Videira, 
todos localizados no Meio-Oeste 
catarinense, ocuparam a tribuna da 
Assembleia Legislativa, na sessão 
realizada na tarde desta quarta-fei-
ra (8), para reivindicar a redução 
da alíquota de ICMS cobrada sobre 
o vinho produzido no estado. Eles 
aproveitaram a passagem pela Alesc, 
a convite do deputado Padre Pedro 
Baldissera (PT), para divulgar a 9ª 
Mostra do Vinho, que será realizada 
no mês que vem, em Tangará.

5G
O PL 340/2021, do deputado 

Jair Miotto (União), que visa esti-
mular a implantação da tecnologia 
5G da telefonia móvel em SC, foi 
aprovado na Alesc e  institui um pro-
grama que prevê a promoção de um 
ambiente favorável à economia digi-
tal; o debate acerca dos ganhos e im-
pactos advindos da tecnologia 5G; o 
estímulo à modernização das legisla-
ções locais que tratam da implanta-
ção da infraestrutura de telecomuni-
cações; a cooperação entre os entes 
municipais para o alinhamento das 
legislações e o desenvolvimento de 
tecnologias.
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Espaço do Campo

Dia do Meio Ambiente

No dia 05 de junho comemora-
mos o Dia do Meio ambiente. 

Cabe lembrar que meio ambien-
te é todo o ambiente em que os se-
res estão inseridos, bem como suas 
condições ambientais, biológicas, 
físicas e químicas. Ou seja, quando 
falamos de recursos naturais, esta-
mos basicamente fazendo referência 
ao meio ambiente, pois tudo que uti-
lizamos no nosso dia a dia depende 
diretamente ou indiretamente dele. 

Com medidas simples e colabo-
ração da comunidade, Jaraguá do Sul 
se tornou exemplo! 

Além do elevado percentual 
(perto de 100%) de coleta e trata-
mento de esgoto, cerca de 30% do 
lixo coletado é reciclado, resultando 
em mais 7.800 toneladas de material 
reaproveitado ao ano. Além disso, 
foram regulamentadas as coopera-
tivas e a reciclagem se transformou 
em uma oportunidade de renda para 
centenas de famílias. Uma das ações 
responsáveis por esse índice é a dis-
tribuição gratuita dos sacos verdes 
para a população, destinados à coleta 
seletiva. 

O modelo adotado em Jaraguá 
do Sul foi destaque no Congresso 
Internacional Cidades Lixo Zero, em 
Brasília, e serve de inspiração para 
muitos outros municípios do país.

Com informações do Rotary Club 
de Corupá - 4652 

VBP de 2022 é estimado 
em R$ 1,24 trilhão

Os produtos com melhor desempe-
nho são algodão, banana, batata-ingle-
sa, café, cana-de-açúcar, feijão, milho, 

tomate e trigo

O Valor Bruto da Produção Agrope-
cuária (VBP) de 2022 deverá chegar a 
R$ 1,243 trilhão, montante 2,4% acima 
do obtido em 2021.

De acordo com as estimativas de 
maio, o faturamento das lavouras é de 
R$ 880,37 bilhões, responsáveis pela 
maior parte do VBP estimado, com cres-
cimento real de 6,56%. A pecuária, que 
inclui os principais produtos da ativida-
de animal, tem um VBP projetado de R$ 
362,64 bilhões, 6,4% menor em compa-
ração ao do ano passado.

Conforme dados da Secretaria de 
Política Agrícola do Mapa, a maior par-
te dos produtos analisados apresenta de-
sempenho melhor do que em 2021.

Os destaques são: algodão, bana-
na, batata-inglesa, café, cana-de-açúcar, 
feijão, milho, tomate e trigo.  Os produ-
tos em melhor posição são: soja, milho, 
cana-de-açúcar, café e algodão. Juntos, 
somam 59,7% do VBP de 2022.

Entre os produtos com baixo de-
sempenho estão arroz, cacau, laranja, 
soja e uva, informa nota da secretaria.

Os resultados da pecuária têm sido 
impactados pela queda dos preços de bo-
vinos, suínos e frango, porém os indica-
dores são positivos. “O IBGE registra o 
melhor resultado do abate de suínos para 
o primeiro trimestre desde 1997, quando 
iniciou a série histórica. Note-se ainda 
na pecuária, que o Mato Grosso lidera o 
abate de bovinos, com 16,1% da partici-
pação nacional, seguido por Mato Gros-
so do Sul, 11,3%, e São Paulo, 11%”.

A Secretaria de Política Agrícola 
observa que as maiores altas de preços 
dos produtos foram no algodão (21,5%), 
batata-inglesa (33,6%), café arábica 
(28,4%) e banana (12,4%).

Com informações do MAPA

Feira Sabor Rural leva 
produtos da agricultura 
familiar ao shopping em 

Joinville
Os sabores do campo estarão na 

Praça Central do Shopping Mueller de 9 
a 12 de junho em Joinville. A 8ª edição 
da Feira Sabor Rural, promovida pela 
Epagri, leva à população urbana os pro-
dutos da agricultura familiar com seis 
expositores da região. Os visitantes po-
derão comprar mel, banana passa, me-
lado, geleias de frutas, bolachas, pães 
artesanais, cachaça artesanal, queijo, 
embutidos, cactos e plantas ornamentais 
diretamente das famílias produtoras.

Visitantes poderão comprar 
produtos diretamente das famílias 

rurais
O objetivo da feira, que já é tradi-

cional no município, é valorizar a agri-
cultura familiar e aproximar o público 
urbano dos sabores do campo. Os em-
preendimentos participantes são coman-
dados por agricultores familiares dos 
municípios de Guaramirim, Araquari, 
Luiz Alves, Canoinhas e Joinville. A ex-
pectativa dos organizadores é que cerca 
de 2 mil pessoas visitem o local por dia.

Empreendedorismo rural
Os empreendimentos participantes 

são assessorados pela Epagri nas áreas 
de gestão, negócios e mercado. “Todos 
os empreendimentos convidados a par-
ticipar da feira são fruto do trabalho de 
extensão rural e da assistência técnica 
prestada às famílias desde a concep-
ção do negócio até o mercado”, explica 
Henrique Tirolli Rett, extensionista da 
Epagri em Joinville.

O trabalho da Epagri com as 
agroindústrias familiares envolve várias 
etapas, como conversas iniciais com a 
família, cursos e capacitações, atendi-
mento presencial para legalização dos 
empreendimentos e noções de mercado, 
por exemplo. “Nessa feira, o consumi-
dor urbano se aproxima da agroindus-
trialização regional e conhece o trabalho 
da Epagri através dos relatos dos pró-

prios produtores expositores”, destaca 
Henrique.

A feira, que segue até este domin-
go(12), conta com parceria do Shopping 
Mueller e de municípios do litoral Norte 
Catarinense. 

Fonte: Epagri

Epagri/Ciram lança pu-
blicação infantil sobre o 
funcionamento da maré

Pesquisadores da Epagri/Ciram 
acabam de lançar uma obra que traz ex-
plicações de forma lúdica sobre como 
funciona a maré, variável oceânica que 
afeta a economia, o lazer e a seguran-
ça de muitas pessoas nas cidades lito-
râneas. A publicação “Maria Farinha e 
a Maré” está disponível para download 
gratuito no site da Epagri. Já a versão 
impressa será divulgada em breve.

Com informações Epagri
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Esportes

Pedal do Circuito Vale 
dos Encantos em Schroe-
der supera expectativas

O pedal de abertura do Circuito 
Vale dos Encantos, realizado em Schro-
eder, superou todas as expectativas. Re-
alizado no domingo (5), o evento contou 
com quase 500 ciclistas inscritos para 
percorrer pouco mais de 40 quilômetros.

Conforme o diretor de Turismo, 
Adilson Pommerening, o link para ins-
crições foi liberado na segunda-feira 
(30), às 10h, permanecendo aberto até 
sexta-feira (3). Neste período, 443 pes-
soas se inscreveram para o desafi o, no 
entanto, houve grande procura até o iní-
cio do pedal, mesmo com a manhã chu-
vosa em toda a região.

“Foi o maior número de inscritos, 
desde a criação do Circuito Vale dos En-
cantos. Até então, eram 319 [inscritos] 
em São João do Itaperiú [em 2021]. Su-
perou todas as expectativas, com muita 
gente de fora: Curitiba (PR), Piçarras, 
Balneário Camboriú, Itajaí, Navegan-
tes, São Francisco do Sul, Itaiópolis, 
São Bento do Sul, além de toda a nossa 
região e dos ciclistas de Schroeder”, in-
forma.

Adilson diz que o projeto do Circui-
to Vale dos Encantos, em parceria com 
o CIGAMVALI, veio para fi car. Para o 
diretor de Turismo, neste segundo já é 
possível perceber a grande movimenta-
ção em torno do evento.

“Quem sai ganhando com isso 
são as cidades. Nós temos vários par-
ceiros do evento, que já estão mape-
ados no nosso site do Município, na 
área do Turismo, o que possibilita aos 
visitantes escolherem onde fi carem, 
onde tomar café da manhã, onde al-
moçar... e nossos parceiros acolhem 
os ciclistas, o que é bom para todos”, 
comenta.

Fonte: Ascom–Prefeitura de Schro-
eder

Falta um mês para o 
Transcatarina 2022

Um dos maiores encontros do off -
-road nacional tem início no dia 05 de 
julho. São cerca de 800 quilômetros, 
com largada de Fraiburgo. O evento ter-
mina no dia 09, em Jaraguá do Sul

Os mais de 500 inscritos no Trans-
catarina 2022 já estão na contagem re-
gressiva da 14ª edição, que terá concen-
tração na cidade de Fraiburgo – a Terra 
da Maçã, localizada no Vale dos Imi-
grantes. O evento acontece de 05 a 09 de 
julho, pernoitando em Canoinhas e São 
Bento do Sul, e chegada em Jaraguá do 
Sul, no Vale dos Príncipes. 

As categorias para o 14º Transca-
tarina são de competição (Máster, Gra-
duados, Turismo, Turismo Iniciante e 
Turismo Light) e passeio (Passeio Ex-
pedition, Passeio Radical 01, 02 e 03, 
Camping e Adventure 01, 02 e 03). E o 
grid dá os primeiros sinais de sucesso de 
mais um ano de Transcatarina, com 210 
veículos confi rmados até o momento. 

Momentos de aventura e lazer 
Fazer uma viagem de quatro dias, 

longe das responsabilidades profi s-
sionais, com adrenalina, parceria e 
aventura, resulta em fortalecimento 
das relações entre as pessoas e, claro, 
em novas amizades. Para quem faz o 
Transcatarina em família, essa expe-
riência é bastante gratifi cante. 

Esse é caso do jaraguaense Mar-
celo Eduardo Bruch que, pela quar-
ta vez consecutiva, participará do 
Transcatarina na categoria Passeio Ra-
dical 2 e, para esse ano, contará com a 
companhia do fi lho, Jimmy, de 17 anos, 
com a esposa Josiane e a fi lha Mikaela 
(de 21 anos), se juntando à equipe no úl-
timo dia.

Restam poucas vagas 
Faltando menos de 30 dias para 

um dos encontros fora-de-estrada mais 
aguardados do país, os roteiros de to-
das as categorias já estão praticamente 
prontos, recebendo apenas alguns de-
talhes técnicos para deixar a aventu-
ra 100% radical e segura. Um público 
bastante diversifi cado e de várias partes 
do país (a bordo de dezenas de veículos 
4x4), circulará pelo interior do estado 
de Santa Catarina, conhecendo o me-
lhor do turismo regional (muitas vezes, 
pontos que não são comercialmente di-
vulgados). 

Por isso que ao escolher os cami-
nhos do Transcatarina, cada coorde-
nador de categoria busca os melhores 
atrativos, a fi m de promover o turismo 
e, ao mesmo tempo, agradar aos parti-
cipantes. 

A competição do 14º Transcatarina 
está pronta e, o trajeto passará por fa-
zendas de refl orestamentos de eucalipto 
e pinus, explorando áreas de mata nati-
va, travessias de rios etc.  O roteiro da 
competição ainda privilegiará os muni-
cípios de Monte Carlo, Caçador, Cal-
mon Viana, Matos Costa e Corupá. 

O 14º Transcatarina é uma realiza-
ção do Caçador Jeep Clube

Com informações: Liberdade de 
Ideias – Crédito nas Fotos

Vai começar o Campeo-
nato Municipal de Bocha

Começa na segunda-feira(13), o 
Campeonato Municipal de Bocha em 
Corupá, com premiação recorde aos 
participantes, e sem a cobrança de ins-
crição.

Promovido pela Prefeitura Munici-
pal, o campeonato teve o seu congresso 
técnico realizado no dia 1º de junho e 
contou com a participação de represen-
tantes das 8 canchas envolvidas e das 30 
equipes que disputarão a competição.  
“O Campeonato de Bocha de Corupá é 
um evento tradicional na cidade e esteve 
suspenso nos últimos anos por causa da 
pandemia. Agora, volta com força total 
e com uma excelente premiação e sem 
a cobrança de inscrição”, disse o profes-
sor Mário Küll, coordenador do evento. 

Ele explica que haverá 8 entidades 
participantes, envolvendo 240 atletas, 
totalizando aproximadamente 180 jo-
gos entre os meses de junho e setembro, 
quando serão conhecidos os vencedores. 

As partidas ocorrerão de segunda a 
quinta-feira, sempre a partir das 19 ho-
ras, com 4 jogos em uma única cancha 
de bocha, conforme sorteio realizado.

As canchas participantes do even-
to, são: Parada Obrigatória (Guarajuva); 
Sociedade Rio Novo (Salão Krüger); 
Bar do Weber; Boteco do Breeze (Salão 
Novo); Associação dos Moradores do 
Itapocu; Pesque-Pague 3 Lagoas (Mauri 
Borchardt); Bar do Siqueira (Antes do 
Guarani); e Bar do Barba (Paróquia Rio 
Paulo).

Premiação
A premiação do Campeonato con-

siste em troféus e medalhas do 1º ao 4º 
lugar e até R$ 19.635,00 em dinheiro 
para as duas chaves: perdedores e ga-
nhadores.

Chave dos ganhadores: 1º lugar: R$ 
3.000,00; 2º lugar: R$ 2.500,00; 3º lugar: 
R$ 1.500,00; e 4º lugar: R$ 1.000,00.

Chave dos perdedores: 1º lugar: R$ 
2.500,00; 2º lugar: R$ 1.500,00; 3º lu-
gar: R$ 1.000,00; e 4º lugar: R$ 750,00.

Todos os valores já com o desconto 
do Importo de Renda na Fonte. (valor 
bruto total R$ 19.635,00, e líquido R$ 
13.750,00)

Com informações diretoria de co-
municação da Prefeitura de Corupá

Defi nidos os confrontos 
pelas oitavas da Copa do 

Brasil 2022

Na terça-feira (07) a CBF reali-
zou o sorteio que defi niu os confron-
tos para as oitavas de fi nal da Copa 
do Brasil 2022. Segundo o calendá-
rio da CBF, a previsão é que as par-
tidas de ida aconteçam nos dias 22 e 
23 de junho e as partidas de volta nos 
dias 13 e 14 de julho.  

Durante a realização do sorteio, 
foi confi rmado que será realizado um 
novo sorteio para as quartas de fi nal. 
Veja como fi caram os confrontos 
para a primeira partida, com o mando 
de campo sendo invertido na partida 
de volta:

• Corinthians x Santos
• São Paulo x Palmeiras
• Bahia x Athletico-PR
• Goiás x Atlético-GO
• Fortaleza x Ceará
• Fluminense x Cruzeiro
• América-MG x Botafogo
• Atlético-MG x Flamengo
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Cultura

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

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

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

Escrevinha aí pra si alembrá, Sô

Vai sê um Arraiá bom dimais da 
conta.

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

Tá chegando a hora, e o 
coração dispara...

A Gutolândia participará do Festi-
val de Dança Mery Rosa, nos dias 23 e 
24 de junho, em Itajaí-SC.

Vai representar Corupá em duas 
categorias: Dança Grupo (frevo) e Duo 
(dança do ventre).

Haja coração.

1º Festicor deixou 
saudade

Foram apenas três dias, mas o 
bom público que compareceu e pres-
tigiou as inúmeras apresentações, 
saiu com a certeza de que valeu a 
pena dedicar um tempo para ouvir 
boas músicas e maravilhosas apre-
sentações, preparadas com carinho 
pelos diversos Corais, ávidos por se 
apresentarem em público, depois do 
tempo de pandemia.

O encerramento coroou o even-
to, com o Coral Ecumênico de 
Corupá participando da Missa de 
Pentecostes, rezada pelo arcebispo 
emérito de São Salvador-BA, Dom 
Murilo Krieger, e, ao fi nal, Coralis-
tas de três Corais, uniram suas vozes 
para encerrarem o evento nas esca-
darias do Seminário Sagrado Cora-
ção de Jesus, já deixando saudade.

Que venha o 2º Festicor.

Projetos pretendem tor-
nar a leitura mais atrati-

va aos estudantes

No início do ano letivo, uma equipe 
de bibliotecários, nutricionistas, psicó-
logos e assistentes sociais foi contrata-
da de forma inédita para atuar na rede 
estadual de ensino. São 244 profi ssio-
nais que já estão trabalhando no órgão 
central da Secretaria de Estado da Edu-
cação (SED) e nas 36 Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) para 
qualifi car e ampliar a atuação pedagó-
gica da rede estadual junto às escolas.

Os 59 bibliotecários da rede esta-
dual atuam na qualifi cação do traba-
lho nas bibliotecas, salas de leitura e 
acervos das 1.053 unidades escolares 
da rede. O trabalho inclui o suporte às 
escolas em ações como: incentivo à lei-
tura e contação de histórias, orientação 
para organizar, catalogar e a preservar 
os livros e escolha do livro didático para 
as unidades da rede estadual.

Atuação nas regiões
A bibliotecária da regional de 

Timbó, Mariana Jucelia Vidal, está 
visitando todas as 26 escolas da re-
gional para fazer um diagnóstico das 
bibliotecas. Ao mesmo tempo, ela já 
está sendo convidada para ações nas 
unidades escolares, como o 6º Sarau 
Literário da EEB Professor Juvenal 

Cardoso Zanella.
“O Sarau busca destacar os estu-

dantes que são bons na arte de decla-
mar e, sobretudo, dar oportunidade 
para que eles sejam protagonistas, 
vençam o medo de falar em público 
e desçam do palco mais confi antes 
e motivados”. O sarau foi realizado 
também na EEB Emir Ropelato, na 
mesma cidade.

Pílulas Literárias
Outro projeto que está sendo or-

ganizado por Mariana é o das Pílulas 
Literárias. A ideia é que cada biblio-
teca receba nas próximas semanas 
uma caixa com frases de livros e 
autorais escritas em pílulas de papel, 
para estimular os alunos a interagi-
rem, visitando o espaço para retirar 
a frase diária e também criando ou-
tras para contribuir com a caixa de 
remédios.

“A biblioteca deve ser um es-
paço onde todos os alunos queiram 
ir. Dessa forma queremos estimular 
a leitura, a criatividade e despertar 
o interesse dos alunos para além do 
seu gênero preferido”, pontua Ma-
riana.

Espaço para contação de histórias
A contação de histórias é um 

recurso pedagógico muito utilizado 
nas bibliotecas da rede estadual. “Os 
momentos de leitura e contação de 
histórias estimulam diversas habili-
dades com os alunos, como a aten-
ção e a concentração, além da imagi-
nação e criatividade”.

A responsável pela biblioteca da 
unidade, Carla Bruering, acompanha 
a atividade. “Esse ambiente deve ser 
acolhedor, atrativo, onde o aluno te-
nha vontade de voltar novamente. 
Nossa biblioteca está aberta para que 
os professores realizem diferentes ti-
pos de aulas para que os estudantes 
possam entrar no mundo da imagi-
nação através das histórias, cons-
truindo uma infância feliz”, fi naliza.

Fonte: Ascom - Secretaria de 
Estado da Educação – SED
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Tudo se inicia no começo do século 20, 
quando PaddyCleary leva a esposa, Fiona, e 
os sete fi lhos do casal para Drogheda, uma 
enorme fazenda de criação de carneiros, de 
propriedade de sua autocrática irmã mais 
velha, viúva e sem fi lhos, e termina meio 
século depois, quando a única sobrevivente 
da terceira geração, a brilhante atriz Justine 
O´Neill, começa a viver o seu grande amor.
As fi guras centrais dessa história empolgante 
são a indômita Meggie, única fi lha do casal 
Cleary, e o homem que ela realmente ama, 
o excepcionalmente belo e ambicioso padre 
Ralph de Bricassart. As alternativas da vida 
de Ralph levam-no de uma remota paróquia 
perdida no interior da Austrália aos salões 
do Vaticano, e as de Meggie, tirando um 
breve e infeliz casamento fora dali, fi xam-na 
em Drogheda. Mas a distância não diminui 
os sentimentos, embora lhes modele a 
existência.
Pássaros feridos é um romance denso, épico, 
pungente e literalmente bem estruturado.

A vida do menino Harry Potter não tem 
um pingo de magia. Ele vive com os tios 
e o primo, que não gostam nem um pouco 
dele. O quarto de Harry é, na verdade, um 
armário sob a escada, e ele nunca comemo-
rou um aniversário sequer em onze anos. Até 
que, um dia, Harry recebe uma carta miste-
riosa, entregue por uma coruja: um convite 
para estudar num lugar incrível chamado 
Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Lá 
ele vai encontrar não só amigos, esportes 
praticados em vassouras voadoras e magia 
para todo lado, como também seu destino: 
ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em 
que terá que enfrentar a pior força do mal, 
o bruxo que assassinou seus pais. Mas, para 
isso, Harry precisará passar por uma série de 
desafi os e enfrentar inúmeros perigos. Em 
sete livros que se tornaram o maior fenôme-
no editorial de todos os tempos, Harry Potter 
não é exposto apenas a batalhas e feitiços, 
ele precisa superar traições, surpresas e, so-
bretudo, aprender a lidar com os próprios 
sentimentos. O amor, a amizade e claro, uma 
boa dose de magia e imaginação, são os ele-
mentos-chave para a maior saga bruxa de 
todos os tempos. 'Box Harry Potter – Série 
Completa': perfeito para todos que cresce-
ram acompanhando a saga do jovem bruxo 
e para as novas gerações de fãs que anseiam 
por conhecê-la!

Orgulho e preconceito é o livro 
mais famoso de Jane Austen e possui 
uma série de personagens inesquecí-
veis e um enredo memorável. Austen 
nos apresenta Elizabeth Bennet como 
heroína irresistível e seu pretendente 
aristocrático, o sr. Darcy. Nesse livro, 
aspectos diferentes são abordados: 
orgulho encontra preconceito, ascen-
dência social confronta desprezo so-
cial, equívocos e julgamentos anteci-
pados conduzem alguns personagens 
ao sofrimento e ao escândalo. O livro 
pode ser considerado a obra-prima 
da escritora, que equilibra comédia 
com seriedade, observação meticulo-
sa das atitudes humanas e sua ironia 
refi nada. A nova coleção possui capa 
dura e estilo inspirado nos bullet 
journals.

Quantas vezes vemos nossos 
livros favoritos virando fi lmes ou 
séries de TV? Muitas vezes é decep-
cionante, pois após lermos e imagi-
narmos os personagens e ambientes, 
a tela nos mostra coisas totalmente 
diferentes do que pensamos. Outras 
vezes gostamos tanto de um fi lme, 
sem nem saber que foi baseado num 
livro.

Já tive experiências de boas 
adaptações para as telas e também 
algumas que não deveriam ter sido 
feitas.

A mais recente decepção foi a 
longa série Game Of Thrones, ba-
seada nos livros de George R. R. 
Martins. Talves, apenas talves, se 
não houvesse lido os livros iniciais 
a decepção não teria sido tão gran-
de. Tive também uma grata surpresa 
com A Menina que Roubava Livros, 
de Markus Zusak, gostei da adapta-
ção, com a narrativa feita pela pró-
pria Morte, causou o impacto que eu 
esperava. Mas também teve aqueles 
em que o fi nal foi totalmente diferen-
te como O Inferno, de Dan Brown.

Muito antes das adaptações em 
telas de cinema e TV, peças teatrais 
relicavam nos palcos as grandes 
obras clássicas da humanidade, Gre-
cia e Egito protagonizaram os palcos 
na época e traziam encenações da 
literatura e também, ao contrário, as 
peças se transformaram em livros. 
Um dos exemplos mais conhecidos 
são as obrs de Shakespeapre, a Peça 
Hamlet é a mais conhecida e famosa 
do mundo.

Mas voltando para dias mais 
atuais, em 1896, o primeiro livro foi 
adaptado ao cinema. Foi um curta 
que recria uma cena do livro Trilby 
de Gerald du Maurier. O livro tem 
edições recentes disponíveis em in-
glês e o fi lme está disponível no You-
Tube. 

Das Páginas para as Telas

Du Maurier foi cartunista e es-
critor franco-britânico e viveu entre 
1834 até 1896.

Foi um marco histórico indiscu-
tível, mas na prática lembramos de 
obras como Crepúsculo, Código Da 
Vinci e outros assim.

Capa de edição atual          Autor George Du Maurier

Nosso cérebro está muito habituado 
a estímulos diversos, cores, luzes, sons 
e principalmente se você tiver lido a 
obra antes, estará predisposto a esperar 
certas cenas. Aquela primeira adapta-
ção tem um signifi cado muito diferen-
te, devemos lembrar da época em que 
o livro foi escrito e o tema que trazia, 
estava um momento interessante de 
muitas mudanças no papel da mulher na 
sociedade. Os fi lmes por sua vez, eram 
em preto e branco e mudos. Para nos-
sos cérebros ultraestimulados não é fácil 
identifi car o sentido de um fi lme assim, 
mas na época, era fantástico. Não havia 
como as pessoas que conheciam a obra 
não identifi car a relação. E mesmo quem 
não conhecia, fi cava deslumbrado com a 
arte expressa nas telas.

Uma curiosidade não muito conhe-
cida é sobre o nosso amado Ogro Shrek, 
baseado em livro omônimo do escritor 
William Steig, publicado em 1990 e re-
conhecido como melhor livro infantil do 
ano. Em 2002 o fi lme ganhou Oscar de 
melhor animação e foi indicado a me-
lhor roteiro adaptado. Uma coisa que 
acho incrível nas histórias de Shrek é 
que a própria história é baseada em 
muitos outros contos infantis anti-
gos.

Ao lado, trago algumas adaptações 
que gostei muito e já fi cam como dicas 
para vocês:

Sugestões de leitura
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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

-Condutor Ambiental;
-Capacitação gestão de seguran-

ça em áreas remotas;
-Seguro atividade;
-Experiência campos de altitude;
-Autorizado por proprietários;
-Cadastur;

“Não arisque sua vida e nem o 
meio ambiente, diga não aos piratas 
da natureza. Faça ecoturismo respon-
sável! “

-Escolha equipes com princípios 
“Leave no Trace” (Sem Rastro);

• Planeje e prepare-se com ante-
cedência;

• Caminhe e acampe em superfí-
cies duráveis;

• Descarte o seu lixo corretamen-
te;

• Deixe no lugar tudo o que você 
encontrar;

• Minimize o impacto das fo-
gueiras;

• Respeite a vida selvagem;
• Respeite as outras pessoas.

Você conhece o Mercado 
Ver-o-Peso de Belém (PA)

Famoso espaço da capital do 
Pará encanta visitantes pela diversi-
dade de cores, cheiros e sabores

A imagem da semana é um regis-
tro do Mercado Ver-o-Peso, em Belém 
(PA). Situado na Zona Portuária da capi-
tal do Pará, o espaço, um dos principais 
pontos turísticos da cidade, reúne varia-
dos ingredientes da rica culinária local e 
exemplares do artesanato regional.

Belém ostenta o título de Cidade 
Criativa da Gastronomia, concedido 
pela Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), e o Ver-o-Peso tem forte infl u-
ência na honraria. Produtos vendidos no 
mercado são a base da culinária para-
ense, que mescla infl uências indígenas, 
portuguesas e africanas.

Vai viajar no São João? 
Contrate serviços regula-

rizados no Cadastur

Ministério do Turismo recomen-
da a contratação de guias ou qual-
quer serviço turístico pela platafor-
ma

Neste período de São João, que 
volta a movimentar milhares de tu-
ristas nos tradicionais destinos ju-
ninos do país, os viajantes precisam 
estar ainda mais alertas em relação 
aos profi ssionais e serviços que pre-
tendem contratar. A atenção redobra-
da pode evitar surpresas desagradá-
veis e garantir uma viagem segura 
para o turista. Para isso, o Ministé-
rio do Turismo recomenda, antes de 
qualquer contratação de serviços ou 
atividades turísticas, consultar o Sis-
tema de Cadastro de Pessoas Físicas 
e Jurídicas, o Cadastur.

A plataforma é uma importante 
fonte de consulta para os viajantes 
que visitam os destinos juninos do 
país. Além disso, ela pode direcioná-
-los para a contratação de empresas 
e profi ssionais regulares do setor que 
atenderam aos requisitos solicitados 
pelo Ministério do Turismo. Acesse 
o site https://cadastur.turismo.gov.
br/.

Para o ministro do Turismo, 
Carlos Brito, é importante aprovei-
tar este retorno do São João com 
segurança e responsabilidade. “Vai 
pular fogueira fora do seu estado? 
Aproveite e contrate profi ssionais e 
empreendimentos registrados no Ca-
dastur, plataforma que disponibiliza 
aos turistas a consulta às empresas e 
profi ssionais regularizados no setor 
do turismo, o que contribuirá para o 
crescimento econômico do destino e 
combate às informalidades. Então, 
contrate com Cadastur e aproveite 

este importante momento para o tu-
rismo brasileiro”, pontuou. 

Além dos hotéis e das empresas 
promotoras de eventos, os guias de 
turismo, agências de viagem, trans-
portadoras turísticas, parques te-
máticos e acampamentos turísticos 
devem se cadastrar, obrigatoriamen-
te, no Cadastur. O credenciamen-
to certifi ca ao turista que o serviço 
por ele contratado é regularizado. 
Com o número de registro regular, 
os prestadores de serviços turísticos 
conquistam benefícios, como acesso 
e participação em programas e pro-
jetos apoiados ou promovidos pelo 
Ministério do Turismo, ações de 
qualifi cação profi ssional do governo 
federal, acesso a linhas de crédito es-
peciais para o setor, além de maior 
visibilidade do negócio no site do  
Cadastur.

O turista também pode contar 
com mais um mecanismo para uma 
viagem segura: a cartilha “Consumi-
dor Turista”. Lançada pelos Ministé-
rios do Turismo e da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP), a publicação 
se propõe a informar os direitos e 
deveres dos consumidores na pre-
paração de viagens e contratação de 
serviços. Até o momento, já foram 
divulgadas quatro edições: três dire-
cionadas ao segmento de transporte 
aéreo, em parceria com a ANAC, e 
uma para o transporte rodoviário, 
com a colaboração da ANTT.

Fonte: Ascom - Mtur
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Venha curtir junho, no 
Boqueirão!

Este mês chega pela Serra Cata-
rinense com um pouquinho de chuva, 
bastante frio e muitos momentos incrí-
veis! Confi ra o que reservamos para esta 
data:

É semana de Festa aqui em 
Lages...

Do dia 10 ao 19 de Junho, recebe-
remos inúmeras atrações na cidade para 
a Festa do Pinhão. Se agasalhe e venha 
curtir conosco!

Eita, mais um festão bão!

Muita diversão garantida com a re-
creação em nossa festa junina durante 
todo o mês: concursos, ofi cinas, doces 
típicos e muito mais brincadeiras!

Para quem preferir um pouquinho 
de intimidade, este fi m de semana tam-
bém tem muito romance no ar para co-
memorar esta data tão especial!

E claro, nossa fazenda continua a 
todo vapor! Todas as atividades clás-
sicas do Boqueirão também estão dis-
poníveis: trilhas, cavalgadas, esportes, 
entre outros

Para mais informações, acesse ht-
tps://boqueiraohotelfazenda.com.br/

Cresce procura por via-
gens no Dia dos Namora-

dos

Agência de Notícias do Turis-
mo separou cinco dicas de destinos 
para os casais apaixonados desfru-
tarem do romantismo brasileiro

Com o dia dos namorados che-
gando, o romance começa a pairar 
no ar e junto com ele a retomada das 
viagens a dois, que há quase dois 
anos estavam suspensas por conta da 
pandemia. A saudade daquele pas-
seio com o seu (a) companheiro (a) 
tem aumentado a busca por viagens 
pelo país. Dados da ClickBus apon-
tam que o setor rodoviário notou um 
crescimento de 17% na procura por 
passagens de ônibus para a data. En-
tre os destinos mais buscados estão: 
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e 
Belo Horizonte (MG).

Pensando nessa data especial, 
a Agência de Notícias do Turismo 
separou cinco destinos turísticos de 
norte a sul do Brasil para inspirar e 
encantar os casais apaixonados com 
as belezas do país.

Para começar, não poderíamos 
deixar de falar de Gramado (RS). A 
cidade gaúcha foi eleita por diversos 
anos uma das mais românticas do 
mundo. Lá, tudo conspira para que 
se desfrute de momentos de puro 
aconchego e lazer. Seus diferenciais, 
que a tornam única, estão por toda 
parte, principalmente na sutileza e 
no charme dos seus detalhes. A ci-
dade, que esbanja riquezas naturais 
por todos os ângulos, encanta, emo-
ciona, seduz e faz emergir sensações 
verdadeiramente indescritíveis.

Outro destino que não podia 
faltar em nossa lista é Monte Verde 
(MG). Em meio à Serra da Manti-
queira, a cidade mineira é o destino 
certo para os casais apaixonados que 
buscam por baixas temperaturas e 
muitas opções de gastronomia. Ofe-
rece, também, várias opções para 
turismo de natureza, como as trilhas 
da Pedra Redonda, Pedra Partida, 
Chapéu do Bispo e Platô. O distrito 

tem cerca de 4.3 mil habitantes e é 
um dos locais mais procurados por 
turistas brasileiros.

A Serra da Mantiqueira é onde 
fi ca, também, outro destino conhe-
cido pelo seu romantismo: Campos 
do Jordão. A cidade, que é visitada 
por milhares de turistas anualmente 
e tem atividades para o dia e para 
a noite na Vila Capivari, por exem-
plo. No Horto Florestal é possível 
praticar tirolesa e fazer trilhas. Já o 
Palácio da Boa Vista, residência de 
inverno do governador do estado, 
oferece visita guiada, assim como 
a cervejaria Baden Baden, com ori-
gem no local.

Em Domingos Martins, no Espírito 
Santo, o frio é um dos atrativos para os 
casais apaixonados. A 40 km de Vitória 
(ES), o destino já foi eleito a capital ro-
mântica do país. Com um clima agra-
dável, exuberantes paisagens e comidas 
típicas, Domingos Martins possui uma 
vasta lista de atrações. Entre elas, a Rua 
de Lazer, ideal para os casais aproveita-
rem a gastronomia da região e saborear 
um bom vinho em ambientes acolhedo-
res e intimistas. Outro bom lugar para 
conhecer é a Pedra Azul, uma das regi-
ões mais belas do estado capixaba e que 
traz muitas emoções aos apaixonados.

E porque não falar em Fernan-
do de Noronha (PE)? O arquipélago 
pernambucano oferece experiências 
imperdíveis, como o mergulho de fl u-
tuação (snorkling) para observação da 
fauna marinha. As praias da Cacimba 
do Padre, da Conceição e do Sancho 
encantam os visitantes pela beleza da 
água cristalina, ideais para a prática de 
esportes aquáticos, como o mergulho, a 
natação e o surf. O local também ofere-
ce opções de passeios culturais, como o 
Forte de Nossa Senhora dos Remédios.

Com informações MTur

Lago Negro – Gramado-RS

Monte Verde-MG

Começa São João de 
Campina Grande!

Festa, que terá a duração de um 
mês e deverá movimentar R$ 400 mi-
lhões, é tema do 5º episódio da websérie 
“Retomada dos Grades Eventos”

Terá início nesta sexta-feira 
(10.06), uma das mais importantes 
festas populares do Brasil: O São 
João de Campina Grande. Depois de 
uma pausa de dois anos em razão da 
pandemia, o festejo retorna em gran-
de estilo. Serão 30 dias de festa com 
a expectativa de receber cerca de três 
milhões de pessoas no Parque do 
Povo, local da festa. O Ministério do 
Turismo destinou R$ 350 mil em pa-
trocínio para o São João de Campina 
Grande (PB).

A expectativa de movimentação 
fi nanceira também anima a cidade. 
A previsão é de que o festejo injete 
R$ 400 milhões na economia local, 
movimentando diferentes segmentos 
da cadeia turística como transportes, 
alimentação, meio de hospedagem, 
vestuário, entre outros. Em todo o 
Brasil, a expectativa é que os festejos 
movimentem R$ 2 bilhões.

“Como Ministro do Turismo e, 
mais do que isso, como nordestino 
que há dois anos sente a ausência do 
São João, o dia de hoje fi cará para 
sempre marcado em minha memória. 
Mais do que uma festa que valoriza 
a cultura do nosso povo, os festejos 
juninos impulsionam a economia 
local, geram emprego e garantem 
o sustento de milhares de família”, 
comemorou o ministro do Turismo, 
Carlos Brito.

Até o dia 10.07, último dia da 
festa, o Parque do Povo receberá ar-
tistas nacionais e locais para animar 
a noite dos paraibanos e turistas que 
estiverem no local. 


