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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

A família
Recebi alguns comentários sobre o 

assunto da família do seu Carlos. Uma 
dizia que a família dele lembrava muito 
uma outra que passava na TV, “A Gran-
de Família”. Um outro perguntava pelo 
sobrenome de solteira da dona Maria. 
Eu achei interessante ninguém se pena-
lizar ou, ao menos, se interessar pelos 
295 fi lhos do casal.

A família II
Não entendi direito o que aconte-

ceu, mas parece que a partir de julho 
o seu Carlos não vai dar mais dinheiro 
em casa. Dizem inclusive que algumas 
promessas de pagamento de contas não 
serão cumpridas. A dona Maria tá deses-
perada. Não sabe como vai alimentar os 
295 fi lhos, a maior parte com a boqui-
nha aberta esperando.

O calote
Um passarinho, que se acha bem-

-informado, piou que os empregados do 
seu Carlos também sentirão difi culdades 
com o atraso que acontecerá no paga-
mento de seus serviços. Será?

Estranho, muito estranho
O estranho nessa estória, é que o 

seu Carlos está prestes a ser avaliado 
pelo seu chefe e, ninguém é louco de fa-
zer bobagens perto de receber uma ava-
liação. Ou é ?

Quem é que manda
Um outro passarinho que fala com 

sotaque compatível com quem mora 
numa certa cidade, piou que, de uma 
árvore próxima à residência ofi cial da 
família, ele ouviu o seu Carlos gritar 
“a coisa é do jeito que eu quero, ou não 
será. Vamos ver quem é que manda nes-
sa casa”; e saiu batendo a porta.

Os padrinhos
Situação desconfortável fi caram os 

padrinhos que haviam escolhido a pes-
soa que formaria o mais novo casal com 
o seu Carlos, permitindo que ele encon-
trasse consolo e conforto, principalmen-
te quando ele se desentendesse com a 
dona Maria. Seu Carlos não gostou da 
indicação e, dando um tapa na mesa, 
berrou “quem escolhe meu par, sou eu!”.

Os padrinhos II
Os padrinhos pensavam que, esco-

lhendo o par do seu Carlos e, sendo os 
padrinhos, poderiam ter alguma auto-
ridade ou, ao menos, serem agraciados 
com algumas gordas benesses. Depois 
do berro do seu Carlos, pensam inclu-
sive em recomendar que ele escolha ou-
tros padrinhos.

O par
É óbvio que os padrinhos esquece-

ram de consultar se a pessoa indicada 
para fazer o par, aceitava a responsabi-
lidade. Pior que isso é que magoaram 
uma outra pessoa que queria o posto. 
Essa pessoa, hoje, ostenta um sorriso de 
canto de boca e  pensa “eu avisei”.

O par II
Essa história de indicar o par, in-

clusive publicamente, sem consultar as 
partes, me fez lembrar dos casamentos 
arranjados de antigamente.

O mico
Quando abraçaram o papel de pa-

drinhos, imaginaram que escolheriam 
o nome da criança, e poderiam exercer 
algum direcionamento na distribuição 
das balas entre as crianças todas. Os 
padrinhos descobriram da pior maneira 
possível que o seu Carlos, além de tem-
peramental, não é muito confi ável.

Quem manda
No início dessa estória, dissemos 

que o seu Carlos era quem mandava, 
pois detinha o dinheiro, não importando 
a procedência. Como esta situação vai 
fi car, a partir de Julho?

A Dona Maria
Não entendi a relação do nome de 

solteira da dona Maria com a estória, 
mas lá vai. O nome de Família ainda não 
descobrí, mas o nome dela era Maria Jo-
ana. Parece que ela usava o sobrenome 
da mãe, já que desconhecia quem era seu 
pai.

O par abandonado
Ficou complicada a situação do ex-

-futuro par do seu Carlos. Com toda essa 
confusão armada pelos padrinhos, vai 
precisar de tempo para se recuperar. Vai 
ter que voltar para a casa do pai, acre-
dita-se que com muita vergonha por ter 
permitido ser enganado do jeito que foi. 
Por ver que nem todos os seus amigos, 
merecem essa titulação.

Incêndio no parquinho
Pelo jeito o rescaldo não foi feito 

em todo o parquinho. Um novo foco 
de incêndio ameaçou surgir. Na Sessão 
desta segunda-feira o novo foco surgiu a 
partir do seguinte comentário “o asfalto 
da Padre Gabriel Lux só sai, graças ao 
Bananalama. E os outros eventos? Eu 
apenas observo a correria da Brigada, 
para debelar mais esse foco de incêndio.

Pizza na Merenda Escolar
Infelizmente, para os alunos da Es-

cola Teresa Ramos, o assunto da meren-
da escolar parece ter acabado em pizza. 
(não aquela que os alunos gostariam). 
Espero não ter que divulgar fatos mais 
graves do que o “simples” descaso com 
a alimentação dos(as) jovens alunos(as), 
sejam corupaenses, ou não. Eu acho que 
a gravidade do assunto deveria render, 
ao menos, uma cobrança de posição da 
Regional de Educação, ou até da secre-
taria de estado. Só acho.

Pizza na Merenda Escolar II
Não pensem que a omissão do po-

der público, que está acontecendo, não 
será lembrada. Ou será que acontece al-
guma movimentação, que não é divulga-
da, descaracterizando a omissão?

O poder pelo poder
Nessa história das eleições para go-

vernador de nosso estado, podemos tirar 
algumas lições. De um lado temos um 
empresário bem-sucedido, que fez uma 
administração que, pesar de não ser una-
nimidade, refl etiu nos excelentes núme-
ros que Jaraguá ostenta.

O poder pelo poder II
De outro lado temos uma pessoa, 

desconhecida até as eleições que a ele-
geu, e que em pouco mais de 50% ini-
ciais de seu mandato arrochou os catari-
nenses. Pessoa que chega nesta reta fi nal 
que antecede as eleições deste ano, bar-
ganhando recursos por apoio, mesmo 
tendo a folha corrida que ostenta, e sem 
conseguir explicar muitos dos desman-
dos que aconteceram sob sua responsa-
bilidade e omissão.

O poder pelo poder III
Nessa história toda, temos dois 

outros personagens. Um, de Ibicaré,-S-
C(PL), e outro de Chapecó-SC,(PSD), 
que  assistem calmamente esse mi mi mi 
insano, apenas aguardando o momento 
exato de surgirem, individualmente ou 
em conjunto, como “possíveis 3ª via, ou 
salvadores do estado”. Mais ou menos 
uma reprise de 2018.

O poder pelo poder IV
Enquanto isso o pagador da conta 

tenta tomar partido, apesar das alternati-
vas que lhe são apresentadas. O estilo é 
parecido com aquele “na cabeça ou aci-
ma do pescoço”.

Cheiro de fumaça
Não é do cachimbo da paz. É de 

histórias sendo queimadas, nos ofere-
cendo muito material para refl exão. Te-
mos pessoas que aparentavam ser o que 
não eram, e os que não aparentavam ser, 
o que eram. Seria um fi lme estranho, 
com traição, suspense, humor, terror, e, 
apesar de não termos assassinato, “tá lá 
o corpo estendido no chão”. Sucesso de 
João Bosco “De frente pro crime”.
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Alterada a data do 
feriado de aniversário 

de Corupá
Atendendo solicitação da Associa-

ção Empresarial de Corupá, o prefeito 
Luiz Carlos Tamanini assinou, no dia 30 
de maio, o Decreto no 2570, alterando 
a data de feriado em comemoração aos 
125 anos de fundação 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 consideraram ina-
propriada a manutenção do feriado em 
sua data ofi cial, prejudicando atividades 
comerciais, industriais e serviços que 
seriam desenvolvidas com um dia de in-
terrupção.

A defi nição, com essa antecedência, 
acaba por benefi ciar os munícipes que 
também terão mais tempo para se prepa-
rar para a mudança.

Indústria catarinense 
gera 35 mil novas vagas 

formais de emprego
A indústria catarinense gerou 

35.010 vagas formais de emprego 
de janeiro a maio deste ano, terceiro 
melhor resultado do país no período. 
Conforme análise do Observatório 
FIESC, apenas em maio, foram cria-
dos 2.589 postos de trabalho formais 
no estado pela Indústria geral e pela 
Construção. Os dados fazem parte 
do Novo Caged, divulgados na terça-
-feira (28) pelo Ministério do Traba-
lho e da Previdência.

“A indústria é o motor da econo-
mia de Santa Catarina. O estado vive 
uma realidade de pleno emprego, 
com a menor taxa de desocupação 
do país, e ainda assim nossas empre-
sas seguem criando oportunidades 
de trabalho”, afi rma o presidente da 
FIESC, Mario Cezar de Aguiar.

No setor da Indústria, a Cons-
trução lidera na criação de vagas 
no acumulado de janeiro a maio em 
Santa Catarina, com 12.484 postos 
de trabalho. A atividade de Constru-
ção de edifícios se mantém como o 
principal destaque, responsável por 
6.927 empregos.

“O resultado demonstra que 
apesar do ciclo de alta dos juros vi-
venciado na economia brasileira, o 
setor da Construção vem se mostran-
do resiliente”, avalia o economista do 
Observatório FIESC, Marcelo de Albu-
querque.

Na sequência, entre os segmen-
tos industriais, está o setor Têxtil, 
Confecção, Couro e Calçados, com 
6.851 vagas, e Madeira e Móveis, 
com 2.801 postos de empregos for-
mais no ano de 2022.

Outro destaque na geração de 
empregos da Indústria foi o setor de 
Alimentos e Bebidas. Santa Catarina 
vem ampliando as vendas internacio-
nais em carne de aves para países do 
Oriente Médio, como a Arábia Sau-
dita e os Emirados Árabes, e para a 
Ásia, sobretudo na Filipinas e na Co-
reia do Sul.

Fonte: Observatório FIESC

Aciac promoveu palestra 
sobre saúde

Na terça-feira(28), a ACIAC-
-Associação Empresarial de Coru-
pá, contando com a parceria da Le-
vMed, promoveu a palestra “Saúde 
Corporativa Como Fator de Compe-
titividade das Empresas”, proferida 
por Jeff erson Galdino, gestor de saú-
de corporativa populacional, e sócio 
consultor da We Health Consultoria, 
que contou com o apoio da Áthina 
Corretora de Seguros além, é claro 
da We Health.

Apresentando diversos núme-
ros apontando a importância da pre-
venção em saúde, tanto corporativa 
quanto populacional, Jeff erson não 
deixou dúvidas sobre a necessidade 
do investimento em Atuação Primá-
ria em Saúde, principalmente quan-
do apresentou, ao bom público pre-
sente, o quanto custa a “não saúde” 
que, segundo ele, representa 4% do 
PIB-Produto Interno Bruto, e 11% 
da Folha de Pagamento, em atesta-
dos, dispensas, e procedimentos di-
versos, reforçando a importância do 
investimento em ações de prevenção 
que envolvem, além de avaliação 
médica periódica, a busca por ofere-
cer e pautar a vida dos colaborado-
res em qualidade de vida, seja com a 
prática regular de exercícios ou com 
uma alimentação balanceada, por 
exemplos.

Ao fi nal de sua apresentação, o 
pessoal da Áthina discorreu sobre a 
LevMed, uma operadora de planos 
de saúde idealizada pelo Hospital 
São José e Hospital e Maternidade 
Jaraguá, que se propõe, por ser de 
Jaraguá do Sul, a cuidar da nossa 
região. (na próxima edição do JDC, 
traremos matéria específi ca sobre a 
LevMed).

Indústria defi ne diretri-
zes para a próxima déca-

da
Liderados pela FIESC, industriais 

de SC participaram do Encontro Nacio-
nal da Indústria, em Brasília, nesta quin-
ta-feira, dia 30. No encontro foram de-
batidos temas que vão compor o Mapa 
Estratégico da Indústria 2023-2033. O 
documento vai traçar estratégias e polí-
ticas públicas para enfrentar os desafi os 
da nova economia do conhecimento

Industriais de Santa Catarina parti-
ciparam do Encontro Nacional da Indús-
tria (ENAI), o maior e mais importante 
evento do setor empresarial brasileiro, 
realizado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em Brasília, nesta 
quinta-feira(30). O presidente da Fe-
deração das Indústrias (FIESC), Mario 
Cezar de Aguiar, liderou o grupo cata-
rinense, integrado por 20 empresários, 
que participou dos debates sobre temas 
que vão compor o Mapa Estratégico da 
Indústria 2023-2033. O encontro reuniu 
cerca de 1,5 mil empresários de todo o 
país e debateu temas como economia 
de baixo carbono, reformulação das ca-
deias globais de valor, inovação e indús-
tria 4.0, educação e ESG.

O presidente da FIESC, Mario Ce-
zar de Aguiar, explica que o documento 
vai traçar estratégias e políticas públicas 
para enfrentar os desafi os da nova eco-
nomia do conhecimento. “Debatemos 
com especialistas os grandes temas da 
agenda da indústria e do Brasil, olhando 
para o horizonte dos próximos dez anos. 
A partir do encontro, serão elaboradas 
as propostas que vão auxiliar na cons-
trução de políticas públicas e de medi-
das necessárias para que o país avance 
e transforme a produção e os negócios, 
diante do contexto de mudança global e 
da revolução digital”, disse.

“O Mapa Estratégico da Indústria, 
que é um roteiro para a construção de 
uma indústria competitiva, inovadora, 
global e sustentável, também pode ser 
um guia para o Brasil voltar a crescer de 
forma vigorosa e sustentada, e melho-
rar a qualidade de vida da população”, 
afi rmou o presidente da CNI, Robson 
Andrade, na abertura do ENAI.

Durante os painéis, foram destaca-
das as mudanças no mundo do trabalho. 
A inteligência artifi cial abriu o caminho 
para a automatização de várias ativi-
dades não repetitivas. Atualmente, por 

exemplo, os engenheiros não precisam 
se deslocar para fazer a manutenção de 
máquinas e equipamentos que estão a 
milhares de quilômetros de distância. 
Do mesmo modo, as teleconsultas en-
curtaram a distância entre médicos e 
pacientes e têm sido um importante ins-
trumento de apoio para os serviços de 
saúde em localidades remotas do país.

Outro assunto debatido foi a mu-
dança do clima - um desafi o que o Brasil 
precisa enfrentar com determinação para 
cumprir as metas assumidas no Acordo 
de Paris e contribuir com o esforço glo-
bal de reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e construir um planeta mais 
sustentável. A descarbonização dos pro-
cessos de produção requer investimen-
tos elevados, mas também oferece mui-
tas oportunidades para o Brasil. A matriz 
energética limpa, a expressiva área co-
berta por fl orestas, a rica biodiversidade 
e a maior reserva de água doce do mun-
do são características do país que podem 
trazer vantagens competitivas para as 
empresas e ampliar as exportações de 
produtos brasileiros.

Além de Aguiar, a comitiva de SC foi 
integrada por Alceu Lorenzon, Alfredo Pe-
trovski, Alexandre D'Ávila da Cunha, Ale-
xsandro da Cruz Barbosa, Arnaldo Hüebl, 
André Odebrecht, Carlos José Kurtz, Célio 
Bayer, Fernando Rocha, Gilberto Seleme, 
Iuri Cristofoli, Jorge Sá, José Altino Com-
per, José Sprícigo, José Eduardo Fiates, 
Leonir Tesser, Marco Alberton, Marcos 
Bellicanta, Maurício Cesar Pereira, Onésia 
Adriana Liotto e Waldemar Schmitz.

Com informações - Portal da Indústria
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Lançado o programa Qualifi ca SC 

Cine
A Fundação Catarinense de Cultu-

ra (FCC) e a Associação Cultural Cine-
mateca Catarinense lançam o programa 
Qualifi ca SC Cine. Fruto de convênio 
entre as instituições no valor de R$ 395 
mil, a iniciativa irá oferecer cursos gra-
tuitos de capacitação e especialização 
em diversas áreas do setor audiovisual 
para todas as regiões de Santa Catarina 
em 2022. A partir de um diagnóstico da 
demanda do setor, serão oferecidos 22 
cursos de qualifi cação profi ssional em 
formato remoto e com módulos presen-
ciais, dentro de uma lista inicial de 92 
opções contemplando as diversas áreas 
do setor audiovisual e os diferentes ní-
veis de especialização dos participantes, 
do inicial ao avançado. Com 20 horas de 
duração cada, os cursos do Qualifi ca SC 
Cine, serão ministrados por profi ssio-
nais de reconhecida experiência no setor 
e irão atender um total de 499 partici-
pantes. Além das oportunidades de ca-
pacitação para os estudantes e profi ssio-
nais do setor audiovisual catarinense, o 
programa Qualifi ca SC Cine também irá 
contribuir com o fomento da economia 
audiovisual do estado ao oferecer 33 va-
gas de trabalho para profi ssionais do se-
tor em Santa Catarina, que poderão atuar 
como ministrantes e nas demais funções 
de produção e organização dos cursos. A 
chamada para o diagnóstico e a oferta de 
vagas de trabalho do programa Qualifi ca 
SC Cine será divulgada em breve. 

Prefeitura de Corupá vai em 
busca da meta de vacinação
Acatando medida defi nida duran-

te reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, profi ssionais da 
Secretaria Municipal de Saúde estão va-
cinando contra a gripe, os trabalhadores 
em seus locais de trabalho. A ação é fru-
to de uma parceria entre a prefeitura de 
Corupá, e a Aciac, e, segundo o secretá-
rio de saúde, Felipe Rafaeli Rodrigues, 
a medida visa reverter a baixa procura 
pela vacina contra a gripe nos postos de 
saúde, e o aumento do número de pesso-
as apresentando os sintomas da doença. 
“Contamos com o apoio da ACIAC e 
agora, os nossos enfermeiros Claudemir 
Farias e Dayane Mahs de Freitas estão 
indo às empresas e imunizando os traba-
lhadores”, explicou Felipe. Este esforço 
já começou a surtir efeito com a vacina-
ção de 162 colaboradores das empresas 
corupaenses, nesta semana, motivando 
a sua manutenção. Ainda segundo o se-
cretário, “Nos ajudaria se as empresas 
manifestassem interesse em receber os 
vacinadores, agendando para o momen-
to que cause menos transtorno para em-
pregadores e empregados. Este contato 
pode ser feito através da secretaria de 
saúde ou da Associação Empresarial.”, 
fi nalizou Felipe.

Em seis meses, Governo do 
Estado entrega 289 ônibus 
escolares aos municípios 

catarinenses
A Secretaria de Estado da Educa-

ção (SED) promoveu nesta quarta-fei-
ra(29), a distribuição de novos veícu-
los a mais 11 municípios catarinenses. 
Com isso, 289 ônibus escolares foram 
entregues nos últimos seis meses, com 
investimento de R$ 81 milhões nes-
te período. Na solenidade, foram en-
tregues 11 veículos com capacidade 
de transportar até 29 alunos sentados, 
possui dispenser de álcool em gel e é 
equipado para garantir a acessibilidade 
de estudantes com defi ciência. Foram 
benefi ciados nesta entrega Bombinhas, 
Celso Ramos, Ipira, Jardinópolis, Jupiá, 
Lajeado Grande, Lebon Régis, Mare-
ma, Novo Horizonte, Santiago do Sul e 
Vitor Meireles.

Entre os 289 ônibus distribuídos 
ao longo do primeiro semestre, 146 
são de 59 lugares, 77 são de 44 luga-
res, 48 são de 29 lugares e 17 são de 
25 lugares. O transporte de estudantes 
em Santa Catarina é feito por meio de 
uma parceria entre a SED, a Undime/
SC e a Federação Catarinense de Muni-
cípios (Fecam). A gestão das linhas de 
transporte é realizada pelas secretarias 
municipais de Educação. O Governo do 
Estado, além de adquirir veículos no-
vos, garante repasses de recursos todos 
os meses para custear o combustível e a 
manutenção dos ônibus.

Saúde, de Jaraguá do Sul registra 
movimento intenso nas farmácias 

SUS do Município
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
vem registrando um aumento conside-
rável no número de atendimentos das 
farmácias SUS do município. No mês 
passado foram entregues 71 mil medi-
camentos nas farmácias Básica, Inte-
grada e Farmácias Distritais que aten-
dem junto aos postos de saúde de João 
Pessoa, Nereu Ramos, Czerniewicz 
e Barra do Rio Cerro. Em março esse 
número era de 63 mil medicamentos. 
O total de pacientes atendidos em maio 
foi de 21,5 mil. Em março, 19 mil.O 
gerente de Programas de Saúde Irineu 
Pasold atribui esse aumento ao atual 
custo elevado dos medicamentos nas 
farmácias privadas e também à proxi-
midade das farmácias distritais para os 
moradores de bairros mais distantes do 
centro. “O morador que antes comprava 
na farmácia privada do bairro para não 
ter que se deslocar até a Farmácia Bási-
ca, no Centro, agora recorre à farmácia 
distrital próxima do seu bairro para re-
tirar a medicação gratuitamente”, expli-
ca Pasold. O secretário de Saúde Alceu 
Moretti acrescenta que a ampliação de 
horário também facilitou o acesso dos 

jaraguaenses que têm receita SUS. “An-
tes uma pessoa que passava por consulta 
na sexta à noite não tinha acesso à Far-
mácia Básica até a manhã de segunda-
-feira. Agora esse paciente pode passar 
até as 14 horas de sábado na Farmácia 
Básica Integrada (Shopping). No últi-
mo sábado, por exemplo, 17 pacientes 
estiveram na Farmácia do Shopping 
para obter um medicamento. E estuda-
mos melhorar cada vez mais a agilidade 
no atendimento das nossas farmácias”, 
adianta Moretti.

Troca de comando na PM em 
Guaramirim

A 2ª Companhia do 14º Batalhão 
de Polícia Militar, com sede em Gua-
ramirim, passou a contar com novo co-
mandante desde o fi nal da tarde da úl-
tima quinta-feira (30). Em solenidade 
presidida pelo comandante do 12º Co-
mando Regional de Polícia Militar (12º 
CRPM), coronel PM Alessandro José 
Machado, o evento contou com forte 
presença de autoridades civis, militares 
e demais convidados.

O Major PM Edson Jesus da Silva, 
que esteve no comando da companhia 
por mais de 11 anos, passou o comando 
para o 1º Tenente PM Leandro Dirsch-
nabel, para assumir em defi nitivo o sub-
-comando do 14º BPM.

Encontro aborda PEC 110 da 
reforma tributária

As principais alterações da PEC 
110, que trata da reforma tributária, se-
rão apresentadas pelo gerente-executi-
vo de economia da CNI, Mário Sérgio 
Carraro Teles, durante reunião virtual 
da Câmara da Micro e Pequena Indús-
tria da FIESC, no dia 6 de julho, às 10h. 
No encontro também será apresentado o 
Projeto Agiliza e o SESI Facilita.

A transmissão será pela plataforma 
Zoom. Para mais informações ou inscre-
ver-se, acesse o portal da FIESC https://
fi esc.com.br/

Trânsito em meia pista na Via 
Verde domingo (3)

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
por meio da Diretoria de Trânsito e 
Transportes, comunica que haverá 
interdição parcial da Rua Prefeito 
Victor Bauer (Via Verde), Ilha da 
Figueira, no próximo domingo (3), 
em função do Encontro no Parque - 
Especial de Aniversário, promovido 
pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
por meio da Secel e parceiros.

No horário das 13 às 20h, o trân-
sito fi cará em meia pista, a partir da 
praça da ETE Figueira (Samae) até 
o palco principal, onde acontecem as 
apresentações.

Motoristas devem transitar com 

mais cautela naquela região devido 
à previsão de grande movimentação 
de pessoas. Haverá sinalização no 
local

Prefeitura adere ao programa 
Sebraetec

Na tarde desta quinta-feira (30, 
o prefeito  Jair Franzner assinou o 
termo de adesão ao Programa Sebra-
etec, desenvolvido pelo Sebrae/SC. 
Jaraguá do Sul será a primeira cida-
de do Estado a implantar este progra-
ma. Segundo o secretário de Desen-
volvimento Econômico e Inovação, 
Daniel Gustavo Schmitz de Arruda, 
a expectativa é atender, inicialmente, 
até 70 empresas. “Já temos empresas 
esperando na fi la para aderir ao pro-
grama. Será mais um grande avan-
ço no incentivo às micro e pequenas 
empresas”, afi rma.

O prefeito  Jair Franzner tam-
bém ressaltou a importância da par-
ceria. De acordo com ele, a Adminis-
tração Municipal trabalha, cada vez 
mais, para desburocratizar os pro-
cessos e incentivar a instalação de 
novos negócios. “Temos que focar 
em iniciativas que auxiliem quem 
quer empreender na cidade. Facilitar 
o acesso aos serviços e fomentar o 
desenvolvimento econômico”, pon-
tua o prefeito. O gerente Regional 
Norte do Sebrae, Jaime Arcino Dias 
Júnior, destaca que o programa será 
uma grande oportunidade para os 
empresários investirem em seus ne-
gócios.

O programa tem por objetivo 
subsidiar 50% do valor que seria 
pago pela empresa para contratar os 
serviços de assessoria do Programa 
Sebraetec que tem por objetivo pres-
tar serviços tecnológicos para inova-
ção em pequenos negócios, visando 
orientar ou intervir para sua melho-
ria produtiva ou desenvolvimento de 
novo processo, produto ou serviço, 
com vistas a promover incremento 
tecnológico focado na competitivi-
dade. O valor do investimento da 
prefeitura é de R$ 120 mil. Este valor 
corresponde a 15% do valor global, 
sendo os outros 70% subsidiados 
pelo Sebrae/SC, e 15% de contrapar-
tida das empresas. Serão ofertados 
mais de 250 temas de assessoria que 
se distribuem em 4 áreas temáticas 
de fortalecimento e sustentabilidade 
dos pequenos negócios no município 
de Jaraguá do Sul: Produção e Qua-
lidade; Design; Sustentabilidade; e 
Desenvolvimento Tecnológico.
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Espaço SAÚDE

Secretaria de Saúde in-
tensifi ca ações para acele-
rar a realização de cirur-

gias eletivas
Para intensifi car diminuição da fi la 

por cirurgias eletivas em Santa Catarina, 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
tem atuado em três frentes de trabalho: 
depuração da fi la de espera, por meio de 
ligações telefônicas; acompanhamento 
de dados em tempo real na sala de si-
tuação; e o monitoramento e operacio-
nalização das metas pactuadas com os 
grandes hospitais que realizam cirurgias 
de alta complexidade.

Com a iniciativa “Se liga, Saúde 
liga”, profi ssionais estão entrando em 
contato telefônico com os pacientes que 
aguardam pelas cirurgias eletivas para 
depurar a fi la, visando identifi car a si-
tuação atual de cada paciente, se ainda 
precisa do procedimento, se já o realizou 
ou se não é mais necessário. O serviço 
está sendo ampliado nas oito centrais 
de regulação do Estado e aumentando o 
horário de prestação de serviço do call 
center para o período noturno e fi nais de 
semana.

A Sala de Situação permite que os 
técnicos da SES acompanhem em tempo 
real os dados de produção das cirurgias 
eletivas nos hospitais pactuados. No pri-
meiro trimestre deste ano, foram feitas 
um total de 34.202 cirurgias eletivas. Os 
procedimentos mais realizados são de 
oftalmologia (48%), seguido por gerais 
(14%), ortopedia (12%), urologia/nefro-
logia (9%), vasculares (7%), ginecolo-
gia (6%), otorrinolaringologia/Cabeça 
e Pescoço (3%), outras especialidades 
(1%). Atualmente, a fi la é de 103.125 
cirurgias eletivas em SC, sendo a geral 
e de ortopedia as maiores com, respec-
tivamente, 25.866 e 20.350. Ao mesmo 
tempo, entram uma média de 12.434 no-
vos procedimentos eletivos por mês. A 
meta da SES, pactuada com toda a rede 
hospitalar, é de 22.139 procedimentos 
eletivos mensais. 

No período de 15 de junho a 31 de 
julho, o secretário adjunto Alexandre 
Lencina Fagundes visitará os 39 hospi-

tais de todas as regiões do Estado, para 
tratar do andamento das cirurgias ele-
tivas pactuadas na Política Hospitalar 
Catarinense (PHC) de 2021.

Os encontros contarão com repre-
sentantes da direção Geral e Técnica 
dos hospitais, das secretarias de Saúde 
Municipais, os Gerentes das Regionais 
de Saúde e os Coordenadores das Co-
missões Intergestores Regionais.

Com informações: AsCom - SES

Samu chega a mais de 90 
mil atendimentos no pri-
meiro semestre de 2022

O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) de Santa Catarina 
atendeu 90.804 ocorrências com envio 
de ambulância nos primeiros seis me-
ses de 2022. O número é cerca de 24% 
a mais que o do ano passado, quando 
foram 73.266 atendimentos no mesmo 
período. O relatório da Secretaria de 
Estado da Saúde, por meio da Superin-
tendência de Urgência e Emergência, 
contemplou as Unidades de Suporte Bá-
sico (USBs) e as Unidades de Suporte 
Avançado (USAs) em todas as mesorre-
giões de saúde. O período do relatório é 
do primeiro dia de janeiro até o dia 19 
de junho.

Em 2022, as Unidades de Suporte 
Avançado atenderam 3.185 casos a mais 
que em 2021, enquanto as Unidades 
de Suporte Básico registraram 14.571 
ocorrências a mais.

Houve aumento nas regiões de Blu-
menau e Criciúma, que passaram de 11 
mil para 14 mil, e principalmente na 
Grande Florianópolis e em Joinville, as 
quais passaram de 11 mil para 15 mil e 
16 mil, respectivamente. A única região 
com menos atendimentos que no ano 
passado foi a de Chapecó – de 9.062 
ocorrências para 8.800.

Gestão de qualidade
A gestão compartilhada entre a 

SES e a Fundação de Apoio ao Hemosc/

Cepon, a Fahece, iniciou efetivamente 
em abril, mas desde o primeiro dia de ja-
neiro a Fundação assumiu emergencial-
mente o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência.

Gestão de gastos
A Fahece já apresentou a prestação 

de contas do contrato emergencial dos 
três primeiros meses, no início deste 
mês de junho. O valor pago pelo Estado 
para o Samu nestes primeiros meses foi 
de R$ 32,9 milhões. A operação para a 
fundação custou, no entanto, menos que 
o valor projetado – o que fez com que 
fossem devolvidos R$ 12,5 milhões para 
Santa Catarina. Quase 40% do que foi 
pago.

O contrato de gestão compartilha-
da entre Fahece e SES prevê justamente 
isso: o que não for usado, é devolvido 
para a população.

Atualmente, o Samu de SC conta 
com 95 Unidades de Suporte Básico e 
23 Unidades de Suporte Avançado. Nas 
USBs, há um motorista socorrista e um 
técnico em enfermagem, enquanto, nas 
USAs, há um médico, um enfermeiro e 
um motorista socorrista. O Samu de SC 
é o único da região sul do país a cobrir 
100% da população. O serviço é gratui-
to, via SUS.

Fonte: AsCom - SES

Governo do Estado anun-
cia abertura de novos 

leitos de UTI pediátrica
A semana foi de ampliação da rede 

de atendimento em unidades de terapia 
intensiva infantil no Estado. Nos últi-
mos dias, foram ativados mais 20 leitos 
de UTI pediátrica em Santa Catarina. 
Desde o início do Plano de Ação de en-
frentamento à emergência em saúde já 
foram abertos 40 leitos entre pediátricos 
e neonatais.

Nesta semana foram ativados leitos 
em diferentes regiões do Estado, sendo: 
seis no Hospital e Maternidade Jaraguá 
do Sul; quatro no Hospital Seara do 

Bem, em Lages; e 10 no Hospital Infan-
til Jeser Amarante Faria, em Joinville.

Para a próxima segunda-feira, 4, 
ainda está prevista a ativação da primei-
ra UTI neonatal SUS em Brusque. Serão 
10 leitos para atendimento de recém-
-nascidos no Hospital Azambuja.

Desde a decretação de emergência, 
os municípios estão recebendo aportes 
para ampliação do atendimento da Aten-
ção Básica à população para que desta 
forma ampliem os horários de atendi-
mento das unidades da atenção básica 
e que fortaleçam também as estratégias 
de vacinação, que devem incluir a busca 
ativa principalmente de criança, adoles-
centes, gestantes, puérperas e portadores 
de comorbidades.

O apoio ao enfrentamento da den-
gue também está previsto, buscando 
incentivar a ampliação das ações de vi-
gilância, prevenção e atenção à saúde. 
O Estado promoverá, ainda, um aporte 
fi nanceiro para os municípios com va-
lores diferenciados para as cidades que 
estão em situação epidêmica. 

Distribuição dos leitos já abertos:
• Hospital Infantil Joana de Gus-

mão, em Florianópolis, com 1 de UTI 
neonatal e 8 de retaguarda pediátrica;

• Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, 
em Curitibanos, com 5 de UTI neonatal;

• Hospital Pequeno Anjo, em Ita-
jaí, com 6 de UTI pediátrica

• Hospital e Maternidade Jaraguá 
do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

• Hospital Seara do Bem, em La-
ges, com 4 de UTI pediátrica;

• Hospital Infantil Jesser Ama-
rante Faria, em Joinville, com 10 de UTI 
pediátrica;

Distribuição dos leitos previstos
• Hospital Azambuja, em Brus-

que, com 10 de UTI neonatal e 2 UTI 
pediátricos;

• Hospital Regional Alto Vale, 
em Rio do Sul, com 4 de UTI neonatal;

• Hospital e Maternidade Carme-
la Dutra, Florianópolis, 3 leitos interme-
diários canguru;

• Hospital Oase, Rio do Sul, com 
10 de UTI neonatal;

• Hospital Materno Infantil Santa 
Catarina, em Criciúma, com 7 de UTI 
neonatal;

• Hospital Seara do Bem, em La-
ges, com 1 de UTI pediátrica;

• Hospital Regional de Araran-
guá, com 5 de UTI neonatal;

• Hospital Regional de São José, 
São José, com 10 de UTI neonatal.

Fonte: AsCom – SES
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Eleitos os 9 vereadores 
da Câmara Jovem de 

Corupá
Uma campanha e votação tran-

quilas, sem nenhum tipo de proble-
ma. Assim foi a primeira eleição do 
Programa Câmara Jovem da Câmara 
de Vereadores de Corupá, realizada 
na quarta-feira(29). Concorreram 
trinta candidatos do 6º ao 8º ano das 
escolas municipais Aluísio Carvalho 
de Oliveira, Francisco Mees, São 
José, e José Pasqualini, mobilizando 
821 alunos do 6º ao 9º ano aptos a 
votar. A diplomação dos 9 vereado-
res jovens será no dia 7 de julho, às 
19h e a instalação da Câmara Jovem 
e posse dos eleitos está marcada para 
o dia 3 de agosto, às 18h.

A mobilização de alunos, profes-
sores e, principalmente, direção das 
escolas foi intensa em torno da pri-
meira eleição entre alunos nas esco-
las municipais de Corupá. A campa-
nha nas escolas chamou atenção de 
toda a comunidade escolar e também 
envolveu às famílias. 

A eleição nas escolas contou 
com o apoio irrestrito da Secretaria 
Municipal de Educação, que ajudou 
a incentivar a participação da dire-
ção, professores e alunos. O secretá-
rio de Educação, Joney Cícero Moro-
zini, afi rma que o Programa Câmara 
Jovem é importante para que possa 
despertar não apenas o sentimento 
de cidadania, mas também mostrar 
como funcionam os poderes. Linda 
Klotz, 13 anos, aluna do 7º ano da 
Escola Municipal José Pasqualini, 
uma das eleitas, diz que vai tentar fa-
zer o melhor que puder pela escola, 
o melhor que conseguir, e considera 
que a eleição pode abrir portas, po-
dendo até ser vereadora futuramente. 
O presidente do legislativo corupa-
ense, vereador Benjamin Tamanini, 
acompanhou a eleição e a apuração 
durante toda a quarta-feira e destaca 
o número de votos nulos e brancos, 
que não chegaram a 10, e a emoção 
dos envolvidos no processo, agrade-
cendo a participação de todos.

ELEITOS

• Aluísio: Bruno Rafaeli Ro-
drigues; Heloisa Cristina M. Bor-
chardt; e Raquel Ganske Sell

• Francisco Mees: Rafael 
Gessner Alegri;

• José Pasqualini: Douglas 
dos Santos Walter; e Linda Klotz;

• São José: Ana Cristina Bor-
ba Cavalcanti; João Gabriel Severo 
Diell; e Kyara Sulino Monteiro.

Fonte: AsCom – Câmara de Ve-
readores de Corupá

Ana Cristina -  São José Bruno - Aluísio

Raquel - Aluísio

Heloísa- Aluísio

Rafael - Fco. MeesLinda - JP

Douglas - JP

J. Gabriel - São José Kyara - São José

Na quinta-feira(23), tomou posse a 
nova diretoria do Lions Club de Coru-
pá. Na quarta-feira(29), tomou posse a 
nova diretoria do Rotary Club de Coru-
pá.

Foram dois momentos grandiosos 
destes dois Clubes de serviço que tan-
to têm feito pela nossa cidade, muitas 
vezes de forma anônima, com a preo-
cupação maior de ajudar, e não de se 
autopromover.

A nova Diretoria do Lions, fi cou 
assim constituída:

• Presidente Marcos Andrey 
Slomp

• Primeiro Vice-Presidente Thaís 
Grahl

• Segundo Vice-Presidente Joney 
Morozini

• Primeiro Secretário Joney Cí-
cero Morozini

• Segundo Secretário Rejane 
Slomp

• Tesoureiro Wilson Gessner
• Diretora Social Gracelita Ma-

rion Suesenbach 
• Diretor de Patrimônio Jaime 

Melcher
• Diretor Animador Rafael Hil-

brecht

A nova Diretoria do Rotary, fi cou 
assim constituída:

• Presidente Guaracira Schünke
• Vice-Presidente Leandro José 

Morozini
• Primeira Secretária Lara Roma-

novicz
• Tesoureiro Jorge Luis Rosa
• Diretor de Protocolo Josimar 

Conzatti

A presidente Guara prestigiou a 
posse da diretoria do Lions e quando 
tomou posse, a diretoria do Lions fez 
questão de retribuir a gentileza.

O prefeito Luiz Carlos Tamanini, 
também rotariano, prestigiou o evento e 
participou da composição da mesa, ao 
lado de Maicon Alves, Governador as-
sistente do Distrito 4652, área 9.

Kauany, a intercambista do Rotary 
de Corupá, recém-chegada do México, 
participou do evento, e falou com nossa 

reportagem. A entrevista com ela con-
tando a sua experiência, e o programa 
de intercâmbio do Rotary você conhe-
cerá na próxima edição do JDC.

Parabéns aos eleitos.

Lions e Rotary, de Corupá, têm nova diretoria
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Programa Juro Zero concede R$ 
85 milhões em empréstimos
O programa Juro Zero, coorde-

nado pela Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico Sustentável, 
completou mais de R$ 85 milhões em 
concessões de empréstimos nos últimos 
12 meses, entre maio de 2021 e abril de 
2022, no período foram 18.319 opera-
ções. Os números mostram um cresci-
mento de 16,79% em relação ao mesmo 
período anterior, maio de 2020 e abril 
de 2021. Com mais de R$ 447 milhões 
em concessões desde que foi lançado, o 
programa voltado aos microempreende-
dores individuais atua como incentivo 
à economia e na formalização, contri-
buindo com mais empregos e renda ao 
Estado. No mês de abril, últimos dados 
contabilizados e disponíveis, o Progra-
ma Juro Zero concede R$ 6.941.770,00 
em empréstimos com 1.478 operações. 
O gerente de Empreendedorismo Indivi-
dual e Micro e Pequenas Empresas, Adí-
lio Anisio, destaca que, neste momento 
de recuperação econômica, o Juro Zero 
tem sido fundamental para a manuten-
ção do MEIS e abertura de novos. Po-
dem participar os MEIs formalizados. 
É considerado microempreendedor in-
dividual aquele que possui receita bru-
ta anual de até R$ 81 mil. O MEI deve 
ter apenas um estabelecimento e não ser 
sócio, administrador ou titular de outros 
empreendimentos. Se precisar de aju-
da, pode contratar um funcionário com 
remuneração de até um salário mínimo 
ou o piso da categoria. Se não estiver 
formalizado, é possível se formalizar 
no Portal do Empreendedor. Os postos 
de atendimento do Sebrae também es-
tão à disposição para tirar dúvidas sobre 
a formalização. O empréstimo do Juro 
Zero será oferecido pelas instituições 
de microcrédito habilitadas pelo Ba-
desc para esta fi nalidade em todas as 
regiões de Santa Catarina. Os MEIs for-
malizados devem procurar uma dessas 
instituições para fazer o pedido do mi-
crocrédito. Se o pedido for aprovado, o 
MEI recebe um crédito de até R$ 5 mil. 
Ao pagar todas as prestações em dia, a 
última parcela será paga pelo Governo 
do Estado. O empreendedor tem direi-
to a fazer até duas operações por CNPJ, 
sujeitas à análise de crédito nas institui-
ções de microcrédito presentes em todas 
as regiões de Santa Catarina (OSCIPs), 
e pelas cooperativas do Sistema Sicoob, 
com operação do Badesc.

Homenagem à PGE
A Procuradoria-Geral do Estado 

(PGE/SC) completou 40 anos de cria-
ção e para celebrar a data, a Assembleia 
Legislativa promoveu sessão especial 
no Plenário do Palácio Barriga Verde, 

em Florianópolis. Na ocasião, foram 
homenageados, com a entrega de pla-
ca comemorativa, os 25 servidores que 
ocuparam o cargo de procurador-geral 
do Estado ao longo das quatro décadas 
de existência do órgão. A solenidade foi 
proposta pela Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa e aprovada por todos os 
deputados estaduais. 

Udesc em Caçador
Por unanimidade, foi aprovado o 

PLC 16/2022, do Poder Executivo, que 
altera a lei sobre o Plano de Carreiras 
dos servidores da Udesc para criar novos 
cargos de professor, de técnicos univer-
sitários e de funções de confi ança para 
viabilizar a instalação do Centro de Edu-
cação Superior do Meio-Oeste (Cesmo) 
da Udesc em Caçador. “Foram 15 anos 
de muito trabalho para podermos dizer 
com orgulho: o nosso Meio-Oeste logo 
terá jovens e adultos frequentando suas 
aulas de graduação em um campus da 
Udesc", comemorou o deputado Valdir 
Cobalchini (MDB). 

Acats, 50 anos
Os 50 anos da Associação Catari-

nense de Supermercados (Acats) ins-
pirou a deputada Paulinha (Podemos) 
a protocolar uma moção de aplauso na 
Alesc pela importância da entidade para 
o desenvolvimento e visibilidade para o 
setor supermercadista em Santa Catari-
na. A Acats foi fundada no dia 17 de fe-
vereiro de 1972 nas dependências da So-
ciedade Harmonia Lyra, região central 
de Joinville. “A Acats tem como missão 
representar, defender e atender os inte-
resses e necessidades do setor supermer-
cadista catarinense”, afi rmou. 

Ajuda
O envio de duas moções de apelo 

ao Ministério do Desenvolvimento Re-
gional para benefi ciar agricultores cata-
rinenses foi o destaque na sessão desta 
quarta-feira, 29, na Alesc. A intenção é 
assegurar ampliação do período de con-
cessão de rebate sobre o valor das par-
celas de operações de crédito vencidas 
ou a vencer e ao acesso ao Pronaf. O 
deputado Neodi Saretta (PT), autor das 
moções, explicou que era necessário so-
licitar a elevação do limite do movimen-
to bruto de notas fi scais comercializadas 
nos últimos 12 meses.

Computadores nas escolas
O Governo estadual entrega na pró-

xima semana mais 2.096 computadores 
às escolas  catarinenses, com investi-
mento de R$ 9,18 milhões. Cerca de 27 
mil estudantes de todas as regiões do 
Estado serão benefi ciados com a inicia-
tiva. Esta é a segunda etapa de entregas 
de computadores para a educação neste 

ano. Em maio, já foram entregues 6.454 
computadores em 311 unidades da rede 
estadual. O investimento foi superior 
a R$ 28 milhões e benefi ciou cerca de 
108 mil alunos.

BRDE e ACATE lançam 
Programa BRDE Labs em SC

Acelerar o ecossistema de inovação 
é uma das premissas do Banco Regional 
de Desenvolvimento (BRDE), já que 
tem como missão, liderar ações de fo-
mento ao desenvolvimento econômico 
e social em toda a região Sul. Pensando 
nisso, a instituição lançou, nesta quar-
ta-feira, 28, o Programa BRDE Labs. 
Em parceria com a Associação Catari-
nense de Tecnologia (Acate) o projeto 
tem o objetivo de apoiar e fortalecer o 
desenvolvimento de negócios que este-
jam em fase de operação e tração. De 
acordo com o vice-presidente do BRDE 
e diretor de Acompanhamento e Recu-
peração de Crédito, Marcelo Haend-
chen Dutra, o programa para promover 
o ecossistema de inovação está alinhado 
com as diretrizes do Governo do Esta-
do. De forma inédita, o programa será 
realizado em Santa Catarina com pos-
sibilidade de atender até 100 startups 
em 2022. Para a execução do projeto, 
o BRDE fará um aporte de R$ 315 mil 
e mais R$ 150 mil em premiações. As 
10 startups que obtiverem os melhores 
desempenhos serão selecionadas para 
receber uma premiação que vai de R$ 5 
mil a R$ 25 mil reais. “A parceria com 
a Acate, vai permitir que nós possamos 
chegar na ponta, em todas as regiões 
de Santa Catarina, com esses projetos 
de inovação. Com certeza o programa 
servirá de mola propulsora para as boas 
ideias que já estão em fase de tração, e 
que poderão gerar mais emprego e renda 
para os catarinenses”, comentou o dire-
tor fi nanceiro, Eduardo Pinho Moreira. 
O foco desta edição será o processo de 
Growth. Por meio de workshops online, 
ferramentas e mentorias, as startups se-
lecionadas terão apoio na estruturação 
e validação das estratégias e processos 
internos para que consigam ter mode-
los de negócio e comercial viáveis e 
escaláveis. Para participar do processo 
seletivo é necessário ter CNPJ em San-
ta Catarina e CNAE de Tecnologia. As 
inscrições serão realizadas de 29/06 a 
30/07 via preenchimento de formulário 
online que pode ser acessado através do 
site https://www.brdelabs.com.br/.

Parceria
“Estamos lançando um projeto que 

vem sendo pensado há bastante tempo e em 
um momento apropriado, onde a busca da 
tecnologia se intensifi ca para a solução de 
problemas e melhoria de vida das pessoas. 
Queremos continuar transformando Santa 

Catarina em um grande HUB tecnológico”, 
explicou o diretor fi nanceiro do BRDE, 
Eduardo Pinho Moreira. Para o presidente 
da Acate, Iomani Engelmann, o BRDE Labs 
será um segundo passo para todo o apoio 
que foi feito até agora em inovação e tecno-
logia no estado. “Vamos continuar apoiando 
startups que já estão tracionadas e já aprova-
das em seu modelo de negócio”, enalteceu. 

Segurança
SC tem a menor taxa de latrocínios 

do país e é o segundo com a menor taxa 
de homicídios, conforme dados divulga-
dos pelo Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública de 2022. O documento leva 
em consideração os dados completos do 
ano passado e mostram a segurança do 
Estado. O registro de latrocínios é de 
0,25% para cada 100 mil habitantes, 0,9 
pontos a menos que o Paraná, segundo 
colocado. Em comparação com os dados 
do Brasil, a diferença é de -62%. 

Leitos
A semana foi de ampliação da rede de 

atendimento em unidades de terapia inten-
siva infantil no Estado. Nos últimos dias, 
foram ativados mais 20 leitos de UTI pe-
diátrica e desde o início do Plano de Ação 
de enfrentamento à emergência em saúde já 
foram abertos 40 leitos entre pediátricos e 
neonatais. Nesta semana foram ativados seis 
leitos no Hospital e Maternidade Jaraguá do 
Sul; quatro no Hospital Seara do Bem, em 
Lages; e 10 no Hospital Infantil Jeser Ama-
rante Faria, em Joinville.

Inclusão
Mais de 450 profi ssionais da educa-

ção e representantes de entidades públicas 
e privadas participaram, em Jaraguá do Sul, 
nesta quinta-feira, 30, de uma capacitação 
voltada à inclusão escolar de alunos com 
defi ciência. Promovido pela Alesc, o semi-
nário “Caminhos para a inclusão escolar e 
estratégias pedagógicas”, que reuniu profi s-
sionais da educação e representantes de en-
tidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Co-
rupá, Schroeder, Massaranduba, Barra Velha 
e São João do Itaperiu.

Parque da Serra do Itajaí
Lideranças políticas e agricultores que 

residem nos nove municípios onde está si-
tuado o Parque Nacional da Serra do Itajaí 
defenderam, na noite desta quarta-feira, 
29, a mudança da categoria de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral para Uni-
dade de Conservação do Uso Sustentável. 
Eles participaram de audiência pública pro-
movida pela Comissão de Turismo e Meio 
Ambiente da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc), no Clube Social de 
Caça e Tiro Garcia Jordão, em Blumenau. 
Deputados, prefeitos e vereadores preten-
dem marcar uma audiência em Brasília para 
reivindicar a mudança e apresentar as ma-
nifestações de moradores prejudicados 
com a criação do parque.
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Espaço do Campo

Fertilizante a partir de 
resíduos de frigorífi co
Uma parceria entre a Epagri e a 

Pamplona Alimentos está permitindo 
o tratamento de quase 400 toneladas 
mensais de resíduos de frigorífi cos. 
Eles são transformados através da 
compostagem em um composto or-
gânico com características que pos-
sibilitam seu registro no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) como fertilizante 
Classe A, o que permite o uso am-
plo, inclusive em cultivos orgânicos. 
O projeto está sendo desenvolvido 
por pesquisadores da Estação Expe-
rimental da Epagri em Itajaí (EEI) 
na unidade de compostagem Lauro 
Pamplona, em Trombudo Central.

Rafael Cantú, pesquisador da EEI, 
conta que a compostagem absorve os re-
síduos dos frigorífi cos além das fábricas 
de ração, cinzas de caldeira e das cria-
ções de suínos. Ele destaca que, tanto o 
sistema de compostagem, quanto o da 
produção do composto, estão licencia-
dos pelo Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA). “A tecnologia 
gerada pela Epagri poderá ser aplicada 
em outras agroindústrias da carne catari-
nense, independentemente do tamanho”.

A pesquisa é fi nanciada pela Pam-
plona e vai gerar uma tecnologia que 
será de propriedade da Epagri. 

Cantú explica que a tecnologia vai 
permitir a produção de adubo orgânico 
em outras regiões do Estado, a preços 
mais competitivos. Hoje, a maior parte 
dos adubos orgânicos utilizados vêm do 
Oeste de Santa Catarina, o que faz o cus-
to com frete encarecer o insumo.

Agora a Epagri e Pamplona irão 
atuar na busca da certifi cação orgâni-
ca para o composto, qualifi cando ainda 
mais o fertilizante, ampliando a abran-
gência do seu uso e aumentando a sua 
competitividade. 

Com informações da Assessoria de Im-
prensa – Epagri

Safra catarinense de 
pitaia é 75% superior a 

2021
Santa Catarina fi naliza a safra de 

pitaia com volume estimado de mais de 
1.750 toneladas comercializadas, repre-
sentando um crescimento em torno de 
75% em comparação à safra passada e 
um movimento econômico de cerca de 
7 milhões no Estado. Mais de 90% da 
fruta foi produzida no Sul Catarinense.

Segundo o engenheiro-agrônomo 
Ricardo Martins, extensionista rural da 
Epagri em Maracajá, grande parte do 
aumento de produção se deve à trans-
formação dos pomares jovens em adul-
tos e não ao aumento da área plantada. 
Estimativas preliminares realizadas 
apontam área de produção em torno de 
236 hectares, com cerca de 275 famílias 
envolvidas. Ele informa que principal 
destino da fruta no mercado interno foi 
principalmente as regiões Sul e Sudeste 
do Brasil. “Uma pequena parte da pro-
dução também foi exportada para o Ca-
nadá”, diz.

Crescimento abaixo da 
expectativa

Apesar do crescimento, Ricardo 
afi rma que esse volume fi cou abaixo 
das expectativas da Epagri, que espera-
va atingir o dobro da produção da safra 
passada. Segundo Ricardo, o clima entre 
os diversos fatores que infl uenciaram no 
rendimento da safra de pitaia no estado.

Mesmo assim, na avaliação de Ri-
cardo, os números são bons e mostram 
que a pitaia é mais uma opção de diver-
sifi cação e geração de renda na pequena 
propriedade rural em Santa Catarina, 
contribuindo na qualidade de vida e ma-
nutenção do pequeno produtor.

Com informações da Assessoria de Im-
prensa – Epagri

A Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de Santa Catarina 
(Faesc) alerta aos produtores rurais 
que o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) pu-
blicou nesta quarta-feira (29) a Porta-
ria nº 174, com alterações à Portaria 
nº 242/2021, que estabelece as con-
dições e os procedimentos gerais 
para inscrição no Cadastro Nacional 
da Agricultura Familiar (CAF). De 
acordo com o ato normativo, a emis-
são de Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) continuará sendo feita 
somente até o dia 31 de outubro de 
2022. A data anterior estabelecida era 
30 de junho de 2022. 

Com a mudança, a partir de no-
vembro só será emitido o CAF, que 
passará a ser a principal ferramenta 
do agricultor familiar para o acesso a 
ações, programas e políticas públicas 
voltadas para a geração de renda e o 
fortalecimento da agricultura fami-
liar.

Os benefi ciários que possuem 
DAP válida podem fi car tranquilos, 
pois à medida que as DAPs vigentes 
perderem a validade, novas inscri-
ções serão emitidas por meio do CAF. 
Não sendo necessário que o benefi ci-
ário se antecipe ao fi m da vigência de 
sua DAP.  Somente os agricultores 

Prazo de emissão da DAP é prorrogado até 
31 de outubro

que não têm a DAP ativa precisarão 
buscar, a partir de 1º de novembro 
deste ano, à Rede CAF. Depois dis-
so, a inscrição no CAF terá caráter 
permanente e a validade do registro 
será renovada a cada dois anos. 

A nova ferramenta trará ainda 
mais transparência e segurança jurí-
dica, pois permitirá o cruzamento de 
dados com outras bases do Governo 
Federal. Se ocorrer alguma inconsis-
tência o sistema bloqueará na hora 
do cadastro, evitando assim possibli-
dade de fraude. Além disso, o CAF 
fará a identifi cação de todas as pes-
soas da unidade familiar – superan-
do o limite atual de apenas 2 titulares 
na DAP –, inclusive os menores de 
idade. Outro destaque é que o CAF 
passa a ser mais inclusivo, pois per-
mitirá cadastrar benefi ciários com 
renda superior a R$ 500 mil.

Rede CAF
Entidades de todo o Brasil que 

realizam a emissão da DAP pre-
cisarão solicitar autorização junto 
ao Mapa por meio da Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo (SAF) para passar a emitir a 
DAP. O processo ocorrerá de forma 
totalmente online no Portal de Ser-
viços da plataforma do Governo Fe-
deral. 

Para mais informações, acesse 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/, 
ou podem ser solicitadas à Coorde-
nação de Gestão do Cadastro Na-
cional da Agricultura Familiar do 
Mapa pelo e-mail caf@agro.gov.br 
ou pelos telefones (61) 3276-4540 e 
3276-4533.  
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Esportes

Transcatarina impacta 
economia dos municípios 
que fazem parte do seu 

roteiro
O Transcatarina, uma realização do 

Caçador Jeep Clube, chega este ano à 
14ª edição (5 a 9 de julho) como um dos 
principais eventos off -road do país. Para 
as cidades que recebem os participantes, 
ele é ainda mais do que isso. A presença 
da caravana impacta diretamente na eco-
nomia desses municípios, movimentan-
do a rede hoteleira, o setor de serviços e 
ainda rende visibilidade nacional. 

Neste ano, Fraiburgo será mais uma 
vez o ponto inicial e Jaraguá do Sul mar-
cará o encerramento da aventura. Canoi-
nhas e São Bento do Sul são as paradas 
intermediárias. Fraiburgo é reconhecida 
como a Terra da Maçã e acolhe o Trans-
catarina para a largada desde a primeira 
edição e tem nele, um dos destaques de 
seu calendário

Quem se benefi cia diretamente do 
efeito econômico gerado pelo Transca-
tarina destaca a força do evento para as 
regiões anfi triãs. "Ele movimenta toda a 
cadeia produtiva do turismo, com hotéis 
lotados, restaurantes e lanchonetes, além 
de mecânicos, borracheiros, eletricistas 
e combustível para toda a caravana de 
jipeiros que fazem o Transcatarina acon-
tecer”, disse Edson Ziolkowski, sócio 
proprietário do Hotel Renar, base do 
Transcatarina em Fraiburgo. “Além do 
Rally da Inclusão e dos alimentos que as 
comunidades recebem, existe o impacto 
nas crianças que vibram com a passa-
gem dos veículos. Em Fraiburgo já são 
14 anos como sede e local de saída de 
todas as edições”, fi naliza. 

De acordo com pesquisa elaborada 
pelo Observatório do Turismo da Feco-
mércio-SC, o gasto médio por turista na 
temporada de inverno catarinense che-
ga aos R$ 1.472,00. Total que, no caso 
do Transcatarina, tende a ser maior por 
causa das despesas com combustível e 
eventual manutenção dos veículos. Esti-
ma-se que, por ano, o mercado de even-
tos responda por 4,32% do Produto In-
terno Bruto (PIB), a soma das riquezas 
produzidas no país.

Com informações da Liberdade de 
Ideias - Foto: Duda Bairros/DFOTOS

Jogo dos Craques marca 
os 30 anos do Jaraguá 

Futsal
Começa nesta sexta-feira (1º) a pro-

gramação dos 146 anos de aniversário de 
Jaraguá do Sul. O calendário de eventos 
foi lançado na semana passada e contem-
pla uma programação diversifi cada para 
atender a todos os públicos, com eventos 
culturais, esportivos e de lazer, que se es-
tenderá durante todo o mês de julho.

Na abertura do calendário, haverá 
um concerto da Orquestra Filarmônica 
da Scar (ver página de Cultura do JDC) 
e, ainda na noite de sexta-feira, na Scar, 
acontecerá uma homenagem aos 30 anos 
do futsal, com a presença dos ex-joga-
dores Falcão, Lenísio, Chico, Ferretti, 
Maneca e outros craques.

Jogão
No sábado(2) ocorrerá o Jogo dos 

Craques, às 14h, na Arena Jaraguá, 
promovido pela Associação Despor-
tiva Jaraguá, com o apoio da Prefei-
tura. Neste dia, a programação vai 
começar a partir das 11h, com food-
trucks, cervejarias, brinquedos infl á-
veis e shows musicais. Para o Jogo 
dos Craques estão sendo esperados 
os jogadores que marcaram a histó-
ria do futsal jaraguaense, como Fal-
cão, Lenísio, Chico, Franklin, Ortiz, 
Xoxo, Índio, Paulinho Friedmann, 
Oitomeia, Altair, William e Dian, que 
já confi rmaram presença. Os ingressos 
para o evento estão à venda, ao valor de 
R$ 40,00, com opção de meia-entrada 
por R$ 20,00 para crianças de sete a 12 
anos, estudantes, idosos, aposentados e 
professores, mediante comprovação. Só-
cios e crianças até seis anos não pagam.

Camisa Comemorativa
Lançada na quarta-feira(29), a cami-

sa comemorativa aos 30 anos de história 
do Jaraguá Futsal já pode ser adquirida 
na loja ou site da Sport Mais. A cami-
sa adulta masculina custa R$ 149,90, a  
feminina (babylook) e a infantil, custam 
R$ 144,90. Mais informações pelo fone 
(47) 3371-7540.

Fonte: Jaraguá Futsal

Prova de Downhill movi-
menta ciclistas na capital

O ciclista Lucas Oechsler conquis-
tou ontem, em Florianópolis, o segundo 
lugar da categoria Elite do Campeonato 
de Downhill. O evento ocorreu o Morro 
do Mocotó, reunindo 40 atletas convida-
dos de Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul. O evento social teve os objetivos 
de ajudar os moradores da comunidade 
e incentivar crianças e jovens à prática 
esportiva.

Outros dois ciclistas da cidade, 
Darlan Tomazelli e Cristiano Ewald, 
também participaram da competição, na 
categoria Elite. De acordo com o técni-
co Guilherme Donat Bourscheidt, a pis-
ta, que percorreu as vielas e escadarias 
do Morro do Mocotó, foi desafi adora. 
“Lucas está em ótima fase e fez o se-
gundo melhor tempo na classifi catória e 
também na descida fi nal”, explicou.

O próximo compromisso da moda-
lidade é a quarta etapa do Catarinense 
de Downhill, em Itapema, no dia 16 de 
julho.

Fonte: AsCom – Prefeitura de Jara-
guá do Sul

Brasileirão 2022
Com a 15ª rodada sendo disputa-

da neste fi nal de semana, o Brasileirão 
2022 segue com o Palmeiras líder, com 
o Fortaleza segurando a lanterna, e as 
demais posições sendo revezadas entre 
as demais equipes.

Veja a Classifi cação após a 14ª ro-
dada e os jogos previstos para a 15ª, que 
começa neste sábado e termina na se-
gunda-feira(04).

15ª Rodada
Sábado 02/07:
16h:30 - Fluminense x Coritiba e 

Juventude x Atlético-MG
19h:00 - Santos x Flamengo e Ceará 

x Internacional
21h:00 - Palmeiras x Athlético-PR

Domingo 03/07:
11h:00 – Avaí x Cuiabá
16h:00 – Atlético-GO x São Paulo
18h:00 – América-MG x Goiás e 

Coritiba x Fortaleza

Segunda-feira 04/07:
20h:00 – Red Bull Bragantino x Bo-

tafogo

Tabela de Classifi cação

Realizadas partidas de 
IDA pelas oitavas da 
Copa do Brasil 2022

Aconteceram os jogos de IDA 
pelas oitavas de fi nal da Copa do 
Brasil 2022. A VOLTA será nos dias 
12, 13 e 14 de julho.  

Após a defi nição das equipes 
que passarão de fase, será realizado 
um novo sorteio para as quartas de 
fi nal. Veja os resultados das partidas 
de IDA e as datas das partidas de 
VOLTA:

Jogos de IDA

Bahia 1 x 2 Athletico-PR; For-

taleza 2 x 0 Ceará; Corinthians 4 x 0 
Santos; Atlético-MG 2 x 1 Flamen-
go; Fluminense 2 x 1 Cruzeiro; São 
Paulo 1 x 0 Palmeiras; Atlético-GO  
0 x 0 Goiás-GO; e América-MG 3 x 
0 Botafogo.

Jogos de VOLTA

12/07 – 20h:30: Athletico-PR x 
Bahia; 21h: Cruzeiro x Fluminense

13/07 – 19h: Goiás x Atlético-
-GO, 20h: Ceará x Fortaleza; 21h:30: 
Santos x Corinthians, e 21h:30: Fla-
mengo x Atlético-MG

14/07 – 20h: Palmeiras x São 
Paulo, e 21h:  Botafogo x América-
-MG
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Cultura

146 anos de Jaraguá do 
Sul

Vamos abrir as celebrações de 
aniversário de 146 anos de Jaraguá 
do Sul com um concerto especial da 
Orquestra Filarmônica!

No repertório, a abertura da Ópe-
ra Carmen (Bizet), Bachianas Brasi-
leiras Nº 4 (Villa-Lobos), Cinema 
Paradiso e Gabriel’s Oboé (Morri-
cone), Rosa (Pixinguinha), Mourão 
(Guerra-Peixe), Poema (Marlos No-
bre) e Garota de Ipanema (Tom Jo-
bim), além do Hino Municipal (na 
voz de Lara Dalmonico) e o Hino 
Nacional (na voz de Luana Kruger), 
acompanhadas do pianista e Pedro 
Michelluzi.

Serviço
Data: 01/07/2022
Horário: 19:00
Local: Grande Teatro
Estacionamento Gratuito no Local

Retire seu ingresso gratuito na 
bilheteria da SCAR

A Bela e a Fera: O Espe-
táculo Musical

Data ALTERADA: 02/12/2022
Horário: 19:00
Local: Grande Teatro

Garanta seu ingresso em www.
eticketcenter.com.br

Uma belíssima releitura de um 
dos maiores clássicos de todos os 
tempos, baseado no conto de domí-
nio público francês.

Um espetáculo 100% cantado ao 
vivo.

Produção: BRZ Produções

Kenielly Vogel(9 anos de idade), conquistou 
o 1º lugar interpretando "I will always love 
you"(Whitney Houston)

Festival Estudantil da 
Canção revela novos 

talentos
A SECEL-Secretaria de Cultura, 

Esporte e Lazer, de Jaraguá do Sul, re-
alizou o Festival Estudantil da Canção e 
o Festival da Canção Sertaneja e Popu-
lar que ocorreram na Scar, nos dias 22 a 
25 de junho. 

Neste ano os eventos aconteceram 
com a presença de um bom público, 
que lotou o Pequeno Teatro da SCAR, 
e também com transmissão on-line. Os 
eventos registraram 103 inscrições, e 
contaram com as participações especiais 
de Lara Dalmônico e Gustavo Bardin, 
nos dias 22 e 23, e o encerramento fi -
cando por conta da dupla Kauã e Kauê, 
no dia 25.

Estão previstas, além de troféu, 
premiações em dinheiro do primeiro 
ao quinto colocados em todas as qua-
tro categorias disponíveis. O 1º lugar 
R$ 1.000,00; o 2º R$ 600,00; o 3º R$ 
400,00; o 4º R$ 300,00 e o 5º colocado, 
R$ 200,00.  

Na primeira noite, contando 
com as apresentações de 24 candi-
datos, de sete a 11 anos de idade, os 
jurados tiveram muito trabalho para 
julgar, mas conseguiram formar o 
pódio com o 1º lugar de Kenielly 
Vogel, interpretando "I will always 
love you"(Whitney Houston); o 2º 
lugar de Luan Moratelli, cantando 
"Borboletas"(Victor e Léo); o 3º lu-
gar de Beatriz Zipf da Luz, cantando 
"Dona de Mim"(Iza), o 4º lugar de 
Madu, interpretando "Set fi re to the 
rain"(Adele), e em 5º lugar Hingrid 
Rayane, com a música "Lei da Vi-
da"(Sarina Lopes).

A segunda noite contou com os 25 
candidatos da Categoria “B” (entre 12 
e 16 anos). Novamente os jurados tive-
ram muita difi culdade para escolher os 
vencedores. No fi nal o pódio fi cou as-

sim: em 1º lugar Sophia Rodrigues, 
interpretando "I want to break free" 
(Queen); em 2º lugar Amanda Luiza 
Dela Justina, interpretando "When 
we were young" (Adele); em 3º lu-
gar Bruna Rozza Tribess, com "Easy 
on me” (Adele); em 4º lugar Gabi 
Scheller, com "Love in the dark" 
(Adele); e o 5º lugar de Bruna Laz-
zarotto Silva, cantando "Eu só quero 
um Xodó" (Dominguinhos). 

Num fi m de semana em que su-
biram ao palco do Pequeno Teatro 
SCAR cantores estreantes e vete-
ranos, interpretando desde o mais 
tradicional do cancioneiro sertane-
jo raiz até os sucessos do sertanejo 
universitário, que encanta a garotada 
mais jovem, o Festival da Canção 
Sertaneja fechou sua edição 2022 
com 22 candidatos, e o pódio sen-
do formado com o 1º lugar da du-
pla Thiago Luis e Clóvis cantando a 
música “Caminheiro”(Liu e Léo); 2º 
lugar da dupla João e Jairo, cantan-
do “Seguindo Seus Passos”(Felipe e 
Falcão); 3º lugar para Jean e Marcel 
com “Fogão de Lenha”(Chitãozinho 
e Xororó); o 4º lugar de Everaldo e 
Claudir, com “Poeira da Estrada”(-
Daniel); e, em 5º lugar com Ronildo 
Júnior, cantando “Tudo que vai, um 
dia volta”(Gusttavo Lima).

Com 32 participantes, interpretan-
do músicas românticas, rock and roll, 
músicas populares nacionais e interna-
cionais, músicas gospel, música auto-
ral e até a ária do último ato da ópera 
Turandot, criada por Giacomo Puccini, 
"Nessun Dorma", o Festival da Can-
ção Sertaneja e Popular bateu o recor-
de histórico de candidatos, mostrando 
que Jaraguá do Sul tem muitos talentos 
que necessitam uma oportunidade como 
essa, para mostrar todo seu potencial ao 
grande público.

A interpretação impecável de 
um clássico do Rock and Roll, de-
fi niu o 1º lugar para João Mateus 
interpretando "Always"(Bon Jovi); 
o 2º lugar foi para Joabe Gomes, 
com a música “Un Dulce Melodra-
ma”(Andrea Bocelli); o 3º lugar para 
Bruna Martins, intepretando “Porto 
Solidão”(Jessé); 4º lugar de Maiara 
e Sandro, com “Aleluia”, (na ver-
são de Israela Claro), e o 5º lugar de 
Danielle Rocha, e a interpretação de 
"Foi Deus"(Selma Reis).

Com informações da AsCom Pre-
feitura de Jaraguá do Sul
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

A sabedoria através de um passeio pela 
Catedral de Metz. As esculturas romanas 
trazem ao homem uma mensagem espiritual. 
As da catedral de Metz ilustram os 33 graus 
da Sabedoria que levam ao conhecimento. 
Da semente ao fruto, da árvore seca à árvore 
fl orida, o caminho é longo e, muitas vezes, 
perigoso. Contudo, passando por provas e 
desafi os, ele conduz ao autoconhecimen-
to e à realização. Neste livro em forma de 
depoimento, ao relatar uma iniciação vivida 
nos dias de hoje no Ocidente, Christian Jacq 
nos convida para um encontro mágico – num 
belo e frio dia de inverno, com um autênti-
co Mestre de Obras do século XX – e nos 
mostra a espiritualidade eterna na sua forma 
medieval. Além da transmissão de um ritual 
e de seus valores iniciáticos, o objetivo fi nal 
é a sensatez, a plenitude e a harmonia que 
todos buscamos em nós mesmos e ao nosso 
redor.

A literatura do Egito antigo é riquíssi-
ma. Os textos eram escritos em suportes di-
versos, como papiro, pedra, madeira, couro 
e até paredes de templos e tumbas. Neste 
livro, apresentamos versões em linguagem 
moderna de histórias narradas por autores do 
antigo Egito - são aventuras insólitas de deu-
ses, magos e grandes faraós. Estes contos, 
em que as divindades sempre convivem com 
os seres humanos, revelam uma maneira de 
viver e de pensar. Graças a eles, podemos 
reviver, em algumas páginas, o tempodas pi-
râmides, aproximando-nos do universo rico 
e luminoso do Egito antigo.

Sugestões de leitura

O rei do inverno é o primeiro volume da tri-
logia As crônicas de Artur, do escritor inglês 
Bernard Cornwell. Este livro conta a mais 
fi el história do lendário guerreiro Artur, que 
entrou para a história com o título de rei, 
embora nunca tenha usado uma coroa. A 
partir de fatos, este romance genial retrata 
o maior de todos os heróis como um pode-
roso guerreiro britânico, que luta contra os 
saxões para manter unida a Britânia, no sé-
culo V, após a saída dos romanos. O valoro-
so soldado cresce dentro do exército do rei, 
até se tornar o melhor amigo e conselheiro 
na paz e na guerra. Nesta versão da lenda, 
Artur - fi lho bastardo do rei Uther Pendra-
gon - penhora sua fi delidade e proteção para 
Mordred, herdeiro legítimo do trono. Numa 
Bretanha habitada por cristãos e druidas, 
Artur emerge como um poderoso e corajoso 
guerreiro capaz de inspirar lealdade e unir o 
país com sua personalidade complexa, im-
pelida por honra, dever e paixão. 

Todo mundo tem um objeto, rou-
pa, música, fi lme ou livro preferido. 
Sabe aquele que quando você vê ou 
ouve, aquece o coração? Faz lembrar 
de algum momento especial ou traz a 
memória de algo bom. 

Na minha adolescência gosta-
va muito de conhecer sobre o Egito 
Antigo, era mesmo fascinada. Ainda 
gosto muito, mas com o tempo fui 
ampliando o horizonte de interesses. 

Naquela época eu buscava na 
biblioteca pública as enciclopédias 
impressas (antes de ter Wikipédia) e 
fazia fotocópias ou cópia manual de 
trechos que achava mais relevantes.

Foi também naquele período que 
minha mãe ganhou de presente de 
Natal do seu irmão um livro da co-
leção chamada Ramsés, um dos mais 
importantes faraós do Egito Antigo. 
A coleção hoje está na minha biblio-
teca.

O fato que me chama a atenção 
ao lembrar disso é que transferi para 
a leitura um gosto pessoal, um foco 
de interesse. É muito comum, como 
falei no último texto, pessoas acha-
rem que não gostam de ler. Eu lanço 
um desafi o: identifi que um tema que 
lhe interessa, seja futebol, romance, 
algum país, gastronomia, arte, enfi m, 
algo que você possa dizer que gosta. 

O Tema Ideal

Em seguida, tente encontrar um livro 
sobre este tema.

Desafi o feito quero contar um 
pouco sobre esta coleção e o autor e 
quem sabe com isso inspirar alguns 
leitores.

Ramsés narra a trajetória deste 
faraó que reinou por mais de 60 anos 
e possivelmente foi o governante na 
época de Moisés, lutou em muitas 
batalhas para manter o reino livre de 
invasores e também para manter o 
território unifi cado. 

Com um texto envolvente e cui-
dadoso, traz muitos fatos históricos, 
pois Christian Jacq, o autor, é espe-
cialista em egiptologia. Aos 74 anos 
escreveu mais de 50 obras sobre o 
tema.

É algo que gosto muito, enten-
der a história do autor, quais suas es-
pecialidades e ver até onde os fatos 
são fi cção ou não. Este tipo de litera-
tura me ajuda a compreender como 
o ser humano chegou onde chegou, 
as transformações pelas quais pas-
sou e moldaram a sociedade mo-
derna. Quais eram as prioridades na 
vida das pessoas naquela realidade 
e como foram capazes de construir 
obras tão fascinantes na arquitetura, 
avançar nas ciências médicas e as-
tronômicas, conhecimentos que são 
fundamentais até os dias de hoje.

Christian Jacq
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Turismo e Viagens

Viaje pelo Brasil e se deixe apaixonar pelas nossas 
belezas naturais

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, reconhecido interna-
cionalmente por reunir um dos maiores conjuntos de atrativos naturais do planeta. 
São mais de 116 mil espécies animais e 46 mil espécies vegetais conhecidas. Nas ce-
lebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, foram relembrados alguns destaques 
do potencial do país para o Turismo de Natureza, bem como ações em curso para 
promoção do ecoturismo, que alia a visitação a princípios da conservação ambiental 
e envolvimento de comunidades locais.

O segmento de Turismo de Natureza é uma tendência mundial, que tem se con-
solidado na retomada das atividades após a pandemia de Covid-19. Evidenciando 
o crescimento no Brasil, as 145 unidades de conservação federais, administradas 
pelo ICMBio, e que possuem visitação monitorada, contabilizaram 16,7 milhões de 
visitas em 2021. A título de comparação, em 2017 foram registradas 10,7 milhões 
de visitantes.

O Turismo de Natureza é responsável por motivar a viagem de cerca de dois em 
cada dez turistas internacionais, segundo o Anuário Estatístico de Turismo. Temos 
um potencial imenso e ainda inexplorado para o Turismo de Natureza, sendo oportu-
no o desenvolvimento de ações para fortalecer o ecoturismo no nosso país, atraindo 
cada vez mais visitantes para a prática de um turismo mais sustentável.

Para promover o Turismo de Natureza no país e incentivar a prática do turis-
mo sustentável, o Ministério do Turismo desenvolve uma série de ações. Apenas 
em 2022, em parceria com instituições de ensino de todo o Brasil, foram ofertadas 
1.275 vagas em cursos de capacitação de guias de turismo em atrativos naturais. 

Em outra frente está a manutenção da Rede Nacional de Trilhas de Longo Cur-
so e Conectividade (RedeTrilhas). A iniciativa busca promover o estímulo do turis-
mo em áreas naturais, além da geração de emprego e renda para as comunidades 
em volta destes percursos. Também é apoiada a construção e o desenvolvimento de 
roteiros integrados que fortaleçam a conservação da biodiversidade e a conexão en-
tre as mais diversas paisagens do Brasil. Por enquanto são seis trilhas de longo curso 
no país distribuídas em quase dois mil quilômetros. Uma parceria entre o MTur e a 
UNESCO deve resultar na elaboração de um manual com orientações para apoiar a 
criação, estruturação e promoção de trilhas de longo curso no Brasil. 

DATA 
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado há 50 anos na primeira Conferên-

cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. 
A data busca conscientizar a população sobre a riqueza do planeta e os perigos que 
ele enfrenta. O tema deste ano é “Uma só Terra”.

Com informações do MTur

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
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Ministério do Turismo exe-
cutou nova sondagem com 
agências e operadores de 

turismo

Iniciativa coletou informações so-
bre os últimos seis meses e perspectivas 
para o ano das empresas dos dois seg-
mentos

O Ministério do Turismo, por meio 
da Coordenação-Geral de Dados da Se-
cretaria Executiva, fi nalizou a coleta 
de informações para a primeira edição 
de 2022 da Sondagem Empresarial das 
Agências e Operadores de Turismo. 

O objetivo da iniciativa foi obter 
indicadores sobre a percepção dos em-
presários da economia do turismo com a 
fi nalidade de orientar políticas públicas 
para o fomento do setor. A pesquisa reu-
niu informações para monitoramento de 
indicadores, como número de emprega-
dos, faturamento da empresa e demanda 
por serviços. “A sondagem empresarial 
é uma ferramenta estratégica que forne-
ce ao Ministério do Turismo informa-
ções valiosas para apoiar o setor. A inte-
ligência de mercado tem sido importante 
para a Pasta”, comentou o ministro do 
Turismo, Carlos Brito.

O levantamento é realizado semes-
tralmente e os boletins são apresentados 
com os recortes Brasil, Unidades da Fe-
deração e os resultados agregados para 
um panorama regional brasileiro. Todos 
os boletins estão disponíveis no Obser-
vatório Nacional do Turismo. A sonda-
gem permite avaliar o mercado consu-
midor podendo servir como subsídio 
tanto para a tomada de decisão empre-
sarial, como também para profi ssionais 
e estudantes do setor.

OBSERVATÓRIO
O Observatório Nacional do Turis-

mo foi desenvolvido, em 2021, para reu-
nir informações trabalhadas pela Pasta e 
apresentá-las aos usuários por meio de 
publicações, painéis, indicadores e anu-
ários estatísticos. As novidades são os 
painéis interativos, que trazem dois 
perfi s de consulta: “Ocupações for-
mais do setor de turismo no Brasil” 
e “Perfi l socioeconômico das ocupa-
ções do setor de turismo no Brasil”. 
O primeiro, por exemplo, possibilita 
que os dados sejam fi ltrados por ati-
vidade do setor, ano, região e obte-
nha informações como o número de 
trabalhadores formais, a remunera-
ção média do turismo e o cenário em 
cada uma das regiões do país.

Gente feliz apresenta o 
calendário de atividades 

para o mês de julho
O projeto Gente Feliz, realizado 

em Guaramirim para pessoas com mais 
de 60 anos ou em transição para a fase 
chamada de terceira idade, segue com 
atividades voltadas à integração social e 
ao entretenimento dos idosos. Confi ra a 
programação de julho:

Clube Feliz Idade
Local: Rua Vinte e Oito de Agos-

to, 1255, Centro
Próximos encontros: 06/07, 

13/07 e 20/07

Clube Cantinho da Paz
Local: Salão da Comunidade Sa-

grado Coração de Jesus
Estrada Bananal do Sul, bairro 

Bananal do Sul
Próximos encontros: 12/07 e 

26/07

Clube Geração Melhor Idade
Local: Salão da Igreja Católica 

Paróquia Santos Anjos
Rua Aldano José Vieira, 276, 

bairro Avaí
Próximos encontros: 08/07, 

15/07, 22/07 e 29/07

projeto é proporcionar aos idosos 
um ambiente que favoreça a integração 
social. Para isso são realizadas ativida-
des que promovam a prevenção e promo-
ção do envelhecimento ativo e saudável, 
além do bem-estar físico, psicológico e 
social, em busca de qualidade de vida, 
autonomia e longevidade.

São fornecidos transporte, ali-
mentação e entretenimento musical. 
O projeto é uma parceria entre a Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e 
Habitação, a Secretaria de Educação, 
a Secretaria de Esporte, a Secreta-
ria de Saúde e a Fundação Cultural, 
além de igrejas, salões e clubes de 
idosos, cedendo o espaço físico para 
realização das atividades.

Interessados devem entrar em 
contato com a Secretaria de Desen-
volvimento Social e Habitação, no 
fone (47) 3373-0166.

Fonte: AsCom – Prefeitura de Gua-
ramirim

A população de Santa Catarina re-
cebeu de volta dois importantes espaços 
históricos. Após um amplo processo de 
restauração, a Escola Urbana de Tim-
bó e o Forte Santana do Estreito foram 
inaugurados na última quinta (30.06) e 
sexta-feira (01.07), respectivamente. Ao 
todo, o investimento do governo federal 
chegou a R$ 3,1 milhões nas duas re-
vitalizações. As obras foram executadas 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), vinculado à 
Secretaria Especial da Cultura e ao Mi-
nistério do Turismo.

A presidente do Iphan, Larissa 
Peixoto, celebra as entregas. “As duas 
obras devolvem à população catarinen-
se bens signifi cativos à memória e à 
história, não só do estado, mas do nosso 
país”, pontua.

INVESTIMENTOS
A Escola Urbana de Timbó rece-

beu R$ 1,1 milhão. Fechada há mais 
de 20 anos, foi construída no fi nal do 
século XIX. O prédio já funcionou 
como moradia, fábrica de calçados, 
malharia, empresa de transportes e 
depósito. E agora, sob a adminis-
tração da prefeitura de Timbó, foi 
transformada em uma escola de ar-
tes manuais, sediando aulas de corte 
e costura, customização, patchwork, 
trajes típicos, pintura em tela, vidro, 
tecido e bauermalerei. A iniciativa 
deve fortalecer as tradições e cultura 
local.

Já o Forte de Santana, em Flo-
rianópolis, recebeu R$ 2 milhões. O 
local, que já foi um importante estru-
tura do Sistema Defensivo de Santa 
Catarina, recebeu novas instalações 
elétricas, sanitários e iluminação 
cênica. Além disso, o seu entorno 
também foi reconfi gurado, forman-
do uma praça que possibilita chegar 
ao Forte por meio de rampas acessí-
veis e escadarias. A população pode, 
agora, visitar tanto o Forte Santana 
quanto a Ponte Hercílio Luz, ambos 
tombados pelo Iphan.

Fonte: AsCom MTur – Foto: Iphan

Ministério do Turismo 
entrega obras de restau-

ração de espaços públicos 
em Santa Catarina

Retomada dos Bois de 
Parintins-AM 

A disputa entre os bois Garantido 
e Caprichoso, em Parintins-AM, foi o 
tema do 7º episódio da Websérie “Reto-
mada dos Grandes Eventos”, realizada 
pelo Ministério do Turismo. Em pouco 
mais de três minutos, o vídeo traz um 
pouco das expectativas e das emocio-
nantes histórias de resiliência de quem 
coloca a festa na rua, ou melhor, no 
bumbódromo. O evento, que fi cou sus-
penso por dois anos devido à pandemia, 
retornou com força total e reuniu cerca 
de 78 mil apaixonados pelas tradicionais 
toadas.

“O Festival de Parintins é um im-
portante elemento da nossa cultura e do 
turismo amazonense e nacional, além de 
uma mola propulsora para a economia 
local. São mais de 70 mil pessoas e R$ 
100 milhões que essa festa movimenta, 
sem falar nos milhares de empregos ge-
rados neste período. Acompanhe e veja 
mais sobre essa bela cidade”, destacou o 
ministro do Turismo, Carlos Brito.

Realizado entre os dias 24 e 26 de 
junho, o evento trouxe um pouco da an-
siedade e da saudade dos organizadores, 
moradores e turistas. Isso sem contar 
com os shows pirotécnicos e das alego-
rias gigantes que enfeitam as tradicio-
nais apresentações, com cores vibran-
tes, guindastes transportando atrações, 
fl yboard e até o voo de um integrante em 
um drone gigante.

No vídeo, a secretária de Turismo 
de Parintins (AM), Kátia Viana, celebra 
a volta do tradicional festejo e destaca a 
importância da mesma para a economia 
da cidade. “A cidade vive para o festi-
val e o retorno fi nanceiro sustenta todo 
o trade turístico, pois ele ganha em uma 
semana o que provavelmente ganharia 
no ano todo. Esse festival, é o maior de 
todos os tempos”, comemora.

WEBSÉRIE
A cada semana, as redes sociais 

do MTur exibem episódios inéditos 
na Websérie “Retomada dos Grandes 
Eventos”. O 1º episódio lançado pelo 
Ministério foi o Espetáculo da Paixão 
de Cristo de Nova Jerusalém (PE); o 2º 
episódio mostrou o esquenta do Festival 
de Parintins (AM); já o 3º vídeo apresen-
tou o São João de Caruaru (PE); no 4º 
festejo da série, a Festa da Colônia (RS) 
foi a protagonista; o 5º episódio trouxe 
ao espectador o São João de Campina 
Grande (PB); e o 6° episódio foi dedica-
do ao São João de São Luís (MA).

Fonte: AsCom MTur


