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Língua Presa

A família
Recebi a informação de que o seu 

Carlos e a dona Maria (Mãe Joana para 
os 295 fi lhos), viajaram para tentar uma 
reaproximação. Segundo dizem por aí, 
parece que alguns dos fi lhos não esta-
vam muito satisfeitos e a dona Maria an-
dou intimando o marido, gerando alguns 
atritos. 

O motivo da desavença conjugal
Parece que o problema começou 

quando alguns fi lhos descobriram que 
enquanto uns ganhavam uma ou duas 
balas, tinha fi lho ganhando caixa de 
bombom e barras de chocolate. Insatis-
feitos foram questionar a mãe, amea-
çando sair de casa, (como se dependesse 
deles, a decisão).

Passarinho do djanho
Um passarinho, prestes a ser estilin-

gado, jura de asinhas juntas que essa via-
gem do casal é uma segunda lua-de-mel, 
e que não devemos nos surpreender se a 
dona Maria voltar grávida. Ele disse que 
talvez role um aborto, e que isso seria 
a causa da separação, ao menos do seu 
Carlos com os fi lhos.

Órfãos
Indo mais longe em suas considera-

ções, o passarinho disse ter conversado 
com alguns dos fi lhos e jura ter ouvido 
que a maioria deles não considera o seu 
Carlos pai e que, caso de B.O. no rela-
cionamento entre a mãe deles (a mãe 
Joana), e o seu Carlos, a maioria dos fi -

lhos não se sentirá órfão e nem sentirão 
saudade dele.

Tem bananicultor bravo
Nem bem se acalmaram depois da 

revolta causada pela IG da Banana, tem 
um quebra-pau pra descobrir quem é 
o traidor que anda produzindo banana 
ouro em nossa cidade, sem que os ou-
tros saibam. 

Aniversário inesquecível
Hoje eu fui comprar pão e fi quei, 

no melhor estilo “sou fofoqueiro sim, e 
daí? ouvindo duas senhorinhas conver-
sando na minha frente sobre o desfi le de 
aniversário da cidade. Uma delas che-
gou a chorar descrevendo a alegria da 
netinha desfi lando.

Aniversário inesquecível II
A outra endossou a felicidade da 

amiga dando o crédito ao bom tempo 
que tem reinado em nossa cidade “ain-
da bem que não choveu, pois estragaria 
o desfi le. Nisso chegou um cara, mais 
grosso que dedo destroncado, e quase 
chamando as senhorinhas de loucas, 
esbravejou “Não teve desfi le algum, o 
desfi le será no 7 de setembro.”.

Aniversário inesquecível III
Fiquei com pena (e curioso) daque-

la senhorinha que estava feliz em ter 
visto a netinha desfi lando. Confesso que 
eu estava me perguntando sobre qual 
desfi le a senhorinha estava falando, mas 
depois do gentil cidadão, fi quei cons-
trangido, e desisti.

Recado dado
Quem assistiu a Sessão de Diplo-

mação dos vereadores eleitos para a 
Câmara Jovem, e prestou atenção, 
deve ter notado o recado dado pelo 
prefeito Luiz Carlos Tamanini“-
Função é legislar, e não fazer obras, 
como muitos pensam”. "para bom 
entendedor, meia palavra bas."

Certifi cado de Cadastro 
de Imóveis Rurais pode-
rá ser emitido a partir do 

dia 18 deste mês

A Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa Catari-
na (Faesc) lembra os produtores ru-
rais que o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (Incra) 
lançará no próximo dia 18 de julho o 
Certifi cado de Cadastro de Imóveis 
Rurais (CCIR), referente ao exercí-
cio de 2022, para consulta e emissão. 

O presidente do Sistema Faesc/
Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, re-
força a importância de emitir o certi-
fi cado ao lembrar que o documento é 
indispensável para legalizar em car-
tório a transferência, o arrendamen-
to, a hipoteca, o desmembramento, o 
remembramento e a partilha de qual-
quer imóvel rural. “O CCIR também 
é fundamental para a contratação de 
operações de crédito rural, pois evita 
problemas burocráticos na hora de 
fazer um fi nanciamento bancário, 
por exemplo”, alerta. 

O CCIR contém informações 
sobre o titular, a área, a localização, 

a exploração e a classifi cação fun-
diária do imóvel rural e, são dados 
declaratórios, exclusivamente cadas-
trais, não legitimando direito de do-
mínio ou posse da propriedade.

A coordenadora do Departa-
mento Sindical da Faesc, Andreia 
Barbieri Zanluchi, explica que para 
validar o CCIR é necessário efetu-
ar o pagamento da taxa de serviços 
cadastrais por meio da Guia de Re-
colhimento da União (GRU), que é 
emitida junto com o certifi cado, na 
rede de atendimento do Banco do 
Brasil.  “Em caso de dúvidas, os pro-
dutores rurais catarinenses poderão 
procurar os Sindicatos Rurais de sua 
região ou a Faesc”.

As Superintendências Regio-
nais do Incra no Estado e as Unida-
des Municipais de Cadastramento 
(UMC) também estão à disposição 
para orientações.

O Certifi cado de Cadastro de 
Imóveis Rurais pode ser obtido por 
intermédio de uma das seguintes al-
ternativas:

• No link https://sncr.serpro.gov.
br/ccir/emissao; 

• Pelo aplicativo SNCR-Mobile, 
na loja do Gov.BR, disponível para 
dispositivos móveis (celulares e ta-
blets), que usam os sistemas Android 
e IOS; 

• Por meio da Declaração de Ca-
dastro Rural (DCR) disponível no 
endereço eletrônico: https://sncr.ser-
pro.gov.br/dcr; 

• Através do Portal do Governo 
Federal https://www.gov.br/pt-br/
servicos/emitir-o-certifi cado-de-ca-
dastro-de-imovel-rural-ccir.   
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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.

Corupá 125 anos!  
Nesta quinta-feira, 07 de julho, o município de Corupá, sitiado ao Norte de Santa Catarina, comemorou 125 anos 

de sua fundação.

Entre seus pouco mais do que 16.000 habitantes, encontramos alemães, poloneses, italianos, e diversos outros 
descendentes de estrangeiros, que aprenderam a amar este País, e principalmente esta terra que se desenvolveu e 
cresceu entre zorras, tafonas e bananais.

Sem negar sua origem agrícola, Corupá hoje, se orgulha de seu progresso ao ver diversas empresas, principal-
mente indústrias, se instalando neste chão. Criando mais algumas oportunidades em manter nestas terras os jovens 
corupaenses.

Muito poderia ser dito ou escrito sobre Corupá; sobre suas belezas naturais, sobre sua hospitalidade; sobre suas 
oportunidades ou sobre seu povo guerreiro que trabalha sob sol e sob chuva, garantindo o sustento de sua família 
e o desenvolvimento desta cidade abençoada, mas ao invés de escrevermos, te convidamos a vir aqui, ver e sentir 
Corupá em sua plenitude.

Parabéns, Capital Catarinense da Banana!

Parabéns, cidade da região que produz a Banana Mais Doce do Brasil!

Parabéns, Corupá!

Neste sábado, o Comércio de 
Corupá estará com o horário 

de atendimento especial! 

Lojas abertas das 8h às 17h.
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Instalado o novo Centro 

Administrativo da prefeitura de 
Corupá

Num ato que reuniu lideranças 
regionais, servidores e representan-
tes de diversas entidades, na manhã 
desta quinta-feira(7) aconteceu o ato 
de instalação do novo Centro Admi-
nistrativo da prefeitura de Corupá. A 
partir de agora o endereço da prefei-
tura passa a ser rua Francisco Mees, 
1915, bairro XV de Novembro, onde 
passam a funcionar os escritórios da 
Epagri e da Cidasc, além das secre-
tarias da Saúde e Assistência Social; 
Administração, Finanças e Plane-
jamento; e das secretarias de Obras 
e Infraestrutura; e de Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico que já funcionavam no 
local.

CEI Dona Nina completou 32 anos
O Centro Municipal de Educa-

ção Infantil Dona Nina completou 32 
anos no dia 7 de julho. O CEI Dona 
Nina foi fundado em 19 de março de 
1990, com 23 crianças, na gestão do 
então prefeito Ernesto Felipe Blunk, 
com o nome de Creche Municipal 
Dona Nina, em homenagem a Maria 
Felippe Cardoso, conhecida como 
Dona Nina.

Instalado numa área com 460 
m2, contando com sete salas de aula, 
duas salas de administração, cozi-
nha, três despensas, amplo refeitório, 
quatro banheiros, lavanderia, solá-
rio, dois parques com árvores, sala 
de professores e estacionamento, o 
CEI Dona Nina possui 35 funcioná-
rios, que atendem as 133 crianças do 
berçário II ao maternal III e extensão 
de duas salas de maternal, na Escola 
Francisco Mees, que atendem crian-
ças da comunidade em horário de es-
cola.

Escola Francisco Mees completou 
60 anos

Com 60 anos de atividade, atu-
almente com o nome de Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Fran-
cisco Mees e instalada na Estrada 
Isabel, a “Francisco Mees”, come-
morou aniversário no último dia 7 
de julho.  Fundada na década de 30, 
quando Hansa Humboldt ainda era 
distrito do município de Joinville, e 
a escola possuía apenas duas salas de 
aula, a comunidade viu sua estrutura 
saltar para as atuais dez salas de au-
las, direção/coordenação, secretaria, 
sala de professores, biblioteca con-

tainer, sala de informática, sala de 
Atendimento Educacional Especiali-
zado e cozinha, além do ginásio de 
esportes. São 60 anos de trabalhos 
educacionais, formando várias ge-
rações de corupaenses. Atualmente 
estão matriculados 353 alunos da 
educação infantil ao 9º ano do ensi-
no fundamental, sob o olhar atento 
de 38 funcionários, além do apoio 
e parceria da Associação de Pais e 
Professores, composta por 18 mem-
bros.

Novas medidas reduzem o preço 
do combustível no mercado 

doméstico
A partir da Lei Complementar 

nº 194/2022, publicada em junho, o 
imposto sobre bens essenciais como, 
por exemplo, a gasolina, está limi-
tado em 18%. No Brasil, o impacto 
da redução já está sendo signifi cati-
vo para os consumidores brasileiros. 
A previsão é de queda média de R$ 
1,55 no preço da gasolina, de acordo 
com o ministro de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida. 

O cenário econômico mundial 
afeta diretamente o preço dos com-
bustíveis, então, por exemplo, em 
um cenário de guerra, o preço da 
gasolina tem aumentado no mundo 
inteiro. No Brasil, o Governo Fede-
ral já zerou impostos como o PIS, 
COFINS e a CIDE da gasolina, do 
gás de cozinha, do óleo diesel e do 
etanol. E, agora, com essa medida 
adicional de limitar o ICMS a 18%, 
nós teremos um impacto importan-
te de redução dos combustíveis em 
todo o território nacional.

Na quinta-feira (7), foi publi-
cado o decreto nº 11.121, que terá 
vigência até o fi nal do ano, e deter-
mina que todos os postos que reven-
dem combustível informem os con-
sumidores, de maneira clara, qual 
era o preço do combustível antes e 
depois da redução tributária. Essa 
medida serve para transparência aos 
consumidores e, também, deixar de 
maneira clara, para todos qual posto 
está reduzindo o combustível e qual 
não está, porque nós acreditamos 
que quanto maior for a competição, 
maior será a redução do preço da ga-
solina para os consumidores.

Diplomados os 9 vereadores 
eleitos da Câmara Jovem de 

Corupá
No dia que o município com-

pletou 125 anos de fundação (7), a 

Câmara de Vereadores de Corupá di-
plomou os 9 vereadores eleitos para 
compor a primeira Câmara Jovem, 
um programa do legislativo munici-
pal instalado este ano, com o apoio 
da Avevi (Associação de Câmaras 
e Vereadores do Vale do Itapocu), e 
parceria com a secretaria municipal 
de Educação e escolas municipais. 
O plenário Aroldo Kuhl, fi cou lotado 
com a presença de autoridades muni-
cipais, entra elas o prefeito Luiz Car-
los Tamanini, os eleitos e suplentes, 
pais, diretores de escolas e demais 
convidados. Representando todos 
os diplomados, a candidata mais vo-
tada, Raquel Ganske Sell, 12 anos, 
aluna da Escola Municipal Aluísio 
Carvalho de Oliveira, discursou e 
atribuiu a sua votação a dois pilares, 
honestidade e originalidade. Outro 
eleito e diplomado, Bruno Rafaeli 
Rodrigues, diz que “pretende melho-
rar a cidade”. A interpretação errada 
do trabalho e função do vereador foi 
abordada pelo o prefeito Tamanini. 
“Função é legislar, e não fazer obras, 
como muitos pensam”, disse. Mere-
ce registro o fato de Corupá possuir 
4 escolas municipais, e 30 alunos se 
candidatarem”.

Após fortes chuvas, Santa 
Catarina tem três cidades em 

situação de emergência
Três municípios do estado de 

Santa Catarina tiveram situação de 
emergência reconhecida, na segun-
da-feira (4). Devido a desastres na-
turais, as cidades de Braço do Nor-
te, Braço do Trombudo e Iomerê 
passam a integrar a lista de mais de 
31 cidades brasileiras com emergên-
cia decretada pelo Poder Público. 
As ocorrências nestas três cidades 
estão relacionadas às fortes chuvas 
que têm assolado diversas regiões 
do país, de Norte a Sul. Em Braço 
do Norte (SC), foram registradas en-
xurradas e alagamentos, em Braço 
do Trombudo (SC), deslizamentos, 
e em Iomerê (SC), os danos foram 
causados por tempestades. A partir 
deste reconhecimento, os municí-
pios atingidos estão aptos a reque-
rer recursos federais, por meio da 
Defesa Civil Nacional, para custear 
ações de socorro às vítimas e prestar 
a devida assistência humanitária às 
famílias desabrigadas ou desaloja-
das. Os valores a serem repassados 
variam de acordo com a necessidade 
de cada localidade, levando-se em 

consideração o plano de ação a ser 
apresentado ao Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR).

Indicação pede alteração no 
pagamento do estacionamento 

rotativo
O plenário da Câmara de Vere-

adores de Jaraguá do Sul aprovou, 
em sessão na quinta-feira (7), uma 
indicação da vereadora Nina Santin 
Camello (PP) que solicita mudança 
no sistema de pagamento nos parquí-
metros do estacionamento rotativo. 
A parlamentar pede que a opção de 
pagamento do menor valor de esta-
cionamento seja a primeira opção 
disponibilizada pelo equipamento. 
A vereadora explica que ao realizar 
o pagamento, os motoristas encon-
tram como primeira opção a tarifa de 
R$ 3,50, que é a maior e dá direito a 
estacionar um carro por duas horas. 
Segundo ela, isso é uma forma de 
induzir o consumidor a pagar mais 
pelos serviços que está utilizando e 
que muitos acabam cedendo à indu-
ção por não terem familiaridade com 
o equipamento. 

Na mesma sessão também foi 
aprovado um projeto de lei que li-
bera o Executivo a investir o valor 
de R$ 2 milhões em benefícios so-
ciais. Os recursos serão destinados 
a vários benefícios, como o auxílio-
-natalidade, que repassa a famílias 
que tiveram um nascimento recente 
a parcela única de R$ 397,28, o au-
xílio-cidadão, que concede a famí-
lias de até quatro pessoas R$ 99,32 
por mês e para as que têm acima de 
quatro pessoas, R$ 168,844 e o au-
xílio-funeral, que compreende todas 
as despesas com o velório e o sepul-
tamento. O auxílio passagem depen-
de do preço do bilhete que deve ser 
comprado. E o aluguel social – que 
é dado aos usuários dos serviços de 
acolhimento institucional, vítima de 
violência física, sexual ou psicoló-
gica, negligência, todas as formas 
de exploração ou abuso ocorrido no 
ambiente familiar – tem um valor de 
R$ 695,24 por mês. Todos eles são 
concedidos a pessoas em vulnerabi-
lidade social. Para recebê-los, é pre-
ciso cumprir alguns requisitos, como 
comprovar a baixa renda familiar e 
as condições de risco social. 

Ambas as  indicações foram 
aprovadas por unanimidade e en-
viadas ao Executivo para análise do 
prefeito Jair Franzner.
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Espaço SAÚDE

Prevenção é a melhor for-
ma de evitar infecção por 

raiva em humanos

Vacinação de animais domés-
ticos, como cães e gatos, também 
ajuda a proteger seres humanos da 
doença

Problema de saúde pública que 
pode afetar seres humanos, rebanhos 
e animais domésticos, a raiva é uma 
doença infecciosa viral aguda e gra-
ve, com letalidade próxima a 100%. 
O vírus da raiva é transmitido para 
os seres humanos pela saliva de ani-
mais infectados, principalmente por 
meio da mordida, mas também pela 
arranhadura ou lambedura desses 
animais em pessoas.

O diagnóstico é feito por meio 
de exame laboratorial. A doença pro-
voca febre, delírios, espasmos mus-
culares involuntários generalizados 
e convulsões, além de evoluir para 
quadros de paralisia, levando a para-
das cardiorrespiratórias.

A vacinação de cães e gatos é 
uma das formas mais efi cazes de 
prevenir a raiva nesses animais e, 
consequentemente, também em se-
res humanos. É importante evitar se 
aproximar de animais domésticos 
desconhecidos e não tocá-los quando 
estiverem se alimentando, com fi lho-
tes ou dormindo. Em caso de agres-
são por animais, é preciso lavar o 
ferimento com água corrente e sabão 
imediatamente e buscar atendimento 
médico para orientações sobre a ne-
cessidade de receber a vacina antir-
rábica.

Em grupos considerados de 
risco, devido às atividades desem-

penhadas, a aplicação da vacina 
antirrábica é indicada de maneira 
preventiva para:

• médicos veterinários; biólo-
gos; profi ssionais de laboratório de 
virologia e anatomopatologia para 
raiva; estudantes de medicina vete-
rinária, zootecnia, biologia, agrono-
mia, agrotécnica e áreas afi ns;

• pessoas que atuam na cap-
tura, contenção, manejo, coleta de 
amostras, vacinação, pesquisas, 
investigações ecopidemiológicas, 
identifi cação e classifi cação de ma-
míferos como os domésticos (cão 
e gato) ou de produção (bovídeos, 
equídeos, caprinos, ovinos e suínos), 
animais silvestres de vida livre ou de 
cativeiro, inclusive funcionários de 
zoológicos;

• espeleólogos (pesquisadores 
de cavernas), guias de ecoturismo, 
pescadores e outros profi ssionais 
que trabalham em áreas de risco.

Pessoas com risco de exposição 
ocasional ao vírus, como turistas que 
viajam para áreas de raiva não con-
trolada, devem ser avaliados indivi-
dualmente.

Atualmente, os morcegos hema-
tófogos correspondem pela maior 
parcela de casos de raiva em huma-
nos. Além de cães e gatos, também 
há registro de transmissão por rapo-
sas e primatas.

Vacina HPV quadrivalen-
te é ampliada para ho-

mens de até 45 anos com 
imunossupressão

A faixa etária para a vacinação con-
tra o Papilomavirus humano (HPV4) na 
população masculina imunossuprimida 
foi ampliada. A partir de agora, homens 
de até 45 anos transplantados, pacientes 

oncológicos ou vivendo com HIV/aids 
podem se vacinar. O esquema tradicio-
nal de três doses será usado, indepen-
dentemente da idade.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), estima-se que haja de 
9 a 10 milhões de infectados por esse 
vírus no Brasil e que a cada ano surjam 
700 mil novos casos de infecção. O 
risco de desenvolvimento de cânceres 
associados ao HPV é cerca de quatro 
vezes maior entre pessoas vivendo com 
HIV/Aids e transplantados do que na 
população sem a doença ou transplante.

A imunossupressão crônica é um 
dos principais fatores de risco para 
aquisição e persistência do HPV. Este 
também é um importante fator de risco 
para a progressão de lesões pré-cance-
rosas e neoplasias, especialmente em 
pessoas vivendo com HIV/Aids, trans-
plantados de células tronco-hematopoi-
éticas e órgãos sólidos e indivíduos em 
tratamento para câncer (radio e/ou qui-
mioterapia).

Quem pode se vacinar
• Meninas de 9 a 14 anos;
• Meninos de 11 a 14 anos;
• Homens e mulheres imunos-

suprimidos, de 9 a 45 anos, que vivem 
com HIV/aids, transplantados de órgãos 
sólidos ou medula óssea e pacientes on-
cológicos.

A vacina HPV quadrivalente pode 
prevenir os cânceres relacionados aos 
HPV 16 e 18; de colo do útero; vulva 
e vagina; câncer peniano e cânceres de 
orofaringe e anal em homens e mulhe-
res, além das verrugas genitais nos dois 
sexos relacionadas ao HPV 6 e 11.

Fonte: Ministério da Saúde

Vacinação covid voltará à 
UBS do Czerniewicz 

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, informa que a partir da se-
gunda-feira (11), a vacinação covid 
para adultos vai retornar para a UBS 
Aroldo Schulz (antigo Pama do bair-
ro Czerniewicz). O atendimento será 
das 7h30 às 18h50. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
comunica, ainda, que a partir da se-
gunda-feira (11) a Central de Imuni-
zações da Reinoldo Rau, além de re-
alizar a vacinação covid de crianças 
entre 5 e 11 anos também estará dis-
ponibilizando vacinação covid para 
adultos. Lá o horário de atendimento 
será das 7h30 às 16h50, de segunda 
a sexta-feira e das 8h às 13h aos sá-
bados. 

Confi ra os locais de vacinação 
covid-19 em Jaraguá do Sul
Vacinação covid para adultos:
UBSs da Barra, Nereu Ramos, 

Czerniewicz e João Pessoa
De segunda a sexta-feira, das 

7h30 às 18h50

Vacinação covid adulto e infan-
til (5 a 11 anos):

Central de Imunizações da Rei-
noldo Rau

Segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 16h50, e sábados das 8h às 13h

Fonte: AsCom Prefeitura de Ja-
raguá do Sul
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Férias no Museu WEG tem 
Programação especial para 

crianças
Atividades lúdicas, experiências, 

dinâmicas e muita interação propor-
cionarão novas perspectivas sobre ci-
ência para a criançada 

Aprender com muita diversão, este 
é o objetivo da 8ª edição do Programa 
de Férias no Museu, desenvolvido pelo 
Museu WEG de Ciência e Tecnologia 
neste mês de julho. Entre os dias 19 a 29 
deste mês, as crianças poderão mergu-
lhar no mundo da ciência e sentir na pele 
a emoção de ser um pequeno cientista. 

Para os pequenos de 4 a 6 anos de 
idade, o Museu preparou uma progra-
mação repleta de diversão e muita mão 
na massa. Além da confecção de instru-
mentos musicais, eles participarão da 
execução da Experiência “A Dança das 
Cores”, bem como de uma atividade de 
musicalização com a presença de Silvio 
Celeste, músico e contador de histórias. 

Colocando os ensinamentos de ci-
ência em prática, as crianças de 7 a 12 
anos de idade participarão da realização 
de experiências com Lava Efervescente 
e Erupção Colorida. Jogos de memória 
e dominó com imagens do Museu WEG 
também farão parte da programação. 

Para participar basta fazer a ins-
crição de acordo com a data estipulada 
para cada faixa etária: O 8º Programa 
de Férias no Museu acontecerá do dia 
19/07 ao dia 29/07, de terça a sexta, das 
09h30min às 11h30min e 15h às 17h.  

As vagas são limitadas, para parti-
cipar inscreva-se pelo link: https://for-
ms.gle/DRK1gAC73qbwYnkq8

14º BPM recebe três 
novas viaturas

Na terça-feira(28/06) o 14º Ba-
talhão de Polícia Militar, de Jaraguá 
do Sul, recebeu três novas viaturas 
Chevrolet Tracker LT automáticas. 
Os veículos foram adquiridos com 
verbas de emendas parlamentares 
impositivas, e custaram R$ 360 mil 
aos cofres públicos.

Das três viaturas, duas foram 
conseguidas a partir de emendas da 
deputada estadual Ana Campagno-
lo, que destinou uma viatura para 
Jaraguá do Sul e outra para Corupá. 
Cabe ressaltar que a emenda que 
proporcionou a vinda desta nova 
viatura para Corupá, partiu do vere-
ador Juliano Millnitz.

A terceira viatura foi destinada 
para Massaranduba por indicação do 
deputado Sargento Lima.

No ato de entrega e recepção das 
viaturas, o comandante do 14° BPM, 
tenente-Coronel PM Valdeci Olivei-
ra da Silva, compareceu acompanha-
do dos comandantes dos grupamen-
tos de Polícia Militar de Corupá, 2º 
Sargento PM Toni Maiewski, e de 
Massaranduba, 2º sargento PM Jair 
da Silva.

O comandante do 12º Comando 
Regional de Polícia Militar, coronel 
PM Alessandro Machado, afi rma 
que os veículos que agora reforçam o 
patrulhamento das cidades são mais 
modernos. “Nós vamos devolver as 
viaturas mais velhas, aquelas abaixo 
de 2013, e vamos fi car apenas com 
mais novas. Isso acaba propician-
do uma economia muito grande na 
manutenção da frota para o Estado. 
Estamos muito bem equipados”, res-
salta Machado.

Fonte e Fotos: Comunicação 14º 
Batalhão de Polícia Militar de Jara-
guá do Sul

Prefeitura reativa Sala 
de Situação por causa do 

mosquito da dengue
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 

meio da Secretaria de Saúde, reativou a 
Sala de Situação, criada em 2019 e com-
posta por representantes de várias Secre-
tarias Municipais e Gabinete, que tem 
por objetivo traçar estratégias de ação 
para o combate dos focos do mosquito 
Aedes aegypti (mosquito da dengue) no 
município. De acordo com a última atu-
alização da Diretoria de Vigilância Epi-
demiológica de Santa Catarina (Dive/
SC), vinculada à Superintendência de 
Vigilância em Saúde, da Secretaria de 
Estado da Saúde, Jaraguá do Sul está na 

lista de cidades catarinenses infestadas 
pelo mosquito Aedes aegypti.

Na tarde de terça-feira(5), ocorreu 
a primeira reunião do grupo onde foram 
analisados os números da dengue em 
Santa Catarina e na cidade. Conforme 
os dados, de 2021 para cá houve um 
crescimento de 498% nos casos confi r-
mados e de 400% nos casos autóctenes 
(contraídos dentro do município). Neste 
ano, já são 62 casos de dengue, destes, 
20 contraídos em Jaraguá mesmo. O nú-
mero de focos também deu um salto em 
2022: 815 até 30 de junho, contra 464 
em 2021.

Denúncias de possíveis focos do 
aedes aegypti podem ser realizadas 
por meio da Ouvidoria do SUS, pelo 
telefone 0800 642 0136, na Ouvidoria 
Geral da Prefeitura, no telefone 0800 
642 0156, ou email ouvidoria@jara-
guadosul.sc.gov.br.

Já o Secretário de Saúde, Alceu 
Gilmar Moretti, ressalta que dependerá 
de toda comunidade a conscientização 
e a adoção das medidas de prevenção, 
como a eliminação ou limpeza de ob-
jetos ou locais que possam estar acu-
mulando água, como pneus, vasos de 
plantas, baldes, calhas e outros. Somen-
te assim poderemos ter uma realidade 
diferente em Jaraguá do Sul comparado 
a outras cidades do estado.

Bairros classifi cados como 
infestados pelo mosquito da 
dengue em Jaraguá do Sul
Centro, Vila Nova, Czerniewicz, 

Nova Brasília, Ilha da Figueira, Vila 
Lenzi, Chico de Paulo, Vila Lalau, Tifa 
Martins, Baependi, Rio Molha, Água 
Verde e Jaraguá Esquerdo.

Sobre a dengue
Dengue é uma doença infecciosa 

febril, e um dos principais problemas 

de saúde pública no mundo. A trans-
missão se dá pela picada do mosquito 
fêmea infectado pelo vírus, que se in-
fecta picando pessoas doentes. Não há 
transmissão pelo contato de um doente 
ou suas secreções com uma pessoa sa-
dia, nem fontes de água ou alimento. 
Os hábitos do mosquito Aedes aegypti, 
(alimentação, reprodução e postura de 
ovos) ocorrem durante o dia, por isso a 
importância de utilizar repelentes.

Sintomas
Normalmente, a primeira manifes-

tação é a febre alta (39 °C a 40 °C) de 
início repentino, que tem duração de 
2 a 7 dias, associada à dor de cabeça, 
fraqueza, dores no corpo, nas articu-
lações e no fundo dos olhos. Manchas 
pelo corpo estão presentes em 50% dos 
casos, podendo atingir face, tronco, bra-
ços e pernas. Perda de apetite, náuseas e 
vômitos também podem estar presentes.

Com a diminuição da febre, entre o 
3º e o 7º dia do início da doença, grande 
parte dos pacientes recupera-se gradati-
vamente, com melhora do estado geral 
e retorno do apetite. No entanto, alguns 
pacientes podem evoluir para a forma 
grave da doença, caracterizada pelo 
aparecimento de sinais de alarme, que 
podem indicar o deterioramento clínico 
do paciente. A hidratação é fundamen-
tal no tratamento de dengue, e deve ser 
mantida durante todo o período febril e 
por até 24h/48h após a normalização da 
temperatura.

Onde procurar atendimento
Na presença de sinais e sinto-

mas, o paciente deve se dirigir ime-
diatamente ao serviço de saúde e, 
caso já tenha sido atendido antes, 
deve retornar e não se automedicar. 
Pessoas que estiveram, nos últimos 
14 dias, numa cidade com a presen-
ça do Aedes aegypti ou com a trans-
missão da dengue e tiver os sintomas 
citados, procure a unidade de saúde 
de referência. Evite o uso de medi-
camentos à base de ácido acetilsa-
licílico (AAS, Melhoral, Aspirina) 
e anti-infl amatórios não esteroides 
(ibuprofeno).
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Facisc investe em soluções e 
projetos

Federação das Associações Empre-
sariais de Santa Catarina (Facisc) lançou 
nesta terça-feira (05/07), em uma live 
especial, novidades em soluções e proje-
tos para o ecossistema associativista ca-
tarinense. No encontro foram apresenta-
dos o Faciscred, o Reuse, o Relatório de 
Sustentabilidade e a Expogestão 2022. 
“Este é mais um momento especial que 
vivenciamos nesta gestão, pois desde 
o início buscamos inovar para agregar 
valor aos nossos associados”, ressaltou 
o presidente Sérgio Rodrigues Alves. A 
primeira entrega apresentada pela coor-
denadora de projetos especiais, Adelita 
Adiers, foi o Relatório de Sustentabi-
lidade 2022. Publicação anual ofi cial 
elaborada desde 2010, o material é um 
compilado com dados comparativos, vi-
sibilidade e as principais ações nas di-
mensões econômica, social e ambiental. 
Na sequência foi apresentado o Reuse, 
uma vitrine de doações entre ACIs para 
organizar e dar visibilidade a oferta/
demanda de móveis/equipamentos que 
podem ser destinados entre Associações 
Empresariais do Hub Empresarial Cata-
rinense, dando um nobre e novo destino 
a estes bens, estimulando entre outros 
a responsabilidade social e sustentabi-
lidade. “Não tenho dúvida que o reuse 
será um modelo para o associativismo”, 
destacou o presidente. Outra grande en-
trega do evento, o Faciscred também 
foi lançado ofi cialmente para o Sistema 
associativista.Testada inicialmente em 
três associações piloto, a solução busca 
construir parcerias para oferecer solu-
ções e oportunidades fi nanceiras para 
viabilizar a abertura, perenidade e cres-
cimento de negócios nos mais diversos 
setores representados pelo Sistema FA-
CISC. “O Faciscred nasceu de um grupo 
de trabalho da diretoria e corpo técnico 
para atender necessidades e gerar opor-
tunidades fi nanceiras”, explicou o con-
sultor Deinyff er Marangoni. Para fi na-
lizar o superintendente administrativo, 
Rodrigo Busana, apresentou a parceria 
da Facisc com a Expogestão 2022, que 
trará programação e benefícios exclu-
sivos para o Sistema Facisc. “Será um 
grande momento de integração do Siste-
ma em um dos maiores e mais renoma-
dos encontros empresariais do Brasil”, 
ressaltou Rodrigo.

Empregos em SC
Santa Catarina tem 7.115 vagas de 

emprego disponíveis pelo Sistema Na-
cional de Emprego (Sine/SC). As ofer-
tas estão disponíveis em várias cidades 
e englobam como pré-requisito desde 
nível fundamental a superior. Além dis-
so, 250 oportunidades são para pessoas 

com defi ciência (PcD). Para concorrer a 
uma das vagas disponibilizadas, os can-
didatos devem procurar uma das mais 
de 140 unidades do Sine. Para realizar 
o cadastro pessoalmente é necessário 
apresentar documentos pessoais, como 
RG, CPF e carteira de trabalho.

De volta
A partir desta sexta-feira, Adria-

na Baldissarelli volta a editar a coluna 
Pelo Estado, informa o presidente da 
Associação de Diários do Interior de 
Santa Catarina, Lenoires da Silva. A 
coluna é veiculada hoje em 36 diários 
e portais associados à ADI/SC e à APJ/
SC. “Adriana volta à Pelo Estado mais 
de uma década depois, com disposição 
para nos ajudar a mostrar a importância 
da virada do papel para o digital”, apon-
ta Adriano Kalil, sócio-proprietário da 
Central de Comunicação. 

Experiência
A jornalista nasceu em Lindóia 

do Sul, no Oeste, e formou-se no Rio 
Grande do Sul. Trabalhou no Correio 
do Povo e na Fiergs. De volta para SC, 
trabalhou na Sadia e com prefeituras do 
Alto Uruguai. Mudou-se para Florianó-
polis, é empregada da Comcap desde 
1995, já trabalhou nas redações do Di-
ário Catarinense e Notícias do Dia e foi 
correspondente de O Globo. Cuidou da 
Pelo Estado em 2006 e de 2008 a 2010.

Educação
A Comissão de Educação, Cultura 

e Desporto da Alesc aprovou, por una-
nimidade, dois projetos de leis (PLs) e 
acompanhou a apresentação do projeto 
piloto da Secretaria de Estado da Edu-
cação, denominado LEIA, que visa es-
timular a leitura, escrita, integração e 
aprendizagem de crianças da 1ª a 5ª sé-
rie do ensino fundamental e vem sendo 
aplicado há um ano na escola Professor 
Alexandre Sergio Godinho, de Bigua-
çu. Os parlamentares defenderam que 
o projeto piloto seja expandido para de-
mais escolas do estado.

Privatização
A possibilidade de greve na Ce-

lesc em razão da mudança na fórmu-
la de pagamento do plano de saúde 
dos servidores, que custa o valor 
simbólico de R$ 1 para cada fun-
cionário da empresa, categoria que já 
recebe uma das melhores remunerações 
no estado, vem causando desconforto 
dentro e fora da empresa. Isso porque 
o movimento dos sindicatos ligados a 
partidos de esquerda, em ano eleitoral, 
tem reacendido o debate sobre a privati-
zação da companhia.

Eleições de 2022 tendem a 
descolar voto para presidente e 

governador
As eleições deste ano lembram 

aquela de 2002. Não corra! É pelo po-
tencial de descolamento do voto entre 
presidente e governador. Naquela em 
que Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu 
pela primeira vez, o então candidato a 
governador, também eleito pela primei-
ra vez, Luiz Henrique da Silveira, co-
meçou apoiando Serra e terminou nos 
braços do PT. O candidato catarinense 
mudou de palanque para seguir o eleitor.

Dessa vez, numa eleição polariza-
da e antagônica, parece que o ódio será 
o principal conselheiro na escolha para 
presidente. O eleitor vai votar contra 
o candidato que rejeita, mais do que a 
favor do escolhido. É possível que nem 
consiga identifi car um voto correspon-
dente para governador.

Em cenário de partidos divididos e 
pré-candidatos reticentes, fora da nuvem 
partidária, a boa e velha lógica da opi-
nião pública tende a combinar avaliação 
de governo, identidade e lembrança do 
candidato, se ele é a favor ou contra o 
atual governo.

Aí, mais uma semelhança com 
2002. Lá como cá, a eleição para presi-
dente tende a ser oposicionista, de mu-
dança. Lula venceu Serra, então candi-
dato à sucessão de Fernando Henrique 
Cardoso. Para governador, a tendência 
é de situação, pela aprovação acima de 
50% do pré-candidato à reeleição Car-
los Moisés e sua administração munici-
palista que economiza R$ 645 milhões 
ao ano com corte de custos e revisão de 
contratos.

Agora, corra!, porque é preciso 
lembrar que, naquela, Esperidião Amin 
teria uma reeleição fácil e perdeu para 
LHS. Essa é a beleza da democracia: 
o jogo só acaba quando termina. Esse, 
nem começou e será bem curto, apenas 
45 dias. 

Ajuda humanitária
Senador Jorginho Mello (PL) vol-

tou de negociação com a seguradora 
Tokyo Marine, em Londres, com US$ 
10 milhões a mais no Fundo Humani-
tário para as 71 famílias das vítimas da 
tragédia da Chapecoense, ocorrida há 
seis anos. Novas rodadas estão previstas 
para ampliar o valor dos que já recebe-
ram e para elevar a quase R$ 2 milhões 
o valor às famílias que ainda não foram 
indenizadas. O senador é presidente da 
CPI da Chape e viajou às próprias cus-
tas.

Malha viária 
Deputado Valdir Cobalchini 

(MDB), que percorre mais de 2 mil qui-

lômetros por semana pelo Estado, fez 
questão de acompanhar na Fiesc apre-
sentação do relatório do consultor Ri-
cardo Saporiti sobre os 878 quilômetros 
em 22 rodovias estaduais, onde trafegam 
1,1 mil carretas por dia. A pior situação 
é na SC-305, trecho de São Lourenço 
do Oeste até a localidade de Presidente 
Juscelino. “Infraestrutura é segurança e 
desenvolvimento”, destacou, lembran-
do que além dos R$ 3 bilhões que serão 
aplicados na manutenção da malha esta-
dual até o fi nal deste ano, o Estado está 
investindo R$ 465 milhões para acelerar 
as obras nas BRs 470, 280 e 163 e para 
concluir a BR-285.

Patrocínio tecnológico
Crea-SC disponibiliza R$ 1 milhão 

para patrocínio de projetos que promo-
vam inovação, atualização e geração 
de conhecimento da Engenharia, Agro-
nomia e Geociências. O segundo edital 
deste ano está aberto até 22 de julho e as 
inscrições são gratuitas. Podem partici-
par, com até três projetos cada, entida-
des de classe e instituições de ensino su-
perior cadastradas na entidade e pessoas 
jurídicas de direito público e privado. O 
valor será compartilhado em 68 cotas 
que variam de R$ 10 mil a R$ 40 mil. 

(TEXTO EM ITÁLICO, 
PORQUE É PRATICAMENTE 

EM PRIMEIRA PESSOA. 
Exceção hoje, já que é a coluna do 

retorno)
EM CASA Voltar a editar a coluna 

Pelo Estado é como estar de novo em 
casa. O retorno sempre tem memória, 
gratidões e novas chances.  Lembranças 
aos jornalistas Fernando Bond, Chico 
Alves, Andrea Leonora e Ewaldo Willer-
ding. Os dois primeiros pelo suporte lá 
no início, os dois últimos por terem se-
guido o trabalho. Gratidão ao empreen-
dedor Adriano Kalil, sócio-proprietário 
da Central de Comunicação, por sempre 
investir em jornalismo. No papel ou nas 
telas. À diretora executiva da ADI/SC, 
Cláudia Carpes, por abrir a porta e ser 
ótima companhia para a nova tempora-
da junto com o designer Paulo Dornel-
les. As novas chances serão construídas 
todo dia com a colaboração das reda-
ções e expressões da mídia regional e 
dos queridos colegas jornalistas que, 
tão profi ssionalmente, se ocupam das 
assessorias de comunicação, das vozes 
institucionalizadas de Santa Catarina. 
Às ordens aqui!
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Espaço do Campo

Plano Safra e os impactos 
para o setor cooperativis-

ta
O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 

2022/2023, lançado na semana passada 
pelo Governo Federal, foi bem avalia-
do pelo presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de Santa Cata-
rina (OCESC), Luiz Vicente Suzin, es-
pecialmente, em relação ao volume de 
recursos.

O principal fator foi o volume re-
corde da ordem de R$ 340,8 bilhões, o 
que permitirá atender as necessidades de 
custeio e de investimentos dos produto-
res rurais. O valor representa aumento 
de 36% em relação ao Plano Safra ante-
rior (R$ 251 bilhões).

Suzin destaca que o mais importan-
te é que os recursos cheguem em tem-
po hábil às mãos dos produtores para a 
aquisição dos insumos na hora adequa-
da. “Se o dinheiro chegar na hora certa, 
estarão asseguradas a produção e a pro-
dutividade, fi cando o resultado fi nal por 
conta do clima”, observou.

Paralelamente aos recursos sufi -
cientes, as taxas de juros fi caram abaixo 
de dois dígitos para os pequenos e mé-
dios produtores – o que é essencial para 
a viabilidade econômica da atividade 
agrícola e pastoril. Os juros foram fi xa-
dos em 5% e 6% ao ano para o Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) e de 8% para o 
Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp). Essas taxas 
benefi ciam diretamente a maior parcela 
dos produtores cooperados, inclusos no 
Pronaf.

A OCESC, ao lado das entidades 
nacionais de representação do setor, 
também avalia como positiva a am-
pliação, no orçamento de 2023, de pelo 
menos R$ 2 bilhões para o Programa de 
Subvenção ao Seguro Rural (PSR). Su-
zin lembra que as intempéries – secas e 
chuvas – afetam com mais frequência a 
produção, levando os produtores a con-
tratarem o seguro.

Os recursos com juros controlados 
tiveram expansão de 18%, com mon-
tante de R$ 195,7 bilhões, e o volume 
com juros livres cresceu 69%, chegando 
a R$ 145,1 bilhões. O total de recursos 
equalizados cresceu 31%, totalizando 
R$ 115,8 bilhões.

PROGRAMAS
Do total de recursos, R$ 246,28 

bilhões serão destinados ao custeio e 
comercialização, uma alta de 39% em 
relação ao ano anterior, enquanto R$ 
94,6 bilhões serão para investimentos 
(+29%).

Acesse a íntegra do Plano Safra: 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/
assuntos/politica-agricola/plano-sa-
fra/2022-2023

Com informações OCESC

Previsão do tempo em 
Santa Catarina para o 
período de 08 a 20 de 

julho
O período começa com sol entre 

nuvens, com nevoeiros isolados no Li-
toral e temperatura mais elevada em SC, 
(calor para esta época do ano), com a 
máxima próxima de 30ºC no Oeste, Li-
toral e Vale do Itajaí. Também teremos 
condição de chuva isolada do Extremo 
Oeste ao Litoral Sul devido a uma área 
de baixa pressão no RS. 

Entre os dias 12 e 14/07, volta a 
ocorrer chuva no Estado, com declínio 
da temperatura, devido a passagem de 
uma frente fria. Nos dias seguintes, o 
sol volta a predominar no Estado e as 
temperaturas fi cam mais elevadas du-
rante o dia. 

Próximo aos dias 17 e 18/07 outra 
frente fria deve passar por SC, provo-
cando chuva e na sequência novo declí-
nio na temperatura.

Com informações de Marcelo Mar-
tins – Meteorologista Epagri/Ciram

Após novo alerta Mapa 
reforça ações contra 

Raça 4 tropical
O Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Mapa) emitiu 
alerta para que suas superintendências 
federais nos estados reforcem o monito-
ramento sobre a fusariose raça 4 tropical 
da bananeira. A doença ainda não che-
gou ao Brasil, mas teve casos confi rma-
dos na Colômbia em 2019 e no Peru em 
2020. Recentemente, surgiram relatos de 
eventual dispersão da praga para outras 
regiões peruanas, assim como suspeitas 
de ocorrência (ainda não confi rmadas 
ofi cialmente) em outros países latinos 
que fazem fronteira com o Brasil.

No Estado de São Paulo, onde se 
encontra a maior região produtora de ba-
nana do país, o Vale do Ribeira, as ações 
de monitoramento e prevenção foram 
realizadas no primeiro semestre. Mas, 
em função desse novo alerta emitido no 
fi nal de maio, a equipe da Superinten-
dência Federal de Agricultura (SFA-SP) 
decidiu prorrogar o monitoramento e re-
forçar as ações preventivas.

A fusariose raça 4 tropical atinge a 
planta através do solo infectado, mudas 
contaminadas e implementos agrícolas 
e instrumentos de poda infectados. Ao 
penetrar na planta, a praga entope os va-
sos que conduzem a seiva, impedindo o 
movimento de nutrientes e água.

“Como consequência, a planta seca, 
amarelece e morre. O fungo permanece 
no solo por mais de 40 anos, tornando 
inviável a continuação da cultura na 
área. Ainda não existe controle quími-
co que possa combater a doença, nem 
variedades resistentes a ela no Brasil e 
no mundo”, explica o engenheiro agrô-
nomo e fi topatologista Wilson da Silva 
Moraes, da SFA-SP. A única forma de 
evitar prejuízos é a prevenção.

A doença já se espalhou pela Indo-
nésia (1990), China (1996), Filipinas 
(2008), África (2013), Austrália (2015) 
e América. Em 2015 a FAO – Organiza-
ção das Nações Unidas para a Agricul-
tura e Alimentação – emitiu alerta inter-
nacional para tentar conter o avanço da 
fusariose.

Programação
De 5 a 8 de julho, estão sendo feitas 

coletas na região de Riolândia, Santo 
Antônio do Aracanguá, Getulina, Novo 
Horizonte e Colina. A ideia é intensifi -
car os levantamentos, partindo de áreas 
ainda não visitadas até regiões onde já 
foi feito o monitoramento anteriormen-
te, como o Vale do Ribeira e o Planal-
to Paulista. Esse levantamento vai ser 
realizado em todos os municípios que 
produzem a banana de forma comercial.

Também nesse segundo semestre, 
a SFA-SP vai promover palestras vol-
tadas a produtores rurais. Para isso, 
precisará envolver cooperativas, asso-
ciações e sindicatos rurais. Essas ações 
de orientação devem ocorrer nas regi-
ões de Fernandópolis, Jales, Andradina, 
Assis, Avaré, São Bento do Sapucaí e 
Vale do Ribeira.

Moko da bananeira
O Mapa vem desenvolvendo desde 

2019 um trabalho de prevenção e moni-
toramento não apenas da fusariose raça 
4 tropical, mas também do moko da ba-
naneira.  

O moko da bananeira é causado 
por uma bactéria habitante do solo. A 
doença já ocorre na região norte do país 
e infecta desde a raiz até a infl orescên-
cia (parte da planta onde se localizam 
as fl ores) ou cacho. O moko pode ser 
disseminado por mudas infectadas, fer-
ramentas contaminadas ou pelo contato 
de raiz para raiz ou do solo para a raiz.

Outro veículo importante de trans-
missão são os insetos visitadores de in-
fl orescências, como as abelhas, vespas 
e mosca-das-frutas. A doença compro-
mete o desenvolvimento da bananeira 
e a única forma de controle é a detec-
ção precoce e a rápida erradicação das 
plantas infectadas e das que estão pró-
ximas. “Mesmo aparentando estar 
sadias, as mudas já podem ter con-
traído a doença”, explica Moraes. 

Fonte: MAPA
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Esportes

Pedal da Mari, evento de 
aniversário, com inscri-

ções abertas
O Pedal da Mari e a Prefeitura de 

Jaraguá do Sul, por meio da Direto-
ria de Turismo da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico – Viver 
Jaraguá, oferecem no dia 17 de julho 
(domingo) o evento “São Pedro te 
leva do Vale dos Encantos ao Vale 
Europeu”. O pedal é parte da progra-
mação de aniversário dos 146 anos 
de Jaraguá do Sul e é voltado a ciclis-
tas mais experientes, pois tem alto 
grau de difi culdade, com trajeto de 
até 800 metros de altitude. Serão 61 
quilômetros que começam no Parque 
Municipal de Eventos, passam pelo 
Garibaldi, Alto São Pedro, Rio Ada 
(Rio dos Cedros), Via Carolina (Po-
merode), almoço no Rio da Luz (km 
48) e encerra no Parque de Eventos. 
As cem vagas para o pedal sem al-
moço já foram preenchidas. Agora 
ainda há vagas para o pedal com al-
moço, que terá o custo de R$ 44 por 
pessoa no Espaço Garten Fluss, com 
bufê de saladas, acompanhamentos, 
carnes e sobremesas. Todo o evento é 
gratuito. O custo de R$ 44 é somente 
para pagar o almoço. 

As inscrições devem ser feitas até o 
dia 13 de julho no endereço e-inscricao.
com/prociclo/valedosencantosjaragua 
Haverá sorteio de brindes, distribuição 
de barra de cereais, frutas, água, banda-
nas (patrocínio Inner Peace), carro de 
apoio, profi ssionais para manutenção de 
bikes e acompanhamento da PM durante 
todo o trajeto. O assistente de desenvol-
vimento econômico Raul Henrique dos 
Santos, da Diretoria de Turismo, adianta 
que há 175 participantes já inscritos, de 
17 cidades.

Com informações AsCom Pre-
feitura de Jaraguá do Sul

Transcatarina tem chega-
da prevista para sábado 

em Jaraguá do Sul
Um dos principais encontros do 

fora de estrada nacional começou 
nesta terça-feira (5), na cidade de 
Fraiburgo. A chegada será sábado 
(9), na Arena e faz parte do calendá-
rio dos 146 de Jaraguá do Sul

O 14º Transcatarina teve início 
nesta terça-feira (5), em Fraiburgo, 
com mais de 300 inscritos nas cate-
gorias de competição e de passeio e 
reunirá participantes de 13 estados e 
do Distrito Federal nos caminhos de 
Fraiburgo a Jaraguá do Sul, passando 
por Canoinhas e São Bento do Sul. A 
expectativa é de uma caravana com 
300 veículos e 700 pessoas. Há parti-
cipantes do Amazonas e de Pernam-
buco, além de 30 jaraguaenses e 31 
jipeiros de Blumenau, além de 27 da 
capital paranaense, Curitiba. Santa 
Catarina é hoje um dos principais po-
los do fora de estrada brasileiro, com 
Jeep clubes atuantes e o surgimento 
constante de novos praticantes, seja 
nas competições, nos passeios e tri-
lhas.

Mas não são apenas os números 
a explicar o sucesso do Transcatari-
na. A acolhida, o clima de camara-
dagem, a disputa sadia; as belas pai-
sagens atravessadas e os percursos 
adequados à experiência e habilidade 
dos jipeiros criam um ambiente úni-
co, que faz com que os participantes 
habituais queiram voltar sempre. 

A chegada dos primeiros jipeiros 
na Arena em Jaraguá do Sul está pre-
vista para acontecer no início da tar-
de de sábado (9), por volta das 13h, 
com muita animação e o sorteio de 
brindes ao público que prestigiar este 
momento. Também haverá foodtru-
cks no local.

O Transcatarina é uma realiza-
ção do Caçador Jeep Clube 

Fonte: Liberdade de Ideias - Foto 
de Arquivo

Corupaense de 15 anos é 
destaque no Catarinense 

de tiro
Na etapa do Campeonato Cata-

rinense de Carabina Apoiada, rea-
lizada no dia 02 de julho no Clube 
1º de Janeiro- Blumenau, o jovem 
corupaense João Henrique Bieren-
de, de apenas 15 anos de idade, foi 
destaque ao conquistar a medalha de 
ouro e o troféu de Campeão Geral, 
da etapa.

CAJ/ SECEL é Campeão da 5ª 
etapa

Na etapa disputada em Blume-
nau, a equipe jaraguaense CAJ/SE-
CEL alcançou 1.198 pontos, tendo a 
equipe 1º de Maio(Pomerode) fi cado 
em 2º lugar com 1.194 pontos e a 

Frederico Donner(Timbó) em 3º 
com 1.192 pontos. Com estes resul-
tados, a tábua de classifi cação do Ca-
tarinense fi ca assim: CAJ/SECEL- 
54 pontos; Frederico Donner-Timbó 
- 46 pontos; 1º de Maio -Pomerode 
- 44 pontos; Clube Atiradores Po-
merode - 42 pontos; e Ibirama. - 39 
pontos. 

O resultado individual dos atle-
tas da CAJ/Secel apresentou João 

Henrique Bierende-(200 pontos, 
fração 211,4); Cláudio Ivair Schmi-
dt-(200 pontos, fração 211,0); Carlos 
Eduardo Lange (200 pontos, fração 
209,9); Sergio Karsten (200 pontos, 
fração 209,7); Paulo Cézar Otovicz. 
199 pontos; Luís Cláudio Siewerdt. 
199 pontos.

Joãozinho a jovem promessa 
corupaense

Já fi cou para trás, mas ainda não foi 
esquecido, quando em 2013, aos 6 anos 
de idade João Henrique Bierende, no 
início de sua promissora carreira como 
atirador esportivo, teve que desistir de 
uma competição ao não conseguir segu-
rar a arma, para atirar. 

Hoje, apesar da pouca idade, (com-
pletou 15 anos no dia 18 de junho), João 
pode e deve se orgulhar da carreira que 
tem construído, com diversas conquistas 
obtidas com muito treino e dedicação, 
deixando claro que ainda tem um longo 
e dourado caminho a percorrer como ati-
rador esportivo. Acima disso deixa aos 
mais antigos a certeza de que a modali-
dade estará bem representada por mui-
tos anos.

João Henrique Bierende, aos pou-
cos vem deixando de ser uma promessa, 
e se tornando uma grata realidade

Brasileirão 2022
Neste fi nal de semana teremos a 16ª 

rodada do Brasileirão 2022. Apesar de 
ter conhecido a sua 2ª derrota na compe-
tição(contra o Ceará 2x3 e agora contra 
o Athlético-PR 0 x 2), o Palmeiras segue 
líder, com o Fortaleza, ainda, segurando 
a lanterna.

Veja os jogos previstos para a 16ª, 
rodada que começa neste sábado(09), e 
termina na segunda-feira(11).

16ª Rodada

Sábado 09/07:
16h:30 - Red Bull Bragantino x 

Avaí
19h:00 – Fluminense x Ceará
20h:30 - Goiás x Athlético-PR

Domingo 03/07:
11h:00 – Coritiba x Juventude
16h:00 – Corinthians x Flamengo
18h:00 – Atlético-MG x São Paulo, 

Santos x Atlético-GO, e Fortaleza x Pal-
meiras

19h:00 – Cuiabá x Botafogo

Segunda-feira 04/07
20h:00 – Internacional x América-

-MG
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Cultura

Jaraguá do Sul 146 anos! 
- Encontro no Parque 

levou milhares para a Via 
Verde no domingo(03)

A programação fez parte das 
comemorações dos 146 anos de Ja-
raguá do Sul. Segundo estimativa da 
organização, em torno de 18 mil pes-
soas participaram do evento.

O tempo colaborou, a progra-
mação estava cheia de atrações e a 
população compareceu em massa na 
Via Verde neste domingo (3), para 
prestigiar mais uma edição do En-
contro no Parque, desta vez, especial 
de aniversário.

O evento – promovido pela Pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer –, fez parte 
das comemorações dos 146 anos de 
Jaraguá do Sul e segundo estimativa 
da organização, em torno de 18 mil 
pessoas participaram da programa-
ção.

A programação completa, pelos 
146 anos de Jaraguá, pode ser visua-
lizada no site https://www.jaraguadosul.
sc.gov.br/.

Fonte: AsCom Prefeitura de Jara-
guá do Sul

Museu WEG lança edital 
para pintura muralista

O Museu WEG de Ciência e Tecno-
logia divulgou na sexta-feira (01), o lan-
çamento do edital para criação de uma 
obra de muralismo em grande formato 
nas paredes externas do Museu, na cida-
de de Jaraguá do Sul (SC). O período de 
inscrição é do dia 01/07 até 14/08/2022. 

A temática do projeto é mostrar a 
evolução de uma fábrica até a alta tec-
nologia, envolvendo os temas de ener-
gias renováveis (solar, eólica, biomassa, 
hidrelétrica e resíduos sólidos urbanos), 
fazendo link com o passado, presente e 
futuro. A referência é: sustentabilidade, 
tecnologia e inovação, tendo o Museu 
WEG como ponto central para a cons-
trução de todo o desenvolvimento.

Os artistas interessados poderão 
apresentar uma proposta (individual 
e/ou coletiva) para a criação da obra. 
Dentre os requisitos, poderão participar 
maiores de 18 anos e que emitam Nota 
Fiscal para formalizar o pagamento.

A proposta selecionada receberá o 
valor total de R$ 18.000,00 para custeio 
integral do artista selecionado, transpor-
te, alimentação, hospedagem, serviço de 
pintura e pagamento de cessão de direi-
tos de imagem da obra de arte. O Proje-
to é viabilizado pela Lei de incentivo à 
Cultura através do Plano Plurianual de 
Atividades do Museu de Ciência e Tec-
nologia - PRONAC 191424. 

A pintura tem previsão para come-
çar no mês de setembro de 2022 e as 
inscrições podem ser realizadas confor-
me instruções. O resultado da seleção, 
será anunciado dia 23/08/2022, através 
das mídias do Museu WEG (Facebook e 
Instagram @museuweg). 

Como participar
As inscrições acontecem por meio 

do preenchimento do formulário online 
https://bit.ly/3NzjEOY. 

A inscrição terá validade conten-
do o formulário preenchido + anexo do 
curriculum vitae dos artistas + anexo da 
proposta da obra.

Para conhecer o local, realize uma 
visita virtual no Museu WEG de Ciência 
e Tecnologia: https://www.museuweg.
net/tour-virtual/?lang=pt-br 

Fonte: Comunicação Institucional 
WEG

Uma noite de domingo 
inesquecível

Assim pode ser qualifi cada a noite 
de domingo(03), em que o Seminário 
Sagrado Coração de Jesus recebeu a 
apresentação do Quinteto Jaraguá que 
está comemorando o aniversário pela 
passagem de seus 10 anos de atividade; 
(os integrantes não computam os 2 anos 
de pandemia, ou seriam 12 anos). Na 
mesma noite e local, os presentes foram 
brindados com a apresentação primoro-
sa do Coral Ecumênico de Corupá. 

Durante as apresentações o público 
ouviu diversas interpretações de algu-
mas composições de Johann Sebastian 
Bach e, fechando a noite, a marcante 
apresentação do Quinteto e do Coral, 
deixando ecoar pelos espaços do Semi-
nário, a Cantata 147 (Jesus a Alegria dos 
Homens).

Jazz Band Elite – uma 
Fênix com 121 anos
Fundada inicialmente como Jazz 

Elite, em 1901, a Jazz, por motivos 
diversos, foi desativada em 1926, re-
tornando em 1929 como Banda Linz-
meyer. Com a mudança da maioria de 
seus integrantes para outras cidades, e 
o surgimento da Bossa Nova quando a 
música tradicional deixou de ser ouvida, 
novamente a Jazz sentiu o impacto. Gra-
ças a visão do prefeito Ernesto Felipe 
Blunk, ressurgiu em 29/05/1991 como 
Escola Municipal de Música Jazz Band 
Elite, e permanece até hoje quando, por 
iniciativa do vereador licenciado Felipe 
Rafaeli Rodrigues, foi homenageada em 
Sessão Solene da Câmara de Vereadores 
de Corupá, pelos seus 31 anos de funda-
ção e atuação em nossa cidade.

Um pouco da história
Desde aquele 29 de maio de 1991, 

muita coisa aconteceu, marcando a vida 
da “nossa Jazz”, e representando lampe-
jos da história que devem ser lembrados.

Pouco tempo após ser defi nitiva-
mente reinaugurada, brindou os coru-
paenses com sua primeira Audição. Era 
dezembro de 1991 e participaram do 
glorioso momento, 40 alunos, além da 
formação, ainda acanhada, da Banda.

A “nossa Jazz” teve José Sluminski 
(ao centro, na foto) como seu 1º pro-
fessor e maestro, cargo que ocupou até 
2002, quando passou a batuta para o 
Maestro Lauro Wendorf Júnior, que se-
gue à frente da Escola, até os dias atuais. 
Em 1991, também contribuíram com o 
renascimento de nossa Fêniz, os profes-
sores Luís Carlos Grossl, Marcelo Giese 
e Laércio Liebl.

A “nossa Jazz”, 31 anos após seu 
último e defi nitivo renascimento

Hoje, sob a batuta do Maestro Lau-
ro Wendorf Júnior, a Escola conta com 
230 alunos distribuídos nas diversas 
possibilidades de ensino e aprendizado 
oferecidas pela nossa Fênix, acordeom, 
telado, violão, guitarra, contrabaixo, ba-
teria, violino, ukulelê, trompete, fl auta 
transversal, fl auta doce, além de Canto 
Coral adulto e infantil, grupo de violões, 
musicalização infantil, Banda Munici-
pal e Banda Experimental.

Não raro recebe convites para se 
apresentar em outras cidades e, inclusi-
ve, já foi convidada e se apresentou no 
Chile.

Para fazer parte, ajudando a escre-
ver os próximos capítulos dessa história, 
as matrículas podem ser feitas a partir 
dos 4 anos de idade, e aulas acontecem 
das 07:30 às 21h.

A Escola Municipal de Música Jazz 
Band Elite, possui, além da Banda, os 
grupos de Coral Municipal Adulto e In-
fantil, o Grupo de Acordeom e o Grupo 
de Violão. 

A Escola é mantida pela Prefeitura 
Municipal de Corupá, em parceria com 
a Associação de Funcionários, Pais, 
Alunos e Benfeitores, da Jazz.

O ano de 2023 é promissor
Em seu pronunciamento, durante a 

homenagem à Jazz, o prefeito Luiz Car-
los Tamanini antecipou que em 2023, 
além de viabilizar recursos para aquisi-
ção de novos instrumentos, o prédio que 
hoje divide com a Secretaria de Educa-
ção, será destinado para uso exclusivo 
da Escola de Municipal de Música Jazz 
Band Elite.

Parabéns, Fênix! Parabéns, Corupá! 
Parabéns, Escola de Municipal de 

Música Jazz Band Elite!!!
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Um clássico da fi cção científi ca e 
da literatura distópica, Fahrenheit 451 
foi escrito originalmente como um con-
to: "O bombeiro", contido no volume 
Prazer em Queimar: histórias de Fahre-
nheit 451. Incentivado pelo seu editor, 
transformou a ideia inicial em um ro-
mance, que se tornou um dos livros mais 
infl uentes de sua geração – e também 
um dos mais censurados e banidos de 
todos os tempos. (Amazon)

O livro começa com um relato ínti-
mo e honesto das memórias e experiên-
cias de Stephen King, desde a infância 
até a carreira literária, passando pelos 
vícios em drogas e por um acidente qua-
se fatal. Essa narrativa autobiográfi ca 
introduz com perfeição os conselhos 
de King sobre a profi ssão de escritor, já 
que contempla os livros e fi lmes que o 
infl uenciaram na juventude, seu proces-
so criativo de transformar uma ideia em 
um novo livro, os acontecimentos que 
inspiraram seu primeiro sucesso e muito 
mais. (Amazon)

Leituras complementares

O grande escritor fala sobre a difícil arte 
de escrever com irreverência e humor 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) é um 
dos mais importantes fi lósofos alemães. 
Ele achava que o mundo nada mais era 
do que uma representação formada pelo 
indivíduo. Infl uenciou Freud, Nietzsche 
e Bergson com seu pessimismo e foi o 
responsável por introduzir o budismo à 
metafísica alemã. Foi além do idealismo 
kantiano e tinha em Hegel seu principal 
opositor. Suas obras mais importantes 
são O mundo como vontade e represen-
tação (1819) e Parerga e Paralipomena 
(1851). 

Você já parou para pensar que 
lemos diariamente, de várias formas, 
por vários motivos? Somos todos 
leitores! Lemos desde palavras a ex-
pressões corporais, lemos placas de 
transito, rótulos de produtos e, claro, 
livros, revistas, jornais...

Pensando nisso fui buscar quais 
são os principais tipos de leitura 
e qual a fi nalidade de cada uma no 
nosso dia-a-dia.

Leitura para estudar: esta daqui é 
inescapável, quem nunca fez aquela 
carteirinha na biblioteca da escola e 
tinha prazos para ler, resenhar e de-
volver. Depois ainda no vestibular, 
mais leituras obrigatórias. Sem con-
tar os inúmeros livros técnicos que 
nos seguem em nossa formação. Este 
é um período de amor e ódio pela lei-
tura.

Leitura para se informar: jornais, 
revistas e artigos. Mesmo que breves 
leituras já fazem nosso repertório in-
telectual crescer, fi camos por dentro 
do que acontece, temos capacidade 
de expressar opiniões com base em 
fatos discutidos em inúmeros canais.

Leitura por prazer: esta aqui é 
a minha praia, o prazer de sentar no 
sofá ou na rede com um bom (as ve-
zes até com um ruim) livro apenas 
para conhecer coisas, realidades, 
sensações novas.

O exercício da leitura é impor-
tantíssimo independente de qual o 
tipo estamos falando.

Para mim, a prática da leitura me 
levou a mais uma paixão, a escrita. 
Desde muito nova escrevia poemas e 
textos, ao longo do tempo gostei mui-
to de escrever discursos, para minhas 
formaturas, sem contar as inúmeras 
redações escolares, para vestibular e 

Tipos de Leitura

concursos. Recentemente comecei a 
escrever aqui esta coluna e esta prá-
tica me traz grande satisfação.

Independentemente do tipo de 
leitura que estás fazendo no momen-
to, faça o seu melhor, pois resultados 
incríveis provem de sua dedicação.

Você também tem uma experi-
ência legal com livros para compar-
tilhar? Envia aqui para nicoleottoha-
bech@gmail.com para a próxima 
Coluna Na Cabeceira.

Hoje vou compartilhar um livro 
diferente com vocês.

 Autor Ray Bra-
dbury 08/1920-
06/2012, co-
nhecido pela 
Obra distópica 
Fahrenheit 451 
(vamos falar 
mais disso em 

outro momento). O que trago é a 
obra Zen na Arte da Escrita. Além 

de ser rápida 
e agradável, 
traz conselhos 
e experiências 
do autor na 
sua arte. Se-
gundo o autor, 
devemos enca-
rar uma pági-
na em branco 
com curiosida-

de, entusiasmo e alegria. Não ape-
nas auxilia na arte da escrita, mas 
também traz luz ao segredo dos 
grandes clássicos da literatura. 

Chegou até mim esta obra na 
leitura do prefácio de uma coletânea 
de contos de mistério escrita pelo 
autor Joe Hill, que é fi lho de Stephen 
King, ou seja, bons livros levam 
sempre a mais bons livros.
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Turismo e Viagens

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

Embratur leva 
workshops de capacita-
ção do trade para mais 

cinco cidades brasileiras
Ação realizada em parceria com o Se-

brae vai passar por Porto Alegre, Cuiabá, 
Goiânia, Florianópolis e Bonito até a pró-
xima segunda-feira (11/7)

Mais cinco cidades brasileiras rece-
bem, desde terça-feira (05), o workshop 
de capacitação da Embratur para repre-
sentantes do trade turístico. Depois de 
passar por Angra dos Reis (RJ) e São 
Paulo (SP) na última semana, a ação re-
alizada em parceria com o Sebrae che-
ga a Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT), 
Goiânia (GO), Florianópolis (SC) e Bo-
nito (MS) até a próxima segunda-feira 
(11/7).

Durante os eventos, a Embratur re-
aliza a apresentação “Uma Viagem Pelo 
Turismo” voltada a operadores, empre-
sários e agentes do setor em geral. O 
objetivo da iniciativa é trazer um enten-
dimento do comportamento do público 
estrangeiro que vem ao Brasil.

“Os técnicos da Embratur detalham 
sobre como é possível se destacar, tanto 
para ser escolhido pelo turista interna-
cional, quanto para que a experiência 
seja a melhor possível. Com o aprofun-
damento do conhecimento sobre merca-
dos estratégicos e sobre as tendências 
mundiais mais atuais do setor, garanti-
mos que nossos principais destinos este-
jam capacitados para oferecer serviços 
de excelência”, explica o presidente da 
Embratur, Silvio Nascimento.

Os encontros servem ainda como 
inspiração ao trade na hora de inovar 
e pensar em diferentes maneiras de 
atrair mais visitantes. 

Nesta terça-feira (5), o workshop 
da Embratur e do Sebrae passou por 
Porto Alegre. O cronograma conti-
nua na quinta-feira (7), em Cuiabá; 
na sexta-feira (8), em Goiânia; e 
chega a Florianópolis e Bonito na 
próxima segunda-feira (11). Ainda 
em julho estão programados encon-
tros em Vitória (ES), no dia 26, e em 
Curitiba (PR), no dia 27. A expecta-
tiva é de que o treinamento chegue 
a um total de 54 cidades brasileiras 
até 2024.

Embratur - Lei Brasileira 
de Inclusão completa 7 

anos

A Embratur divulgou nesta quar-
ta-feira (06) sete destinos turísticos de 
referência no Brasil para pessoas com 
defi ciência de todo o mundo conhece-
rem e curtirem uma experiência única. 
A iniciativa ocorre em comemoração 
aos sete anos da Lei Brasileira de In-
clusão, sancionada em 6 de julho de 
2015 (Lei nº. 13.146). O instrumento 
tem como objetivo assegurar e pro-
mover, em condições de igualdade, 
o exercício dos direitos e das liber-
dades fundamentais dessa parcela da 
população, visando à sua inclusão 
social e cidadania.

Levantamento feito pela Gerên-
cia de Acessibilidade da Agência traz 
experiências acessíveis de norte a sul 
do Brasil, com segmentos que vão de 
sol e praia a turismo cultural. “Toda 
pessoa com defi ciência tem direito à 
igualdade de oportunidades como as 
demais e isso inclui o direito ao turis-
mo, a boas experiências em suas via-
gens e passeios”, afi rma o presidente 
da Embratur, Silvio Nascimento.

Vale ressaltar que turismo, lazer e 
cultura estão entre os diretos das pesso-
as com defi ciência que devem ser asse-
gurados pelo Estado, pela sociedade e 
pela família, conforme consta no capí-
tulo 2 da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Defi ciência. A nível mun-
dial, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS, 2012) estima que mais de 
1 bilhão de pessoas possuam algum 
tipo de defi ciência.

As sete dicas da Embratur de atra-
tivos turísticos acessíveis no Brasil, são
Socorro (SP); Brasília (DF); Manaus 
(AM); Foz do Iguaçu (PR); Rio de Ja-
neiro (RJ); Fernando de Noronha (PE); 
e Salvador (BA).

Estátua de São Francisco, em Canindé (CE). Crédito: Jade Queiroz/MTur

Mais do que sol e praia, os des-
tinos turísticos nordestinos se tor-
naram referência também quando o 
assunto é viagem em busca pela fé 
e espiritualidade. Além das tradicio-
nais capitais, como Salvador (BA), 
São Luís (MA) e Recife (PE), cida-
des do interior têm se destacado na 
oferta de experiências espirituais e 
de lugares considerados sagrados 
por certas tradições. Festas, peregri-
nações, retiros e rituais, o que não 
falta são opções para os turistas na 
região. Por isso, a Agência de Notí-
cias do Turismo separou alguns des-
tinos para quem quer desfrutar da 
sua religião pelo país.

Dentre estes destinos, encon-
tramos Santa Cruz dos Milagres, no 
Piauí. No estado do Ceará, os turis-
tas encontram em Canindé uma das 
principais romarias de fi éis do país, 
especialmente entre 29 de setembro 
e 4 de outubro. No interior do Rio 
Grande do Norte, a cidade de Can-
guaretama se destaca pela Capela 
de Nossa Senhora das Candeias. 
Descendo um pouco mais no mapa, 
paramos em Brejo Madre de Deus 
(PE). A cidade é a sede de um dos 
maiores eventos religiosos do Bra-
sil, a Paixão de Cristo de Nova Je-
rusalém. 

Falar de turismo religioso e não 
citar o Centro Histórico São Cristó-
vão, em Sergipe, é quase impossí-
vel. Fundada em 1590, a cidade foi a 
primeira capital do estado sergipano 
e a quarta cidade do Brasil. A Praça 
São Francisco é um conjunto monu-
mental com prédios públicos e pri-
vados que representam o período de 

união das coroas de Portugal e Espa-
nha (1580-1640). São Cristóvão foi 
reconhecida como Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO em 2010.

BOLETIM - O Ministério do 
Turismo dispõe de um boletim com 
informações sobre o turismo religio-
so no país. O documento possui in-
formações qualifi cadas e detalhadas 
sobre o segmento, além do mapea-
mento no Brasil, com informações 
por Unidade da Federação sobre os 
principais destinos brasileiros, seus 
atrativos, principais eventos a cada 
mês do ano, assim como as religiões 
relacionadas a essas práticas e espa-
ços sagrados. Para saber mais, acesse 
http://bibliotecarimt.turismo.gov.br/.

Fonte: AsCom MTur

Atrativos e tradições religiosas atraem turistas 
a cidades nordestinas
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Relação de vagas – SINE 
Jaraguá do Sul

Para verifi car nossas vagas, 
nome e contato das empresas, acesse 
nossa plataforma https://jaraguado-
sulmaisempregos.santacatarinapela-
educacao.com.br, faça seu cadastro 
e verifi que nossas vagas na aba “co-
nheça as oportunidades”. 

Com maior praticidade e facili-
dade, você consegue verifi car as va-
gas em aberto, visualizar a empresa 
que está ofertando vagas e, também, 
os seus respectivos contatos, bem 
como, deixar seu currículo cadastra-
do.  

PCD - Pessoa com Defi ciência
Assistente administrativo (1) 
Operador de loja (1)
Vaga exclusiva (1)

Demais Vagas
Ajudante de produção (2) 
Ajudante de serralheiro (1)
Almoxarife (2)
Analista comercial (1) 
Analista de compras (1)
Analista departamento pessoal 

(1)
Analista de marketing (1)
Analista fi nanceiro (1)
Analista fi scal (1)
Aprendiz (1) 
Assistência técnica -mei (1)
Assistente administrativo (2)
Assistente comercial (1) 
Assistente de engenharia (1)
Assistente tecnico (1) 
Atendente de açougue (1)
Atendente de balcão (3)
Atendente de farmácia (4)
Atendente de restaurante (20)
Atendente de sorveteria (2)
Atendente para empório (1)
Atendimento (1)
Auxiliar administrativo (4)
Auxiliar administ./cobrança (1)
Auxiliar de cervejaria (2)
Auxiliar de compras (1)
Auxiliar de confeitaria (1)
Auxiliar de cozinha (3)

Oportunidades de Emprego
Auxiliar de expedição (2)
Auxiliar de limpeza (1) 
Auxiliar de limpeza/zelador (1) 
Auxiliar de logística (1)
Auxiliar de montagem (5)
Auxiliar de produção (21)
Auxiliar de produção estofador 

(1)
Auxiliar de produção/montagem 

mecânica/eletrônica (3) 
Auxiliar de saúde bucal (1) 
Auxiliar de serviços gerais (4)
Auxiliar de serviços interno e 

externos (1)
Auxiliar de tecelão (1)
Auxiliar de vendas (3)
Captação de clientes (1)
Captador(a) (1)
Chapeiro (1) 
Chapeiro/assador (1) 
Churrasqueiro (1) 
Compradora (1)
Consultor de negócios (1)
Consultor de vendas (1) 
Consultor técnico de vendas (1) 
Corretor de imóveis (1) 
Costureira (3)
Costureira de mostruário (1)
Cozinheiro (1)
Desenhista solidworks (2)
Desenvolvedor full-stack (3)
Desenvolvedor senior (1) 
Doméstica (1) 
Eletricista (1)
Eletricista industrial (1) 
Eletrotécnico (1)
Embaixador do cliente (1)
Entregador (1)
Estágio administração (11)
Estágio administração ou ciên-

cias contábeis (7)
Estágio ambiental (1)
Estágio comercial (1)
Estágio criação publicidade (1)
Estágio desenv. sistemas (2)
Estágio direito (2)
Estágio e-commerce (1)
Estágio eletrônica/eletrotécnica/

mecatrônica (1) 
Estágio engenharia (2)
Estágio ensino médio (12)
Estágio fi nanceiro (1)
Estágio fi scal (1)
Estágio logística almoxarif. (1)
Estágio marketing (4)
Estágio mecânica (1)
Estágio moda (1)
Estágio pedagogia (8)
Estágio projetos elétricos (1)
Estágio psicologia (3)
Estágio qualidade (1) 

Estágio recursos humanos (2) 
Estágio segurança trabalho (1)
Estágio tecnologia da informa-

ção desenvolvimento (1)
Estágio telemarketing (1)
Estágio vendas (1) 
Estágio visual merchandising 

(1)
Estoquista/expedidor (1)
Expedidor (1)
Ferramenteiro (1) 
Fresador cnc (1)
Fresador ferramenteiro (conven-

cional) (1)
Garçom (3)
Garçom/cumim (4 vagas)
Gerente de plantão (1)
Inspetor de qualidade (1)
Instalador (5 vagas)
Instalador móveis sob medida 

(1)
Instrutor de atividades (1)
Lavador (1)
Mecânico de compressores (1) 
Mecânico de rodagem (1)
Mecânico diesel (2) 
Mecânico montador (2)
Mecânico veicular (1) 
Mecânico/eletricista automot. 

(1)
Menor aprendiz (2)
Montador (1)
Montador caldeireiro (1)
Montador de auto center (1) 
Montador de máquinas (1)
Montador de móveis planejados 

(1) 
Montador de painéis elétricos 

(1)
Montador mecânico (1) 
Motorista  (3)
Motorista caminhão (1)
Motorista carreteiro (1) 
Motorista operador de guincho 

(1)
Operador de caixa (2)
Operador de caldeira (1)
Operador de estribadeira (1) 
Operador de máquina (1)
Operador de torno cnc (1)
Operador industrial (1)
Orçamentista (2)
Padeiro (1)
Passadoria (1) 
Polidor automotivo (2)
Preparador de latoaria (1)
Programador/operador cnc (1)
Projetista móveis sob medida 

(2)
Projetista elétrico (1)
Projetista solidworks (1)

A ACIAC-Associação Empre-
sarial de Corupá mantém um Portal 
de Empregos e Oportunidades, que 
você pode acessar em https://empre-
gos.aciaccorupa.com.br/.

Neste Portal, além de encontrar 
diversas ofertas de vagas de emprego 
para Corupá, você pode, também, ca-
dastrar seu currículo.

Para esta semana temos
Preparador de máquinas, na KLC 

Conectores, Vendedora, na Marion 
Bazar Ltda, e Auxiliar de Almoxari-
fe, na AGF Portas e Rodapés Ltda. 

Corre lá, e garanta o seu empre-
go.

Recepcionista (1)
Repositor de mercadorias (2)
Roçador limpador de terreno (1)
Secretária (1)
Serralheiro de alumínio (1)
Soldador (3)
Soldador tig (2)
Supervisor de operações de ti (1)
Tecelão (2)
Técnico de manutenção (2) 
Técnico de serviços (manuten-

ção de máquinas) (1)
Tecnico de suporte junior (1)
Técnico eletrômecanico externo 

(2)
Técnico eletrônica/eletrotécnico 

(2) 
Técnico eletrotécnica externo 

(1)
Televendas (1) 
Torneiro cnc (1)
Torneiro fresador (2)
Torneiro mecânico (2) 
Trabalhador manual (1) 
Vendedor(a) (6)
Vendedor por telefone (1)
Vistoriador(a) (1)
Zelador(a)/auxiliar de limpeza 

(1)
Zeladora (1)


