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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Partido Político
A ideia original previa que cada 

partido tivesse uma “cartilha” regis-
trando sua ideologia, diretrizes, e 
mais um monte de coisas que se mos-
traram vazias.

Partido Político II
Direita, esquerda, centro; são al-

gumas direções que deveriam apon-
tar as tendências da sigla e de seus 
apoiadores/seguidores. Resumindo, 
deveria ser um sacrilégio alguém 
declaradamente de uma direção, se 
fi liar ou apoiar alguém de outra dire-
ção. Deveria.

Chega a ser quase divertido
Na prática, desde sempre, os par-

tidos servem apenas para abrigar in-
teresses individuais e oferecer abrigo 
a candidatos que se propõem a, se 
não ganhar, prejudicar seu concor-
rente de outra direção.

Chega a ser quase divertido II
É quase uma pirâmide onde o 

candidato da majoritária junta diver-
sos candidatos a cargos proporcio-
nais que, mesmo sabidamente sem 
condições de se eleger, servirão para 
“puxar votos” para o seu “candidato 
mor”. Sendo claro, candidatos à de-
putado estadual puxando voto para o 
candidato a governador apoiado pelo 
seu partido, mesmo que seja de outra 
direção ideológica.

É divertido
Graças à essa “infi delidade ide-

ológica”, mas embasada na “fi deli-

dade partidária” ou “fi delidade de 
interesses”, não se surpreendam com 
amigos declarados de hoje terem 
sido inimigos em um passado nem 
tão distante. 

É divertido II
Esse jogo de interesses, nem 

sempre embasado em ideologia 
partidária, nos brindam com notí-
cias apontando que a chapa Lula-
-Kalil não impediu o ex-prefeito de 
Belo Horizonte de angariar apoio 
do União Brasil, partido de Sérgio 
Moro. Lula e Moro ?

É divertido III
As desculpas são as mais varia-

das, e aí é que está a diversão. Dória, 
Joice Hasselmann, Moisés, Mariani, 
Antídio. A lista é grande, e divertida.

Desenho animado
Pelo jeito o pessoal gostou de 

achar o par entre os personagens 
reais e os dos desenhos animados. 
Apesar de ainda render a curiosidade 
sobre quem é a Penélope Charmosa, 
tenho recebido alguns outros perso-
nagens com semelhança hilária. De-
pois eu conto.

Chacoalhando o bambuzal
Não sei se foi o forte vento ou o 

princípio de incêndio no parquinho, 
provocado pela Câmara de Verea-
dores de Corupá mas, aparentemen-
te, o bambuzal saiu de sua zona de 
conforto. Ao menos é o que indica 
a matéria da Secretaria Estadual de 
Educação, sobre a merenda escolar.

A hora da verdade
Antes que digam que o Teresa 

Ramos é da esfera estadual, lembro 
que ali estudam CORUPAENSES. 
Será que a fi scalização e os demais 

trabalhos executados pelas nutricio-
nistas da SED são executados tam-
bém em nossa regional de educação? 
Em Corupá, talvez? Veja a matéria 
na página 6 desta edição do JDC.

Há uma desconfi ança
Talvez pela realização da Fes-

ta Junina no interior do município, 
tenha sido descoberta a precarieda-
de de alguns de nossos acessos. Tá 
bem, não são nossos, são do municí-
pio vizinho. Nem falo, apenas obser-
vo, e penso. 

Ainda as focas
Mas agora sendo reforçadas pe-

los leões marinhos nos aplausos ofe-
recidos ao domador, faça ele o que 
fi zer. Jogar um peixe ou dando uma 
chicotada.

Não são simples focas
São focas adestradas. Parecem 

ensaiadas e treinadas. Uma dá a dei-
xa para a outra fazer a sua gracinha. 
Clap, clap, clap, clap.

Passarinhada do Djanho
Um desses plumadinhos veio 

todo alegrinho piar nos meus ouvi-
dos que tem chamado a atenção dele, 
a dedicação e o empenho de algumas 
pessoas em manter o bombeiro(a-
quele), animadinho.

Maruim 
Recebi um e-mail de alguém 

que garante ter estoque de CBM, na 
secretaria de agricultura, para aten-
der a demanda. Segundo esse mes-
mo e-mail, a forma inapropriada 
como tem sido aplicado o produto, 
tem apenas gerado desperdício.

Maruim II
Se o emissor do e-mail tem ra-

zão, ou não, não possuo conheci-

mento sobre isso, mas, dentro de 
minha visão leiga, admito, Corupá 
tem lugar em que é possível passear 
até sem camisa, enquanto em outros, 
nem com casacão.

GPS
Antecipando o “pós-eleição”, 

vou investir na abertura de empresa 
especializada em GPS. Se for repe-
tido o episódio de 20182021, devo 
ganhar algum trocado. Exclui 2022 
propositalmente pois neste ano, 
mesmo sem placas indicativas, mui-
ta gente achou Corupá (ou veio aqui, 
por engano)

Ele continua o mesmo
O candidato é o mesmo, mas de 

repente resolveu abrir o cofre, mi-
rando as eleições. Adivinhem quem 
de um jeito ou de outro, vai pagar 
essa conta?

Haja colo
O colo mais disputado, neste 

momento, é o do  Mister respirado-
re$. Os fatos estão visíveis, não vê 
quem não quer. 

Por falar em respiradores
Alguém fi cou surpreso(a) com a 

culpa ter caído sobre uma servido-
ra? Alguém fi cou surpreso(a) sobre 
uma servidora, mesmo que ocupante 
do imponente cargo de “superinten-
dente de gestão administrativa”, ter 
poder de pagar antecipado um valor 
de R$ 33 milhões, em uma compra, 
cercada de todos os detalhes deste 
caso?

Surpresa
Fiquei surpreso quando na últi-

ma sessão da Câmara de Corupá foi 
exposto, pelos nobres, que a prefei-
tura não possui equipe técnica com 
conhecimento em sistema viário. 
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Prefeito Jair Franzner 
anuncia troca de secreta-

riado
O prefeito de Jaraguá do Sul, Jair 

Franzner, anunciou mudanças no secre-
tariado. Essa foi a primeira alteração 
feita na gestão de Franzner, que iniciou 
há 75 dias, com a renúncia de Antídio 
Lunelli. 

Franzner informou que o atual se-
cretário da Saúde Alceu Moretti deixará 
a pasta para assumir o Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e Esgoto (Sa-
mae), a partir de 1° de julho, em substi-
tuição ao empresário Gustavo Roweder. 
Em seu lugar na Secretaria de Saúde, 
assume a atual diretora Administrativa 
da Saúde Vanessa Schwirkowsky. Va-
nessa é servidora efetiva e já ocupou o 
cargo de Controladora-Geral do Muni-
cípio.

Outra mudança acontecerá na Se-
cretaria Municipal de Assistência So-
cial e Habitação. O atual secretário, 
André de Carvalho Ferreira, deixará o 
cargo no fi m deste mês. Em seu lugar, 
assumirá Niura Demarchi dos Santos, 
atual diretora de Planejamento do Mu-
nicípio, ex-vereadora e ex-senadora da 
República.

O prefeito Jair Franzner agradeceu 
a dedicação de André de Carvalho e do 
empresário Gustavo Roweder que dei-
xará o setor público para administrar 
negócios pessoais, ambos contribuiram 
para o desenvolvimento do Município 
e trouxeram resultados efetivos para a 
administração municipal e comunidade.

Fonte: AsCom - Prefeitura de Jara-
guá do Sul

Indústria tem acesso a 
R$ 50 milhões para fi -
nanciar inovação em 
transformação digital

A Empresa Brasileira de Pesqui-
sa e Inovação Industrial (EMBRAPII), 
em parceria com o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Social (BNDES), lan-
çam parceria, na próxima terça (21), fo-
cada no desenvolvimento de inovações 
de Tecnologias da Informação e Co-
municação (TIC). O anúncio ocorrerá 
na sede da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC), em 
Florianópolis, e contará com a presen-
ça representantes do governo, pesqui-
sadores e setor industrial para debater 
os desafi os e oportunidades. O Instituto 
SENAI de Inovação em Sistemas Em-
barcados, sediado em Florianópolis, 
será uma das unidades Embrapii a apre-
sentar sua competência para o desenvol-
vimento de projetos na área.

O acordo vai disponibilizar R$ 50 
milhões não reembolsáveis para apoiar 
projetos de inovação da indústria nacio-
nal – empresas de todos os portes e se-
tores podem acessar o recurso. 

Dois focos principais vão nortear a 
parceria. O primeiro é voltado para “So-
luções digitais para Agro, Saúde, Cida-
des Inteligentes e Indústria 4.0” e prevê 
investimentos em soluções digitais que 
tornem serviços e processos produtivos 
mais seguros, efi cientes e inteligentes, 
como automação e robótica; Internet 
das Coisas (IoT); Inteligência Artifi cial 
(IA); Blockchain; e computação em nu-
vem, entre outros. 

Já o segundo está dedicado a “Sis-
temas e Componentes para Conectivi-
dade e direcionado para o desenvolvi-
mento de tecnologias para serviço de 
telefonia móvel de quinta geração (5G). 
A iniciativa visa desenvolver inovações 
em soluções aplicadas a plataformas de 
hardware, seus sistemas e componentes 
para o desenvolvimento das tecnologias 
de 5G, OpenRAN e semicondutores.

Além de recursos não reembolsá-
veis, as empresas também contaram 
com apoio técnico para desenvolver o 
projeto. O Ecossistema da EMBRAPII 
possui uma rede de 76 Unidades EM-
BRAPII - ICTs credenciadas com in-
fraestrutura de ponta e pesquisadores 
qualifi cados para apoiar a indústria a 

superar seus desafi os tecnológicos. No 
evento, pesquisadores das Unidades vão 
apresentar suas competências tecnoló-
gicas e cases de sucesso e também tirar 
dúvidas das empresas e startups presen-
tes. 

A EMBRAPII, em apenas sete anos, 
já apoiou 14 empresas, encampando 49 
projetos que somam mais de R$ 128 mi-
lhões em investimentos em inovações 
na área de defesa. O aporte de recursos 
do contrato do BNDES provém do BN-
DES Funtec - Fundo Tecnológico, cujo 
objetivo é reforçar e ampliar as oportu-
nidades de fortalecimento das atividades 
de PD&I do setor industrial no País.

Sobre a Transformação Digital
É o processo que envolve a utiliza-

ção de tecnologias digitais para criar ou 
modifi car os modelos de funcionamento 
de negócios, cultura e experiências do 
cliente, com o objetivo de atender às 
mudanças de comportamento e novas 
demandas de mercado. Envolve solu-
ções voltadas para a gestão de Dados 
(Big Data), Data-driven marketing, IOT, 
realidade virtual e aumentada, IA, co-
nectividade e business intelligence, apli-
cáveis aos mais diversifi cados setores 
industriais, da agricultura à saúde, por 
exemplo. Em sete anos, a EMBRAPII 
apoiou 657 projetos destinados à área de 
Transformação Digital, dos quais 423 
já foram concluídos, resultando em 346 
pedidos de propriedade intelectual. No 
total, 462 empresas foram benefi ciadas 
com investimentos de mais de R$ 886 
milhões. 

Conheça três projetos de 
Transformação Digital 

desenvolvidos pela Embrapii
1 - Solução em Mobilidade: A 

EMBRAPII reuniu a WEG, empresa 
especializada em motores elétricos, 
transformadores, geradores, a FCA 
Fiat Chrysler e a startup Bidmind, 
que oferece serviços de otimização 
industrial no mercado brasileiro.  
Com apoio de duas Unidades EM-
BRAPII (Certi e Eldorado), a inicia-
tiva pretende implementar – em ní-

vel laboratorial – estações nacionais 
de recarga e de conexão de veículos 
elétricos com smart grid.  A propos-
ta vai permitir que a bateria do carro 
“devolva” energia para a rede elétri-
ca.

2 - Conectividade 5G: Dentre as 
alianças fi rmadas pela EMBRAPII, 
uma está exclusivamente dedicada a 
preparar as empresas para a entrada 
do 5G no Brasil. O projeto prevê uma 
plataforma para testes de conceito de 
soluções de Conectividade em 5G e 
computação de bordo para soluções 
aplicadas na Indústria 4.0. A inicia-
tiva reúne três Unidades EMBRAPII 
(CPqD, Instituto Federal da Paraíba 
e Inatel), três empresas (SCO, Prys-
mian, MPT Fios e Cabos) e duas 
startups (Data Machina e Taggen).

3 -  Visão Computacional apli-
cada à processos de soldagem: o 
projeto Ocelus - desenvolvido por 
meio da parceria entre o iTec/FURG 
– Centro em Ciência de Dados e Ro-
bótica, Unidade EMBRAPII no Rio 
Grande do Sul, e a Petrobras - con-
siste na criação de tecnologias base-
adas em visão computacional para o 
aperfeiçoamento de equipamentos e 
processos de soldagem. A solução irá 
atender empresas e empreendimen-
tos interessados em transformação 
digital e indústria 4.0, visando a im-
plementação desses avanços em seus 
processos ou produtos. 

Serviço
Evento: EMBRAPII | BNDES | 

Transformação Digital
Data: 21 de junho de 2022 – das 

14h às 18h
Local: Federação das Indústrias 

do Estado de Santa Catarina (FIESC)
Endereço: Rodovia Admar Gon-

zaga, 2765 - Florianópolis/SC

Fonte: Comunicação - FIESC



4 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |17 de junho de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Força Tarefa das Águas

Nesta sexta-feira(17), o Gover-
no Federal, por meio da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), assinou 
uma ordem de serviço para a perfu-
ração de 2 mil poços artesianos em 
166 municípios do estado. Cerca de 
450 mil pessoas serão benefi ciadas 
com a iniciativa. Além disso, a Fu-
nasa vai instalar 200 dessalinizado-
res no Rio Grande do Norte. A ação 
integra a Força-Tarefa das Águas, 
implementada pelo Governo Fede-
ral para levar recursos hídricos para 
a população nordestina. O Incra, 
órgão ligado ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
entregou, de 2021 até o momento, 
2,7 mil títulos de terra, sendo 1,7 mil 
defi nitivos e mil provisórios.

Acordo reforça compromisso 
do Governo Federal com o 

transporte de baixo carbono
Alinhados à necessidade glo-

bal de reduzir as emissões de gás 
carbônico na atmosfera, o Governo 
Federal, por meio do Ministério da 
Infraestrutura, e o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), 
assinaram um acordo que demonstra 
o interesse de ambas as partes no de-
senvolvimento sustentável do setor 
de infraestrutura de transportes.

A cooperação técnica não-re-
embolsável para a “Mudança Modal 
para Transporte de Carga e Passa-
geiros de Baixo Carbono no Brasil” 
tem como objetivo apoiar o gover-
no brasileiro na implantação de um 
plano nacional que vai incentivar o 
baixo carbono no setor. A medida 
será possível por meio da atualiza-
ção do Plano Nacional de Logística 
2035(PNL 2035), e do desenvolvi-
mento dos planos gerais de ações 
públicas e parcerias, no contexto do 
Planejamento Integrado de Trans-
portes. Para que a cooperação seja 
viável, o BID busca fi nanciamen-
to do Programa de Infraestrutura 
Sustentável do Reino Unido (UK 
Sustainable Infrastructure Program 
– UKSIP), mecanismo subsidiado 
pelo governo do Reino Unido para 
fi nanciar o desenvolvimento de in-
fraestrutura de baixo carbono no 
Brasil, na Colômbia, no Peru e no 
México, catalisando recursos priva-
dos para investimentos críticos, em 
consonância com os objetivos des-
ses países para o cumprimento do 
Acordo de Paris. 

Guaramirim - Projeto da Saúde 
para os idosos

Após um hiato de dois anos e 
três meses, o projeto Vida Ativa na 
Terceira idade, da Prefeitura de Gua-
ramirim, volta a realizar os encon-
tros presenciais. A ação, idealizada 
pela Secretaria de Saúde, busca pro-
porcionar atividade física, acesso à 
informação e socialização a pessoas 
com mais de 60 anos. Atualmente, o 
grupo conta com 457 idosos inscri-
tos. A primeira atividade acontece 
na próxima segunda-feira (20). A 
ação tem como principal objetivo 
promover envelhecimento saudável 
aos idosos guaramirenses, com foco 
na promoção da saúde, mobilidade e 
resistência física dos participantes, 
priorizando também a integração e a 
socialização do grupo. O resultado é 
a consequente manutenção da capa-
cidade física, funcional e cognitiva, 
a diminuição de casos de depressão 
e a melhoria do bem-estar e da auto-
estima dos idosos. Inscrições podem 
ser feitas diretamente na Secretaria 
de Saúde ou pelo (47) 3373-4121.

Governo Federal lançou 
plataforma que centrali-
za base de dados ambien-

tais
O Governo Federal, por meio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), lançou um novo sistema de 
informações ambientais pela internet. A 
Plataforma de Análise e Monitoramen-
to Geoespacial da Informação Ambien-
tal (Pamgia) traz dados geográfi cos em 
larga escala que vão subsidiar gestores 
e técnicos nas ações de planejamento, 
prevenção e combate a crimes ambien-
tais na Amazônia Legal, além de zelar 
pelos demais biomas e águas do país. A 
Pamgia integra dados de quase 70 ba-
ses, espalhadas por cinco diretorias do 
Ibama. Antes, para acessar os dados, era 
preciso entrar em cada um dos sistemas. 
Com a execução do novo projeto, áreas 
de fi scalização, emergências ambien-
tais, recuperação de áreas degradadas, 
uso dos recursos fl orestais, controle de 
emissão de resíduos, Cadastro Técnico 
Federal (CTF) e licenciamento ambien-
tal, por exemplo, foram integradas e tra-
zem maior transparência dos dados. Ao 
todo, a plataforma única traz informa-
ções de 13 temas de atuação do Ibama. 
A plataforma também contém painéis, 
relatórios quantitativos e mapas inte-
rativos, sendo uma resposta à reestru-
turação da administração dos dados de 
Sensoriamento Remoto e informações 

geoespaciais no Ibama. A Pamgia pode 
ser acessada pelo computador, no ende-
reço pamgia.ibama.gov.br, e por aplica-
tivo em smartphones e tablets. 

A plataforma traz também a locali-
zação das 72 unidades do Ibama espa-
lhadas pelo país, além de acesso à Bi-
blioteca Digital de Meio Ambiente.

Jaraguá - acesso ao Morro Boa 
Vista continua interditado
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 

por meio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, reforça 
que o acesso ao Morro Boa Vista (das 
Antenas) está interditado ao público 
devido às obras de pavimentação em 
concreto da estrada JGS 453 – Estra-
da Hilda Spezia. Por segurança, a in-
terdição ocorre após a Chiesetta Al-
pina. A Secretaria tem observado que 
muitas pessoas estão desrespeitando 
esta orientação, acessando o pico 
onde acontecem as obras, inclusive, 
depredando o guarda corpo provisó-
rio e se arriscando para tirar fotos na 
borda da estrutura. 

Servidores da Saúde recebem 
capacitação

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
por meio do Sistema Ensino, Saúde 
e Comunidade, tem promovido uma 
série de encontros com os servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde. O 
objetivo é capacitar os trabalhadores, 
sobre o Contrato Organizativo Ação 
Pública Ensino Saúde – COAPES.

A capacitação intitulada “Co-
nhecendo o COAPES” foi ofereci-
da, primeiramente, aos servidores da 
saúde, em todas as esferas de traba-
lho e, posteriormente, estendida aos 
servidores municipais e comunidade 
em geral, para que todos conheçam, 
acompanhem e participem do pro-
cesso que viabilizou o Curso de Me-
dicina em Jaraguá do Sul, que hoje 
conta com 150 alunos/ano.

1º Patina Jaraguá acontece neste 
domingo

O primeiro Patina Jaraguá, evento 
criado pela patinadora Camila França, 
com o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, já é conside-
rado sucesso, somente pelo número de 
inscritos, que já passa de 110. De acordo 
com a organizadora, 98 inscrições foram 
feitas até a noite de terça-feira (14). O 
prazo para inscrições termina nesta sex-
ta-feira (17). Do total de inscritos, mais 
de 30 patinadores são de outros municí-
pios, como Curitiba, Florianópolis Join-
ville e São Bento do Sul.

A concentração do 1º Patina Jara-
guá será a partir das 9h, no estaciona-
mento do mercado Fort Atacadista, no 
Bairro Vila Baependi. De lá, os patina-
dores seguem pela ciclovia até a Rua 
Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 
onde serão acompanhados por batedo-
res. O grupo retorna para a ciclovia na 
Rua Rinaldo Bogo até o Parque da Via 
Verde, onde haverá um piquenique no 
gramado em frente ao palco. Uma equi-
pe da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer estará trabalhando no 
apoio, com o fornecimento de água aos 
participantes. Tendas e equipamento 
de som serão montados na chegada, no 
Parque Via Verde. Estão confi rmadas as 
presenças de vários grupos organizados 
de patinadores, entre eles, a equipe ja-
raguaense de hockey, os Aliens Roller 
Hockey. Muito comum, principalmente 
nas capitais, onde acontecem esses pas-
seios chamados de "Urban", inclusive 
com eventos noturnos, tudo indica que 
a moda vai pegar em Jaraguá do Sul e 
já tem até perfi l no instagram: @patina-
jaragua.

Banheiro em frente à Chiesetta 
Alpina é depredado

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 
meio da Diretoria de Administração, 
informa: um dos banheiros que estão 
sendo instalados no estacionamento 
em frente a Chiesetta Alpina, no Mor-
ro Boa Vista, foi depredado. O fato foi 
constatado na manhã desta sexta-feira 
(17). As obras para instalação da estru-
tura, que visa atender os visitantes de 
um dos principais pontos turísticos do 
Município, não foram concluídas. Ain-
da é necessária a instalação de água, 
esgoto, energia elétrica além de rampa 
de acesso, antes da liberação para uso. A 
Diretoria de Administração adianta que 
será registrado um boletim de ocorrên-
cia junto à Delegacia de Polícia Civil da 
Comarca para apuração dos fatos.

Guaramirim - Cabide Solidário - 
Campanha do agasalho

Neste ano, entre os dias 10 de junho 
e 31 de julho, Guaramirim realiza a 2ª 
edição da Campanha Cabide Solidário. 
Os pontos de coleta estão espalhados 
pela cidade, para arrecadar, especial-
mente, agasalhos, meias, luvas, toucas e 
cobertores. A campanha é realizada pela 
Prefeitura de Guaramirim, em parceria 
com o Rotaract.

Neste ano os pontos de coleta são 
a Prefeitura, a Biblioteca, o Sesi/Senai, 
o Seleto Esporte Clube, o Projeto Pes-
car, o Cedup, a Unisociesc Jaraguá do 
Sul, a Agromirim Agropecuária, a Gyst, 
a Marketing Estampas e Bordados, a 
Angela e Claudia Hair Studio, a Daiane 
Raupp Fotografi a , e a Wake Perso-
nal Academia.
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Espaço SAÚDE

Avanço na Saúde: fi la 
para cirurgias ginecológi-

cas quase zerada
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
está avançando de forma signifi cativa 
no cronograma de cirurgias ginecoló-
gicas. Nos últimos nove meses foram 
feitas mais de 1.300 avaliações para os 
procedimentos e realizadas mais de 400 
cirurgias.

Segundo o secretário de Saúde, Al-
ceu Gilmar Moretti, a fi la de espera, que 
já chegou a ter mil pessoas aguardando, 
atualmente, tem apenas 33 pacientes es-
perando para avaliação. “É uma grande 
vitória. A equipe médica aderiu à causa 
e conseguimos um grande progresso no 
fl uxo de cirurgias ginecológicas”, co-
menta.

De acordo com a gerente de Audi-
toria e Controle da Secretaria Municipal 
de Saúde, Elisabeth Bachmann, para re-
alizar o procedimento, são cerca de 119 
pacientes aguardando para liberação e 
tramitação pré-operatório.

Na tarde dessa segunda-feira (13), 
o secretário de Saúde, acompanhado da 
gerente de Auditoria e Controle, estive-
ram no Hospital Jaraguá conversando 
com os profi ssionais que atuam nas ci-
rurgias ginecológicas a fi m de verifi car 
de perto o andamento dos procedimen-
tos.

Conforme a Secretaria de Saúde, os 
33 pacientes que aguardam para avalia-
ção serão chamados em breve.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Jara-
guá do Sul

Secretaria instala Sala de 
Situação para acompa-

nhamento da emergência 
em Saúde

Para monitorar as ações que es-
tão sendo realizadas frente a emer-
gência em saúde do Estado de Santa 
Catarina, decretada no dia 3 de ju-
nho, será publicada nesta sexta-feira 
a portaria que institui a instalação da 
Sala de Situação.

Este ambiente de trabalho será 
composto pelo gabinete da SES e su-
perintendências; pelo Ministério Pú-
blico (MP-SC) e Ministério da Saúde 
(MS), além dos Conselhos Estadual 
de Saúde (CES) e das Secretarias 
Municipais de Saúde (COSEMS).

O Governo do Estado, por meio 
da SES, está trabalhando em diferen-
tes áreas de atuação, divididas em: 
prevenção, aporte fi nanceiro para a 
atenção primária por meio de con-
vênios com os municípios e investi-
mentos na ampliação de leitos.

Os valores repassados aos entes 
municipais visam a ampliação do en-
frentamento à dengue e as doenças 
respiratórias, por meio da aquisição 
de medicamentos, equipamentos e 
materiais permanentes, além do cus-
teio de horas trabalhadas por profi s-
sionais de saúde, entre outras ativida-
des. O acompanhamento em tempo 
real das ações será realizado pelo ga-
binete e superintendências, que farão 
parte da Sala de Situação.

Além disso, serão realizadas, a 
cada 14 dias, reuniões com o grupo 
ampliado, promovendo discussões e 
a atualização das ações prevista e já 
realizadas.

Fonte:AsCom - Secretaria de Es-
tado da Saúde – SES

Jaraguá do Sul cresce 
como polo de ensino na 

área da Saúde

Em 2018 foi assinado o contra-
to com a Faculdade Estácio para o 
curso de Medicina e em 2021 com 
as demais instituições de ensino 
abrangendo as multiprofi ssões da 
área da saúde

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
vem ao longo dos últimos anos, 
avançando de forma signifi cativa na 
integração entre serviço e ensino. 
A busca para trazer a Faculdade de 
Medicina para a cidade, que iniciou 
em 2016, vem fortalecendo ainda 
mais este processo, transformando o 
Município em um polo estudantil na 
área da saúde.

Segundo lembra a diretora de 
Saúde de Jaraguá do Sul, Sílvia Bo-
natto, todos os cursos de formação 
acadêmica na área da saúde têm a 
obrigatoriedade de o aluno passar 
pela saúde pública antes da forma-
ção. Isso está regulamentado na Lei 
Federal nº 8080/1990. “Antes mes-
mo de existir a faculdade de medi-
cina aqui, o Município já abria as 
portas das unidades de saúde para 
receber os alunos. Só crescemos 
neste ponto com o passar dos anos”, 
comenta.

Para o fortalecimento do Muni-
cípio como polo estudantil na área 
da saúde, a Prefeitura de Jaraguá do 
Sul, por meio da Secretaria de Saú-
de, lançou a sua marca: o Sistema 
Integrado de Práticas no SUS (SIP 
SUS). “A presença de acadêmicos 
na área da saúde vai estar cada vez 
mais presente. Como exemplo temos 
a Farmácia Básica Integrada com 
ação de servidores efetivos e alunos 

e a Policlínica II com esta mesma es-
trutura de profi ssionais. Além disso, 
temos vários outros pontos da Saúde 
se adaptando para receber estes es-
tudantes”, afi rma o secretário Alceu 
Gilmar Moretti.

Coapes
O Contrato Organizativo de 

Ação Pública Ensino Saúde (Co-
apes), também é um exemplo des-
se trabalho. Composto por gesto-
res municipais e estaduais do SUS, 
instituições de ensino que possuem 
curso de graduação na área da saúde, 
hospitais e programas de residência 
médica e multiprofi ssional, possibi-
lita discutir e qualifi car a inserção 
de estudantes na rede municipal de 
saúde, integrando ensino e serviço.

Em 2018 foi assinado o contrato 
com a Faculdade Estácio para o cur-
so de Medicina e em 2021 com as 
demais instituições de ensino abran-
gendo as multiprofi ssões da área da 
saúde.

Fonte: AsCom – Prefeitura de 
Jaraguá do Sul - Fotos: Faculdade 
Estácio
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14º BPM recebe reforço 
para o combate à crimi-

nalidade
Nesta quarta-feira (15), o presiden-

te da Associação Amigos da Seguran-
ça Pública de Jaraguá do Sul e Região, 
Álvaro Leithold, efetuou a entrega de 
quatro miras holográfi cas e dois magni-
fi cadores para o 14º Batalhão de Polícia 
Militar, de Jaraguá do Sul.

As miras holográfi cas Horus tipo 
“red dot”, para tiro instintivo, além de 
compatível com diferentes calibres, pos-
sui um sistema de iluminação baseado 
em tecnologia LED que fornece segu-
rança ocular aos usuários. 

Os magnifi cadores, do tipo MXT3, 
tem a capacidade de estender o alcance 
e precisão dos disparos, sendo utilizados 
em conjunto com as miras holográfi cas e 
sem a necessidade de remover o conjun-
to de pontaria padrão da arma.

Os equipamentos foram adquiri-
dos com investimento de R$ 36,8 mil, 
e serão usados para auxiliar e reforçar o 
armamento policial na região atendida 
pelo 14º BPM.

O evento de entrega dos equipa-
mentos pelo presidente da Associação, 
Álvaro Leithold, foi prestigiado pela 
presença do comandante do 12º Coman-
do Regional de Polícia Militar, Coronel 
PM Alessandro José Machado, do co-
mandante do 14º BPM, tenente-Coronel 
PM Valdeci Oliveira da Silva, do sub-
-comandante do 14º BPM, Major PM 
Edson de Jesus da Silva, do comandante 
do PPT do 14º BPM, Capitão PM An-
derson Andrey, além de outros Policiais 
Militares.

Enquanto as quatro miras novas se 
juntam a outras nove que o 14º BPM já 
dispõe, os magnifi cadores são os primei-
ros que o 14º BPM passa a contar. As 
miras serão utilizadas por guarnições 
de Jaraguá do Sul e de Guaramirim, e 
os magnifi cadores serão utilizados pelo 
Pelotão de Patrulhamento Tático.

Você sabe o que signifi ca 
Violência Moral? 

Calúnia, injúria, difamação, xin-
gamento ou humilhação em público, 
falsa acusação. Todas essas condutas 
são consideradas violência moral e, 
de forma ampla quando praticadas 
contra a mulher, se enquadram em 
violência doméstica e familiar.

A calúnia é quando o agressor 
afi rma falsamente que a mulher pra-
ticou um crime que ela não cometeu. 
Difamação é quando o agressor atri-
bui à mulher fatos que sujam sua re-
putação. E injúria, quando ofende a 
dignidade da mulher.

Alguns exemplos práticos para 
este tipo de violência:

- Acusar a mulher de traição;
- Emitir juízos morais sobre a 

conduta;
- Fazer críticas mentirosas;
- Expor a vida íntima;
- Rebaixar a mulher por xinga-

mentos que prejudica sua índole;
- Desvalorizar a vítima pelo seu 

modo de vestir.

Se você conhece alguém que 
passa por este tipo de situação, en-
tre em contato com as autoridades e 
denuncie!

Fonte: Procuradoria da Mulher Câ-
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul

Nutricionistas da rede 
estadual prezam pela 

qualidade da alimentação 
escolar 

Desde o início do ano letivo, uma 
equipe de bibliotecários, nutricionistas, 
psicólogos e assistentes sociais foi con-
tratada de forma inédita para atuar na 
rede estadual de ensino. São 244 profi s-
sionais que estão trabalhando no órgão 
central da Secretaria de Estado da Edu-
cação (SED) e nas 36 Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) para 
qualifi car e ampliar a atuação pedagógi-
ca junto às escolas da rede estadual.

A equipe de 59 nutricionistas atua 
no acompanhamento dos contratos de 
alimentação escolar das 1.053 unidades 
da rede. O trabalho inclui o suporte às 
escolas em ações como: elaboração das 
receitas que compõem o cardápio, su-
pervisão das atividades de higienização 
de ambientes, armazenamento de ali-
mentos, equipamentos e utensílios das 
escolas, além de atividades de Educação 
Alimentar e Nutricional para a comuni-
dade escolar.

Outra atribuição dos profi ssionais 
é prezar pelo respeito aos hábitos e à 
cultura alimentar de cada localidade. 
A nutricionista da SED, Carolina Dias 
Moriconi, explica que a equipe busca 
incluir no cardápio alimentos das regi-
ões de Santa Catarina, como o pinhão, 
no preparo de refeições salgadas e da fa-
rinha de milho, preparo de bolo de fubá 
e polenta. 

Para a composição dos cardápios, 
os alimentos são escolhidos cuidado-

samente, conforme o período em que 
são produzidos no estado, incluindo a 
aquisição de alimentos da Agricultu-
ra Familiar. “Nesse caso, é reforçada a 
priorização da produção local de cada 
região. No processo, a seleção leva em 
conta o trajeto do alimento mais curto 
até a unidade escolar, garantindo uma 
alimentação escolar de qualidade e que 
respeita o ambiente e a cultura local”, 
destaca ela.

Cardápios adaptados
A elaboração de cardápios diferen-

ciados para estudantes com diabetes, 
alergia alimentar (glúten, proteína do 
leite), intolerância à lactose também faz 
parte do trabalho da equipe, em atendi-
mento à legislação. Assim, os gestores 
das escolas informam a Coordenadoria 
Regional sobre alunos com restrições 
ou condições de saúde específi cas, en-
caminhando a declaração médica no 
Sistema de Gestão Educacional de San-
ta Catarina (Sisgesc). 

“Em conjunto com as equipes das 
Coordenadorias conseguimos realizar 
um planejamento que atenda às necessi-
dades locais, adequando cada cardápio 
para respeitar as necessidades alimenta-
res especiais”, destaca a nutricionista da 
SED, Sílvia Letícia Alexius.

A EEB Ivo Silveira, de Palhoça, 
serve cerca de 1.000 refeições por dia 
nos três turnos. Um dos cardápios pre-
parados na última semana contou pela 
manhã com salada de frutas, iogurte, 
aveia e mel. No almoço, a equipe de co-
zinheiras preparou risoto de frango, sa-
lada de cenoura e acelga, além de uma 
fruta como sobremesa. Para diabéticos 
a orientação é a substituição do arroz 
branco por integral. Para o lanche da 
tarde foi servido café com leite, biscoi-
to salgado integral e doce de banana e 
maçã. Já a refeição da noite contou com 
sopa de macarrão com feijão, carne em 
cubos, cenoura, chuchu, abóbora e duas 
fatias de pão integral. 

Exemplo de educação nutricional
A promoção de hábitos alimen-

tares saudáveis ainda na fase escolar 
é uma das principais estratégias de 
prevenção e combate à alta preva-
lência de doenças crônicas e obesi-
dade. 

A proposta foi adaptada da ofi ci-
na produzida pelo Slow Food Brasil, 
um movimento que se opõe ao Fast 
Food, à globalização da alimentação 
e à perda dos hábitos alimentares 
regionais. De acordo com a nutri-
cionista, a intenção foi capacitar os 
professores para que sejam multi-
plicadores de ações de educação ali-
mentar e nutricional com os alunos. 

Fonte: AsCom - Secretaria de 
Estado da Educação – SED
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Serviços do Governo do Estado 
poderão ser digitalizados

Uma das principais metas de 
gestão do governador Carlos Moisés 
está perto de se tornar realidade. Até 
o fi m do ano, todos os serviços que 
podem ser prestados pelo Governo 
de Santa Catarina de modo digital, 
ou seja, que podem ser acessados 
pelo cidadão por meio dos celulares 
ou computadores, estarão digitaliza-
dos. O processo foi iniciado nos pri-
meiros meses do governo, em 2019. 
Já no primeiro semestre daquele ano 
aconteceu a transição dos processos 
internos para o formato digital, com 
a implementação do projeto Governo 
Sem Papel. Em seguida foi lançado o 
portal SC.GOV.BR, que reúne todas 
as iniciativas para tornar a prestação 
de serviços mais simples e sem bu-
rocracia. Por meio da Diretoria de 
Tecnologia e Inovação (Diti) da Se-
cretaria de Estado da Administração 
(SEA), tudo que está listado na Carta 
de Serviços ao cidadão foi revisado. 
Dos 334 serviços digitalizáveis, 76% 
já são oferecidos de forma digital, 
restando 99 a serem transformados 
até o fi m do ano. Equipes denomi-
nadas Células de Digitalização fo-
ram criadas para trabalhar nos pró-
prios órgãos responsáveis por cada 
um desses serviços, contando com o 
apoio técnico do Centro de Informá-
tica e Automação do Estado de Santa 
Catarina (Ciasc). O trabalho de digi-
talização estadual tem sido realizado 
com a importante parceria do GOV.
BR. A plataforma digital do governo 
federal brasileiro tem sido aprovei-
tada pelo Governo SC, em especial 
para a identifi cação e reconhecimen-
to do cidadão. Por meio do portal do 
Governo Federal, garante-se a auten-
ticidade do acesso do interessado na 
prestação do serviço. Já são mais de 
4 milhões de catarinenses com a sua 
conta GOV.BR. “Até o fi nal do ano, 
todo o serviço prestado pelo Gover-
no do Estado que pode ser realizado 
por meio digital será oferecido dessa 
forma ao cidadão catarinense”, ex-
plica o secretário de Estado da Ad-
ministração de Santa Catarina, Jorge 
Eduardo Tasca.

Viaduto Itajaí-Brusque  
A Secretaria de Estado da Infra-

estrutura e Mobilidade anunciou esta 
semana o investimento de R$ 35 mi-
lhões para a construção do viaduto 

entre a Rodovia Antonio Heil (SC-
486) e a BR-101, principal ligação 
entre as cidades de Itajaí e Brusque. 
Atualmente, a região sofre com en-
garrafamentos crônicos, tanto para 
quem chega em Itajaí quanto para 
quem se desloca em direção a Brus-
que.  A construção do viaduto faz 
parte do projeto de duplicação da An-
tônio Heil, concluída em 2020. Na 
última terça-feira, 14, foi assinada a 
ordem de serviço para os trabalhos, 
com prazo de conclusão de 18 meses. 

 Fiesc (1) 
A Escola de Negócios da Fiesc 

está ampliando a parceria com a Nova 
School of Business, faculdade de 
economia de Lisboa (Portugal), con-
siderada uma das maiores referências 
mundiais. Além de desenvolver solu-
ções na área de educação executiva, 
como programas Master of Business 
Administration (MBA) e Master in 
Business Reinvention (MBR), a co-
operação entre as entidades resultará 
na extensão das duas escolas de ne-
gócio em ambos os continentes. A 
formalização da cooperação entre as 
entidades ocorre em setembro.

Fiesc (2) 
Para consolidar-se e dar robustez 

à formação de lideranças, a Federa-
ção das Indústrias lançou a Escola 
de Negócios Fiesc, que deve abrir as 
portas no segundo semestre. A inicia-
tiva conta com investimentos de R$ 
15 milhões e ocupará o primeiro an-
dar da sede da entidade, em Florianó-
polis. A escola é uma comunidade de 
aprendizagem de ‘empresários para 
empresários’, com o objetivo de re-
criar e viabilizar negócios, atraindo e 
retendo capital e talentos, por meio 
de parcerias com especialistas e es-
colas internacionais de negócios.

Câncer
Os deputados estaduais aprova-

ram por unanimidade o projeto de lei 
(PL) que permite o repasse de recur-
sos do Fundo Estadual de Saúde às 
redes femininas de combate ao câncer 
dos municípios catarinenses. O PL 
17/2022, de autoria da deputada Ada 
de Luca (MDB), permite os repasses 
serão feitos por meio de convênio, 
estando restritos às unidades da rede 
feminina legalmente constituídas e 
detentoras de declaração de utilidade 
pública. Atualmente, 71 municípios 

contam com a rede, com quase 4 mil 
voluntárias, responsáveis por 100 
mil atendimentos ao ano.

Fiesc intensifi ca parceria SC-
Itália

A missão empresarial à Itália, re-
alizada pela a Federação das Indús-
trias (Fiesc) intensifi cou parcerias 
com a Universidade de Bolonha e 
com entidades ligadas ao ecossiste-
ma de inovação e design da Emília-
-Romanha, no norte do país europeu. 
O grupo, liderado pelo presidente da 
Federação, Mario Cezar de Aguiar, 
teve encontro com representantes 
de instituições de educação, tecno-
logia e inovação, além de empresas 
de segmentos como o metalúrgi-
co, móveis e construção. Em artigo 
publicado no site da Fiesc, Aguiar 
detalhou os avanços da missão: “A 
missão técnica à Emília-Romanha, 
entre 6 e 10 de junho, foi marcada 
por algumas importantes descober-
tas, algumas confi rmações do que já 
se imaginava e algumas surpresas”, 
escreveu o presidente da Federação.  
“A Itália possui um PIB per capita 
quatro vezes maior que o do Brasil, 
uma participação da indústria no 
PIB bem acima da média e uma taxa 
de exportação em relação ao PIB 
duas vezes maior que a brasileira, 
além de uma taxa de exportação per 
capita quase doze vezes a do Brasil. 
A região da Emília-Romanha man-
tém um PIB per capita quatro vezes 
maior que o de Santa Catarina. Ape-
sar de SC ter uma das maiores taxas 
de participação da indústria no PIB 
(26%), a Emília-Romanha atinge 
34%”, reforçou. “Neste sentido, a 
missão foi particularmente relevante 
para o programa Reinventa-SC, por 
confi rmar que temos diversos tipos 
de países com realidades e resulta-
dos diversos em relação ao Brasil: 
1) há países que possuem realida-
de e resultados muito superiores ao 
Brasil há décadas ou até séculos, tais 
como Alemanha, Japão, Holanda e 
EUA; 2) em alguns países tínhamos 
uma realidade semelhante que se 
tornou diferente mais recentemen-
te, com resultados ainda mais dife-
rentes, como Israel, Coréia do Sul, 
Singapura, Irlanda e China; 3) em 
outros países a situação é semelhan-
te e os resultados também, tais como 
Colômbia, Argentina, México, Egito 
e Turquia”, completou. 

Rota da Cachaça 
O sonho de mais de 60 anos se tor-

nou realidade esta semana. O trecho de 
cinco quilômetros pavimentado na Rota 
da Cachaça, em Luiz Alves, no Vale do 
Itajaí, recebeu investimento de R$ 3,3 
milhões do Governo do Estado, numa 
obra realizada pela prefeitura, e virou 
realidade para os produtores locais. Ao 
todo, são dez alambiques espalhados 
por diversas regiões de Luiz Alves, co-
lecionando premiações nacionais e in-
ternacionais, como o de Adolar Wruck, 
que vende até para a Alemanha.  Mais 
um ponto turístico de Santa Catarina.

Madre Tereza
O Governo do Estado anunciou, 

em Itajaí, a fi nalização do repasse de 
R$ 40 milhões para o Hospital Marie-
ta Konder Bornhausen. O Complexo 
Madre Teresa contará com Urgência e 
Emergência, Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI), Ambulatório, Banco de 
Leite, 241 leitos de internação, 20 leitos 
de UTI Adulto e 10 de UTI Neonatal, 10 
leitos de Unidade de Cuidados Intensi-
vos (UCI), 12 salas cirúrgicas sendo 3 
obstétricas, Central de Materiais Esteri-
lizados (CME) e Unidade de Alta Com-
plexidade Oncológica (Unacon).

Parques
O Programa de Concessão de Par-

ques de Santa Catarina teve a sua pri-
meira audiência pública realizada em 
Campos Novos, no Meio-Oeste. No 
encontro foi discutida a concessão de 
serviços turísticos no Parque Estadual 
Rio Canoas (PAERC). As audiências 
ocorrem para complementar a consulta 
pública, que antecede a publicação do 
edital de licitação e são essenciais para 
apresentar as propostas às autoridades 
locais e comunidade. O público em ge-
ral pôde acompanhar a transmissão ao 
vivo pelo canal do Governo do Estado 
no YouTube. 

Novo tempo
Para a deputada Paulinha (Pode-

mos), o que está acontecendo em Santa 
Catarina é além da política. Para ela, é 
uma nova história que está sendo escri-
ta, trazendo dignidade e liberdade para 
os catarinenses de todos os 295 municí-
pios. “E o tempo vai mostrar esse novo 
caminho”, avaliou, ao comentar que não 
são apenas recursos que o Governo do 
Estado está empreendendo por todo o 
Estado.  “Estamos falando de um mar de 
oportunidades para a nossa gente, sur-
gindo com a realização de sonhos que 
pareciam inalcançáveis”.
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Espaço do Campo

Brasil - recorde na 
produção agrícola
A expectativa é de um novo recorde 

na safra de grãos 2021/2022, tanto nas 
estimativas da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) quanto do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

No caso da Conab, o 9º Levanta-
mento da Safra de Grãos, divulgado na 
quarta-feira (08/06), aponta para uma 
produção estimada em 271,3 milhões 
de toneladas. O volume representa um 
aumento de 6,2% sobre a temporada an-
terior, o que signifi ca cerca de 15,8 mi-
lhões de toneladas. Já o 5º Levantamen-
to Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA), divulgado pelo IBGE também 
na quarta-feira, prevê uma produção 
recorde de cereais, leguminosas e olea-
ginosas estimada em 263 milhões de to-
neladas, 3,8% acima da obtida em 2021, 
quando foram colhidos 253,2 milhões 
de toneladas de grãos

Fonte: Agência Brasilt

Portaria do IMA possibi-
lita renovação automática 

de todo licenciamento 
ambiental em Santa Ca-

tarina
O Governo do Estado, por meio do Ins-

tituto do Meio Ambiente (IMA), publicou 
uma portaria que possibilita a renovação au-
tomática de todas as Licenças Ambientais de 
Operação (LAO) e Autorizações Ambientais 
(AuA), a partir de agora. A medida visa fa-
cilitar e dar mais agilidade ao andamento de 
empreendimentos em Santa Catarina, inde-
pendente da atividade e do estudo ambiental.

O avanço faz parte do SC Mais Con-
fi ança, o programa catarinense de desburo-
cratização e simplifi cação de serviços pú-
blicos e processos internos do Governo do 
Estado. A iniciativa, lançada em agosto de 
2021 pelo governador Carlos Moisés, reúne 
uma série de ações voltadas a facilitar a vida 
do empreendedor e do cidadão.

O presidente do IMA, Daniel Vinicius 
Netto, destaca que o licenciamento ambien-
tal é uma das etapas mais importantes para 
operacionalização dos projetos, pois alinha 
os empreendimentos com as leis e garante 
que sua atuação será sustentável e atenta ao 
meio ambiente. 

De acordo com o texto publicado nesta 
quarta-feira, 15, no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE), os pedidos de renovação automática 
de licenças ambientais deverão ser solicita-
dos para projetos que já possuem LAO ou 
AuA. 

A Portaria 109/2022, que já está em vi-
gor, estabelece ainda que os documentos a 
serem apresentados pelo solicitante devem 
estar em conformidade com as instruções 
normativas do IMA, desde que não envolva 
ampliação do empreendimento, revisão das 
condicionantes ou qualquer alteração da ati-
vidade.

O empreendimento ou atividade tam-
bém não poderão apresentar qualquer irre-
gularidade ambiental e devem ter cumprido 
todas as condicionantes no prazo de valida-

de da licença a ser renovada.
Importante ressaltar que os pedidos de 

renovação de LAO ou AuA em andamento 
podem permanecer com a análise tradicio-
nal ou migrar para o modelo automático, 
devendo neste caso o optante declarar no 
Sistema Informatizado do IMA. 

As LAOs e AuA com a renovação auto-
mática serão submetidas a rigorosa auditoria 
e fi scalização ambiental, em procedimentos 
defi nidos pelo IMA. Esta portaria substitui a 
Portaria IMA 107/2022.

Fonte: Assessoria de Imprensa IMA-
-Instituto do Meio Ambiente de Santa Ca-
tarina

Com permanência do La 
Niña, inverno deve ter 

chuvas abaixo da média 
no Sul e no Sudeste
O inverno começa às 06h14 da terça-

-feira(21 de junho), e termina às 22h04 da 
quinta-feira(22 de setembro). Segundo o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 
neste ano, a ação do fenômeno La Niña 
deve persistir durante todo o inverno, com 
tendência de potencializar as chuvas nas 
regiões Norte e Nordeste e reduzir a pos-
sibilidade de chuvas mais intensas no Sul e 
no Sudeste. 

Além de uma menor incidência de ra-
diação solar, a estação caracteriza-se tam-
bém, pelas massas de ar frio, vindas do sul 
do continente, que provocam queda acentu-
ada da temperatura, podendo ocasionar: for-
mação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e 
no estado do Mato Grosso do Sul; queda de 
neve nas áreas serranas e planaltos da Re-
gião Sul; e episódios de friagem nos estados 
do Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul 
do Amazonas.

Durante a estação, em função das in-
versões térmicas no período da manhã, 
são comuns as formações de nevoeiros e/
ou névoa úmida nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, com redução de visibilidade, 
impactando especialmente em estradas e ae-
roportos.

Com a redução das chuvas em grande 
parte do país nesta época do ano, tem-se a 
diminuição da umidade relativa do ar, favo-
recendo o aumento da incidência de quei-
madas e incêndios fl orestais, bem como au-
mento de doenças respiratórias.

O inverno em 2022 no Brasil:

Região Norte
Para a Região Norte, a previsão 

indica chuvas acima da média, princi-
palmente sobre a faixa norte da região. 
A temperatura deverá permanecer aci-
ma da média em grande parte da região. 
Não está descartada a ocorrência de 
eventuais episódios de friagens nesta 
região, devido à passagem de massas de 
ar frio mais continentais.

Região Nordeste
Indicação de chuvas acima da média 

para toda a faixa próxima ao litoral nordes-
tino, em função dos impactos da La Niña e 
também do padrão de águas mais aquecidas 
próximo à costa. No oeste da Bahia e no sul 
do Piauí e do Maranhão, as chuvas poderão 
ser próximas da média, sendo que estas áre-

as já se encontram em seu período menos 
chuvoso. Segundo a previsão, neste inverno 
haverá o predomínio de temperaturas próxi-
mas e acima da média em grande parte da 
região. 

Região Centro-Oeste
Na Região Centro-Oeste, o período 

seco já teve início e a tendência é de dimi-
nuição da umidade relativa do ar nos próxi-
mos meses, indicando alta probabilidade de 
chuvas dentro e abaixo da faixa climatoló-
gica em grande parte da região, exceto em 
áreas pontuais no sudoeste do Mato Grosso 
do Sul e noroeste do Mato Grosso, onde as 
chuvas poderão ser ligeiramente acima da 
média. As temperaturas deverão permane-
cer acima da média, devido a permanência 
de massas de ar seco e quente, principal-
mente nos meses de agosto e setembro. Em 
algumas localidades do leste do Mato Gros-
so do Sul e sul do Mato Grosso, as tempe-
raturas poderão ser ligeiramente abaixo de 
seus valores, devido à passagem de algumas 
massas de ar frio mais continentais.

Região Sudeste
Assim como na Região Centro-O-

este, os meses de julho e agosto cor-
respondem ao período seco da Região 
Sudeste, especialmente no norte de Mi-
nas Gerais. A previsão para o inverno 
na região indica que as chuvas devem 
permanecer próximas ou ligeiramente 
abaixo da média, porém não se descar-
ta a ocorrência de chuvas próximas ao 
litoral da região, devido a passagem de 
frentes frias. As temperaturas devem per-
manecer acima da média em grande parte 
da região, porém não se descarta a possibi-
lidade de queda na temperatura média devi-
do à entrada de massas de ar frio, podendo 
ocorrer formação de geadas em regiões de 
altitude elevada.

Região Sul
A previsão indica o predomínio 

de chuvas abaixo da média em grande 
parte da Região Sul, em decorrência 
dos impactos do fenômeno La Niña. 
Porém, em áreas do oeste dos três es-
tados, assim como no extremo sul do 
Rio Grande do Sul, as chuvas poderão 
ocorrer próximas a ligeiramente acima 
da climatologia.

Temperaturas próximas e abai-
xo da média são previstas para grande 
parte da Região Sul, pois a incursão de 
massas de ar de origem polar, principal-
mente nos meses de julho e agosto, po-
derá provocar declínio nas temperaturas 
possibilitando a ocorrência de geadas 
em algumas localidades, especialmente 
aquelas de maior altitude. As tempera-
turas médias acima da climatologia do 
trimestre estão previstas para o norte do 
Paraná.

Fonte: AsCom do Inmet
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Esportes

Defi nidos os confrontos 
pelas oitavas da Copa do 

Brasil 2022
A CBF defi niu os confrontos, as da-

tas e horários para as oitavas de fi nal da 
Copa do Brasil 2022. Veja como fi caram 
os confrontos.

Jogos de IDA
22/06 – 19h:30: Bahia x Athle-

tico-PR, e Fortaleza x Ceará, 21h:30: 
Corinthians x Santos, e Atlético-MG x 
Flamengo

23/06 – 19h: Fluminense x Cru-
zeiro, 20h: São Paulo x Palmeiras, e 
21h:30: Goiás x Atlético-GO

30/06 – 19h: América-MG x Bota-
fogo

Jogos de VOLTA
12/07 – 21h: Cruzeiro x Fluminen-

se
13/07 – 19h: Atlético-GO x Goi-

ás, 19h:30: Ceará x Fortaleza, 20h:30: 
Athletico-PR x Bahia, 21h:30: Santos x 
Corinthians, e 21h:30: Flamengo x Atlé-
tico-MG

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

Canoinhas é a segunda 
cidade anfi triã do Trans-

catarina 2022

Depois de quatro anos, o Trans-
catarina retorna à Canoinhas (SC) 
que, pela quinta vez, será uma das 
anfi triãs deste grande encontro do 
off -road nacional. De 05 a 09 de ju-
lho, cerca de 700 pessoas estarão em 
Santa Catarina para uma aventura fo-
ra-de-estrada que começará no Vale 
dos Imigrantes, passando pelo Vale 
do Contestado e Vale dos Príncipes. 
A largada será em Fraiburgo (06), 
com chegada em Jaraguá do Sul (09); 
São Bento do Sul também acolherá a 
caravana (08). 

As inscrições para o 14º Transca-
tarina seguem abertas pelo site www.
transcatarina.com.br. As categorias 
são: rally de regularidade (Máster, 
Graduados, Turismo, Turismo Ini-
ciante e Turismo Light) e passeio 
(Passeio Expedition, Passeio Radical 
01, 02 e 03, Camping e Adventure 
01, 02 e 03). 

Para o prefeito de Canoinhas, 
Willian Godoy, quando a cidade abre 
as portas para um evento do porte 
do Transcatarina, é a oportunidade 
de certifi car e promover a qualidade 
dos serviços oferecidos aos turistas 
que visitam a região durante o ano 
inteiro. Ainda, reforça o potencial tu-
rístico e econômico local, colocando 
Canoinhas em destaque no cenário 
brasileiro. “A rede hoteleira e gastro-
nômica está preparada para mais essa 
edição e estamos prontos para a aco-
lhida dos aventureiros”. 

O Transcatarina terá aproxima-
damente 800 quilômetros e, até o 
momento, são 240 veículos inscri-
tos, com pessoas representando 14 
estados e mais de 100 munícipios. 
“Um dos nossos compromissos é di-
vulgar as potencialidades catarinen-
ses e, por meio do off -road, levamos 
os nossos participantes a lugares que 
não são comercialmente divulgados 
nas agências de turismo; proporcio-
namos experiências únicas”, disse o 
presidente do Caçador Jeep Clube, 
Bruno Gatti, ressaltando que a ca-
ravana do Transcatarina é grande, 
movimentando signifi cativamente a 
economia local. 

Mais diversão e lazer 
Canoinhas está no berço do Con-

testado e possui pontos turísticos que 
fazem alusão as várias temáticas, 
como por exemplo capelas, poços de 
São João Maria, estação ferroviária, 
ponte de ferro e praças. E tudo isso, 
regado ao bom chimarrão que aque-
ce os corações dos visitantes. “A cer-
veja artesanal também faz sucesso. E 
as propriedades rurais trazem o que 
há de melhor na agricultura, pecuá-
rias e atividades de refl orestamento. 
Vamos deixar marcado o nosso po-
tencial turístico”, destaca o prefeito.   

Realização: Caçador Jeep Clube

Fonte: Liberdade de Ideias

Transcatarina passará pelo Planalto Norte, com 
pernoite em Canoinhas - Foto/Divulgação

Foto: daniellins

Bia Haddad é a 32ª no 
ranking da WTA

Melhor tenista do Brasil nos últi-
mos anos, a paulista Beatriz Haddad 
Maia conquistou a sua melhor posição 
da carreira no ranking da WTA. Graças 
ao título conquistado no WTA 250 de 
Nottinhgam, na Inglaterra, que é pre-
paratório para Wimbledon; com isso, 
a atleta de 26 anos subiu 16 lugares na 
lista, passando a ocupar a 32ª posição.

Numa semana espetacular, ela, em 
simples, derrotou a americana Alison 
Riske, para levantar o seu primeiro tro-
féu de nível WT, se tornando a primeira 
brasileira a ser campeã em um torneio 
de grama desde Maria Esther Bueno 
em 1968. Fechando a semana, Bia foi 
campeã nas duplas. Ao lado da chinesa 

Shuai Zhang, derrotaram a americana 
Caroline Dolehide e a romena Monica 
Niculescu. 

Bia Haddad seguiu para o WTA 250 
de Birmingham, também na Inglaterra. 
A sua adversária na estreia foi a tcheca 
Petra Kvitova, ex-número 2 do mundo e 
atual 31ª do ranking, a quem venceu por 
2 x 0, com parciais 7/4 e 6/2. Em sua se-
gunda partida em Birmingham, Bia es-
tava sendo derrotada por 2x1, (6/1, 5/7, 
e 2/4), quando a partida foi suspensa por 
falta de iluminação natural. 

Foto: Reprodução/Instagram/biahad-
dadmaia

Brasileirão/2022

Brasileiras Bruna de 
Paula e Adriana de Cas-
tro são campeãs da Copa 
da França de handebol

O troféu, conquistado no sába-
do(11), selou com chave de ouro uma 
das melhores temporadas da equipe do 
Metz, que conquistou também o cam-
peonato francês sem perder nenhuma 
partida e fi cou em terceiro lugar na 
Champions League da Europa, melhor 
resultado da história do clube francês.

A vibrante torcida de Metz compa-
receu em peso e coloriu de amarelo, a 
cor predominante do clube, as arquiban-
cadas da Arena. Em meio a camisetas e 
bandeiras da torcida organizada, tam-
bém tremulava uma bandeira brasileira. 
O acessório carregado por um torcedor 
francês revelou o carinho da torcida com 
as duas brasileiras da equipe.

O Metz realizou sua melhor cam-
panha na história da Champions League 
feminina ao fi car com o terceiro lugar na 
competição, um resultado inédito para o 
clube. O time ainda conquistou o cam-
peonato francês 2021/2022 de maneira 
invicta, com 26 vitórias em 26 partidas 
disputadas.

Com contrato até o ano que vem, 
Bruna não esconde o desejo de estender 
por mais um ano a temporada na Fran-
ça, principalmente tendo como foco as 
Olimpíadas de Paris em 2024. “Ficaria 
super feliz porque é um campeonato que 
eu gosto muito e posso falar que é a mi-
nha segunda casa”, fi naliza.

A ponta-direita Adriana, conhecida 
como “Doce” é novata na França. Ela 
chegou ao Metz no meio da tempora-
da, e conseguiu em pouco tempo erguer 
dois troféus e participar da Champions 
League. “O nível da Liga francesa é bem 
mais forte do que dos países onde já jo-
guei na Europa. É muito forte e o hande-
bol aqui é mais rápido”, compara. 

As duas atletas agora se separam 
de clube, mas continuam juntas na sele-
ção brasileira, que entrou em uma nova 
fase, com a renovação do plantel, força-
da pela saída de muitas jogadoras expe-
rientes. A seleção terá pela frente o Sul 
Americano e o Pan-Americano.

Com informações RFI-Rádio Fran-
ça Internacional
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Cultura

A 32ª WinterFest traz uma programação recheada de muita comida típi-
ca, danças folclóricas, escolha de rainha, festa de rei e rainha, café colonial, 
bailes, desfi les, cervejas artesanais e muita diversão para você e sua família!

A WinterFest acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho, na Sociedade Re-
creativa Alvorada, na Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul

Ingressos antecipados para os bailes: sexta-feira R$ 20,00 e sábado R$30,00 

Ingressos para a WinterFest
Sexta e Sábado: das 11h30 até as 19h entrada gratuita 
Domingo: até as 14h00 (entrada livre), das 14h às 17h R$ 10,00 (somen-

te no local), e das 17h até fi nal R$ 20,00 (somente no local)

Ingressos antecipados: Postos Mime Matriz, Mime Barra, Mime Weg II, 
Mime Rio Cerro e Mime Marcola. Em Pomerode na Farmácia Farmalan e 
Panifi cadora Flor de Trigo; ou chave pix 83.784.546/0001-08

Bailes
Sexta-feira(17)–23h Banda Brilha Som
Sábado(18)–21h15 - Grupo Cayenne, 22h30 - Pérola Negra, e 01h - Tur-

binados da Vanera 
Domingo(19) 14h30 - Adlers Band, e 20h - Grupo Explosão 

32ª WinterFest

Contagem regressiva para os Festivais da Canção
Eventos acontecem entre os dias 22 e 25 de junho, com presença de público 

na Scar e transmissão ao vivo pelos canais da Prefeitura

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) prepara os últimos detalhes 
para o Festival Estudantil da Canção e o Festival da Canção Sertaneja e Popular que 
ocorrem na Scar, a partir das 19 horas, nos dias 22 e 23 e 24 e 25, respectivamente. 

Os eventos, que neste ano acontecerão em formato híbrido: com a presença de 
público e também com transmissão on-line e ao vivo pelos canais ofi ciais da Prefei-
tura de Jaraguá do Sul, receberam 102 inscrições, o que, de acordo com a diretoria 
de Cultura, é um recorde. Muitos dos participantes fazem parte do Programa Bolsa 
Cultural.

Os eventos culturais, de 22 a 25 de junho, contam com as participações espe-
ciais de Lara Dalmônico e Gustavo Bardin, previstas para os dias 22 e 23. O encer-
ramento terá a dupla Kauã e Kauê. O Festival Estudantil terá como banda de apoio 
a Live Brazil; o da Canção Sertaneja e Popular a Banda Diamante.

Inscreveram-se para o Festival da Canção Sertaneja e Popular 2022 pessoas da 
comunidade em geral que residem e/ou trabalhem em Jaraguá do Sul e tenham, no 
mínimo, 17 anos completos no ato da inscrição. O Festival Estudantil da Canção é 
destinado para alunos das redes municipal, estadual, federal e particular do ensino 
fundamental e médio de Jaraguá do Sul e terá as seguintes categorias: A, para alu-
nos de 7 a 11 anos; e B, para alunos de 12 a 16 anos.

Estão previstas premiações em dinheiro do primeiro ao quinto colocados em 
todas as quatro categorias disponíveis. O primeiro lugar receberá R$ 1.000,00; o se-
gundo, R$ 600,00; o terceiro, R$ 400,00; o quarto, R$ 300,00 e o quinto colocado, 
R$ 200,00.  Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail id8915@jaraguado-
sul.sc.gov.br, pelo fone 3270-4334 ou ainda via whats no 3270-4313.

Com informações da AsCom Prefeitura de Jaraguá do Sul
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Este é o primeiro romance de Umberto 
Eco, um dos mais importantes teóricos da 
comunicação de massa na atualidade. O 
autor utiliza um roteiro policial, no estilo de 
Conan Doyle, que se desenvolve na última 
semana de novembro de 1327, em um 
mosteiro franciscano da Itália medieval.
Neste mosteiro, paira a suspeita de heresia, 
e para a investigação, é enviado o frei 
Guilherme de Baskerville. Porém a delicada 
missão é interrompida por sete excêntricos 
assassinatos. A morte, em circunstâncias 
insólitas, de sete monges em sete dias 
e noites guia uma narrativa violenta, 
que encanta pelo seu caráter de humor e 
crueldade, malícia e sedição erótica.
Esses crimes fazem frei Guilherme atuar 
como um detetive. Ele busca prova, decifra 
símbolos secretos e manuscritos em códigos 
e trabalha arduamente no misterioso labirinto 
do mosteiro onde eventos extraordinários 
ocorrem durante a madrugada.
Um espetacular sucesso, O nome da rosa não 
é apenas uma narrativa de investigação de 
crimes, mas também uma fascinante crônica 
sobre a Idade Média.

Nesta obra, que é um clássico 
sobre pensamento político, o grande 
escritor Maquiavel mostra como fun-
ciona a ciência política.

Discorre sobre os diferentes ti-
pos de Estado e ensina como um 
príncipe pode conquistar e manter o 
domínio sobre um Estado.

Trata daquilo que é o seu objeti-
vo principal: as virtudes que o gover-
nante deve adquirir e os vícios que 
deve evitar para manter-se no poder.

Maquiavel mostra em O Príncipe 
que a moralidade e a ciência política 
são separadas.

Ele aponta a contradição entre 
governar um Estado e, ao mesmo 
tempo, levar uma vida moral.

Sugestões de leitura
Em alguns textos já falei sobre 

Dan Brown e o livro Inferno, mas 
hoje vamos ao original. A Divina 
Comédia de Dante Alighieri. 

2019 foi um ano incrível, minha 
mala de viagem voltou com muitos 
exemplares de livros escolhidos para 
minha coleção.

O qual vou compartilhar com 
vocês neste texto foi adquirido na 
Itália. Não foi muito fácil encontrar 
o que eu queria, até que na estação 
central de Roma tinha uma livraria 
que atendeu às expectativas. As duas 
outras cidades foram Veneza e Flo-
rença.

Dante nasceu em Florença e 
grande parte de sua vida foi passada 
ali, mas no fi nal foi exilado e mor-
reu longe de casa, em 1321. Consi-
derado o primeiro grande poeta em 
língua italiana, isso porque até então 
os livros eram escritos em latim. Em 
sua época, os livros eram divididos 
em Comédia ou Tragédia, sendo o 
primeiro grupo dos fi nais felizes e 
o segundo dos fi nais tristes. Então 
devemos ver a Divina Comédia não 
como um poema cômico, mas sim 
uma trajetória de vida que termina 
no Paraíso.

Em nossas andanças por Floren-
ça há muita presença do poeta em 
esculturas, arte nos museus e na vida 
da cidade.

Pessoalmente me apaixonei pela 
cidade, revejo o fi lme Inferno, base-
ado no Livro de Dan Brown, só para 
reviver os passos dados lá.

   

Livros e Destinos Itália

A obra apresenta tres dimensões 
pelas quais Dante passa sua jornada: 
Inferno, Purgatório e Paraíso. Em 
cada um dos anéis do Inferno, Dante 
encontra pessoas que já morreram há 
muito tempo, fi lósofos, guerreiros, 
políticos... e atribui a eles seu lugar 
segundo seus pecados.  Apenas após 
passar por todos eles, Dante encontra 
sua saída através do Purgatório que 
tem sete círculos. Ao chegar ao Pa-
raíso, que também é composto de vá-
rios círculos, ele caminha até chegar 
à presença de Deus.

É uma obra complexta em con-
teúdo e formato, não estamos habitu-
ados a ler longos poemas como este, 
todo o texto é dividido em cantos. 
Mas ao mesmo tempo é desafi ador e 
interessante. Ao nos transportarmos 
para um período da Idade Média de 
forte infl uência da Igreja enquanto 
estrutura política e no qual o atual 
país era composto por diversos Es-
tados independentes., nos colocamos 
como parte deste evento que nos 
trouxe ao que a Itália é hoje.

Máscara mortuária, 
Palácio vacchio 

Estátua de Dante, 
Galeria Uffi  zi

Os anéis do Inferno, Pintura 
de Sandro Botticelli, 1480

Pelas ruas de Florença, 2019

O Cão dos Baskerville é mais um ro-
mance de Sherlock Holmes e não é ape-
nas o melhor dos livros do detetive, mas 
também um de seus melhores casos. A 
família Baskerville tem uma maldição: 
um cão demoníaco persegue e mata 
alguns de seus membros e Sir Charles 
acabou de morrer de uma forma muito 
estranha. Sherlock se recusa a acreditar 
em algo sobrenatural, entretanto não 
parece tão preocupado, assim, ele pre-
fere enviar Watson para a residência dos 
Baskerville e receber as informações na 
sua própria casa, tendo em vista estar 
ocupado com outros casos. É uma narra-
tiva diferente de outras histórias do de-
tetive, que como sempre é contada pela 
perspectiva do Watson, mas dessa vez, 
tanto o médico quanto o leitor estão ain-
da mais abandonados ao tentar decifrar 
esse mistério.



12 ::   www.jornaldecorupa.com.br | Sexta-feira |17 de junho de 2022 JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Turismo e Viagens

Alles Park anuncia data 
de inauguração

Parque temático que vai ter neve o ano 
inteiro abre as portas em julho

As tradições alemãs, as delícias da 
comida típica, a arquitetura, o melhor 
chopp do Brasil e atrações para toda a 
família. A partir de julho, turistas e mo-
radores da região de Pomerode-SC vão 
encontrar tudo isso, num único lugar. A 
cidade mais alemã do país vai receber o 
ALLES PARK, o parque temático cons-
truído numa área de cinco mil metros 
quadrados, na Avenida 21 de Janeiro, a 
cerca de 500 metros do Portal de entrada 
do município. Com um atrativo turístico 
inédito em Santa Catarina, o município 
estará ainda mais na rota dos visitantes

Depois de dois anos e meio de obras, 
o Alles Park abrirá ao público no dia 09 
de julho, sábado. Durante todo o fi m de 
semana, várias atrações estão programa-
das para comemorar a abertura do Alles 
Park. A partir das 11 horas da manhã, a 
equipe do parque temático, estará pronta 
para dar boas-vindas aos visitantes que 
vão poder aproveitar todos os atrativos 
e se surpreender com a estrutura com 
oito atrações e uma Vila Germânica, fi el 
à arquitetura alemã. Esse espaço, com 
o Essenplatz – praça de alimentação – 
e lojas, terá acesso livre para visitação, 
mas com controle de capacidade de vi-
sitantes através do uso de pulseiras de 
identifi cação.

As atrações serão interativas, ana-
lógicas e com muitos desafi os para toda 
a família. O carro-chefe é a Vila Neve, 
numa área de mil metros quadrados. É 
a primeira em Santa Catarina, com neve 
de verdade e com temperaturas abaixo 
de zero, o ano todo.

O Alles Park também vai ter o Ber-
gbau, uma brincadeira de mineração 
com água, o Wasserwelt, um chafariz 
com efeitos especiais de águas dançan-
tes, onde os visitantes podem interagir, 
o Kinderzone que terá o maior circuito 
de obstáculos infl áveis do Brasil, além 

de um imenso redário (áreas com redes 
suspensas), o labirinto Espelho Espelho 
Meu, o Karrussel, único em madeira do 
Brasil, Spielplatz, um playground ao ar 
livre para as crianças, o Fliegl, que vai 
proporcionar aos pequenos a experiên-
cia de pilotar um avião e o Puzzle Room 
– Escape Game, com enigmas a serem 
desvendados para escapar da sala.

Na área de alimentação Essen Platz, 
os visitantes encontrarão diversas op-
ções de alimentação, incluindo a famosa 
linguiça Blumenau, além de uma opera-
ção completa do Schornstein Kneipe, já 
tradicional em Pomerode.

Uma prévia da alegria no ALLES 
PARK

Os visitantes mais ansiosos para co-
nhecer o Alles Park vão poder conhecer 
e brincar nas atrações, alguns dias an-
tes da abertura ofi cial. Isto por que nos 
dias 6 e 7 de julho vão ser realizados os 
testes operacionais no parque temático, 
em formato de soft-opening. Vão ser 
disponibilizados 1.000 ingressos Alles 
Combo para cada dia de teste. As ven-
das serão pelo site www.allespark.com.
br que será lançado dia 16 de junho ou 
na bilheteria do parque nos dias de teste. 
O Alles Combo, nestes dois dias, estará 
sendo vendido ao preço promocional de 
apenas R$40,00 por pessoa.

Para o município de Pomerode, a 
chegada do parque temático vai dar ain-
da mais visibilidade ao destino que já 
bastante conhecido no Brasil, por ser a 
cidade mais alemã do Brasil. “Estamos 
muito felizes com a abertura do Alles-
Park, e muito otimistas. Acreditamos 
que será um grande ícone para incre-
mentar as vendas de pacotes turísticos 
para toda a região, e consequentemente 
vai impactar no aumento do fl uxo de tu-
ristas e nos negócios, aumentando a arre-
cadação municipal e assim, melhorando 
a qualidade de vida dos Pomerodenses”, 
enfatiza a secretária de Turismo e Cultu-
ra de Pomerode, Gladys Sievert.

Se programe para visitar o 
Parque Temático

O ALLES PARK vai abrir de quinta 
a domingo, das 11h às 20h. As atrações 
e a bilheteria vão funcionar das 12h às 
18h. O parque tem estacionamento pago, 
e o tempo médio de visitação previsto é 
de aproximadamente 4 a 5 horas.

O ingresso principal é o Alles Com-
bo que dará direito de conhecer e se di-
vertir em todas as atracões do parque, 
incluindo a Vila da Neve, Kinderzone, 
Spielplatz, Espelho Espelho Meu, Ka-
russel e Fliegl. Estas atrações também 
poderão ser adquiridas individualmente 
a preços a partir de R$ 20,00, e com ex-
ceção da Vila da Neve, todas podem ser 
repetidas quantas vezes o visitante qui-
ser durante o dia da visita.

A compra poderá ser feita nas bi-
lheterias do parque e no site www.alles-
park.com.br. O visitante ainda poderá 
agendar o dia da sua visita pela internet. 
Pessoas com mais de 60 anos e PCD te-
rão desconto especial nos combos e in-
gressos.

ALLES PARK é Pet Friendly
Animais de pequeno porte serão 

bem-vindos ao Alles Park. Para aprovei-
tar o dia com o seu fi el amigo, será ne-
cessário o uso de acessórios apropriados 
para o transporte, como guias, bolsas ou 
carrinhos. Os tutores devem se atentar 
aos locais em relação à higiene, seguran-
ça e silêncio. Em determinados locais e 
atrações não será permitida a entrada 
dos animais, por questões de segurança.

Mais informações no Instagram @
allespark_pomerode e pelo site www.
allespark.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Alles 
Park – Fotos Divulgação/Alles Park

Índice de Atividades Tu-
rísticas cresce 85,7% em 

um ano
Resultados medidos pelo IBGE 

apresentaram aumento em todas as 
12 Unidades da Federação pesqui-
sados pelo Instituto

A movimentação econômica do 
setor de turismo registrou, no mês de 
abril, um crescimento de 85,7% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. O avanço do Índi-
ce de Atividades Turísticas no país 
foi impulsionado pelo aumento na 
receita das empresas que atuam no 
segmento de transporte aéreo, res-
taurantes, hotéis, locação de automó-
veis, transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, serviços de bufê e 

Índice de Atividades Tu-

agências de viagens.

Em termos regionais, todas as 
doze unidades da federação onde o 
indicador é investigado mostraram 
avanço nos serviços voltados ao tu-
rismo, com destaque para os estados 
do Ceará (135,8%), Minas Gerais 
(132,7%), Espírito Santo (123,3%), 
Distrito Federal (108,0%), Bahia 
(105,7%) e Rio Grande do Sul 
(104,5%).

Como reforço à retomada das 
atividades turísticas em todo o país, 
o ministro do Turismo, Carlos Bri-
to, destaca a criação do Selo Turis-
mo Responsável. “É uma ferramenta 
extremamente importante para pro-
moção de um ambiente mais seguro 
para o retorno das viagens em todo 
o país, na medida em que estabelece 
protocolos de biossegurança no se-
tor que protegem turistas e trabalha-
dores contra a Covid-19”, destaca.

Já na comparação com março 
deste ano, o crescimento no índice 
de Atividades Turísticas foi de 2,5% 
em abril, acumulando um aumento 
de 51,3% no ano de 2022. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) divulgada nesta terça-feira 
(14.06) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

A PMS produz mensalmente indi-
cadores que possibilitam acompanhar o 
comportamento do setor de serviços, no 
qual o turismo está incluído. São acom-
panhadas cinco principais atividades: 
serviços prestados às famílias; serviços 
de informação e comunicação; serviços 
profi ssionais, administrativos e comple-
mentares; transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio; e outros 
serviços.

SELO TURISMO
Lançado ainda em 2020, o selo Tu-

rismo Responsável está disponível para 
15 atividades turísticas, como meios de 
hospedagem, parques temáticos, res-
taurantes, cafeterias, bares, centros de 
convenções, feiras, exposições, guias 
de turismo, dentre outros. Cada seg-
mento possui um protocolo sanitário 
específi co, elaborado em parceria com 
empresas e instituições ligadas ao se-
tor, a partir de diretrizes internacionais. 
Os documentos foram validados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Atualmente, já foram 
emitidos mais de 31.360 selos para 
empreendimentos e guias de turismo 
em todo o país.

Fonte: AsCom - MTur
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Quer Turistar?
Entre em contato.

Valéria Assis de Oliveira
Turismóloga, Consultora de Viagens e Turismo
Vice Administrativo da Região Turística Caminho dos Príncipes SC.

DESTINO TURISMO
Contato: 47 99924-4064 (WhatsApp). 
Instagram: @destinoturismocp / @destinoviagenss / @destinocorupa

A alegria das festas juninas vai 
tomar conta de mais uma cidade nor-
destina. A partir desta quarta-feira 
(15.06), Maceió (AL) inicia o São 
João 'Massayó: Sol... Mar e Forró', 
que alia uma extensa programação 
cultural às belezas naturais da capital 
alagoana. Promovido pela Prefeitura 
Municipal, o evento, que reúne mais 
de três mil artistas locais e nacionais, 
segue até 29.06 e tem uma grande 
programação nos bairros Benedito 
Bentes, Tabuleiro do Martins e Jara-
guá.

A lista engloba nomes como 
Elba Ramalho, Bruno & Marrone e 
Wesley Safadão, além de apresenta-
ções de quadrilhas juninas, Bumba-
-meu-boi e de Coco de Roda, entre 
outras. Segundo pesquisa do Institu-
to Fecomércio-AL, a estimativa é de 
que, durante os festejos no municí-
pio, mais de R$ 100 milhões sejam 
injetados na economia regional, be-
nefi ciando 9,4 mil empresas de 32 
segmentos e elevando a ocupação da 
rede hoteleira.

O ministro do Turismo, Carlos 
Brito, comemora a retomada de gran-
des festas juninas no país e ressalta 
benefícios dos eventos à geração de 
divisas, emprego e renda nas comu-
nidades que os sediam. “É uma gran-
de satisfação acompanhar o retorno 
de festas tão tradicionais, que valo-
rizam a cultura regional e impactam 
positivamente as economias locais. 
Este movimento ajuda a promover 
variados destinos nacionais, contri-
buindo com a retomada do turismo”, 
aponta Brito.

O São João de Maceió se junta 

a outros importantes festejos juninos 
retomados no país após dois anos sus-
pensos devido à pandemia. No dia 04 
de junho, teve início o São João de 
Caruaru (PE), com uma expectativa 
de público de 3 milhões de pessoas 
e um impacto econômico previsto de 
R$ 250 milhões. Já em 10 de junho, 
foi a vez de Campina Grande (PB) 
dar a largada no seu São João, que 
deve receber 3 milhões de frequenta-
dores e movimentar R$ 400 milhões.

Um levantamento do Ministério 
do Turismo junto a gestões munici-
pais e estaduais indica que festas do 
período devem inserir cerca de R$ 
2 bilhões nos principais destinos do 
país. Ainda segundo o órgão, atra-
ções juninas representaram mais da 
metade das 151 festas registradas 
de norte a sul do Brasil em junho no 
Calendário Nacional de Eventos. O 
sistema do MTur auxilia o visitante 
a escolher destinos e planejar via-
gens. (Acesse o calendário no site do 
MTur)

WEBSÉRIE - Os festejos de São 
João de Campina Grande (PB) e Ca-
ruaru (PE) são algumas das estrelas 
da websérie “Retomada dos Grandes 
Eventos”, lançada em maio deste ano 
pelo Ministério do Turismo. Os víde-
os, disponíveis no canal do MTur no 
YouTube, já retratam, também, a Pai-
xão de Cristo de Nova Jerusalém, em 
Pernambuco; uma prévia do Festival 
de Parintins, no Amazonas, e a Festa 
da Colônia, na cidade de Gramado 
(RS). (Confi ra os vídeos no youtube 
do MTur) 

Fonte: AsCom - MTur

Maceió-AL inicia São João com expectativa de movi-
mentar R$ 100 milhões

A estimativa é de que mais de R$ 100 milhões sejam injetados na eco-
nomia regional, benefi ciando 9,4 mil empresas.

Viasoft Connect
O Viasoft Connect 2022 é o maior 

evento de inovação em gestão empresa-
rial do Brasil, que acontecerá nos dias 
22, 23 e 24 de junho presencialmente na 
cidade de Curitiba/PR.

É o espaço ideal para revivermos 
conexões e fazermos inúmeras conexões 
novas e valiosas. Um evento desenhado 
para quem respira inovação e negócios, 
além de conteúdos exclusivos. 

Uma arena de negócios perfeita 
para novas conexões e para quem quer 
se atualizar com as novidades do mer-
cado, mais de +50 MARCAS de gran-
de renome nacional e internacional, +7 
PALCOS e +120 Palestrantes de reno-
me em nosso mercado, além de um su-
per show com uma banda nacional.

Serviço
Ingresso: Consultar no site.
Data(s): 22/06/2022 a 

24/06/2022
Horário: Consultar no site.
Local: Expo Unimed Curitiba 

- R. Prof. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 5300 - CIC, Curitiba

Classifi cação: 18 anos.
Site: www.viasoftconnect.com.

br

Fonte: Instituto Municipal Curi-
tiba Turismo

13ª Feira de Schroeder 
terá Festa Junina e ações 

diferenciadas

Neste domingo (19), será rea-
lizada a 13ª Feira de Schroeder, das 
14h às 19h, na Praça Christian Ma-
thias Schroeder, em frente à Prefeitu-
ra Municipal.

Esta será uma edição muito es-
pecial, pois contará com as delícias 
e a alegria da Festa Junina! Além das 
atrações da feira, será possível parti-
cipar do sorteio de cestas de produ-
tos. Ao comprar na feira, o consumi-
dor ganha cupom para concorrer.

Outros diferenciais desta edição 
estão em duas ações que fazem toda 
a diferença para apoiar a comunida-
de: o projeto Recruta ACIAS recebe-
rá currículos e haverá recolhimento 
de lixo eletrônico. Não dá para per-
der essa oportunidade!

A Feira de Schroeder é promovi-
da pela ACIAS (Associação Empre-
sarial de Schroeder)


