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Boca LivreBoca Livre
Por: Claudio Augusto A. Silvino

Eu pensei já ter visto tudo
Outro dia, no silêncio da minha 

casa, eu ouvi um sussurro embaixo 
da janela e, preocupado, fui ver do 
que se tratava. Encontrei uns 6 pas-
sarinhos com plumagens diversas, 
discutindo política. No início, fi quei 
surpreso, mas depois não resisti e 
gargalhei.

Que coisa feia
Minha falecida mãe teria brigado 

comigo por fi car escondido, ouvindo 
conversa alheia. Mas dessa vez eu 
não tive culpa, quem mandou irem 
conversar embaixo da minha janela?

A curiosidade quase matou o gato
Sei que estou longe de ser um 

gato, mas a curiosidade foi a mesma, 
e o quase, também. Eu queria identi-
fi car quais eram os donos das falas, 
e nessa eu me traí e fui descoberto. 

Qual a discussão?
Uns nervosos (até imagino a plu-

magem), diziam que o Antídio está 
fazendo jogo de cena e que no dia 5 
de agosto as coisas se acertam. Foi 
nesse momento que eu gargalhei, 
quando o plumadinho usou a expres-
são “é no balanço da carroça que as 
melancias se ajeitam”. De onde esse 
infeliz tirou isso?

Fumar cigarro estragado
Chegou um momento em que 

tive que fazer a galerinha sair dali 
e procurar outro lugar pra discutir. 
A prosa deles começou a tomar um 
rumo meio estranho, depois que eu 

senti um cheiro de cigarro que pare-
cia estragado. 

É divertido
Depois que eles foram embora, 

fi quei pensando no momento que es-
tamos vivendo, e comparando com 
muitas das coisas que me foram pas-
sadas na minha educação. Eu notei 
que mudei muito e ainda estou mu-
dando. Tudo começou quando esco-
lhi o mantra “prefi ro ser feliz do que 
ter razão” para guiar a minha vida. 

Mudando de assunto
Aquela brincadeira do desenho 

animado me fez correr para as re-
des e procurar alguns desenhos que 
marcaram a minha infância. Foi bom 
matar a saudade daqueles desenhos. 
O divertido da coisa é que eu assis-
tia os desenhos comparando com 
pessoas da vida real. Descobri mais 
alguns, ha ha ha ha ha ha. Me aguar-
dem.

Apagaram o incêndio no 
parquinho

A história da merenda escolar 
da Escola Teresa Ramos, pelo jeito 
acabou em pizza. (não aquela que os 
alunos gostariam). O estranho é que 
nenhuma das contas fecha. A Esco-
la é frequentada por jovens corupa-
enses, o estado falou que fi scaliza a 
merenda, a Escola falou que o esta-
do não fi scaliza (deve ser por falta 
de GPS). A Escola disse que emite 
relatório informando as irregularida-
des e que, por este motivo a empre-
sa não recebe pelo fornecimento (ou 
não deveria receber).

Que conta é essa?
Tem muito mais conta que não 

fecha, como a do valor da refeição 
que é pago pelo estado, como a da 

curiosidade de como uma empresa se 
mantem sem que as contas fechem (e 
por favor, não subestimem a minha 
inteligência com aquele clichê do 
“pulo do gato”).

Por falar em merenda
Conversando com algumas pes-

soas, (não alunos(as)), fi quei saben-
do que existem muito mais irregu-
laridades acontecendo na merenda 
servida aos alunos da Escola Teresa 
Ramos. O estranho é que a pessoa 
que uma vez incendiou o parquinho 
disse que não pode mais tocar fogo; 
parece que lhe tomaram os fósforos.

Era uma vez
Uma família, igual aquelas de 

antigamente. O pai, Sr. Carlos, era 
quem mandava, pois detinha o di-
nheiro, não importando a procedên-
cia. A mãe, dona Maria, que garantia 
o respeito dos fi lhos pelo pai, mui-
tas vezes usando um velho e surrado 
tamanco, como argumento de con-
vencimento. As vezes o pai deixava 
algumas moedas sobre a mesa, e a 
dona Maria gastava comprando tudo 
em balas para tentar agradar aos 295 
surrados fi lhos. Obviamente alguns 
só ganhavam as tamancadas.

Era uma vez II
Um dia, depois de beber algumas 

doses a mais, o Sr. Carlos explicou, 
para alguns amigos mais chegados 
e interesseiros, que seu dinheiro ele 
arrecadava com os fi lhos que traba-
lhavam, tomando-lhes o salário.

A Dona Maria
Ela sofria calada (para ter 295 fi -

lhos, imagino o sofrimento), rezando 
pelo dia em que apareceria um prín-
cipe encantado, que lhe tirasse do 
sofrimento, Diversas vezes ela pen-
sou em pôr um fi m naquela história, 

mas alguns fi lhos defendiam o pai e 
a amedrontavam dizendo que se ele 
faltasse, quem daria o dinheiro para 
casa. E a dona Maria, sonhava e so-
nhava.

O Sr. Carlos
Vivia bem. Tinha o dinheiro que 

quisesse e o gastava como queria, 
sem ser questionado pela dona Maria 
ou pelos seus 295 fi lhos que ele nun-
ca sabia os nomes e, muito menos, 
onde encontrá-los. Sempre que as 
coisas ameaçavam sair do controle, 
ele sabia como contornar. Comprava 
uma bobagem qualquer, usando o di-
nheiro confi scado dos fi lhos, e che-
gava em casa fazendo muito barulho 
para exibir a sua aquisição, e enalte-
cer o seu coração bondoso, e o quan-
to se sacrifi cava por aquela família.

A bobagem qualquer
Como entre seus fi lhos alguns 

não tinham o básico (calçado, ves-
timenta, material escolar, etc), ele 
levava para casa um “kit cala a 
boca”, formado por um chinelo, ou 
uma roupa qualquer comprada num 
brechó, ou um doce que o padeiro 
descartava por estar vencido, entre 
outros mimos.

A curiosidade
O Sr. Carlos sempre quis des-

vendar, sem conseguir, como alguns 
de seus fi lhos, por exemplo, possu-
írem carro, boas roupas, estudarem 
em boas escolas, e lhes faltar poucas 
coisas, apesar dele confi scar seus re-
cursos. Esse “fi lhos desnaturados”, 
insinuavam não precisar dele para 
seu sustento. Mas tinham seus argu-
mentos abafados pelos irmãos que 
gostavam de ganhar algumas bali-
nhas, e vez em quando, conversarem 
com o tamanco da dona Maria.
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Para locar nossas salas, consul-
ta de valores e disponibilidade entre 
em contato conosco: (47) 3375-2100

Juarez Domingues Car-
neiro foi empossado como 

presidente da Jucesc
Com passagem e experiência de 

27 anos por vários órgãos de classe, o 
contador e, também, doutor nesta área, 
auditor, administrador e advogado Jua-
rez Domingues Carneiro tomou posse 
como presidente da Junta Comercial de 
Santa Catarina (Jucesc), na manhã desta 
quinta-feira, 23, durante sessão plenária 
híbrida, perante o egrégio colégio de vo-
gais da autarquia e, o representante do 
Governo, Marcello José Garcia Costa 
Filho.

Natural de Florianópolis, Carneiro 
tem 63 anos. Presidiu os conselhos: Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e Regio-
nal de Contabilidade de Santa Catarina 
(CRC/SC). Também foi presidente da 
Fundação Brasileira de Contabilidade 
(FBC) e fez parte do Conselho Curador 
da mesma instituição. E ainda, ex-pre-
sidente do Grupo Latino-Americano de 
Emissores de Normas de Informação Fi-
nanceira (GLENIF).

Com vasta experiência também na 
área privada, Juarez é sócio aposenta-
do da KPMG Auditores e ex-sócio da 
Martinelli Auditores. Em órgãos pú-
blicos tem experiência como procura-
dor, diretor e gerente. Quando se trata 
de academias, Carneiro é membro da 
Nacional de Economia (ANE); Catari-
nense de Ciências Contábeis (ACCC); 
Norte-Rio-Grandense de Contabilidade; 
Sergipana de Contabilidade; e membro 
Honorário da Academia Pernambucana 
de Ciências Contábeis. Além disso, é 
professor universitário de diversas IES.

No discurso de posse, o novo pre-
sidente reforçou que continuará traba-
lhando para desburocratizar cada vez 
os processos de registro mercantil, com 
o objetivo de desenvolver ainda mais o 
ambiente de negócios catarinense.

A agora vice-presidente Renata Sil-
va, discursou e aproveitou para destacar 
os feitos da Jucesc durante sua gestão. 
“Uma junta cada vez mais efi ciente e 
automática – é o que nós temos. Pelo re-
latório Mapa de Empresas do Governo 
Federal, em 2019, o usuário levava um 
tempo médio, entre viabilidade e regis-
tro, de 6 dias e 18 horas na abertura de 
novos negócios no Estado. Hoje, a mé-
dia está em 2 dias e 2 horas”, disse.

Entidades empresariais 
pedem ao Governo do Es-
tado que infraestrutura 

seja priorizada na região
As Associações Empresariais da re-

gião da AMVALI buscam o comprome-
timento do Governo do Estado quanto 
à priorização de obras de infraestrutura 
que assegurem aos municípios condi-
ções de desenvolvimento seja no apoio 
a investimentos já realizados por empre-
sas quanto na expectativa de retomada 
da economia no pós-pandemia.

Documento assinado pelas dire-
torias da ACIAG (Guaramirim), ACI-
JS (Jaraguá do Sul), ACIAC (Corupá), 
ACIAS (Schroeder) e Massaranduba 
(ACIAM), enfatizando o pleito, foi en-
tregue ao secretário de Estado da Infra-
estrutura e Mobilidade Thiago Augusto 
Vieira, que representou o governador 
Carlos Moisés durante ato em Guarami-
rim, na manhã desta quinta-feira (23). 
O evento, de caráter administrativo, 
marcou o anúncio de recursos que aten-
dem a área da saúde do município e a 
pavimentação de rodovia que interliga-
rá Guaramirim e Joinville, integrada ao 
projeto do futuro complexo intermodal 
do município.

No documento assinado pelas en-
tidades empresariais e endereçado ao 
governador, há o reconhecimento do 
setor produtivo aos investimentos reali-
zados, destacando a própria duplicação 
da rodovia federal em seu trecho urba-
no e, agora, de competência do Gover-
no do Estado. Entretanto, as lideranças 
registram, no ofício, "a preocupação da 
comunidade regional em relação à ma-
nutenção/recapeamento/sinalização da 
rodovia SC-108, trecho entre Guara-
mirim e Massaranduba, considerando a 
precariedade atual da referida via".

 sentido, o pleito apresentado tem 
o propósito de assegurar melhores con-
dições de mobilidade, principalmente à 
segurança de seus usuários e o desen-
volvimento econômico regional. Busca, 
ainda, o comprometimento da adminis-
tração estadual em dar celeridade na 
conclusão das obras da BR-280 na parte 
estadualizada. A preocupação das lide-
ranças é justifi cada diante de obstáculos 
que têm surgido para a execução mais 
rápidas dos serviços em alguns pontos 
do trecho, como é o caso do elevado 
sobre linha férrea, nas proximidades da 
antiga empresa Mannes, e na Ponte do 
Portal.

Ambiente econômico é 
melhor do que mostram 

as manchetes, diz Esteves

“De uma maneira geral, estou 
com uma visão um pouco diferente 
do que estamos lendo nos jornais. 
Estou mais construtivo com o Brasil 
e um pouco mais preocupado com o 
mundo”, disse o chairman do BTG 
Pactual, André Esteves, durante en-
contro promovido pela Federação 
das Indústrias (FIESC), nesta quinta-
-feira(23), em Florianópolis.

“A despeito de estarmos lendo 
diariamente notícias negativas, a si-
tuação brasileira está melhor no sen-
tido de que o Brasil está no sexto ano 
de reformas. Fizemos avanços signi-
fi cativos na reestruturação da econo-
mia. Tudo isso signifi ca que a econo-
mia vem mudando gradativamente o 
ambiente”, declarou, citando como 
exemplo de reformas aprovadas a da 
previdência e a trabalhista, além do 
Teto de Gastos, a Lei do Gás, a Lei 
do Saneamento, a Lei de Falências, 
a privatização da Eletrobras e o pa-
cote de concessões na infraestrutura. 
“Acho que estamos andando. Não 
víamos um ciclo reformista desde o 
governo FHC”, afi rmou André.

O presidente da FIESC, Mario 
Cezar de Aguiar, disse que é impor-
tante ouvir as boas notícias, espe-
cialmente nesse momento de tantas 
notícias negativas no mundo. “Te-
mos sempre colocado a relevância da 
economia catarinense, que é o sexto 
PIB do país. Nossas pesquisas mos-
tram que o empresário do estado tem 
confi ança na economia e a intenção 
de investir é maior do que a média 
brasileira”, afi rmou, lembrando que 
a indústria de SC é diversifi cada. “O 
principal destino das exportações são 
os Estados Unidos, o que mostra que 
somos uma economia competitiva 
e que podemos ser uma alternativa 
de fornecimento. Isso é promissor”, 
completou.

Apesar do cenário positivo, Este-
ves, do BTG, chamou a atenção para 
a infl ação global, que cresceu com a 

pandemia e se agravou com a guerra 
Rússia-Ucrânia. A combinação disso 
trouxe choques nas cadeias produti-
vas globais e nas commodities, por 
exemplo, o que elevou a infl ação 
global, explicou ele, salientando que 
a infl ação dos Estado Unidos está em 
8,5%, situação que não acontecia há 
40 anos. “Já está assim há quase dois 
anos, num patamar inaceitável para 
uma economia como a americana”, 
ressaltou.

“O FED (Banco Central dos 
EUA) vai ter muito trabalho para 
trazer essa infl ação para o centro da 
meta. E isso vai mexer na taxa de ju-
ros americana. A partir dessa respos-
ta ao desafi o infl acionário, vai acon-
tecer uma recessão maior do que as 
pessoas estão precifi cando”, acredita 
ele.

Em relação ao ambiente brasilei-
ro, ele não acredita em recessão - até 
por conta da reestruturação pela qual 
a economia tem passado nos últimos 
anos. Mas salientou que a infl ação 
causa sofrimento na sociedade bra-
sileira, contudo, está em linha com o 
patamar vivido pelo mundo.

Mesmo diante do quadro infl a-
cionário, o Brasil deve crescer cerca 
de 2% em 2022 e a taxa de investi-
mento em relação ao PIB deve ser a 
maior dos últimos oito anos, com a 
taxa de investimento público sendo 
a menor dos últimos 40 anos. “Isso 
signifi ca que o setor privado está in-
vestindo no Brasil, o que gera mais 
empregos, renda e pagamento de im-
postos”, disse.

Fonte: AsCom - Fiesc
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Concessionária de linha férrea 

fará obras em três ruas
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, 

por meio da Diretoria de Trânsito e 
Transportes da Secretaria de Plane-
jamento e Urbanismo, informa o cro-
nograma de interdições de melhorias 
estabelecido e que será executado 
pela concessionária da linha férrea 
Rumo Malhas Sul S/A  nos próximos 
meses nas ruas Bernardo Dornbusch 
(bairro Vila Lalau), Benildo Zanin 
(Centenário), Ex-Combatente Antô-
nio Rita (Centro).

Bernardo Dornbusch: de 27 a 
28 deste mês – instalação de poste de 
energia; de 15 a 26 de julho – me-
lhorias de infraestrutura da via sen-
do necessário a interrupção parcial 
(meia pista) do tráfego rodoviário no 
dia 15/07 entre 8 e 18 horas.

Antônio Rita: de 29 a 30 deste 
mês – instalação de poste de ener-
gia; de 20 de agosto a 2 de setembro 
- melhorias de infraestrutura da via 
sendo necessário a interrupção par-
cial (meia pista) do tráfego rodoviá-
rio no dia 24/08 entre 8 às 18 horas.

Benildo Zanin: de 4 a 5 de ju-
lho – instalação de poste de energia; 
de 4 a 19 de outubro - melhorias de 
infraestrutura, instalação de postes e 
manutenção nas passagens de nível 
sendo necessário a interrupção par-
cial do tráfego rodoviário (meia pis-
ta) no dia 05/10 entre 8 e 18 horas.

IMPORTANTE: a sinalização 
das vias para orientação do trânsito 
será de responsabilidade da conces-
sionária Rumo durante a execução 
dos trabalhos.

FCC e Associação Cultural 
Cinemateca Catarinense lançam 

programa Qualifi ca SC Cine
A Fundação Catarinense de Cul-

tura (FCC) e a Associação Cultural 
Cinemateca Catarinense lançam o 
programa Qualifi ca SC Cine. Fruto 
de convênio entre as instituições no 
valor de R$ 395 mil, a iniciativa irá 
oferecer cursos gratuitos de capa-
citação e especialização em diver-
sas áreas do setor audiovisual para 
todas as regiões de Santa Catarina 
em 2022. A partir de um diagnósti-
co da demanda do setor, serão ofe-
recidos 22 cursos de qualifi cação 
profi ssional em formato remoto e 
com módulos presenciais, dentro de 
uma lista inicial de 92 opções con-
templando as diversas áreas do setor 
audiovisual e os diferentes níveis de 
especialização dos participantes, do 

inicial ao avançado. Com 20 horas 
de duração cada, os cursos do Qua-
lifi ca SC Cine, serão ministrados 
por profi ssionais de reconhecida ex-
periência no setor e irão atender um 
total de 499 participantes. Além das 
oportunidades de capacitação para 
os estudantes e profi ssionais do setor 
audiovisual catarinense, o programa 
Qualifi ca SC Cine também irá con-
tribuir com o fomento da economia 
audiovisual do estado ao oferecer 33 
vagas de trabalho para profi ssionais 
do setor em Santa Catarina, que po-
derão atuar como ministrantes e nas 
demais funções de produção e orga-
nização dos cursos. A chamada para 
o diagnóstico e a oferta de vagas de 
trabalho do programa Qualifi ca SC 
Cine será divulgada em breve. 

Porto de São Francisco do 
Sul é aprovado para receber 

Certifi cação ISO
Após quase dois anos de prepara-

ção, o Porto de São Francisco do Sul 
receberá os certifi cados ISO 9001 (de 
Gestão da Qualidade) e o ISO 14001 
(de Gestão Ambiental), ambos na última 
versão: 2015. A recomendação foi anun-
ciada nesta sexta-feira, 24, pela empre-
sa QMS do Brasil, durante a reunião de 
encerramento da auditoria externa. O 
reconhecimento possibilita o ingresso 
de São Francisco do Sul no seleto grupo 
de portos públicos certifi cados. A norma 
ISO 9001 é um conjunto de diretrizes 
internas que buscam alcançar o geren-
ciamento de qualidade para atender efi -
cientemente às demandas dos clientes. 
Já a ISO 14001 especifi ca os requisitos 
do sistema de gestão ambiental, focando 
no comprometimento das empresas no 
gerenciamento e prevenção dos poten-
ciais impactos ao meio ambiente.

Ao anunciar a recomendação sem 
nenhuma “não conformidade”, os audi-
tores Karine Bucholdz e Renato Ansel-
mo Júnior destacaram a segurança dos 
colaboradores do Porto ao responder so-
bre os processos de gestão interna. “Nos 
surpreendeu positivamente o domínio e 
a confi ança demonstrada pelos funcio-
nários ao serem questionados acerca das 
ações que cada um cumpre na sua rotina 
de trabalho, sempre de acordo com as 
diretrizes da empresa”, afi rmou Ansel-
mo Júnior.

A certifi cação defi nitiva deve ser 
emitida em até 60 dias, após os relató-
rios serem validados por uma comissão 
de certifi cação no Brasil e, posterior-
mente, na Austrália, onde está localiza-
da a sede da empresa QMS.

Tabela de preços dos serviços da 
Jucesc não terá reajuste

Pelo segundo ano consecutivo, a 

tabela de preços dos serviços do re-
gistro público de empresas mercantis 
e atividades afi ns da Junta Comer-
cial de Santa Catarina (Jucesc) não 
terá reajuste. A ação teve o apoio 
dos vogais do colégio da Jucesc, que 
representam diversas entidades ca-
tarinenses, além dos servidores da 
autarquia. A decisão resultou de uma 
análise técnica e a viabilidade para a 
não aplicabilidade do reajuste. Mes-
mo com a tabela de preços dos servi-
ços congelada, a Jucesc segue a mis-
são e busca constante pela excelência 
nos serviços prestados, sempre com 
foco na simplifi cação e desburocrati-
zação de processos, para facilitar ao 
empreendedor. A estimativa é que o 
congelamento dos valores benefi cie 
mais de 200 mil empreendedores e 
usuários do sistema da Junta Comer-
cial.Conheça a tabela de preços aces-
sando http://www.jucesc.sc.gov.br/

Farmácias básicas mudam 
horário de atendimento a partir 

de segunda-feira
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
informa os novos horários de atendi-
mento das Farmácias Básicas Munici-
pais. A partir da próxima segunda-feira 
(27), a Farmácia Básica localizada nos 
fundos do Terminal Urbano, passará a 
atender das 7h20 às 15h30, sem fechar 
para almoço. Após este horário, o mu-
nícipe deverá buscar atendimento na 
Farmácia Básica Integrada SIP/SUS, 
localizada junto à Unisociesc, no Jara-
guá do Sul Park Shopping. Já a Farmá-
cia Básica Distrital Barra do Rio Cerro, 
atenderá das 7h30 às 11h e das 12h30 às 
16h. Conforme o secretário de Saúde Al-
ceu Gilmar Moretti, devido ao aumento 
da procura por atendimentos nesses lo-
cais e a necessidade de distribuição de 
senhas para atendimento de todos no 
período de expediente, foram estabele-
cidos novos horários para o fechamento 
das unidades. As demais farmácias mu-
nicipais permanecem com seus horários 
inalterados. 

Iniciadas as obras de 
pavimentação asfáltica em 

Corupá
A empresa vencedora da licita-

ção aguarda a fi nalização das obras 
de competência da Prefeitura, pre-
vistas no edital, para execução de sua 
parte, que culminará com a aplicação 
da camada asfáltica nas ruas Lino 
Weidner (Bairro Ano Bom), Padre 
Anselmo (João Tozini), e trecho 1 da 
Francisco Mees. Segundo o prefeito 
Luiz Carlos Tamanini, o processo, 

em alguns casos, pode demorar além 
do desejado devido à desistência de 
alguns moradores na hora de assinar 
o contrato com a empresa, impedin-
do que sejam atingidos os 70% mí-
nimos necessários para o início das 
obras pela administração pública. 
“Apesar destes entraves, todos os 
compromissos assumidos com os 
moradores, serão cumpridos.”, disse 
o prefeito.  O Programa de pavimen-
tação comunitária Nossa Rua, prevê 
que os moradores que não aderirem, 
pagarão a pavimentação na forma de 
contribuição de melhorias, onde os 
valores são infi nitamente maiores.  
As ruas que constam para pavimen-
tação nesta primeira etapa, muitas 
delas já com a contrapartida da pre-
feitura concluída, são Else Gabler, 
Guilherme Melchert, Padre Gabriel 
Lux, e Waldemar Werner(Bairro 
Seminário); Alvino Pfeutzenreuter, 
Padre Anselmo Schimitter, e Rudolf 
Fritsche(Bairro João Tozini);  Fran-
cisco Mees(trecho de ligação entre 
os bairros XV de Novembro e Vila 
Izabel); Felipe Schimidt(Bairro Vila 
Izabel); Lino Weidner(Bairro Ano 
Bom); Pedra D’Amolar(Bairro Pe-
dra de Amolar); Otto Hillbrecht, e 
Walter Hoff mann(aproximadamente 
90 metros) (Bairro Bomplandt).

Prefeitura protocola pedido de 
veículos à PRF

A Prefeitura de Jaraguá do Sul está 
pleiteando, junto à Polícia Rodoviária 
Federal, a doação de veículos 4x4 ao 
Município. O pedido foi apresentado ao 
superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal de Santa Catarina André Saul do 
Nascimento e ao superintendente Exe-
cutivo Hermes de Lima Santos Neto, 
pelo secretário de Planejamento e Urba-
nismo, Eduardo Bertoldi, que protoco-
lou o pedido nesta quarta-feira (22). De 
acordo com Bertoldi, a intenção é obter 
dois veículos em doação da PRF, sendo 
que um deles servirá para atender a de-
manda de fi scalização de terraplanagem 
do município, o que irá facilitar muito o 
serviço. Já o segundo veículo será des-
tinado ao Corpo de Bombeiros Voluntá-
rios de Jaraguá do Sul. O prefeito Jair 
Franzner considera importante essa 
parceria e lembra que não é o pri-
meiro caso em que o Município de 
Jaraguá do Sul recebe veículos do-
ados pela PRF, citando a caminhonete 
que foi apreendida em operação da PRF 
e doada para a prefeitura e que hoje está 
servindo os profi ssionais da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Ha-
bitação, no Programa de Regularização 
Fundiária.



 :: 5  Sexta-feira | 24 de junho de 2022 | www.jornaldecorupa.com.br JDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDCJDC

Espaço SAÚDE

Roda de conversa aborda 
o uso abusivo de telas

“De Olho na Tela” será o tema 
de evento aberto à comunidade nes-
te sábado (25)

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde 
e do CAPS i, promove neste fi m de se-
mana, uma roda de conversa para tratar 
do uso abusivo de telas, principalmen-
te pelas crianças e jovens. O evento é 
aberto ao público e acontecerá às 9h de 
sábado (25), na sede do CAPS i, locali-
zada na Rua Martim Sthal, 381, no bair-
ro Vila Nova.

Apesar de necessárias, o uso abu-
sivo de telas vem preocupando pais, 
pediatras, psiquiatras e outros profi ssio-
nais que defendem mais cuidado e mo-
deração com meios eletrônicos na in-
fância e adolescência. As repercussões 
negativas na rotina, alimentação, sono, 
atividades escolares e inclusive sinto-
mas depressivos e de ansiedade, estão 
cada vez mais frequentes e prejudiciais. 
O grande desafi o, portanto, é equilibrar 
as inovações tecnológicas às atividades 
saudáveis ao ar livre, atividade física, 
escola, socialização e, da mesma forma, 
instigar a curiosidade e interesse desta 
faixa etária.

Para amadurecer a discussão, a 
roda de conversa aberta a todos os in-
teressados e sem custos, contará com as 
presenças da psiquiatra Cristiany Bit-
tencourt Benkendorf e a pediatra Caro-
lina Richter Anacleto. Para as crianças, 
haverá atrações como cama elástica, in-
fl ável, pipoca e pintura facial.

Serviço
Roda de Conversa “De Olho na 

Tela”
Quando: Sábado, 25 de junho – 

09h
Onde: Centro de Atenção Psicos-

social Infantojuvenil – Capsi - Rua 
Martim Sthal, 381 - Bairro: Vila Nova

Mais Informações: Telefones: 
3370-6595 - 3371-6833

Fonte: AsCom - Prefeitura de Jara-
guá do Sul

Mais Saúde – 47 leitos 
são abertos em 15 dias 

em Santa Catarina

Buscando suprir a demanda de for-
ma imediata, além da ampliação da rede 
SUS, o Estado está realizando a com-
pra de todos os leitos disponíveis na 
rede privada que, por conta da deman-
da, também está sofrendo pressão na 
assistência. Nesse primeiro momento, 
já foram abertos 6 novos leitos de UTI 
neonatal.

“Através da Central de Regulação 
do Estado estamos promovendo trans-
ferências de pacientes entre as regiões, 
a compra de leitos na rede privada, que 
também tem se mostrado sobrecarrega-
da, e até mesmo a busca em outros esta-
dos”, explica o secretário de Estado da 
Saúde, Aldo Neto.

Este movimento faz parte da es-
tratégia adotada para enfrentamento da 
sobrecarga do sistema de saúde frente 
às doenças respiratórias, características 
desta época do ano, bem como da CO-
VID-19 e da dengue. A implementação 
dos novos leitos prevê, ainda, 62 leitos 
infantis e mais 5 adultos. 

Como funciona o processo de 
regulação de um leito

A Central de Regulação observa os 
leitos de forma estadual e não regional. 
Ou seja, um leito que esteja disponí-
vel em Joinville não necessariamente 
será usado por um paciente de Joinville 
quando vagar, mas por aquele que tiver 
um caso de maior urgência, onsideran-
do-se as condições clínicas do paciente 
SUS, sendo necessário também o con-
sentimento do familiar.

Novos leitos
Ainda estão previstas as aberturas 

nas seguintes unidades:

Hospital e Maternidade Jara-
guá do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

Hospital Azambuja, em Brus-
que, com 10 de UTI neonatal e 2 de 
UTI pediátrica;

Hospital Seara do Bem, em La-
ges, com 5 de UTI pediátrica;

Hospital Governador Celso 
Ramos, Florianópolis, com 4 UTI 
adulto;

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

Hospital e Maternidade Car-
mela Dutra, Florianópolis, 3 leitos 
intermediários canguru;

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

Hospital Regional Alto Vale, 
em Rio do Sul, com 4 de UTI neo-
natal;

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

Hospital Regional de São José, 
com 10 de UTI neonatal e 1 de UTI 
adulto.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Secre-
taria de Estado da Saúde

24ª Semana Nacional de 
Políticas sobre Drogas foi 
marcada por eventos de 

cooperação internacional
A 24ª Semana Nacional de Po-

líticas sobre Drogas foi marcada por 
eventos que ocorreram nos dias 22 e 23 
de junho, no auditório do Tribunal de 
Contas da União (TCU), em Brasília.  A 
iniciativa conjunta foi do Ministério da 
Cidadania e do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), por meio da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas e Gestão de Ativos (Senad).

Na quarta-feira (22), aconteceram 
duas programações paralelas: o “IV 
Seminário Intersetorial de Prevenção, 
Conscientização e Combate às Drogas: 
Independência! Dependência Química 
NÃO!” e o “II Fórum sobre Proteção 
Integrada de Fronteiras e Divisas”.

Foi lançada, ainda, a cartilha “Uso 
e riscos da legalização da Maconha”, 
o curso “Tratamento da Dependên-
cia Química em ambiente Hospitalar 
e Clínicas Especializadas” e o edital 
do projeto “Pensando a Política sobre 
Drogas”.  Também foram abertas as 
inscrições para o curso “TraNSPor - 
Treinamento sobre Novas Substâncias 
Psicoativas”.

A semana foi escolhida por fazer 
alusão ao Dia Internacional contra o 
Abuso e Tráfi co Ilícito de Drogas, cele-
brado em 26 de junho.

Governo Federal lançou plano 
nacional de combate às drogas e 

acolhimento de usuários
Uma iniciativa inédita do Governo 

Federal irá estabelecer ações para com-
bater o tráfi co de drogas no Brasil e cui-
dar dos usuários com foco na reinserção 
social e no tratamento humanizado. É o 
Plano Nacional de Políticas sobre Dro-
gas (Planad), lançado na quarta-feira 
(22/06), durante a abertura da 24ª Se-
mana Nacional de Políticas sobre Dro-
gas, em Brasília. 

Assinado pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP), em conjunto 
com o Ministério da Cidadania, e apro-

vado por unanimidade pelo Conad no 
fi nal de maio, o documento reúne ações 
dos Ministérios da Justiça e Seguran-
ça Pública, da Saúde, da Educação, da 
Economia, da Defesa, das Relações Ex-
teriores e da Mulher, Família e Direitos 
Humanos. 

Redirecionamento
A iniciativa muda o viés das ações 

públicas: as forças de segurança am-
pliam o trabalho de repressão e os de-
mais órgãos incluem o tratamento de 
dependentes em programas que geram 
oportunidades de trabalho fora do cri-
me. 

É o caso dos centros de recuperação 
que acolhem os usuários. "Assinamos 
aqui protocolos de prevenção e atuação 
conjunta. O governo investe e acredita 
no trabalho das 684 comunidades tera-
pêuticas do Brasil. Mais de 200 mil fa-
mílias foram atendidas e tiveram ajuda 
para que os usuários tivessem uma nova 
vida", reforçou o ministro da Cidadania, 
Ronaldo Bento.

De acordo com o Secretário Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas e Gestão 
de Ativos (Senad/MJSP), Paulo Gusta-
vo Maiurino, também estão no radar da 
prevenção drogas lícitas como o álcool, 
o tabaco e medicações legais. “O con-
sumo de drogas é um problema social 
gravíssimo que gera violência. Nesse 
contexto, o Planad une população, es-
pecialistas e o poder público em um de-
bate sério para enfrentar o problema", 
explicou.

Com informações do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública
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Câmara Jovem de Coru-
pá - Defi nidos os alunos e 
alunas que irão concorrer

Encerrado o prazo de inscrição dos 
alunos interessados em participar da 
eleição da Câmara Jovem, marcada para 
o dia 29 deste mês. Trinta (30) alunos 
do 6º ao 8º ano, manifestaram a inten-
ção de participar e entregaram a inscri-
ção nas escolas, sendo posteriormente 
repassadas para o legislativo. Os nomes 
foram deferidos pela comissão interna 
da Câmara, estando aptos a participar da 
eleição:

E. M. E. F. Aluísio Carvalho de 
Oliveira 

• (10 candidatos e 3 vagas): Bru-
no Rafaeli Rodrigues; Geysa Letícia 
Mathias Peschel, Heloísa Cristina M. 
Borchardt; Lavínia Yara Morozini; Ni-
colle F. Jungles Glonek; Raquel Ganske 
Sell; Sofi a Eloá Bosse; William Gabriel 
Alegri; Yasnun Sell Euclides; e Yuri Ga-
briel Batschke Zenere;

E. M. E. F. Francisco Mees
• (3 candidatos e 1 vaga): Camila 

Anders; Nicolle Gabryeli de Freitas Fer-
reira; e Rafael Gessner Alegri;

E. M. E. F. José Pasqualini
• (10 candidatos e 2 vagas): 

Douglas dos Santos Walter; Hugo Rian 
Mokwa; Isaque Mendes da Cruz; João 
Vitor Engelhardt; Linda Klotz, Marcos 
Wargenowsky; Maria Eloisa da Costa 
Krichanski; Maria Helena Tamanini; 
Willian Gabriel Denck Ottomeyer; e 
Yara Pulicene Amaral;

E. M. E. F. São José
• (7 candidatos e 3 vagas): Ana 

Cristina Borba Cavalcanti; Jhenyfer 
Ribeiro Pedroso; João Gabriel Severo 
Diell; João Victor Galvagni; Kyara Suli-
no Monteiro; Luiza Lorentino; e Thayná 
Werner Nagel.

Na eleição podem votar alunos do 
6º ao 9º ano. A diplomação está agenda-
da para o dia 7 de julho, 19h, e a instala-
ção e posse da Câmara Jovem marcada 
para 3 de agosto, 18h. Os 9 eleitos serão 
vereadores por um ano, sem direito a re-
eleição.

Fonte: Ascom – Câmara de Verea-
dores de Corupá

O programa Wi-Fi Brasil cruzou, 
neste mês de junho, a marca dos 17 mil 
pontos de inclusão digital instalados no 
país, todos eles levando conexão à inter-
net, gratuita e com alta velocidade, para 
as famílias que mais precisam. Apesar 
de ser a região com maior índice de do-
micílios com acesso à rede no Brasil, 
segundo dados da pesquisa TIC Domi-
cílios, divulgada na última terça (21/6), 
a região Sul recebeu, do Ministério das 
Comunicações (MCom), mais de 661 
antenas, sendo a maioria instalada para 
atender comunidades rurais (76%).

Em Santa Catarina, o Wi-Fi Brasil 
está em mais de 90% dos municípios 
localizados na zona rural. Dos 230 pon-
tos instalados no Paraná, 183 garantem 
acesso gratuito à internet banda larga 
para a população do campo. Já no Rio 
Grande do Sul, 154 municípios são aten-
didos por 288 antenas com velocidades 
que alcançam 10 megabites por segundo 
(Mbps).

"O programa é voltado, principal-
mente, para localidades onde há situa-
ção de vulnerabilidade social", explica 
o ministro das Comunicações, Fábio 
Faria. "Levar internet para um povoado 
ou comunidade com pouca ou nenhuma 
conexão, é também levar um serviço es-
sencial para a população", defende.

A ativação do Wi-Fi Brasil nas lo-
calidades permite que moradores se co-
nectem com mais pessoas, naveguem 
por uma rede sem fi m de conhecimentos 
e explorem ferramentas digitais dispo-
níveis na palma da mão. “Para as esco-
las que não tinham internet, assinamos, 
em abril, um contrato para conectar 12 
mil. Vamos entregar 100% das escolas 
conectadas”, afi rma Faria. No Sul, 458 
escolas têm acesso à internet garantido.

O Rio Grande do Sul é o estado 
com maior número de escolas conecta-
das na região: são, até o momento, 176 
unidades de rede pública de ensino com 
internet. Para os gaúchos já foram des-
tinados, ao todo, 288 pontos, 67% de-
les em localidades rurais. E, a partir do 
momento em que o MCom ativa o ponto 
de inclusão digital em uma comunidade, 
as pessoas passam a contar com acesso 
à internet gratuito e ilimitado. Veja no 
quadro abaixo quantos pontos do Wi-Fi 
Brasil estão instalados em cada estado 
da região.

Internet Banda Larga 
O programa federal instala antenas 

e roteadores em locais específi cos, como 
escolas, assentamentos rurais, Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), comunidades 
tradicionais e telecentros comunitários. 
Cada região, por conta de suas carac-
terísticas específi cas, pode ter mais ou 
menos pontos de inclusão em locais di-
ferenciados, como postos de fronteiras 
ou centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS). As antenas recebem o 
sinal enviado pelo Satélite Geoestacio-
nário de Defesa e Comunicações Estra-
tégicas (SGDC), equipamento brasilei-
ro que fi ca na órbita da Terra a 36 mil 
quilômetros de distância.

QUADRO DE PONTOS INSTALA-
DOS DO WI-FI BRASIL – SUL

Fonte: AsCom – Ministério das Comu-
nicações

Na região Sul, 661 pontos ativos entregam internet 
banda larga à população

Áreas rurais contam com 504 antenas do Wi-Fi Brasil, programa que 
garante acesso à conexão gratuita e com alta velocidade

Escola de Negócios da 
FIESC identifi ca deman-
das da área metalmecâni-

ca
A Escola de Negócios da Federa-

ção das Indústrias de Santa Catarina 
(FIESC) realizou nesta quinta-fei-
ra(23) um evento de integração com 
o setor metalmecânico catarinense. 
O objetivo foi identifi car demandas 
do setor para o planejamento de ati-
vidades focadas ao desenvolvimento 
do segmento. O Escuta Metalmecâ-
nica contou com a participação, pre-
sencial e virtual, de empresários e 
lideranças sindicais do setor.

Conforme o diretor regional do 
SENAI e diretor de educação e tec-
nologia da FIESC, Fabrizio Macha-
do Pereira, a Escola de Negócios, 
lançada no segundo semestre de 
2021, está em fase de aceleração de 
sua construção. “Em setembro do 
ano passado conduzimos este mesmo 
processo com o setor têxtil e, desde 
então, já lançamos diversos produ-
tos que atendem aquela demanda”, 
salientou. “Nossa proposta, que se 
diferencia no mercado, é promover 
transformação dos negócios, alme-
jando a duplicação do PIB. Além dos 
cursos ou disciplinas, podemos pro-
mover até mesmo alianças dentro do 
setor”, acrescentou.

José Eduardo Fiates, diretor 
de inovação e competitividade da 
FIESC e superintendente do Instituto 
Euvaldo Lodi, alertou para as mudan-
ças globais na cadeia de suprimento, 
que tem determinado investimentos 
em políticas industriais (incluindo 
pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção – PD&I) em diversos países. Ele 
citou que a China está investindo 300 
bilhões de dólares anuais no fortale-
cimento de sua indústria. Na Europa, 
o programa Next Generation prevê 
investimentos de 2 bilhões de dóla-
res. “Além de atuar na defesa de um 
ambiente favorável aos negócios, a 
FIESC lançou o programa Reinven-
ta-SC, que tem o foco na reinvenção 
da indústria – novos mercados, no-
vos produtos, novos processos, no-
vos modelos de negócios”, disse. 

Imetro-SC realiza opera-
ção noturna com Fazen-
da, DEIC e ANP em pos-

tos de combustíveis  
O Imetro (Instituto de Metrolo-

gia de Santa Catarina) realizou nesta 
quarta-feira, 22, uma operação noturna 
com a participação da DEIC (Diretoria 
Estadual de Investigações Criminais), 
ANP (Agência Nacional do Petróleo) 
e Secretaria da Fazenda, em postos de 
combustíveis para verifi car possíveis 
irregularidades. A operação ocorreu no 
município de Santo Amaro da Impera-
triz, onde foram realizadas 14 medições 
em equipamentos, resultando em seis 
interdições por falta de conservação. 

O estabelecimento notifi cado agora 
terá um prazo para regularizar os equi-
pamentos, feito isso uma nova fi scali-
zação será realizada para a liberação de 
funcionamento das bombas de combus-
tíveis. 

Fonte: AsCom - Imetro
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BRDE participa de Seminário 
Internacional em Brasília

O papel do fi nanciamento na reto-
mada do crescimento da economia bra-
sileira foi discutido com importantes 
instituições de crédito do país. O diretor 
fi nanceiro do Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul (BRDE), 
Eduardo Pinho Moreira, representou a 
instituição nesta terça-feira, 21, no Se-
minário Internacional para debater o 
tema “O papel do fi nanciamento na reto-
mada do crescimento da economia bra-
sileira”, realizado em Brasília. O evento, 
promovido pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos 
Deputados, foi presidido pela deputada 
Perpétua Almeida e teve como objetivo 
discutir a importância dos bancos no 
desenvolvimento do país. Compondo a 
mesa: “Bancos subnacionais, pacto fe-
derativo e a agenda do desenvolvimento 
regional”, Moreira apresentou o BRDE, 
o seu papel na sociedade e os resulta-
dos alcançados em mais de 60 anos de 
existência. Durante o encontro, o diretor 
abordou a importância de buscar ainda 
mais linhas de fi nanciamento para os 
bancos de desenvolvimento. “Os ban-
cos regionais precisam crescer e buscar 
alternativas de fi nanciamento. Temos 
que desenvolver porque eles estão mais 
perto da realidade”, pontuou. “O Pacto 
Federativo tem que existir. A descentra-
lização é vital para o desenvolvimento 
do nosso país. Além disso, nós também 
temos regiões economicamente estagna-
das, com gargalos em infraestrutura, por 
exemplo, e por isso, nós também pre-
cisamos de um Fundo Constitucional. 
Com certeza enviaremos sugestões para 
esta Comissão”, reforçou. Para Morei-
ra, foi durante a pandemia de Covid-19 
que o BRDE mostrou sua importância, 
quando lançou programas que garanti-
ram emprego e renda para a população, 
como o Recupera Sul, que aplicou R$ 
519 milhões em micro e pequenas em-
presas para capital de giro e o SC Mais 
Renda Empresarial, que em parceria 
com o Governo do Estado de Santa Ca-
tarina, liberou até R$ 100 mil para mi-
cro e pequenas empresas com 12 meses 
de carência e três anos para pagar a juro 
zero.

BC com moeda própria
Balneário Camboriú será a primei-

ra cidade da América Latina a ter sua 
própria criptomoeda via sistema token, 
o BC Token, que deve entrar em cir-
culação até setembro. Idealizado pela 
Wayne Soluções Digitais, especialista 
em criptomoedas e blockchain, trata-se 
de um ativo digital não controlado pelo 
governo que permite pagamentos on-li-

ne e presencial, e o envio instantâneo de 
dinheiro para qualquer lugar do mundo a 
baixo custo usando apenas o seu celular. 
“O BC Token vai se valorizar à medida 
que ganhar volume de mercado”, explica 
Anderson de Almeida, CEO da IHit, de-
senvolvedora do projeto.

BR-282 (1)
O péssimo estado de conservação 

do trecho da BR-282 entre o trevo do 
Irani e Ponte Serrada, no Oeste de SC, 
e as duas mortes causadas pelo desvio 
dos buracos em ziguezague, revoltaram 
integrantes das bancadas do PT, União 
Brasil, PL e MDB durante a sessão de 
terça-feira, 21, da Assembleia Legislati-
va. “Os caminhões fi cam desviando um 
buraco do outro e por conta disso aconte-
ceu um acidente com duas mortes causa-
das pelo fogo”, lamentou a parlamentar 
Luciane Carminatti (PT), representante 
da região.

BR-282 (2)
Vários deputados concordaram com 

Carminatti e criticaram duramente o 
Dnit e o governo federal pela situação 
crítica do trecho. “Quero destacar que 
se temos obras andando em rodovias 
federais em Santa Catarina, elas estão 
andando graças aos recursos dos catari-
nenses, graças aos recursos do governo 
do estado”, assinalou Mauro de Nadal 
(MDB). O deputado lembrou que foram 
destinados R$ 100 mi para a BR-163; R$ 
300 mi para a BR-470; e R$ 50 mi para 
a BR-280. 

BR-282 (3)
“Estive na região Oeste este fi nal de 

semana e passei pela BR-282, a rodovia 
em que aconteceu um acidente gravíssi-
mo por culpa dos buracos; passei pela 
BR-158, lá a situação já está bastante 
crítica; passei também pela BR-163 e 
já tem alguma coisa de obra em concre-
to, fruto dos recursos repassados pelo 
governo do estado”, discursou Valdir 
Cobalchini (MDB), acrescentando que 
a Bancada do Oeste pediu audiência ao 
Dnit e aventou a possibilidade dos de-
putados estaduais irem até Brasília em 
caravana.

Menos médicos
O enfrentamento às internações de-

correntes de doenças respiratórias passa 
por uma difi culdade adicional no estado, 
além da baixa cobertura vacinal: a falta 
de médicos especialistas em UTIs neo-
natais. Conforme a Secretaria de Esta-
do da Saúde, no hospital Azambuja de 
Brusque, por exemplo, foi anunciado o 
repasse de R$ 5 milhões para instalação 
de 10 leitos de UTI para recém-nascidos 
e 2 pediátricos, mas a prefeitura infor-
mou à secretaria de estado da Saúde que 

não está conseguindo contratar profi s-
sionais especializados, cujos pagamen-
tos dos salários são garantidos pelo es-
tado. O problema que se repete no Oeste 
e no Extremo Oeste.

Saúde garante abertura de mais 
leitos em SC

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) anunciou a abertura de mais 47 
leitos para atender à população catari-
nense, sendo que, destes, 20 dedicados 
ao atendimento neonatal e pediátrico. A 
ação busca suprir a demanda de forma 
imediata. Além da ampliação da rede 
SUS, o Estado está realizando a com-
pra de leitos disponíveis na rede privada 
que também sofre pressão na assistên-
cia. Nesse primeiro momento, foram 
abertos 6 novos leitos de UTI neonatal, 
sendo 1 no Hospital Infantil Joana de 
Gusmão e 5 no Hospital Hélio dos An-
jos Ortiz, em Curitibanos; 8 de cuidados 
intermediários pediátricos, no HIJG; e 
6 leitos de UTI pediátrica, no Hospital 
Pequeno Anjo (Itajaí). Nesta quinta-fei-
ra, 22, foram anunciadas a liberação de 
mais 2 leitos de UTI pediátrica em La-
ges, no Hospital Seara do Bem; e mais 3 
na próxima terça-feira, 28. As ações têm 
amparo no decreto recém-publicado de 
situação de emergência por 90 dias, que 
permite mais segurança jurídica para 
os gestores do estado e dos municípios 
para ampliação dos serviços de saúde e 
viabilização da abertura dos novos lei-
tos. O custeio desses espaços é realiza-
do totalmente pelo governo do estado. 
O investimento total prevê um aporte de 
R$ 65 milhões entre ações de abertura 
de leitos, ampliação da rede de atenção 
básica, combate à dengue e ampliação 
das campanhas de vacinação. Conforme 
a SES, a Central de Regulação observa 
os leitos de forma estadual e não regio-
nal. Ou seja, um leito que esteja dispo-
nível em Joinville não necessariamente 
será usado por um paciente de Joinville 
quando vagar, mas por aquele que tiver 
um caso de maior urgência. Para isso, 
a Saúde possui uma rede de absorção 
integrada e de apoio aos casos mais gra-
ves. As transferências são realizadas de 
acordo com a necessidade e respeitando 
as condições clínicas do paciente SUS, 
sendo necessário também o consenti-
mento do familiar.

Margem do rio Itajaí-Açu
A tão esperada reurbanização da 

margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, no 
trecho entre a Prainha e a Ponte de Fer-
ro, se tornará realidade. O governador 
Carlos Moisés, acompanhado do prefei-
to Mário Hildebrandt, garantiu o repas-
se de R$ 25,5 milhões para a obra que 
será realizada pela prefeitura. Além do 

repasse para o Circuito Ciliar da Mar-
gem Esquerda, outros investimentos 
também foram garantidos no maior pa-
cote de ações do Governo do Estado em 
parceria com o município. Os recursos 
chegam a R$ 130 milhões. As obras na 
Margem Esquerda compreendem uma 
área de 990 metros, incluindo pista de 
caminhada e para ciclistas, escadarias 
até a margem do Rio Itajaí Açu, além de 
11 mirantes, mobiliário urbano, ilumi-
nação pública e paisagismo.

Gás natural
Na próxima terça-feira, dia 28, às 

9h, a Câmara de Assuntos de Energia 
da Fiesc realiza reunião para debater 
a tarifa de gás natural e as perspecti-
vas de suprimento do insumo para o 
estado. O tema será abordado pelo di-
retor-presidente da SCGÁS, Willian 
Lehmkuhl. O encontro também con-
tará com a participação do diretor da 
Agência Reguladora (Aresc), Silvio 
Cesar dos Santos Rosa; e do diretor 
de regulação e gestão de energia da 
Celesc, Fabio Valentim da Silva.

Ocesc, 50 anos
A Alesc promoveu, na noite desta 

quarta-feira, 22, uma sessão especial 
para celebrar os 50 anos de fundação 
da Organização das Cooperativas do 
Estado de Santa Catarina (Ocesc). 
Na ocasião, também foram homena-
geadas 24 personalidades que se des-
tacaram por suas contribuições para 
o desenvolvimento do associativis-
mo no estado.Ofi cialmente constituí-
da em 28 de agosto de 1971, a Ocesc 
atualmente abrange 255 cooperati-
vas fi liadas, envolvendo cerca de 3,4 
milhões de pessoas, cerca da metade 
da população do estado.

Abuso sexual
A Comissão em Defesa da 

Criança e do Adolescente realizou 
nesta quinta-feira, 23, reunião ex-
traordinária para discutir as ações e 
os desdobramentos do caso ocorrido 
em Tijucas envolvendo uma menina 
de 11 anos, que vem sendo noticia-
do na imprensa. O objetivo é reite-
rar o compromisso de garantir em 
quaisquer circunstâncias a proteção 
integral e os princípios da prioridade 
absoluta e do melhor interesse pre-
vistos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) aos menores.
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Espaço do Campo

Anvisa determina sus-
pensão cautelar do agro-

tóxico Carbendazim

A Anvisa determinou, na ter-
ça-feira(21), a suspensão cautelar 
do ingrediente ativo Carbendazim 
e seus produtos técnicos. A decisão 
cautelar diz respeito à importação, 
produção, distribuição e comercia-
lização do agrotóxico. A suspensão 
deve durar até a conclusão do pro-
cesso de reavaliação toxicológica 
pela Agência.

O engenheiro agrônomo da Ci-
dasc e gestor da Divisão de Fiscaliza-
ção de Insumos Agrícolas, Matheus 
Mazon Fraga, alerta que a decisão 
deve ser cumprida por todos os en-
volvidos. “Ressalta-se que a suspen-
são não se aplica ao uso, portanto, 
os produtores rurais que tiverem em 
posse esses produtos, podem utilizar 
normalmente. Estes só não poderão 
fazer novas aquisições”, comple-
menta Matheus Mazon Fraga.

A Cidasc é o órgão ofi cial de 
controle da produção, comércio, uso, 
transporte e armazenamento de agro-
tóxicos, seus componentes e afi ns, 
em todo o território de Santa Catari-
na. Outra responsabilidade da com-
panhia é a fi scalização da produção, 
da manipulação, da destinação fi nal 
das embalagens vazias e do monito-
ramento de resíduos de agrotóxicos e 
afi ns em produtos vegetais.

O Despacho sobre a suspensão 
cautelar do agrotóxico Carbendazim 
pode ser acessado no site do Diário 
Ofi cial da União.

A Cidasc mantém ainda um tra-
balho contínuo de educação sanitária 
como ferramenta de conscientização 
para cumprimento dos comerciantes, 
distribuidores e responsáveis técni-
cos. 

Com informações da Cidasc

Senar-SC oferece 446 
cursos gratuitos no mês 

de julho
O Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural de Santa Catarina (Senar/
SC), órgão vinculado à Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado (Fa-
esc), divulgou a lista de cursos gratuitos 
para o público do campo no mês de ju-
lho. Ao todo são 446 capacitações pro-
movidas em parceria com os Sindicatos 
Rurais do Estado. O cronograma está 
disponível no site http://www2.senar.
com.br/Evento.

Os treinamentos fazem parte dos 
programas de Formação Profi ssional 
Rural (FPR) e da Promoção Social 
(PS), realizados mensalmente em todas 
as regiões do Estado. O objetivo é auxi-
liar no desenvolvimento da produção de 
alimentos de forma sustentável e pro-
mover avanços sociais no campo. São 
benefi ciados produtores e trabalhadores 
rurais que buscam aprimorar o conheci-
mento para aumentar a produtividade e 
promover inovações nas propriedades.

As qualifi cações apresentam técni-
cas para melhorar a gestão dos negócios 
rurais e para o desenvolvimento de ati-
vidades de complementação de renda, 
como por exemplo, artesanato, confei-
taria, produção caseira de alimentos, 
processamento de carnes e cultivo de 
plantas medicinais. O cronograma tam-
bém engloba inclusão digital, drones, 
operação e manutenção de máquinas 
agrícolas, turismo rural e organização 
dos estabelecimentos, emissão de nota 
fi scal eletrônica do produtor rural, entre 
outros.

Interessados devem procurar o Sin-
dicato Rural do seu município para ins-
crições. 

Caravana Embrapa 
FertBrasil

A Caravana Embrapa é uma ini-
ciativa da Embrapa com o objetivo 
de levar ao setor produtivo soluções 
para problemas que afetam a agro-
pecuária nacional. Em sua primeira 
edição, em 2014, a Caravana Em-
brapa percorreu 18 estados, 35 pólos 
agrícolas, mobilizou mais de 6 mil 
técnicos rurais e gerou forte impacto 
na agricultura brasileira. 

Batizada de Caravana Embrapa 
FertBrasil, a edição 2022 tem foco 
no aumento da efi ciência no uso 
de fertilizantes e de insumos para a 
nutrição de plantas, visando incre-
mento de produtividade e uma eco-
nomia potencial de até 20% na safra 
2022/2023.  

Contexto
---> Historicamente, o uso de 

fertilizantes é um dos pilares do cres-
cimento da produção e da produtivi-
dade.

---> O Brasil é responsável, atu-
almente, por cerca de 8% (oito por 
cento) do consumo global de fertili-
zantes, ocupando a quarta posição, 
atrás apenas da China, Índia e dos 
Estados Unidos.

---> Os fertilizantes respondem 
por mais de 40% dos custos de pro-
dução das culturas agrícolas.

---> Alimentos historicamente 
destinados ao abastecimento do mer-
cado interno (como feijão, arroz e 
hortaliças) ainda apresentam grande 
margem para ganhos de produtivida-
de agrícola, mas são mais suscetíveis 
à volatilidade dos preços de insumos 
agrícolas no mercado internacional. 

---> Mais de 80% dos fertilizan-
tes utilizados no País são importa-
dos, evidenciando um elevado nível 
de dependência externa. 

---> Soja, milho e cana-de-açú-
car respondem por mais de 73% do 
consumo de fertilizantes no País. 

Com informações Embrapa

Sistema alternativo de 
criação de aves caipiras

O Sistema de Criação de Galinhas 
Caipiras tem como objetivo melhorar 
o desempenho da atividade tradicional 
de criação de galinhas na agricultura 
familiar. O conteúdo foi desenvolvido 
baseado na realidade de campo, mais 
especifi camente da região Nordeste e 
contempla instalações, manejo repro-
dutivo, sanidade, alimentação e nutri-
ção das aves e aspectos de mercado. 
Com a adoção de um plano de manejo, 
situação diferente daquela em que as 
galinhas são criadas soltas no quintal, 
é possível obter resultados produtivos 
e econômicos melhores, contribuindo 
na produção de alimentos variados para 
consumo da família, ou incrementan-
do a renda pela venda de aves e ovos. 
Consegue-se, dessa forma, a melhoria 
da segurança alimentar de pequenos 
produtores.

O sistema de produção descreve 
estratégias para a utilização de mate-
riais que podem ser encontrados nas 
propriedades, até mesmo recicláveis. 
O documento, disponível na internet, 
apresenta orientações sobre como a uti-
lização de alimentos locais pode reduzir 
o custo de produção e contribuir para a 
maior rentabilidade na produção de ga-
linhas caipiras.

O Sistema pode e deve ser integra-
do a outras atividades como o cultivo 
de fruteiras e hortaliças para consumo, 
com adoção da compostagem da cama 
de aviário, que pode fornecer nutrien-
tes para as plantas promovendo aumen-
to na produtividade agrícola. Também 
as frutas e outros vegetais produzidos 
na propriedade, pela família, poderão 
ser utilizados na alimentação das aves, 
barateando custos com alimentação e, 
contribuindo para melhor aparência e 
sabor de ovos e carne produzidas nesse 
Sistema. A melhor aparência da gema 
dos ovos e carne das aves através da ali-
mentação diferenciada é uma vantagem 
que pode ser explorada, aumentando o 
valor agregado do produto.

Solução desenvolvida pela Embra-
pa em parceria com outras instituições
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EsportesCategorias Adventure 
trazem o off -road raiz ao 

Transcatarina
Com três categorias Adventure, o 

evento mantém vivo o espírito do off -
-road ao utilizar veículos 4x4 para ven-
cer obstáculos que, ao primeiro olhar, 
parecem instransponíveis. Diversão ga-
rantida aos participantes que gostam do 
"quanto pior, melhor"

O que é o off -road raiz? A resposta 
é possível encontrar no Transcatarina.  
Com três tipos de categorias diferentes, 
é na Adventure que os apaixonados por 
4x4 encontram obstáculos pesados que, 
somente veículos com tração nas quatro 
rodas e bem-preparados (pneus, guincho 
e suspensão) são capazes de transpor. 

Tem corupaense inscrito para 
o 14ª Transcatarina

Serão cerca de 800 quilômetros 
entre Fraiburgo e Jaraguá do Sul, nos 
quais os participantes de Corupá desa-
fi arão trilhas com os mais diversos tipos 
de obstáculos, levando os participantes 
em uma incrível viagem pelas trilhas do 
Vale dos Imigrantes, Vale do Contestado 
(Planalto Norte) e Vale dos Príncipes. 

As inscrições seguem abertas pelo 
site www.transcatarina.com.br, e as 
categorias disponíveis são de Rally de 
Regularidade (Master, Graduados, Tu-
rismo, Turismo Iniciante e Turismo Li-
ght), e Passeio (Passeio Radical 1, 2 e 
3, Passeio Expedition e Adventure 1, 2 
e 3). 

Até o momento, são 14 estados e 
114 municípios representados, e entre 
eles está Corupá, com seis representan-
tes. A começar pela categoria Máster, 
do rally de regularidade, com o pi-
loto Acyr Hideki Rodrigues da Silva 
– campeão em 2013. Ele contará com
a navegação de Ivo Mayer, de Brus-
que. 

Na categoria Passeio Radical 01, 
está Djohn Lenonn Brosowsky. Na Pas-
seio Radical 03, segue Rodrigo Cezar 
Parey e João Carlos Burger. E na Ad-
venture 3, Silmar Coldebella e Rafael 
Romanovicz. 

O Transcatarina é uma realização 
do Caçador Jeep Clube

Fonte: Liberdade de Ideias

Existem três grupos para a categoria Ad-
venture – Foto: Alberto Barbosa/DFOTOS

Na última sexta-feira(24) a AS-
SOCIAÇÃO CORUPAENSE DE FU-
TEBOL AMERICANO – O CORUPÁ 
BUFFALOS completou 10 anos de 
sua maior conquista, o título de Cam-
peão Catarinense de Futebol America-
no – Full Pads – de 2012. Desde aquela 
conquista, que certamente passa como 
um fi lme, na memória dos atletas e tor-
cedores que estavam em campo, muitas 
páginas foram escritas e, para sempre 
farão ecoar em nossos ouvidos aquele 
grito que jamais será esquecido:  HON-
RA, FORÇA, SANGUE, CORAGEM 
E FAMÍLIA.

O início
A história do Futebol Americano 

em Corupá começou em 2007, quando 
Juliano Millnitz, que jogava por uma 
equipe de Jaraguá do Sul, decidiu re-
alizar seu maior sonho que era montar 
uma equipe de futebol americano que 
ostentasse o nome de CORUPÁ. Con-
tando com o apoio de mais quatro ami-
gos, Soimar, Helton, Claus e Felipe, no 
dia 25 de março de 2009 surgiu a AS-
SOCIAÇÃO CORUPAENSE DE FU-
TEBOL AMERICANO – O CORUPÁ 
BUFFALOS.

A história do Corupá Buff alos de-
veria ser registrada em um livro, permi-
tindo apresentar em detalhes os diversos 
capítulos que possui. Capítulos como o 
torneio de Futebol Americano de Praia, 
que disputou. As inúmeras ações sociais 
que apoiou e participou, como a de do-
ação de sangue, que lhe proporcionou 
um prêmio a nível nacional, pela mo-
bilização alcançada. O seu jogo tira-tei-
ma, colocando frente-a-frente a equipe 
campeã estadual de 2012, contra os no-
vatos que lutavam para manter vivas as 
lutas do nome que carregava. 

Corupá Buff alos comemora 10 anos da conquista de 
seu maior título

Enfi m, são muitas histórias que de-
vem ser registradas, permitindo sua pre-
servação, não apenas nas saudosas lem-
branças de quem as viveu. Obviamente 
sua aguerrida torcida, é digna de um 
capítulo exclusivo e que expresse todo 
o amor e força que demonstrava a cada 
segundo de jogo, empurrando o time, e 
deixando claro a todos, principalmente 
aos adversários, que o Corupá Buff alos 
sempre estaria com um elemento a mais, 
em campo, a MANADA.

24 de junho de 2012 - Um dia de 
Campeão!

Aquele domingo, 24 de junho de 
2012 poderia ser um domingo qualquer, 
não fossem as noites anteriores mal dor-
midas pela equipe e pela torcida do Co-
rupá Buff alos. 

O amanhecer passaria desaperce-
bido se não tivesse amanhecido com o 
céu azul e o sol brilhando, anunciando o 
calor que faria.

Aquele domingo não seria igual 
aos outros, reservava muitas surpresas 
para o Corupá Buff alos e para a Mana-
da. Aquele dia seria diferente em muitas 
coisas.

Na reunião da equipe repassando 
alguns pontos e reforçando outros, pre-
parando a equipe para o confronto que 
se aproximava, um pacto foi selado: 
naquele domingo, cada atleta deixaria 
TUDO em campo, impedindo que fos-
se repetido o fantasma do ano anterior 
quando foi experimentado o amargor da 
derrota, para o mesmo adversário que 
em alguns instantes seria novamente en-
frentado.

Minutos antes do início da partida, 
o Seminário Coração de Jesus, palco 
daquela importante fi nal, estava igual e 
diferente, tudo ao mesmo tempo. O céu 
azul, a temperatura elevada, a presença 
maciça da torcida nas arquibancadas, a 
Manada barulhenta, como sempre, mas 
o semblante dos jogadores chamava a 
atenção ao transmitir que daquela vez, 
tudo seria diferente. E foi. Como foi.

A partida histórica
A partida foi marcada pelas 

constantes trocas de liderança e, fal-
tando algum tempo, estimado em 
16 segundos, (uma eternidade em 
termos de futebol americano) o Co-
rupá Buff alos estava atrás do placar 
(13x14), e detinha a posse da bola, a 
aproximadamente 10 jardas da End 
Zone. Não tinha muito o que fazer, 
apenas deixar TUDO em campo, ex-
pulsar o fantasma e soltar o grito pre-
so na garganta.

A equipe se posicionou para ten-
tar o Field Goal, sua última possibi-
lidade. 

TOUCHDOWN
Corupá Buff alos 16 x 14 Istepôs, e 

saiu o grito

É CAMPEÃO
Parabéns Corupá Buff alos!
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Cultura

FNDE publica edital do 
concurso de poesias sobre 
os 200 anos da Indepen-

dência do Brasil
Escolas públicas podem promover 

concursos internos entre seus estudan-
tes para eleger a poesia que irá repre-
sentar cada unidade de ensino no con-
curso nacional

Os estudantes interessados em par-
ticipar do concurso de poesias “Brasil 
200 anos de independência: Lendo nos-
sa história, escrevendo nosso futuro”, 
lançado pelo Governo Federal, por meio 
do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), devem fi car 
atentos ao cronograma do certame. As 
inscrições estão marcadas para o perío-
do entre 1º de agosto e 2 de setembro 
de 2022. Até lá, os estudantes poderão 
criar e organizar suas produções poéti-
cas e as escolas poderão lançar desafi os 
entre seu alunado para eleger a poesia 
que irá representar cada unidade escolar 
no concurso.

Podem se inscrever estudantes dos 
anos fi nais do ensino fundamental (6º 
ao 9º ano) matriculados em escolas das 
redes de ensino aderidas ao PNLD em 
todo o país. As inscrições devem ser fei-
tas pelos gestores escolares, no sistema 
PDDE Interativo, e cada unidade escolar 
pode inscrever apenas um estudante.

O melhor texto poético de cada 
região brasileira, inspirado na temá-
tica dos 200 anos da Independência 
do Brasil, irá integrar a quarta capa 
dos livros didáticos que compõem 
o Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático (PNLD 2024). 
Além disso, os autores das cinco me-
lhores poesias receberão R$ 10 mil 
e ganharão viagem para o evento de 
premiação, previsto para novembro 
deste ano. Já os segundos colocados 
levarão R$ 5 mil e certifi cados de 
participação. Veja todas as regras no 
edital do certame, em https://www.gov.
br/fnde

Com informações do Ministério da 
Educação

Gutolândia conquista 
mais um prêmio

A Gutolândia participou da 30ª 
edição do Festival Competições Mery 
Rosa, em Itajaí-SC e, mais uma vez, 
trouxe premiação para Corupá.

Desta vez foi o 3º Lugar na catego-
ria Danças Populares - Conjunto – Ju-
nior.

A professora, e proprietária da Gu-
tolandia - Cultura, Lazer e Recreação, 
além de coreógrafa, Vanessa Delphi-
no, não escondia a sua alegria, “Mui-
to orgulhosa em podermos represen-
tar Corupa e mais uma vez. O troféu é 
nosso.”, comemorou, sem esquecer de 
agradecer “agradeço, especialmente, às 
nossas dançarinas pelo esforço e dedi-
cação para esse momento, aos pais das 
dançarinas por todo apoio e incentivo, 
ao papai Marcos por conseguir nosso 
transporte com o Felipe Rodrigues. A 
todos o meu Muito Obrigado”, disse a 
emocionada e agradecida Prô.

Com informações e fotos Gutolan-
dia - Cultura, Lazer e Recreação,

Na manhã desta quinta-feira (23), 
na Arena Jaraguá, ocorreu a coletiva 
de imprensa para o lançamento da pro-
gramação dos 146 anos de Jaraguá do 
Sul. O calendário de eventos ao longo 
de todo o mês de julho foi pensado com 
bastante atenção, nos mínimos detalhes, 
a fi m de oportunizar atrações para todas 
as idades.

Nos últimos dois anos, em função 
da pandemia, os eventos de aniversá-
rio do Município não puderam ocorrer 
no formato presencial, somente on-line. 
Agora, com a situação epidemiológica 
controlada e a vacinação covid avançan-
do, a programação está cheia de atrações 
e poderá ter a presença do público no-
vamente.

A secretária de Cultura, Esporte e 
Lazer, Natália Lúcia Petry, ressaltou que 
estão agendados eventos culturais, es-
portivos, festas e shows. “A essência de 
todas essas atividades está na presença 
de público, portanto, nós comemoramos 
o retorno dos eventos presenciais com 
uma programação muito especial para 
comemorar os 146 anos de colonização 
do nosso Município”.

O prefeito Jair Franzner fez questão 
de frisar que o calendário de eventos alu-
sivos ao aniversário da cidade está ainda 
mais especial em 2022. “Aguardávamos 
por esses momentos com muita expecta-
tiva. Queremos comemorar a retomada 
das atividades, o desenvolvimento da ci-
dade e, principalmente, celebrar a vida. 
Depois de tantos momentos difíceis, que 
graças a Deus fi caram para trás, vamos 
olhar para frente com otimismo e ale-
gria”.

Lançada a programação dos 146 anos de 
Jaraguá do Sul

Estão agendados eventos culturais, esportivos, festas e shows ao longo 
de todo o mês de julho

Na abertura do calendário de even-
tos, dia 1º de julho, haverá um concer-
to da Orquestra Filarmônica da Scar, 
com a cantora Lara Dalmônico. Será a 
partir das 19 horas na Scar, onde tam-
bém acontecerá uma homenagem aos 
30 anos do futsal. Já no sábado (2/7) 
ocorrerá o Jogo das Estrelas, às 15h na 
Arena Jaraguá. Neste dia, a programa-
ção vai começar a partir das 10h, com 
foodtrucks, cervejarias, brinquedos in-
fl áveis e shows musicais. No domingo 
(3), acontecerá na Via Verde mais um 
Encontro no Parque, especial de ani-
versário, com inúmeras atrações, distri-
buição de produtos, mudas, atividades 
recreativas e gastronomia, entre outros. 
No dia 25 de julho, aniversário da cida-
de, ocorrerá um desfi le cívico a partir 
das 14h30, seguido pelo corte do bolo, 
shows musicais, praça de alimentação, 
cervejarias e brinquedos infl áveis. To-
das essas atrações na Arena Jaraguá.

Na coletiva de imprensa também 
foi apresentada a campanha publicitá-
ria de aniversário da cidade, intitula-
da “146 motivos para Viver Jaraguá”. 
Ao longo do mês de julho vão circular 
peças publicitárias com este tema na 
imprensa local. Já nas redes sociais da 
Prefeitura serão elencados 146 motivos 
e a população poderá interagir e se ma-
nifestar com a hashtag viver jaraguá.

Confi ra toda a programação do 
mês de julho, no site https://www.
jaraguadosul.sc.gov.br/

Fonte: AsCom – Prefeitura de 
Jaraguá do Sul
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

 Todas as Suas Imperfeições

Narra a história de Quinn e Graham. Eles 
se conhecem no pior dia de suas vidas; 
ela chega mais cedo de uma viagem para 
surpreender o noivo; ele testemunha a 
traição da namorada. E é assim que ambos 
acabam no corredor de um prédio, trocando 
confi dências, biscoitos da sorte e palavras de 
conforto. Graham está convencido de que 
são almas gêmeas. Quinn jamais se sentiu 
dessa forma antes. 

O Homem de Giz
Em 1986, Eddie e os amigos passam 

a maior parte dos dias andando de bicicleta 
pela pacata vizinhança em busca de aven-
turas. Os desenhos a giz são seu código se-
creto: homenzinhos rabiscados no asfalto; 
mensagens que só eles entendem. Mas um 
desenho misterioso leva o grupo de crianças 
até um corpo desmembrado e espalhado em 
um bosque. Depois disso, nada mais é como 
antes.

Em 2016, Eddie se esforça para superar 
o passado, até que um dia ele e os amigos de 
infância recebem um mesmo aviso: o dese-
nho de um homem de giz enforcado. Quan-
do um dos amigos aparece morto, Eddie tem 
certeza de que precisa descobrir o que de 
fato aconteceu trinta anos atrás.

Alternando habilidosamente entre pre-
sente e passado, O Homem de Giz traz o me-
lhor do suspense: personagens maravilhosa-
mente construídos, mistérios de prender o 
fôlego e reviravoltas que vão impressionar 
até os leitores mais escaldados.

Sugestões de leitura

O Colecionador

 É a história de Frederick Clegg, um 
homem solitário, de origem humilde, 
menosprezado por uma sociedade esno-
be, que encontra o grande amor de sua 
vida. Tudo o que ele deseja é passar um 
tempo a sós com ela, demonstrar seus 
nobres sentimentos e deixar claro que 
eles nasceram um para o outro. O CO-
LECIONADOR também é a história de 
Miranda Gray, uma jovem estudante de 
artes sequestrada por um maníaco que 
acha que pode obrigá-la a se apaixonar 
por ele. Tudo o que ela deseja é escapar 
do cativeiro, e vai usar de toda sua inte-
ligência para sobreviver ao inferno em 
que sua vida se transformou. O romance 
é narrado por dois personagens antagô-
nicos: o sequestrador e sua vítima.

Alguns vão dizer que ler de mais 
é uma fuga, ou até mesmo falta do 
que fazer. Eu digo que não. Claro 
que não é saudável mergulhar em 
qualquer hobby sem frequentemente 
subir a superfície buscar por oxigê-
nio, mas o equilibrado exercício da 
leitura só tem benefícios a trazer para 
quem lê.

Muito além do aprendizado do 
conteúdo lido, esta prática é capaz de 
despertar nosso cérebro para ativida-
des que não são contempladas ao fa-
zer outras atividades, por isso, nova-
mente, o equilíbrio é tão importante.

Esta é uma breve introdução 
para falarmos de um universo para-
lelo, o Universo do Livros. Você é ou 
conhece alguém que é afi cionado por 
livros e leituras? Os livros permeiam 
nossa vida, na infância com as mais 
doces histórias, na juventude com 
aventuras e romances, na idade adul-
ta que descobrimos tantas variedades 
de estilos literários, que falta-nos 
tempo para ler tudo o quanto deseja-
mos, na velhice que nos sobra tempo, 
mas as vezes faltam a visão e a força. 

Se posso lhe dar um conselho: 
não deixe para mais tarde ou para 
quando tiver tempo, ou para quan-
do for mais velho, leia agora. Leia. 
Qualquer coisa, desde o rótulo dos 
produtos que você consome até os 
mais robustos livros.

Universo dos Livros

Logo se verá envolto a energia 
que este Universo emana.

Ao pensar em presentear al-
guém, pense em oferecer livros, 
pode ser que fi quem esperando à ca-
beceira por um tempo, mas uma hora 
serão lidos. No mínimo já estarão 
contribuindo para a decoração cult 
do ambiente.

Venho de uma família que preza 
pela leitura há gerações, passei anos 
de minha infância, juventude e vida 
adulta vendo minha vó debruçada em 
livros com grossas lentes de óculos e 
uma grande lupa para poder enxer-
gar melhor, acompanho as aventuras 
literárias de minha mãe e seu irmão, 
assim como aprecio cada conversa 
sobre livros com minha irmã e mi-
nhas sobrinhas e ainda incentivo dia-
riamente meu fi lho. É algo prazeroso 
em nossa família, que nos conecta 
naturalmente.

Os livros, além de fonte de co-
nhecimento e lazer individual, trans-
forma-se em parte fundamental na 
dinâmica familiar.

Nas próximas publicações quero 
trazer para você leitor um pouco so-
bre livros, autores, estilos e literatu-
ra. Você está convidado a conhecer 
a cabeceira de minha cama e dividir 
comigo as surpresas e impressões de 
diversos livros lidos e que ainda se-
rão.
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Turismo e Viagens

Pelourinho. Divulgação São João da Bahia

Começou o São João da 
Bahia!

Preparem a sanfona, a zabumba e o 
sapato para dançar muito forró, porque 
tem mais um estado do Brasil em fes-
ta. O São João de Salvador, capital da 
Bahia, começou nesta quinta-feira (23) e 
vai até sábado (02.07). Até lá, a festança 
será marcada como um dos grandes fes-
tejos juninos do país. Além da capital, o 
turista que for à Bahia pode participar de 
festas tradicionais espalhadas de norte a 
sul. Juntos, os festejos juninos no estado 
nordestino vão injetar na economia R$ 
1,3 bilhão e receber em torno de 1,5 mi-
lhão de pessoas.

Tradição e modernidade se mis-
turam nas cidades baianas. Ao mesmo 
tempo em que a decoração enfeita o 
ambiente com bandeirolas, balões, co-
rações e bonecos gigantes, no palco es-
tarão renomados artistas brasileiros da 
atualidade. Em Salvador, são 231 atra-
ções, totalizando 75 horas de shows., 
que acontecerão durante os sete dias.

Além dos grandes shows, a progra-
mação em Salvador e em outras 280 ci-
dades do estado é voltada para todo tipo 
de público, trazendo atrativos e festas 
específi cas para crianças e adultos, além 
de aulas de forró e arrastões itinerantes.

Em Amargosa, o festejo começou 
na quinta-feira (23) e vai até domingo 
(26). A expectativa é que a cidade rece-
ba 100 mil pessoas a cada dia de even-
to.  Os estilos musicais forró e piseiro 
tomam conta do festejo, contando com 
grandes nomes da música nacional, e 
artistas regionais e locais, valorizando a 
cultura da região. A estimativa é arreca-
dar mais de R$ 30 milhões com o festejo 
só em Amargosa.

Com o tema “Santos Juninos”, o 
município de Mata de São João já está 
preparado para receber moradores e tu-
ristas durante as festividades. Grandes 
atrações prometem animar as quatro 
noites de festa, que vão de 23 a 26 de 
junho (quinta à domingo). As principais 
atrações contam com renomados artistas 
nacionais e com diversos artistas locais.  

 Fonte: Assessoria de Comunicação 
do Ministério do Turismo

Vinhos brasileiros con-
quistam medalhas em 

uma das maiores premia-
ções do mundo

A produção brasileira de vinho 
recebeu medalhas em uma das maio-
res premiações do mundo: a Decanter 
World Wine Awards. Promovido pela re-
vista inglesa Decanter, o concurso che-
gou a sua 19 ª edição em 2022, trazendo 
para o Brasil 70 medalhas para vinhos 
e espumantes. Os vinhos receberam 16 
medalhas de prata e 54 de bronze. Já os 
espumantes foram premiados com 10 
medalhas de prata e 26 de bronze.

Sendo uma das mais buscadas pe-
los turistas amantes da bebida, a Ser-
ra Gaúcha foi a região brasileira mais 
premiada, liderando o ranking nacional 
com 38 medalhas. Além dela, também 
foram premiados as Serras do Sudeste, 
da Mantiqueira, o Planalto Catarinense, 
a Região da Campanha e os Campos de 
Cima da Serra. Entre os sabores de vi-
nhos que receberam as medalhas estão o 
branco, o tinto e o rosé.

Os premiados foram classifi cados 
nas categorias Best in Show e com me-
dalhas de platina, ouro, prata e bronze. 
Nesta edição, a competição contou com 
18.244 vinhos julgados de 54 países. 
Quase 300 especialistas internacionais 
em vinho se reuniram em Londres, na 
Inglaterra, para a primeira rodada de 
julgamento. Os vinhos foram degusta-
dos até cinco vezes antes de receberem 
as premiações.

VINHO NO TURISMO
O enoturismo, segmento do turismo 

gastronômico voltado para conhecer e 
apreciar o universo do vinho, é bastante 
praticado, principalmente na Região Sul 
do país. Além da Serra Gaúcha, outras 
cidades do país também são conhecidas 
pela prática de enoturismo. A revista 
Decanter apontou, por exemplo, alguns 
destinos como Rio de Janeiro-RJ e São 
Paulo-SP.

O vinho também foi uma das ca-
deias produtivas contempladas na pri-
meira edição do projeto Experiências do 
Brasil Rural, voltado ao desenvolvimen-
to do turismo em áreas rurais.

Com informações do MTur

Receba o frio do melhor 
jeitinho possível, no acon-

chego do Boqueirão!
Damos as boas-vindas ao inDamos 

as boas-vindas ao inverno com um fogo 
aceso na lareira, pinhão na chapa, nossos 
quartos aconchegantes e a tranquilidade 
da natureza ao nosso lado! 

Aproveite os meses seguintes para 
fazer sua reserva e curtir ao ladinho de 
quem você ama! Dê uma olhada no que 
lhes espera aqui no Boqueirão:

Se prepare para a estação mais 
aconchegante do ano!

Aproveite o fi nalzinho de tarde 
para se esquentar ao ladinho da lareira 
com o fogo e o canto dos pássaros...

Dentro do Hotel, tudo continua 
quentinho...

Nossos ambientes climatizados e 
aquecidos, piscinas e ofurôs ainda vão 
lhe proporcionar todo o conforto que 
você precisa!

E claro, nada melhor como tirar 
umas férias, não é mesmo?

Julho pode ser o mês ideal para ti-
rar um tempinho para você, cuidar da 
sua saúde física e mental, além de rela-
xar muito, é claro!

Reúna sua família e amigos para 
momentos inesquecíveis!

Toda nossa equipe lhe aguarda com 
um pinhãozinho na chapa e uma estadia 
maravilhosa!

Receba o inverno do melhor jeiti-
nho possível aqui conosco! 

Setor de Turismo registra 
crescimento de 47,7% em 

abril
Em abril deste ano, a movi-

mentação econômica do turismo se 
manteve em ritmo de crescimento no 
país. O faturamento do setor chegou 
a R$ 15,3 bilhões, o que representa 
uma alta de 47,7% em relação ao 
mesmo período de 2021. Os feriados 
de Páscoa e Tiradentes contribuíram 
para este crescimento. Os dados são 
do Conselho de Turismo da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) e foram divulgados 
na quarta-feira (22/06).

O crescimento foi estimulado, 
principalmente, pelo segmento de 
transporte aéreo, que registrou um 
aumento de 159,7% na comparação 
anual, alcançando um faturamento 
da ordem de R$ 4,6 bilhões. Com o 
resultado, o segmento retorna ao fa-
turamento obtido antes da crise sani-
tária da Covid-19, em abril de 2019.

Os serviços de alojamento e 
alimentação registraram o segun-
do maior crescimento, com alta de 
56,1% (R$ 4,5 bilhões). Segundo o 
estudo, contribuiu para este resulta-
do a maior movimentação de turistas 
com os feriados do mês de abril, que 
infl uenciaram a elevação da taxa de 
ocupação de hotéis, também supe-
rando o patamar de 2019.

As atividades culturais, recrea-
tivas e esportivas, por sua vez, tam-
bém registraram alta de 21,7% em 
abril, alcançando a marca de R$ 1,1 
bilhão. Também contribuíram para 
o resultado positivo de abril, com 
avanço de 10,9% (R$ 2,6 bilhões) o 
segmento de transporte terrestre, que 
inclui ônibus intermunicipais, inte-
restaduais e internacionais, além de 
trens turísticos. E, desta forma, su-
perou em 1,9% o patamar pré-pan-
demia. As locadoras de automóveis, 
agências e operadoras de turismo 
também avançaram 2,5% no mês 
(R$ 2,5 milhões).

Com informações do 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

Parque Beto Carrero World, em Penha-SC

Três dos melhores par-
ques de diversões do 

mundo estão no Brasil
O Brasil reúne três dos melhores 

parques de diversões do mundo. É o que 
apontou a premiação "Travelers' Choice 
2022 – Best of the Best", desenvolvida 
com base nas avaliações globais de usu-
ários do site TripAdvisor. O parque te-
mático Beto Carrero World, localizado 
na cidade de Penha-SC, conquistou a 3ª 
colocação, fi cando atrás apenas do Siam 
Park, na Espanha, e do Le Puy Du Fou, 
na França.

"O Brasil tem um dos maiores po-
tenciais do mundo.  Nosso trabalho é 
justamente investir em melhorias na in-
fraestrutura, em capacitação dos nossos 
profi ssionais e na promoção do nosso 
país, no Brasil e, também, para o mun-
do" destacou o ministro do Turismo, 
Carlos Brito.

Também foram premiados na cate-
goria “Melhores parques de diversões e 
aquáticos do mundo” os brasileiros Hot 
Park, em Rio Quente-GO, na 6ª posição, 
e o Parque Terra Mágica Floribal, em 
Canela-RS, na 10ª colocação. A lista de 
melhores parques do mundo engloba, ao 
todo, 25 parques. Veja a relação comple-
ta em https://www.tripadvisor.com.br/

O Brasil também fi gurou em outras 
categorias do prêmio. Em relação aos 
“Principais mergulhos com snorkel e es-
portes aquáticos do mundo”, o campeão 
foi o passeio de rafting em Brotas-SP 
– Rio Jacaré Pepira no Território Selva-
gem Canoar. O atrativo também alcan-
çou a 9ª posição na categoria “Principais 
experiências gerais”.

Já o Salto duplo de Paraquedas de 
Boituva-SP, conquistou o 8º lugar nas 
categorias “Principais Experiências im-
perdíveis” e “Principais atividades na 
natureza e ao ar livre do mundo”. Nesta 
última, também integrou a relação das 
25 melhores opções, na 23ª colocação, 
o Passeio pela Pedra do Telégrafo, no 
Rio de Janeiro-RJ. Vale lembrar que se-
gundo o US News & World Report, di-
vulgado em abril, o Brasil é o principal 
destino de aventura do mundo entre 78 
nações.

Também mereceu destaque, na ca-
tegoria “Principais excursões culturais 
e históricas do mundo”, o tour comple-
to no Rio de Janeiro pela Escadaria de 
Selarón, Centro, Cristo e Bondinho, que 

inclui ingressos e almoço, no Rio de Ja-
neiro-RJ. A experiência alcançou a 13ª 
posição.

E, claro, as Cataratas do Iguaçu, 
um patrimônio mundial natural do Bra-
sil localizado em Foz do Iguaçu-PR 
que conquistou o 7º lugar na categoria 
“Principais atrações do Mundo”, ao 
lado de atrativos como o Coliseu, na 
Itália, do Empire State Building, nos 
Estados Unidos, e da Torre Eiff el, na 
França.

PREMIAÇÃO 
Neste ano, o Brasil já havia se des-

tacado em diversas categorias da pre-
miação conduzida pelo site TripAdvi-
sor. O hotel mais romântico do mundo 
está no Brasil! É o Hotel Valle D’Incan-
to, localizado em Gramado-RS, e que 
ocupou o topo da lista dos preferidos 
pelos casais. O ranking apontou ainda 
a hospedagem L.A.H. Hostellerie, em 
Campos do Jordão-SP, entre as 15 mais 
bem avaliadas pelos turistas em catego-
rias como localização, limpeza, atendi-
mento e custo-benefício.

Sete destinos brasileiros foram elei-
tos também entre os melhores do mundo 
pela premiação. Os atrativos nacionais 
constavam em quatro categorias, com 
destaque para Natal-RN e Paraty-, que 
apareceram na lista de destinos em alta 
para 2022 e o Parque Nacional da Cha-
pada dos Veadeiros, em Goiás, que des-
pontou como um dos principais locais 
para quem procura opções ao ar livre. 
Já São Paulo-SP foi eleita uma das dez 
melhores cidades do mundo para quem 
ama gastronomia e o Rio de Janeiro-RJ, 
Praia Grande-SC e Campos do Jordão-
-para quem prefere destinos de sol.

O Brasil já havia se destacado tam-
bém no ranking das melhores praias do 
mundo. Com lugar cativo no prêmio 
Travelers´ Choice, os destinos Baia do 
Sancho, em Fernando de Noronha-PE, e 
a Baia dos Golfi nhos, na Praia da Pipa, 
em Tibau do Sul-RN, fi guraram nova-
mente na lista ocupando o 7º e o 9º lu-
gar, respectivamente. A Quarta Praia, 
em Morro de São Paulo-BA, estreou no 
ranking de 2022 com destaque, apare-
cendo na 4ª posição.

Com informações - AsCom MTur

Hot Park, em Rio Quente-GO

Vilas de Cocanha e de Paranapiacaba, em 
São Paulo, vão representar o Brasil no concurso 
da OMT. Crédito: Prefeitura de Paranapiacaba 
e Prefeitura de Caraguatatuba

MTur seleciona dois pro-
jetos para concurso “Me-
lhores Vilas Turísticas”

O Ministério do Turismo selecio-
nou as candidaturas que vão representar 
o Brasil no concurso global das Melho-
res Vilas Turísticas, realizado pela Or-
ganização Mundial do Turismo (OMT). 
A iniciativa identifi ca vilas que tenham 
adotado abordagens inovadoras e trans-
formadoras para o turismo nas áreas 
rurais e que estejam alinhadas aos Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Os dois projetos escolhidos são: 
Vila Turística Comunitária dos pesca-
dores e maricultores da praia da Co-
canha e Vila de Paranapiacaba, ambas 
localizadas no estado de São Paulo. A 
Vila de Cocanha tem um modo de vida 
baseado principalmente na pesca, uti-
lizando meios de produção e trabalho 
quase sempre de forma coletiva. A Vila 
trabalha de maneira ambientalmente 
responsável, utilizando os saberes cul-
turais dos caiçaras do litoral brasileiro 
e a natureza exuberante e suas riquezas 
para conscientizar sobre a necessidade 
da preservação ambiental e para a con-
tinuidade dos fazeres originários que 
sustentam a identidade cultural de seu 
povo, enquanto gera complementação 
de renda.

Já a Vila de Paranapiacaba tem im-
portante relevância para o turismo da 
região. A cidade é tombada pelas três 
instâncias de preservação brasileiras 
como um patrimônio cultural, possui di-
versos atrativos de turismo de natureza 
e de aventura, além de promover o pa-
trimônio histórico e cultural ferroviário, 
por meio da revitalização dos museus da 
cidade. A vila também valoriza o fruto 
local cambuci a partir de feiras semanais 
e de um festival anual que conta com a 
participação de mais de 30 expositores e 
recebe milhares de visitantes.

Após a seleção interna de cada 
país, as candidaturas serão avaliadas 
por um Conselho Consultivo exter-
no independente, composto por es-
pecialistas nas diferentes áreas com 
base nas nove áreas de avaliação que 
abrangem recursos naturais e cultu-
rais, bem como iniciativas nos três 
pilares da sustentabilidade (econô-
mico, social e ambiental). O resul-
tado do concurso será anunciado no 
fi nal do ano.

SELEÇÃO
Para escolher os projetos o MTur 

levou em consideração três critérios: 
estar posicionado digitalmente e 
conseguir divulgar seus produtos tu-
rísticos; possuir ações de turismo de 
base comunitária ou produção asso-
ciada a cadeias, como a de alimentos 
e de artesanato; dispor de um evento 
tradicional com visitação turística no 
calendário ofi cial.

O Brasil teve destaque na pri-
meira edição do concurso, realizado 
no ano passado, e a Rota do Enxai-
mel (SC) foi escolhida como uma das 
melhores vilas turísticas do planeta.

Fonte: AsCom MTur


