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Só observo
Lembro daquele tempo em que 

havia um juiz que era idolatrado por 
muitos, pela sua postura de defensor 
das verdades e justiça (eu me incluo 
nesse grupo). Não se surpreendam se 
acusado e acusador dividirem o mes-
mo palanque nas eleições de 2022.

Só observo II
Enquanto brigamos por este ou 

aquele candidato, eles se divertem, 
em frente a um tabuleiro, distribuin-
do as peças de cada um. Ou melhor, 
os cargos.

Não entendo
Tem pessoas que andam ao me-

nos 32km para fazer compras em ou-
tra cidade, esquecendo que onde mo-
ram precisa do imposto que ali seria 
recolhido. O engraçado é ver nas 
redes sociais o choro livre da volta, 
reclamando do trânsito, da gasolina, 
do estacionamento, do possível re-
torno para trocar mercadoria defei-
tuosa ou vencida. Realmente, eu não 
entendo.

Minha falecida mãe era sábia
Hoje eu valorizo alguns ditados 

que ela vivia repetindo quando eu 
fechava o caroço com minhas irmãs. 
“Brigam as comadres, descobre-se 
as verdades”; “Farinha pouca, meu 
pirão primeiro”; e por aí, ia.

Olha o fósforo aí, gente
Quem assiste as sessões da Câ-

mara de Corupá, por poucos instan-
tes se engana acreditando que tudo é 
perfeito na cidade da Banana Mais 
Doce do Brasil. De repente alguém 
risca um palito de fósforo, e é o que 
basta para iniciar o incêndio no par-
quinho.

Incêndio no parquinho
Depois do fósforo riscado, pra 

virar incêndio é rápido. Placas de 
sinalização, lixeiras, ônibus estacio-
nando a 90º em frente a escola, sa-
neamento inexistente, fruta que não 
existe na cidade, eventos fracassa-
dos, a parada que acontece a cada 2 
anos por conta das eleições, etc..

Incêndio no parquinho II
Tem até conta que não fecha, fui 

obrigado a pesquisar pra descobrir 
qual o valor correto: R$ 5 milhões, 
ou R$ 30 milhões? Me surpreendeu 
ouvir que em alguns casos a propa-
ganda é maior do que o evento. 

Foi brasa pra todos os lados
Depois de jogar brasa pra todos os 

lados, o incêndio que parecia que iria se 
alastrar, foi apagando, apagando, e apa-
gou. Até a próxima sessão, quando será 
riscado outro fósforo, ou não.

Coitado do vendedor de algodão 
doce

A ele pode se juntar o vendedor 
de pipocas, afi nal ambos estavam no 
portão de minha casa, tentando ven-
der seus produtos já que eu anunciei 
que ia rolar um festão, atraindo mui-
tas pessoas. Coitados.

Fiquei com pena, mas ....
A venda que eles fi zeram foi 

para meus fi lhos, com dinheiro que 
dei pra não fi car muito feio o fi as-
co. Fiz uma conta “por cima” e con-

cluí que eles não conseguiram cobrir 
nem o custo do deslocamento.

Quem tem pena, se despena
A “meia dúzia” de pessoas que 

compareceu ao “festão”, não foi ali pra 
comer pipoca ou algodão doce; nem o 
cachorro-quente, o pinhão, os salgadi-
nhos que comprei ou preparei para os 
convidados. Eles foram pra conhecer 
minha casa e sair comentando.

Curiosidade sem fi m
Hoje, uma de minhas curiosi-

dades vai para o resultado das elei-
ções/2022. Muitas perguntas rondam 
meu cérebro e, dentre elas tem o “re-
sultado da votação em Joinville”. 

Curiosidade sem fi m II
Outra curiosidade é mais fácil de 

saber o resultado. Não é raro encontrar 
alguém que exija diversas qualidades, 
mas, na hora de escolher, por umas pou-
cas moedas, escolhem o torto, escolhem 
aquele que abominam, em seu discur-
sos.

Lembram de Judas?
Pois os descendentes dele esti-

veram em nosso estado e se deixa-
ram fotografar, sorrindo, ao lado de 
um candidato que ajudaram a derro-
tar.

Briga de gente grande, ou 
pequena? 

No sábado(23) conhecemos os 
vencedores da queda de braço. Infe-
lizmente vimos o anúncio da reprise 
parcial da estória da Branca de Neve 
e dos 7 Anões.

Estado doente
Lembram do discurso aparente-

mente eleitoreiro de um pré-candi-
dato a governador em que disse que 
Santa Catarina está doente? Pois é, 
enquanto o estado tem o 4º caso con-

fi rmado de varíola dos macacos, so-
fre com a falta de UTI, enfrenta fi las 
para cirurgia, entre outros problemas 
graves, quem deveria ao menos man-
dar divulgar os alertas “tá nem aí”.

Estado doente II
Sem os devidos alertas, os catari-

nenses estão à mercê dos problemas 
que atingem a saúde no estado. Não 
foi por falta de avisos, os problemas 
na saúde começaram a surgir e faz 
tempo. Se é que me entendem.

Estado doente III
Quando o “cavalo passou enci-

lhado”, quem poderia e deveria ter 
agido, se omitiu no melhor estilo 
“Farinha pouca, meu pirão primei-
ro”.

Aceçores e espessialistas
Calma, eu explico. Existem as-

sessores e aceçores, especialistas e 
espessialistas. No fundo, no fundo, 
“quase achando petróleo”, há uma 
tênue diferença entre ambos, eu diria 
que é apenas uma diferença grafoló-
gica.

Rádio corredor
As mídias funcionam mais-ou-me-

nos assim. Algumas notícias são obti-
das com deslocamento de jornalista ou 
repórter ao local onde o fato acontece. 
Outras, são “obtidas” por meio de cor-
respondentes, ou no melhor estilo Ctrl-C 
/ Ctrl-V, com indicação da fonte.

Rádio corredor II
Tente descobrir notícias do estado, 

ou do município, diretamente da “fonte 
ofi cial”, em época de eleições. É prati-
camente impossível, uma vez que os 
“aceçores de imprença” só conseguem 
divulgar algo citando o nome do patrão, 
ou, na maioria dos casos, são usados 
“espessialistas” das redes sociais, tra-
vestidos de “profi cionais”.
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Mais de 48 mil imóveis de 
Santa Catarina foram fi -
nanciados pelo Programa 

Casa Verde e Amarela
O estado de Santa Catarina regis-

trou, nos últimos três anos, 48.835 imó-
veis fi nanciados pelo Programa Casa 
Verde e Amarela. Os dados são do Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional, 
responsável pela gestão do programa, e 
compreendem o período de 2019 até o 
fi nal de junho de 2022.

No Brasil, o Casa Verde e Amarela 
fi nanciou mais de um milhão de imóveis 
nos últimos três anos. Ao todo, foram 
1.411.768 fi nanciamentos realizados. A 
Região Sul é responsável por 239.600 
destes contratos.

O Paraná é o maior detentor dos 
contratos de créditos imobiliários da 
região, ocupando o terceiro lugar no 
ranking nacional do programa. Ao todo, 
o estado acumula 108.924 fi nanciamen-
tos.

A regularização fundiária também é 
um foco do Casa Verde e Amarela, que 
atende a dois públicos: urbano e rural. 
Eles são estratifi cados de acordo com a 
faixa salarial, partindo de uma renda de 
R$ 2.400 por mês a R$ 8 mil no caso 
de fi nanciamentos urbanos; e R$ 29 mil 
anuais a R$ 96 mil anuais para o fi nan-
ciamento rural. 

PÚBLICO-ALVO
O fi nanciamento imobiliário para 

regiões urbanas atende a três perfi s fi -
nanceiros: Urbano 1 - renda mensal até 
R$ 2.400 mil; Urbano 2 - renda de R$ 
2.400,01 a R$ 4.400 mil; e Urbano 3 -- 
renda entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil. 

O público que tem interesse em ad-
quirir um imóvel rural também está in-
serido em três grupos: Rural 1 - renda 
bruta familiar anual até R$ 29 mil; Rural 
2 - renda anual entre R$ 29.000,01 e R$ 
52.800,00 mil; e Rural 3 - renda familiar 
anual entre R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

As famílias em situação de risco e 
vulnerabilidade, aquelas comandadas 

por mulheres e as integradas por pes-
soas com defi ciência, idosos, crianças 
e adolescentes terão prioridade sobre as 
demais categorias para acessar o progra-
ma.

FINANCIAMENTO
 As famílias interessadas devem 

procurar diretamente as construtoras 
credenciadas e os bancos operadores 
para solicitar o fi nanciamento imobili-
ário por meio do Programa Casa Verde 
e Amarela. O cálculo dos juros leva em 
consideração a faixa de renda do benefi -
ciário e a localização do imóvel, varian-
do entre estes dois fatores.

Fonte: Secretaria Especial de Co-
municação Social 

Nos dias 06 e 13 de agosto, o 
Comércio de Corupá estará com o 
horário de atendimento especial para 
que você possa garantir o presente 
ideal do seu pai com mais tranquili-
dade e conforto. 

Lojas abertas das 8h às 17h.

Prestigie o Comércio local, ele 
paga o imposto que promove o cres-
cimento de nossa cidade!

ACIJS debate volunta-
riado como oportunidade 
de transformação social

O voluntariado e sua importância 
na transformação da sociedade é tema 
do próximo Encontro Empresarial ACI-
JS, no dia 8 de agosto, às 19 horas.

O evento vai ocorrer no Centro 
Empresarial de Jaraguá do Sul, com a 
presença de convidados que farão rela-
tos de suas experiências em prol da co-
munidade, apoiadas nos princípios do 
voluntariado dedicado a causas sociais.

Iniciativa da ACIJS e do Núcleo 
de Responsabilidade Corporativa, o 
Encontro Empresarial é gratuito e com 
participação aberta ao público em geral. 
Após o evento, os presentes poderão 
desfrutar de um coquetel no Salão de 
Eventos Rodolfo Hufenüssler.

Farão parte do debate a presidente 
do Instituto Guga Kuerten (IGK), Alice 
Kuerten; o empresário Vicente Donini, 
presidente do Conselho de Administra-
ção da Marisol, ex-presidente e membro 
do Conselho Superior da ACIJS; a em-
presária e vice-presidente de Comuni-
dade e Urbanismo da entidade, Caroline 
Elisa Obenaus Cani; o presidente da As-
sociação de Voluntários do Hospital São 
José, Joe Gieseler; e o líder do Núcleo 
de Voluntariado Corporativo ACIJS, ad-

vogado Lucas Cerutti Ponssoni. A presi-
dente da ACIJS e do CEJAS, Ana Clara 
Franzner Chiodini, fará a mediação do 
painel.

Voluntariado e solidariedade ajudam 
a melhorar o mundo

Reconhecida como um dos valo-
res mais nobres do ser humano, a soli-
dariedade expressa por meio da atitude 
voluntária de se dedicar a uma causa 
pode contribuir para uma sociedade me-
lhor, apoiada principalmente em valores 
como respeito e igualdade.

Com uma forte presença em Jara-
guá do Sul e Santa Catarina, o volun-
tariado tem avançado em várias áreas 
onde qualquer pessoa pode atuar dedi-
cando parte do seu tempo em prol de 
iniciativas na comunidade.

Segundo o IBGE, o exercício do 
voluntariado é fundamental para que 
muitas instituições sem fi ns lucrativos e 
de atuação no terceiro setor possam con-
tinuar realizando seus serviços. Segundo 
o IBGE,  em 2019 o Brasil contava com 
6,9 milhões de voluntários.

As inscrições e confi rmações de-
vem ser feitas no portal ACIJS In Rede 
[www.acijs.com.br] e mais informações 
estão disponíveis pelo e-mail eventos@
acijs.com.br e pelo telefone (47) 98835-
1316.

O Encontro Empresarial tem o 
apoio da Levmed, Ravenna | Jeep, Si-
coobCEJASCRED e Top Sun.

Fonte: Assessoria de Imprensa - 
ACIJS - Associação Empresarial de Ja-
raguá do Sul

Sinal 5G chega a mais 3 
capitais

A partir desta sexta-feira (29), a 
rede 5G começa a funcionar em Belo 
Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e 
Porto Alegre (RS). A liberação para ati-
var o sinal de 5G foi anunciada na quar-
ta-feira (27) pelo Grupo de Acompanha-
mento da Implantação das Soluções para 
os Problemas de Interferência (Gaispi), 
ligado à Anatel.

Segundo a Anatel, as prestadoras de 
telefonia móvel que adquiriram lotes na 
faixa de 3,5 GHz têm até 29 de setembro 
para cumprir a primeira exigência de co-
bertura do Edital de 5G: a instalação de, 
no mínimo, uma antena de tecnologia de 
5G para cada 100 mil habitantes nas ca-
pitais brasileiras.

Em Brasília, o sinal do 5G foi ativa-
do em 6 de julho. Desde então, segundo 
os conselheiros da Anatel, na capital fe-
deral a cobertura vem sendo expandida 
rapidamente, com a otimização da rede 
seguindo o cronograma que estabelece 
os prazos máximos para que as empresas 
instalem novas estações. Assim como 
em Brasília, a área atendida em outras 
três localidades, já autorizadas, será am-
pliada pouco a pouco.

O Gaispi voltará a se reunir no dia 
10 de agosto, quando os conselheiros 
avaliarão a liberação do sinal do 5G em 
outras capitais. Inicialmente, o edital do 
leilão 5G previa que a infraestrutura ne-
cessária à ativação do sinal deveria ocor-
rer até 31 de julho, em todas as capitais, 
mas o próprio Gaispi pediu à Anatel que 
o prazo fosse prorrogado por 60 dias 
para contornar problemas logísticos que 
atrasaram a entrega de equipamentos 
importados da China.

Interferências
Para contornar possíveis interferên-

cias causadas a uma parte dos cidadãos 
que utilizam antenas parabólicas da cha-
mada Banda C, a Entidade Administra-
dora da Faixa (EAF) da Anatel criou um 
programa para distribuir, gratuitamente, 
às famílias carentes das capitais brasilei-
ras e que estão registradas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do gover-
no federal, kits contendo novas antenas 
digitais, conversores e cabos. O pedido 
do kit e de instalação dos aparelhos pode 
ser feito pelo site do Programa de Distri-
buição de Kits, criado pela EAF.

Com informações da Agência Bra-
sil EBC
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Expresso Instituto Sicoob retoma 

atividades
O Expresso Instituto Sicoob, 

programa que visa contribuir para a 
promoção da cidadania e qualifi ca-
ção profi ssional por meio da disponi-
bilização gratuita de cursos, retoma 
suas atividades oferecendo diversos 
módulos profi ssionalizantes nas ci-
dades atendidas pelas cooperativas 
do Sicoob. Nesta nova edição, atua 
com três modalidades: Expresso Mó-
vel, Estação e Em Casa. Interessados 
com idade mínima de 14 anos podem 
realizar a inscrição e participar do 
programa Expresso Instituto Sicoob, 
escolhendo a categoria que melhor 
atender às suas expectativas. Ao 
todo, são mais de 30 cursos nas áreas 
de marketing, administração, empre-
endedorismo, educação, tecnologia, 
entre outras áreas de conhecimento, 
fomentando a formação profi ssional 
e cidadã dos benefi ciários e capaci-
tando-os para o mercado de trabalho. 
Os candidatos podem se inscrever 
pelo Portal de Educação do Sicoob. 
Além das versões ‘Expresso Móvel’ 
e ‘Expresso Em Casa’, o programa 
trouxe, na edição deste ano, o forma-
to ‘Estação’, que contribuirá ainda 
mais para promoção da cidadania e 
qualifi cação profi ssional. A novidade 
é a plataforma online, que pode ser 
acessada em salas de informática lo-
calizadas em escolas, associações e 
até mesmo nas cooperativas. 

Nove cidades atingidas por 
desastres receberão recursos da 

Defesa Civil
Nove cidades do País atingidas 

por desastres naturais vão receber R$ 
7 milhões para ações de defesa ci-
vil. Das nove cidades, três estão em 
Alagoas. (Quebrangulo, Limoeiro de 
Anadia e Tanque D’Arca); uma em 
Pernambuco (Jaboatão dos Guara-
rapes); duas no Amazonas ( Coari e 
Anori); uma em Minas Gerais (Je-
queri); uma no Pará (Porto de Moz); 
e Garuva, em Santa Catarina, que re-
ceberá mais de R$ 877 mil para a re-
construção de unidades habitacionais 
danifi cadas por um vendaval.

Iniciadas as obras de ligação dos 
bairros Ano Bom e Blomplandt

As obras de construção da ponte 
com 60m de comprimento e 16m de 
largura sobre o rio Humboldt, mar-
cou o início da ligação entre os bair-
ros Ano Bom e Bomplandt. A obra, 

um antigo sonho dos corupaenses, 
tem o custo estimado em R$ 5,3 mi-
lhões, com previsão de conclusão até 
o fi nal deste ano. Quando pronta, a 
ponte reduzirá o trajeto entre os dois 
bairros, além de permitir o comparti-
lhamento de recursos entre eles. Um 
dos exemplos de recursos que pode-
rão ser compartilhados está a instala-
ção de uma ESF que atenda a popula-
ção dos dois bairros, localizada bem 
mais perto do que a ESF-3, da Rua 
Nereu Ramos.

Conservação de solo e água em 
debate em agosto, em SC

Estão abertas as inscrições gra-
tuitas para o X Encontro Anual do 
Programa Planorte Água e Solo, VII 
Encontro Catarinense do Sistema 
Plantio Direto e Caravana Embrapa, 
que acontecem nos dias 23, 24 e 25 
de agosto, em Bela Vista do Toldo-
-SC. Os eventos são realizados pela 
Epagri em parceria com outras insti-
tuições e comemoram os 10 anos do 
Programa de Uso Racional de Água 
e Solo do Planalto Norte Catarinen-
se. O objetivo é trocar experiências 
sobre o uso e conservação do solo e 
da água, além de aumentar a efi ciên-
cia do uso de fertilizantes, enfatizar 
a importância do manejo sustentável 
dos solos e melhorar a produtividade. 
Para tanto, estão programadas pales-
tras, minicursos e visitas técnicas, os 
dois últimos com vagas limitadas. 
No primeiro dia os três estados do 
Sul apresentam suas experiências 
em estratégias de manejo conserva-
cionistas. Para o segundo dia dentre 
os eventos previstos, destaca-se o 
relato de produtor catarinense sobre 
agricultura regenerativa. No último 
dia terá a Caravana Embrapa, que vai 
trazer para discussão assuntos como, 
por exemplo, boas práticas para o uso 
efi ciente de fertilizantes, soluções di-
gitais e tecnologias de manejo para 
a sustentabilidade agrícola. Na parte 
da tarde acontecem as visitas técni-
cas. Para inscrições e mais informa-
ções, acesse: https://www.embrapa.
br/fl orestas/evento

Emprego formal teve expansão 
de 277.944 postos de trabalho em 

junho
O emprego formal no Brasil 

apresentou saldo positivo em junho, 
com a criação de 277.944 novos pos-
tos de trabalho com carteira assinada 
no país. Nos últimos 12 meses esse 

saldo alcançou 2.627.422 postos de 
trabalho gerados. Os dados são do 
Novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo Ca-
ged) divulgados, nesta quinta-feira 
(28), pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência. No acumulado de ja-
neiro a junho de 2022, verifi cou-se 
um saldo de 1.334.791 novas vagas, 
decorrente de 11.633.347 admissões 
contra 10.298.556 desligamentos no 
período, fi cando o total de admis-
sões 14,2% superior ao do mesmo 
período de 2021. Os dados revelam 
ainda crescimento do emprego for-
mal em todos os estados brasileiros, 
sendo verifi cado também saldo posi-
tivo nos cinco grandes grupamentos 
de atividades econômicas.

O maior crescimento do empre-
go ocorreu no setor de Serviços, com 
124.534 postos e o setor do Comér-
cio, com 47.176 vagas formais no 
mês. Em seguida vieram os setores 
da Indústria, com 41.517 postos e 
a agropecuária, que gerou no mês 
34.460 postos formais.

As Unidades da Federação com 
maior saldo foram São Paulo, com 
80.267 postos, Minas Gerais com 
31.092 postos, e Rio de Janeiro, com 
22.922 postos. Os dados completos 
do Novo Caged de junho podem 
ser acessados no site do Ministério 
do Trabalho e Previdência pelo link 
http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

.
Linhas de crédito do Pronampe já 

podem ser acessadas
Entrou em operação na segun-

da-feira (25) a concessão de crédito 
para microempreendedores indivi-
duais (MEI), micro e pequenos em-
preendedores por meio do Programa 
Nacional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). Serão R$ 50 bilhões 
para investimentos e capital de giro 
que poderão ser utilizados pelos em-
preendedores, tanto para a aquisi-
ção de máquinas e equipamentos e 
realização de reformas, quanto para 
despesas operacionais – como o pa-
gamento de salário dos funcionários 
e de contas como água, luz e alu-
guel, ou a compra de matérias-pri-
mas e mercadorias. A nova fase do 
Pronampe – com a inclusão dos MEI 
– benefi cia empreendedores como 
artesãos, manicures, borracheiros, 
doceiras, padeiros e barbeiros que 
agora são assistidos pelo programa. 
O Brasil possui 13 milhões de MEIs 

e 5,5 milhões de micro e pequenas 
empresas – volume que correspon-
de a 98% das empresas existentes. 
O primeiro passo para consultar as 
linhas de crédito do programa é aces-
sar o Portal https://www.gov.br/re-
ceitafederal/pt-br, opção "Autorizar 
Compartilhamento de Dados", sele-
cionar as instituições bancárias para 
as quais se deseja solicitar a proposta 
de fi nanciamento e, depois, autorizá-
-las a consultar o faturamento do ano 
de 2021. Após esses procedimentos, 
já é possível procurar o banco. Con-
forme a Portaria nº 6.320, de 18 de 
julho de 2022, as instituições fi nan-
ceiras participantes poderão forma-
lizar operações de crédito no âm-
bito do programa entre 25 de julho 
de 2022 e 31 de dezembro de 2024. 
O prazo máximo de pagamento das 
operações contratadas via Pronampe 
é de 48 meses para um fi nanciamento 
de até 30% do faturamento, declara-
do pela empresa no ano de 2021, li-
mitado a até R$ 150 mil, com carên-
cia de até 11 meses. Os juros são de 
6% aa + Selic. As instituições fi nan-
ceiras participantes poderão requerer 
a garantia do Fundo Garantidor de 
Operações (FGO), regido pela Lei 
nº 12.087/2009 e administrado pelo 
Banco do Brasil.

Rally de Inverno leva velocidade 
à Lençois Paulista neste fi nal de 

semana
A cidade de Lençóis Paulista 

(SP) é a próxima sede do Campeona-
to Brasileiro de Rally Baja, que rece-
be a partir de hoje (29), o 6º Rally de 
Inverno, com encerramento no pró-
ximo domingo (31). Organizada pela 
Arena Promoções e Eventos, a prova 
é válida pelas 7ª e 8ª etapas do Cam-
peonato Brasileiro de Rally Baja, e 
tem 384,56 quilômetros. É composta 
pelas categorias motos, quadriciclos 
e UTVs. Em detalhes, são 69,60 qui-
lômetros de trecho cronometrado que 
será percorrido duas vezes ao dia. O 
ponto de apoio está na Facilpa – Fei-
ra Agropecuária Comercial e Indus-
trial de Lençóis Paulista, com visita 
aberta ao público. Os motores dos 
veículos inscritos serão ligados ama-
nhã (30), às 7h, com o prólogo de 5 
quilômetros, que defi ne a ordem de 
largada para a primeira etapa. Logo 
em seguida, às 10h, tem a largada da 
primeira moto para a primeira bateria 
de 69,60 quilômetros. A competição 
continua no domingo, a partir das 8h. 
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Espaço SAÚDE

Pacientes neurológicos
A Clínica Integrada de Fisiotera-

pia da Faculdade Unisociesc Jaraguá 
Park Shopping, está buscando pacientes 
neurológicos que possuem interesse em 
receber atendimento e tratamento GRA-
TUITO nos serviços: Pós AVC; Pós 
TCE; Alzheimer; Parkinson; Paralisia 
Cerebral; Atraso no Desenvolvimento 
Motor; e qualquer síndrome neurológi-
ca.

O atendimento/tratamento aconte-
cerá com hora marcada, no período da 
manhã (07:30h às 11:40h), de segunda-
-feira a sexta-feira, ao lado da entrada 
principal do shopping, onde possui uma 
porta escrito: Clínicas Integradas, sendo 
preciso utilizar elevador, onde deverá 
ser apertado o botão: Clínicas Integra-
das.

Além de gratuito, o tratamento se-
guirá mesmo quando houver a troca de 
semestre, em dezembro deste ano.

ATENÇÃO: é necessário agendar 
horário pelo WhatsApp (47) 99258-
0030.

Saúde confi rma primeira 
morte relacionada à varí-

ola dos macacos
O Ministério da Saúde confi rmou 

nesta sexta-feira(29), a primeira morte 
relacionada à varíola dos macacos no 
Brasil. Em nota, a pasta informou que 
a vítima era um homem, de 41 anos de 
idade, que já tratava outras doenças, in-
cluindo um câncer, o que ocasionou o 
agravamento d

Ainda de acordo com o ministério, 
o homem, cujo nome não foi divulga-
do, estava hospitalizado em um hospital 
público de Belo Horizonte, onde sofreu 
um choque séptico, agravado pela varí-
ola dos macacos. De acordo com o mi-
nistério, "a causa do óbito foi o choque 
séptico".

Também em nota, a Secretaria de 
Saúde de Minas Gerais reiterou que o 
paciente, que residia na capital minei-
ra, já estava internado devido a “outras 
condições clínicas graves”. Segundo a 
secretaria, além dos casos confi rmados, 
existem, no estado, outros 130 em inves-
tigação. Apenas em Belo Horizonte, foi 
registrado um caso de transmissão co-
munitária, ou seja, quando não há mais 
como identifi car o local onde a pessoa 
foi infectada – um indício de que o vírus 
já circula entre as pessoas daquela loca-
lidade.

Até a tarde desta quinta-feira (28), 
o Brasil já contabilizava 978 casos con-
fi rmados da varíola dos macacos. Até 
então, os casos estavam concentrados 
nos estados de São Paulo (744), Rio de 
Janeiro (117), Minas Gerais (44), Paraná 
(19), Goiás (13), Bahia (5), Ceará (4), 
Rio Grande do Sul (3), Rio Grande do 
Norte (2), Espírito Santo (2), Pernambu-
co (3), Tocantins (1), Mato Grosso (1), 
Acre (1), Santa Catarina (4) e no Dis-
trito Federal (15).

Causada pelo vírus hMPXV (Hu-
man Monkeypox Virus, na sigla em in-
glês), a varíola dos macacos foi decla-
rada emergência de saúde pública de 
interesse internacional pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A decisão foi 
tomada com base no aumento de casos 
em vários países, o que aumenta o risco 
de uma disseminação internacional.

Especialistas a classifi cam como 
uma doença viral rara, transmitida pelo 
contato próximo com uma pessoa in-
fectada e com lesões de pele. O contato 
pode ser por abraço, beijo, massagens 
ou relações sexuais. A doença também 
é transmitida por secreções respirató-
rias e pelo contato com objetos, tecidos 
(roupas, roupas de cama ou toalhas) e 
superfícies utilizadas pelo doente.

Não há tratamento específi co, mas 
os quadros clínicos costumam ser le-
ves, sendo necessários o cuidado e a 
observação das lesões. O maior risco de 
agravamento acontece, em geral, para 
pessoas imunossuprimidas com HIV/
Aids, leucemia, linfoma, metástase, 
transplantados, pessoas com doenças 
autoimunes, gestantes, lactantes e crian-
ças com menos de 8 anos de idade.

Fonte: Agência Brasil EBC

INSS - análise de atesta-
do pode ser feita via apli-

cativo
A partir desta sexta-feira(29), com 

a publicação da portaria conjunta núme-
ro 7, os segurados da Previdência Social 
que precisam passar por perícia médica 
poderão cadastrar a documentação mé-
dica por meio do aplicativo Meu INSS, 
para que a avaliação do atestado seja 
feita de forma remota por perito médi-
co federal.   Ela dispensa a emissão de 
parecer conclusivo da Perícia Médica 
Federal para casos de incapacidade la-
boral do segurado. Segundo o ministé-
rio, a portaria “possibilita a concessão 
de benefício por incapacidade tempo-
rária (antigo auxílio-doença) por meio 
de análise de atestado ou laudo médico 
apresentado pelo requerente”.

Com informações da Agência Bra-
sil EBC

Publicada a nova edição 
do Guia de Vigilância em 

Saúde
Está publicada a 5ª edição do Guia 

de Vigilância em Saúde (https://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vi-
gilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf). 
A nova edição, revisada e atualizada, 
traz textos inéditos sobre Vigilância 
das Coberturas Vacinais, Vigilância do 
Óbito Materno e Infantil, Vigilância das 
Anomalias Congênitas, Vigilância em 
Saúde Ambiental, Vigilância em Saúde 
do Trabalhador e Farmacovigilância. O 
guia está organizado em volume único, 
contendo 69 textos independentes entre 
si e distribuídos em 11 capítulos.

O objetivo é disseminar procedi-
mentos relativos aos fl uxos, prazos, 
instrumentos e as defi nições de casos 

suspeitos e confi rmados. Também abor-
da o funcionamento dos sistemas de in-
formação em saúde, condutas e medidas 
de controle das diretrizes técnicas para 
operacionalização do Sistema Nacional 
de Vigilância em Saúde.

A obra também atualiza as reco-
mendações relacionadas às ações de 
vigilância em saúde presentes na Lista 
Nacional de Notifi cação Compulsória 
de Doenças, Agravos e Eventos de Saú-
de Pública e outras doenças e condições 
não transmissíveis.

Outro destaque é a incorporação 
de textos sobre rotavirose, síndrome 
do corrimento uretral masculino, espo-
rotricose, criptococose, histoplasmose, 
micobactérias não tuberculosas, para-
coccidioidomicose, oncocercose, to-
xoplasmose, dermatoses ocupacionais, 
transtorno mental, perda auditiva por 
ruído, lesões por esforços repetitivos e 
pneumoconioses.

O Guia de Vigilância em Saúde con-
tribui para o aprimoramento das práticas 
da vigilância em saúde de forma integra-
da em todos os municípios do Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde
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Robô SEBIT revoluciona 
a sala de aula da Escola S

Por onde passa ele rouba a cena. 
Seu design moderno, a forma como in-
terage com as pessoas, as dancinhas que 
é capaz de fazer. Não há quem resista 
ao SEBIT, um robô humanoide com tec-
nologia japonesa de última geração que 
aterrissou nas escolas da rede de educa-
ção básica do SESI e do SENAI.

O simpático robozinho, com cerca 
de 60 centímetros de altura, faz parte 
da rotina de alunos do ensino infantil 
ao médio desde o ano passado. Por en-
quanto, as cidades que têm um exem-
plar são Criciúma, Brusque, Rio do Sul, 
Itajaí, Lages, Videira, São Bento do Sul 
e Joinville.

O SEBIT foi adquirido para com-
plementar as práticas pedagógicas den-
tro da sala de aula, como explica o dire-
tor de educação e tecnologia da FIESC, 
Fabrizio Machado Pereira. “Estamos 
fazendo uma série de investimentos na 
área educacional visando uma forma-
ção mais conectada com o mercado de 
trabalho, muito infl uenciado pela tec-
nologia. As interações do robô com os 
alunos permitem a conexão da teoria e 
da prática, além de tornar o aprendiza-
do mais interessante e criativo. Isso ao 
mesmo tempo em que propiciam uma 
educação mais tecnológica”, frisa.

O SEBIT é considerado pelos do-
centes uma excelente ferramenta para 
ensinar programação, já que o sistema 
é relativamente simples e serve como 
uma boa base para os alunos interessa-
dos no universo da TI.

Ajudando crianças com autismo
Graças aos vários motores instala-

dos nas articulações, o SEBIT consegue 
imitar os movimentos do ser humano. 
Essa habilidade chama atenção de qual-
quer pessoa, mas é um atrativo ainda 
maior para crianças com autismo ou 
defi ciência de aprendizagem. Os peque-
nos que convivem com essas condições 
precisam desenvolver a autoconfi ança 
para que consigam viver situações so-
ciais com mais tranquilidade e, também, 
entender as questões emocionais que in-
fl uenciam seus comportamentos.

Entre as emoções que o robô é ca-
paz de trabalhar nos autistas estão a rai-
va, a fome e a tontura. As crianças veem 

os humanoides fazendo gestos e ouvem 
o contexto em que essas expressões são 
usadas, enquanto os imitam. Dessa for-
ma, aprendem a usar gestos adequados 
para expressar seus sentimentos.

Diretamente de um planeta 
distante

O nome do fabricante do robô 
é NAO. SEBIT foi uma escolha dos 
próprios alunos da rede. Assim que 
os exemplares chegaram, os profes-
sores contaram aos alunos que o ro-
bozinho tinha vindo de outro planeta 
e não lembrava como se chamava. 
Fizeram um concurso para a escolha 
do nome, que mobilizou mais de 2 
mil alunos.

O desenvolvedor de produtos do 
SESI, Othon Neves, conta que uma 
das maiores vantagens de contar com 
o SEBIT nas salas de aula é amplifi car 
a interação com os alunos. “A simples 
presença do robô já produz uma experi-
ência memorável nos alunos e traz uma 
sensação de familiaridade com a robó-
tica. Por conta desse carisma, ele acaba 
se tornando um interlocutor privilegia-
do, que tem acesso ao espaço afetivo 
das crianças. Ele pode adotar compor-
tamentos exemplares que os pequenos 
vão considerar muito mais, afi nal, é 
diferente quando temos a mediação de 
um terceiro”, explica.

Othon acredita que o futuro do en-
sino com essa nova ferramenta é pro-
missor. “Ele pode ser conectado a uma 
inteligência artifi cial e quando pensa-
mos nisso o potencial é infi nito. Esta-
mos sempre aprendendo. A robótica 
é uma ferramenta nova que ainda tem 
muito a oferecer”, afi rma.

Investindo em inovação
O SESI/SC investiu cerca de R$ 

1,1 milhão na compra dos oito robôs 
para as escolas da rede no estado. O 
Departamento Nacional subsidiou 
parte do investimento. Para saber 
operar o robô e entender todas as 
suas possibilidades, os professores 
passaram por um treinamento. “A 
gente consegue programá-lo para fa-
zer jogos e quiz, ensinar o alfabeto e 
as palavras, contar histórias e intera-
gir de diversas formas com as crian-
ças e adolescentes. Ele também tem 
um sistema de detecção facial que 
permite identifi car o rosto da pessoa 
ou do objeto e associá-lo ao nome 
correto”, explica o professor do cur-
so técnico de desenvolvimento de 
sistemas do SESI, Filipe Ribeiro Da 
Cas.

Com informações da Agência 
CNI de Notícias

Censo 2022 - Os 210 mil 
contratados tiveram que 
estudar para a pesquisa

Para trabalhar no censo é preciso 
estudar, os candidatos passam primei-
ro por um processo seletivo, depois em 
sala de aula, durante um curso presen-
cial de 40 horas, eles aprendem a re-
alidade de campo, como preencher o 
formulário, por exemplo, e abordar de 
forma correta a população e para a vaga 
precisam passar numa última prova que 
avalia todo o conhecimento adquirido.  

Nessa edição do censo foram reali-
zadas mais de 210 mil contratações tem-
porárias. Os profi ssionais vão percorrer 
8,5 milhões de quilômetros quadrados 
para retratar as condições de vida dos 
brasileiros. A estimativa é de que sejam 
visitados 89 milhões de endereços.

A remuneração dos licenciadores 
é defi nida pela produtividade e pode 
variar entre R$1.800 e R$ 4 mil depen-
dendo do número de entrevistas reali-
zadas. Para Cláudia Pereira, que está 
desempregada, a renda extra vem em 
boa hora, mas os benefícios de integrar 
a equipe do censo vão além: "Eu acho 
que eu estou contribuindo. Então isso 
pra mim assim fundamental fazer algo 
pelo país num momento tão importante, 
tão difícil depois da pandemia.

Os recenseadores vão usar com co-
lete azul do IBGE que tem na altura do 
peito a foto e o nome do funcionário. 
de um QR Code para checar essas e ou-
tras informações. Serão três as formas 
de abordagem para o preenchimento do 
questionário, presencial, pela internet e 
por telefone. O formulário básico que 
vai ser aplicado, na maior parte dos do-
micílios, traz perguntas sobre as carac-
terísticas do domicílio e dos moradores, 
como identifi cação étnico-racial, estado 
civil, educação e rendimento.

Os dados coletados auxiliam dife-
rentes setores, além de balizar muitas 
políticas públicas, em termos de distri-
buição de recursos,como fundos de par-
ticipação, de educação, empresa que vai 
abrir uma fábrica e um determinado lo-
cal, ela tem que saber se existe mão de 
obra, ali disponível pra ela abrir aquela 
fábrica ali."

A expectativa do IBGE é de que os 
questionários do censo sejam respondi-
dos no prazo de três meses. Os primei-
ros resultados da pesquisa devem ser 
divulgados ainda esse ano.

Fonte: Agência Brasil EBC

Novo recurso do What-
sapp sem data para ser 

implantado
O Ministério Público Federal 

(MPF) recomendou ao aplicativo de 
mensagens Whatsapp o início da fun-
cionalidade de comunidades somente 
no ano que vem.  

Com o novo recurso o aplicativo 
possíbilitará juntar vários grupos, em 
conversas, permitindo que milhares de 
pessoas se comuniquem ao mesmo tem-
po. O MPF entendeu que isso “pode 
ampliar desinformação sobre processos 
democráticos e trazer riscos para a segu-
rança das instituições e da população”, 
principalmente durante o período elei-
toral, quando é comum a disseminação 
das fake news. O MPF argumenta que, 
no Brasil, tem aumentado o número de 
desinformação, principalmente em re-
lação às instituições democráticas, a 
exemplo de “notícias falsas envolvendo 
o sistema de votação nacional e a con-
fi abilidade do sistema de justiça elei-
toral”. O documento cita também que 
a disseminação de fake news podem 
“alimentar manifestações violentas” em 
“períodos de instabilidade institucional 
e de polarização”, o que pode colocar 
em risco a “integridade das instituições 
nacionais e até mesmo a segurança da 
população”.

A Procuradoria Regional dos Di-
reitos do Cidadão do MPF, em São 
Paulo, notifi cou o aplicativo com a 
recomendação para que “apenas im-
plemente a funcionalidade Comuni-
dades, no Brasil, a partir de janeiro 
de 2023”. Até lá, os responsáveis 
pela ferramenta devem apresentar 
um “relatório detalhado” analisando 
“eventuais impactos” das comunida-
des “sobre a atual política de conten-
ção à desinformação da plataforma, 
com foco em fake news”.

Em nota, a administração do 
Whatsapp informou que segue ava-
liando o “melhor momento para o 
lançamento dessa funcionalidade”, 
sem mencionar uma data para o lan-
çamento
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Defi nição dos candidatos ao 
Senado atrasa montagem das chapas 

majoritárias em SC
Raimundo Colombo queria ser candi-

dato ao governo, mas o PSD entregou a po-
sição para o União Brasil de Gean Loureiro. 
Ele aceitou concorrer mais uma vez ao Sena-
do, mas, positivado para Covid, não compa-
receu à convenção da coligação #BoraTra-
balhar. Celso Maldaner venceu em votação 
apertada sobre Rogério Peninha Mendonça 
na convenção do MDB, mas sua candidatu-
ra não foi homologada na convenção do Re-
publicanos do candidato à reeleição Carlos 
Moisés. Esperidião Amin foi aclamado go-
vernador sem nome para senador, nem para 
vice, que deve ser da federação PSDB-Ci-
dadania. Ele explicou que Kennedy Nunes, 
homologado pelo PTB, está habilitado a ser 
candidato ao Senado, mas a Executiva do 
PP é que vai resolver. Dário Berger sonha 
ser candidato a governador, mas abriu mão 
e vai à reeleição ao Senado depois de apelo 
de Lula para fortalecer o palanque de Décio 
Lima (PT). O senador Jorginho Mello (PL), 
que é senador e tem mandato de mais quatro 
anos, pelo menos publicamente nem chegou 
neste ponto. Está com difi culdades de fazer 
alianças.

Este ano só está em disputa uma vaga 
para o Senado. Em 2002, por exemplo, já 
que tanto se tem comparado os dois pleitos, 
eram duas vagas. O segundo voto derrubou 
a lógica e a propaganda. Paulinho Bornhau-
sen, hoje candidato a deputado federal pelo 
Podemos, caiu de favoritíssimo a derrotado. 
Com ele, também caiu Casildo Maldaner 
(MDB) que na ocasião levou Luiz Henri-
que de Serra para Lula, entre o primeiro e 
o segundo turno das eleições. Leonel Pavan 
(PSDB) e Ideli Salvatti (PT) chegaram ao 
Senado. Ela tornou-se primeira e única mu-
lher senadora em SC.

A boa costura se vê pelo avesso, ensi-
nava Rosa Evangelista, sempre atenta à po-
lítica, assim como sua neta a jornalista Lúcia 
Helena Evangelista Vieira, diretora de Co-
municação da Alesc. Esse é o momento de 
laçadas, as eleições mostrarão quem melhor 
soube desatar os nós. 

SC multimodal
O presidente da Federação das Asso-

ciações Empresariais de Santa Catarina (Fa-
cisc), Sérgio Rodrigues Alves, apresentou 
ontem a quarta edição do Voz Única, docu-
mento que contém diagnóstico e proposições 
para tornar o Estado mais competitivo e sus-
tentável pela ação política. Foram apurados 
744 pleitos, organizados em 60 prioridades, 
cinco por região do Estado. A principal de-
manda é, de longe, por infraestrutura. Tanto 
de ampliação e recuperação dos 108 mil qui-
lômetros de malha rodoviária, a sexta maior 
do país, como modernização de outros mo-
dais. São listadas obras para implantação de 
conexões ferroviárias ligando SC à malha 
nacional e destravamento de operações para 
transporte aéreo de cargas e transporte ma-
rítimo para passageiros na Grande Florianó-
polis e para receptivo internacional no Lito-
ral Norte. Mas, aproveitando a presença de 
representantes de todos os partidos, Sérgio 
Alves, sugeriu que seja criado um Conselho 

de Notáveis para ajudar o futuro governador 
a desenvolver Santa Catarina. 

História oculta 
Contava-se na convenção do MDB 

que Antídio Lunelli, se escolhido can-
didato a governador, não duraria uma 
semana. Já estaria acertado com a cha-
pa #BoraTrabalhar, que Eron Giordani 
(PSD) cederia a cadeira de candidato a 
vice a deputado do MDB do norte do Es-
tado, implodindo o apoio da sigla a Car-
los Moisés. Um fato é que a convenção 
do União Brasil, PSD e Patriotas atrasou 
bem, só rolou depois da decisão do MDB 
de colocar Udo Döhler na chapa do go-
vernador. Outro fato é que Raimundo 
Colombo teria agora de escolher suplen-
te do norte para compensar a geografi a 
do concorrente. 

Suplente do Norte
Entre o empresariado, é dado como 

muito provável e respeitável o nome de 
Ivandro de Souza, da Convisa, para ser 
candidato a primeiro suplente de Rai-
mundo Colombo (PSD). O ex-governa-
dor teria recebido uma lista com cinco 
nomes de empresários do norte do Esta-
do. Ivandro é construtor, como costuma 
se apresentar, nascido em Brusque de 
família humilde, começou como offi  ce 
boy e aos 19 anos mudou-se para Join-
ville. Pertenceu à Acij Jovem, ajudou a 
criar o Feirão do Imposto, e já comandou 
a Secretaria Municipal de Habitação de 
Joinville, na década de 1990. 

Curando as marcas
O presidente estadual deputado 

Edinho Bez depois de ter conduzido de-
mocraticamente a convenção do MDB 
sábado, saiu para amenizar as marcas 
deixadas pela disputa. Imediatamente 
foi a Jaraguá do Sul. Reuniu-se com An-
tídio Lunelli e o deputado federal Carlos 
Chiodini e, depois de conversa de mais 
de duas horas, arrancou dele a confi rma-
ção que vai concorrer a deputado esta-
dual. Antídio formalizou a candidatura 
na noite de terça no Diretório Estadual. 
Edinho e Celso Maldaner, que também 
participou da conversa, destacaram o 
patrimônio político alcançado pelo pre-
feito em pouco tempo. Bez informa que 
o MDB não abre mão do nome de Mal-
daner na chapa de Moisés. 

Investimento 
O Conselho Nacional do Sesi au-

torizou venda do complexo esportivo 
à Prefeitura de Blumenau. A transação 
será de R$ 31,3 milhões, valor que vai 
integrar pacote de investimentos de R$ 
90 milhões previstos para as estruturas 
do Sesi e Senais instaladas no municí-
pio. A solução, explica o presidente da 
Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, atende 

tanto o interesse do setor industrial de 
focar na educação e promoção da saúde 
e segurança do trabalhador, quanto da 
prefeitura de potencializar a gestão do 
espaço. O plano da Fiesc é investir R$ 
510 milhões no Estado em quatro anos.

SCGás garante suprimento de gás 
natural a partir de 2024 e evita 

custos ao mercado
A Companhia de Gás de Santa Catari-

na conseguiu garantir a ampliação do supri-
mento de gás natural pela Petrobras a partir 
de 2024.  Com o contrato de capacidade 
fi rme assinado em junho com a Transpor-
tadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 
(TBG), a SCGás também evita custo de R$ 
500 milhões ao mercado entre 2024 e 2026.

“Caso a contratação de capacidade não 
fosse efetivada, a SCGás teria que contratar 
suprimento alternativo para manter o aten-
dimento, assim como pagar os custos do gás 
que ultrapassasse os limites de capacidade 
da parte sul do Gasbol, em Santa Catarina”, 
informa o gerente de Suprimento de Gás da 
companhia, Marcos Tottene.

Na prática, explica o engenheiro, essa 
conquista ratifi ca a segurança no abasteci-
mento do insumo que atende mais de 20,3 
mil consumidores em Santa Catarina, entre 
indústrias, comércios, postos e residências.

A previsão é que, ainda este ano, a 
TBG inicie as obras de reforço de capaci-
dade para atender a demanda crescente no 
Estado. Por meio da ampliação da Estação 
de Compressão de Biguaçu, haverá aumen-
to na pressão do gás que eleva o volume de 
entrega do insumo. O objetivo é incremen-
tar a capacidade de 826 mil metros cúbicos/
dia para 1.469 mil m³/dia, cerca de 77% do 
volume atual, na zona onde se encontram os 
pontos de entrega das estações de recebi-
mento do Estado.

Desde 2019, por conta de mudança in-
troduzida pela Associação Nacional do Pe-
tróleo, houve redução de 2,1 milhões de m³/
dia para 1,8 milhão de m³/dia na capacidade 
de transporte da Petrobras alocada para SC. 
A SCGás alertou sobre o embargo, fez pedi-
dos e buscou soluções alternativas como in-
jeção direta de gás natural liquefeito (GNL) 
na rede de distribuição. Solução, contudo, 
que acaba onerando o custo ao mercado.

Agora que obteve o primeiro resultado 
positivo na Chamada Pública 03, de feve-
reiro deste ano, confi a que no segundo se-
mestre conseguirá recuperar o aumento da 
capacidade de transporte em nova chamada 
pública incremental. Aí sim atendendo a de-
manda reprimida por gás natural no Sul do 
país. 

Rede de apoio
Demorou três dias desde a conven-

ção do MDB e o candidato ao Senado 
Celso Maldaner já embarcou no bonde 
do governador Carlos Moisés (Republi-
canos). No Planalto Norte, 10 prefeitos 
entregaram carta de apoio à reeleição 
em reconhecimento ao “espírito muni-
cipalista” da atual administração. Apoio 
por escrito de três prefeitos do PSDB: 

Jean Carlo Medeiros de Souza, de Mon-
te Castelo, Lademir Arcari, de Irineó-
polis, Eliseu Mibach, de Porto União. 
Esses disseram que, se PSDB confi rmar 
apoio a Esperidião Amin, “os caciques 
não levarão os índios”. Até Luiz Henri-
que Saliba, prefeito de Papanduva, que 
é do PP assinou o documento. Mais dois 
prefeitos do Podemos, Cesar Dreher, de 
Bela Vista do Toldo, e Emerson Maas, 
de Mafra, partido que deixou aberto o 
apoio a governador, e quatro prefeitos 
da coligação #BoraTrabalhar do candi-
dato Gean Loureiro. São eles, Mozart 
Myczkowski, de Itaiópolis, Luiz Shimo-
guiri, de Três Barras, e Willian Godoy, 
de Canoinhas, fi liados ao PSD, e Adil-
son Lisczkovwski, de Major Vieira, que 
é do Patriota. Moisés só diz que todos 
que vierem apoiar, serão bem recebidos 
e lembra que as adesões de prefeitos se-
guem mesmo depois de 2 de julho, quan-
do terminou o prazo para convênios. 

Bolsonaro com desconto
O candidato a governador Esperidião 

Amin participou e defendeu o apoio a Jair 
Bolsonaro na convenção do PP em Brasília, 
como uma “decisão boa para o Brasil para 
colher aquilo que foi plantado”. Lembrou 
que ele e a candidata à reeleição a deputada 
federal Ângela Amin estavam no Congresso 
em 1991 quando o atual presidente chegou 
para o primeiro de seis mandados sucessivos 
na Câmara dos Deputados. Lá, a piada in-
terna foi sobre a caneta ser do PP, mas aqui, 
Amin diverte correligionários com o descon-
to dos “brimos” em alusão a sua ascendência 
ítalo libanesa. Ele diz que em Santa Catarina 
entrega Bolsonaro pelo 11, com desconto de 
50% sobre o 22 do PL, atual partido do can-
didato à reeleição.

Bolsonaro 22
Candidato do partido de Bolsonaro 

à disputa do governo de Santa Catarina, 
o senador Jorginho Mello esteve na con-
venção do PL, no Maracanãzinho, Rio 
de Janeiro. O empresário Jorge Seif, 
que deve disputar a vaga de senador, 
também foi ao evento que formalizou a 
candidatura do presidente à reeleição. A 
convenção estadual do PL será no últi-
mo prazo, sexta que vem (5). Jorginho 
dá sinais que não vai retroceder em fa-
vor de Esperidião Amin. Já estão em 
atividades suas equipes de coordenação 
de campanha e elaboração do plano de 
governo e de planejamento estratégico. 
Um deles, Laudelino de Bastos e Silva, 
contador, que foi colega de Jorginho no 
Besc, entre 1979 e 2002, atuou na Casan 
de 2004 a 2019 e de 2020 até maio deste 
ano cuidou das políticas de saneamento 
na Prefeitura de Florianópolis.
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Espaço do Campo

Fim de semana ensolara-
do e frio

Sexta-feira(29:
Tempo: o sol predomina em todas 

as regiões de SC, no decorrer do dia. 
Massa de ar frio avança no Sul do Brasil

Temperatura: em declínio.
Vento: sudoeste, fraco a moderado, 

com rajadas mais intensas no Planalto 
Sul e Litoral Sul (50 a 70km/h).

Sábado (30/07):
Tempo: ensolarado e frio em SC. 

Massa de ar frio no Sul do Brasil
Temperatura: baixa ao amanhecer 

em todas as regiões, com temperatura 
próxima de 0°C e negativa, e condição 
de geada isolada nas áreas altas do Oeste 
ao Planalto. Durante o dia, temperatura 
amena (agradável).

Vento: sudoeste a sudeste, fraco.

Domingo (31/07):
Tempo: estável e frio, com sol em 

SC. No amanhecer mais nuvens e nevo-
eiros no norte do Estado.

Temperatura: baixa ao amanhecer 
em todas as regiões, com condição de 
geada isolada no Planalto Sul. Durante o 
dia, temperatura amena (agradável).

Vento: sudeste a nordeste, fraco a 
moderado, com rajadas no Litoral Sul.

Segunda e Terça-feira (01 e 02/08):
Tempo: sol e algumas nuvens em 

SC. No amanhecer mais nuvens e nevo-
eiros na Grande Florianópolis e norte do 
Estado.

Temperatura: em elevação.
Vento: nordeste, fraco a moderado 

com rajadas no Litoral.

Período: 03 a 12/08/2022
No dia 03, sol entre algumas nu-

vens e temperatura em elevação em SC. 
Nos dias 04 e 05, uma frente fria avança 
pelo Sul do Brasil, provocando chuva 
e na sequência declínio de temperatura 
com a chegada de uma massa de ar frio. 
No restante do período há indicativo de 
tempo mais úmido com chuva frequente, 
totais mais elevados e temperatura baixa 
em SC.

Fonte: Gilsânia Cruz – Meteorolo-
gista (Epagri/Ciram)

Livro Infantil sobre Solos
O livro infantil “O Solo está Vivo” 

ou na versão 
em inglês 
“The Soil is 
Alive” foi 
e l a b o r a d o 
através de 
um esfor-
ço coletivo 
e multidis-
ciplinar de 
técnicos do 
grupo Solo 
e Água da 
Epagri que 

apoiam iniciativas de escolas da rede 
pública de ensino com trabalhos de edu-
cação ambiental.

Os autores são os pesquisadores Ar-
geu Vanz, Elisângela Benedet da Silva 
e Leandro do Prado Wildner, e as ex-
tensionistas Josiane de Souza Passos, 
Leonir Claudino Lanznaster, Liagreice 
Pereira de Medeiros Cardoso e o ex-
tensionista Célio Haverroth. Todas as 
ilustrações do livro foram elaboradas e 
coloridas à mão pelas extensionistas da 
Epagri Kátia Marly Zimath de Mello e 
Ilaini Marli Maihack Brassiani usando 
uma variedade de pigmentos extraídos 
do solo (Cores da Terra).

Este livro é destinado a crianças 
do ensino fundamental, mas que pode e 
deve ser lido com crianças de todas as 
idades. Ele traz de forma lúdica e sim-
ples a importância do solo e de toda a 
biodiverdidade que existe no solo, ou 
seja, todos os organismos vivos que de-
sempenham um papel fundamental na 
manutenção do bem-estar humano, da 
produtividade agrícola e da sustentabi-
lidade ambiental dos espaços rurais e 
urbanos.

O livro foi um dos fi nalistas do 
concurso promovido pela FAO, IUSS e 
GSP e a Aliança Global pelo Solo para 
celebrar o Dia Mundial do Solo no ano 
de 2020 com o tema “Mantenha o solo 
vivo, proteja a biodiversidade do solo”. 
Ele fi cou em 7º lugar, entre os 10 fi nalis-
tas do concurso.

Nós esperamos que este livro inspi-
re crianças e adultos a conhecer melhor 
os solos da sua cidade e toda a vida que 
existe nele e nos ajude na conservação 
deste recurso natural.

As duas versões do livro estão dis-
poníveis para download:  https://ciram.
epagri.sc.gov.br/index.php/livro-infan-
til-solos/

A agricultura familiar é uma forma 
de organização social, cultural, econô-
mica e ambiental, na qual são trabalha-
das atividades agropecuárias no meio 
rural, gerenciadas por uma família com 
predominância de mão de obra familiar.

A agricultura familiar é uma ativi-
dade econômica prevista em lei, e con-
sidera agricultor familiar e empreen-
dedor familiar rural aquele que pratica 
atividades no meio rural, possui área de 
até quatro módulos fi scais, mão de obra 
da própria família, percentual mínimo 
de renda familiar originada de ativida-
des econômicas do seu estabelecimento 
e gerenciamento do estabelecimento ou 
empreendimento pela própria família.

Segundo o IBGE, no Brasil, a 
maioria dos municípios possui me-
nos de 20 mil habitantes e a agricul-
tura familiar faz parte da cultura lo-
cal e corresponde a base econômica 
de 90% desses municípios.

O Censo Agropecuário de 2017, le-
vantamento feito em mais de 5 milhões 
de propriedades rurais de todo o Brasil, 
aponta que 77% dos estabelecimentos 
agrícolas do país são classifi cados como 
da agricultura familiar. Em extensão de 
área, a agricultura familiar ocupa 80,9 
milhões de hectares, o que representa 
23% da área total dos estabelecimentos 
agropecuários brasileiros.

De acordo com o levantamento, 
a agricultura familiar emprega mais 
de 10 milhões de pessoas, o que re-
presenta 67% do total de pessoas 
ocupadas na agropecuária. A agricul-
tura familiar também é responsável 
por 23% do valor total da produção 
dos estabelecimentos agropecuários.

Conforme o Censo, os agricultores 
familiares têm participação signifi cati-
va na produção dos alimentos que vão 
para a mesa dos brasileiros. Nas cultu-
ras permanentes, o segmento responde 

por 48% do valor da produção de café 
e banana; nas culturas temporárias, são 
responsáveis por 80% do valor de pro-
dução da mandioca, 69% do abacaxi e 
42% da produção do feijão.

O segmento da agricultura familiar 
é integrado por assentados da reforma 
agrária, benefi ciários do Programa Na-
cional de Crédito Fundiário (PNCF), 
quilombolas, indígenas, artesãos, pes-
cadores artesanais, aquicultores, ma-
ricultores, piscicultores, silvicultores, 
extrativistas, entre outros.

A identifi cação da agricultura fa-
miliar, para fi ns de acesso às políticas 
públicas, se dá pela obtenção da De-
claração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
De posse da DAP, o agricultor familiar 
comprova a sua inserção no meio rural, 
com a declaração descritiva da proprie-
dade e/ou suas atividades econômicas. 
A DAP permite o reconhecimento do 
agricultor familiar enquanto ator eco-
nômico que desenvolve atividade pro-
dutiva no campo.

O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), por meio 
da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (SAF), executa progra-
mas de fortalecimento da agricultura fa-
miliar do Brasil, promovendo a redução 
da desigualdade, a geração da renda e a 
manutenção da tradição cultural. 

Na próxima semana vamos tra-
zer instruções sobre como obter o 
Selo Nacional da Agricultura Fami-
liar (SENAF)

Fonte: Vitrine da Agricultura 
Familiar
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Esportes

Última atividade prevista 
no mês de aniversário de 
Jaraguá vai acontecer na 

Via Verde, a partir 8h
O Circuito de Corridas Unimed 

2022 conta com o apoio da Prefeitu-
ra de Jaraguá do Sul, por meio da Se-
cretaria de Cultura Esporte e Lazer 
(Secel). Faz parte da programação 
dos 146 anos de Jaraguá do Sul. Será 
realizada pela Unimed no dia 31 de 
julho, domingo, a partir das 8 horas, 
com largada no Palco Central do Par-
que Via Verde. O objetivo é estimu-
lar a prática de atividade física para 
todos os públicos, incluindo clientes 
e médicos cooperados da Unimed. 
Haverá as modalidades de 5 km, 10 
km, Pernas solidárias e Dog Run. As 
inscrições para essa etapa de Jaraguá 
do Sul já foram encerradas.

A entrega dos kits acontece em 
frente ao Palco Central da Via Verde: 

- Sexta-feira, dia 29/07, das 8h30 
às 19 horas; 

- Sábado, 30/07, das 8 às 12 ho-
ras; 

- Domingo - SOMENTE para 
atletas de fora, 31/07, a partir das 
6h30. 

Programação
- Aquecimento com a personal 

trainer Roberta Mendes, a partir das 
7h30; 

- 7h50: Largada Pernas Solidá-
rias; 

- Largada geral: 8 horas; 
- Largada Dog Run: 8h10; 
- Aulão de Ritmos 01, com pro-

fessora Sara Michele, da academia 
Body Evolution: 8h30; 

- Aulão de Ritmos 02, com pro-
fessora Sara Michele, da academia 
Body Evolution: 10h30. 

Durante o evento haverá praça 
de alimentação, massagem desporti-
va fi sioterápica e espaço kids.

Fonte: AsCom Prefeitura de Ja-
raguá do Sul

CBFS divulga grupos e 
tabela da Taça Brasil de 

Futsal
A Taça Brasil de Futsal Adulto Mas-

culino Divisão Especial já tem data para 
acontecer, entre os dias 29 de agosto a 
04 de setembro na cidade de Joinville/
SC. A competição terá a presença de 10 
equipes de 09 Estados brasileiros. As 
semifi nais e a fi nal, em caso de empa-
te no tempo normal, a partida vai para 
prorrogação e persistindo o empate no 
tempo extra, o classifi cado será defi ni-
do nos pênaltis. O atual campeão, Mag-
nus Futsal está no grupo A e defenderá 
o título com grandes equipes do Futsal 
Masculino.

A primeira edição da Taça Brasil 
aconteceu em 1968 na cidade de Lages-
-SC. A Federação com maior título é a 
catarinense, com 11, seguida pela gaú-
cha com 09. 

Entre as equipes, o Jaraguá Futsal é 
o maior campeão da Taça Brasil, com 7 
títulos, em seguida a Sumov/CE com 6, 
Carlos Barbosa/RS, Enxuta/RS, Minas 
Tênis Clube/MG com 3 títulos e Atlân-
tico de Erechim/RS, Jec Krona/SC, Co-
rinthians/SP, Banespa/SP, ADC Inpacel/
PR, SER Perdigão/SC e Vasco da Gama/
RS com 2 títulos. 

Veja como fi caram as chaves e quais 
serão os confrontos nas duas primeiras 
rodadas neste 48ª edição daTaça Brasil:

Grupo A: Magnus Futsal-SP; Praia 
Clube-MG; ABF-RS; Rocha Esporte 
Clube-PA; e JEC Krona-SC

Grupo B: Jaraguá Futsal-SC; Cam-
po Mourão-PR; SERC-MS; Vasco da 
Gama-RJ; e Ceará-CE

Dos catarinenses, apenas o JEC 
entra em quadra na primeira rodada 
que acontece no dia 29/08 para en-
frentar o Rocha-PA.

Na segunda rodada, prevista para 
30/08, as duas equipes catarinenses 
entram em quadra. Enquanto o Jara-
guá enfrenta o Campo Mourão-PR, o 
JEC terá pela frente o ABF-RS.

Fonte: CBFS – Foto: Mônia Cris

Desafi o Pedal de Ferro
Marinês Ronchi, a Mari do Pedal, 

aceitou o convite para participar do De-
safi o Pedal de Ferro, na nova categoria 
que foi aberta especialmente pra quem 
quer se divertir fazendo um circuito 
mais curto mas não menos desafi ador. A 
categoria Pé de Pano tem apenas 30km 
e 800 de altimetria e pode ser realizada 
em 04 horas, com direito à medalha de 
participação.

Se você é mais ousado, escolha 
outra categoria pra participar, o desafi o 
tem distâncias pra quem gosta de testar 
os seus limites.

O Desafi o vai acontecer no dia 24 
de setembro, um sábado, saindo dos li-
mites de São Bento do Sul pra invadir a 
cidade de Corupá.

A Mari manda um recado impor-
tante “Lembre-se que é um Desafi o e 
não uma competição. Espero vocês.”.

Copa do Brasil 2022
Com a realização das partidas 

de IDA da Copa do Brasil 2022, o 
destaque, se assim pode ser chama-
do, foram as derrotas do Corinthians 
em Goiás e do Fortaleza, jogando em 
casa. Com exceção da partida Amé-
rica-MG x São Paulo marcada para 
o dia 18/08, as demais partidas de 
VOLTA estão marcadas para o dia 
17/08, com inversão dos mandos de 
campo.

Após a defi nição das equipes 
que passarão de fase, será realizado 
um novo sorteio para as semifi nais. 
Veja os resultados das partidas de 
IDA:

Flamengo 0 x 0 Athlético-PR; 
São Paulo 1 x 0 América-MG; 
Atlético-GO 2 x 0 Corinthians; e 
Fortaleza 0 x 1 Fluminense

Quartas de Final Liberta-
dores/2022

Com recorde de equipes brasilei-
ras, a Copa Libertadores/2022 defi niu 
os confrontos pelas quartas de fi nal. O 
Brasil entra nesta fase com 5 equipes: 
Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, 
Corinthians e Flamengo, contra 3 ar-
gentinos: Estudiantes, Vélez Sarsfi eld e 
Talleres.

Conforme uma das regras da com-
petição, que tenta evitar a ocorrência de 
fi nal entre equipes do mesmo país, nesta 
fase teremos 2 duelos brasileiros (Atlé-
tico-MG x Palmeiras, e Corinthians x 
Flamengo), e 1 duelo argentino (Vélez 
Sarsfi eld x Talleres)

Conheça os confrontos e as datas: 
Corinthians x Flamengo (IDA dia 

02 e VOLTA dia 09)
Atlético-MG x Palmeiras e Vélez 

Sarsfi eld x Talleres (IDA dia 03 e VOL-
TA dia 10)

Athletico x Estudiantes (IDA dia 04 
e VOLTA dia11)

Rancho Nogueira promo-
ve competição

No dia 21 de agosto, o Rancho 
Nogueira e Cavalgada vai realizar uma 
competição interna, na modalidade dos 
3 tambores!!

Será a primeira vez que esta com-
petição acontece em nossa cidade, e a 
expectativa é de que um grande público 
prestigie o evento.
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Cultura

A Biblioteca Pública Municipal 
Cruz e Sousa recebeu novos livros 
que contemplam o público infantil, 
jovem e adulto. Obras de diversos 
gêneros literários estão à disposição 
da comunidade. Hoje, o espaço con-
ta com um acervo de mais de 20 mil 
títulos, entre livros e gibis.

A Gestão Municipal tem investi-
do na aquisição de livros, oportuni-
zando novas experiências aos leito-
res. A biblioteca funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 
13h às 16h30. Para fazer o cadastro 
gratuito, é necessário apresentar do-
cumento com foto e comprovante de 
residência atualizado.

Dentre os Títulos recebidos po-
dem ser encontrados LEGADO(-
Nora Roberts); O GIGANTE MAIS 
ELEGANTE DA CIDADE(Julia 
Donaldson e Axel Scheffl  er); RE-
FÚGIO(Nora Roberts); A RAINHA 
VERMELHA(Victoria Aveyard); 
TUDO O QUE A GENTE SEMPRE 
QUIS(Emily Giffi  n); além de diver-
sos números da coleção DIÁRIO DE 
UM BANANA(Jeff  Kinney).

Fonte: Portal de Schroeder

Marciane Stortz e Franciele Cascaes mostram 
alguns dos livros recebidos recentemente. 

Foto: Divulgação

Biblioteca Pública de 
Schroeder mais de 20.000 
motivos para ser visitada

Museu WEG lança edital 
para pintura muralista

Intenção é encontrar a melhor pro-
posta de um artista para realizar pintura 

O Museu WEG de Ciência e Tec-
nologia divulgou o lançamento do edital 
para criação de uma obra de muralismo 
em grande formato nas paredes externas 
do Museu, na cidade de Jaraguá do Sul 
(SC). O período de inscrição é do dia 
01/07 até 14/08/2022. 

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

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

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

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

Como participar:
As inscrições acontecem por meio 

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

A inscrição terá validade conten-
do o formulário preenchido + anexo 

Dance Kids

O Dance Kids é uma mostra não 
competitiva voltada para crianças 
de 3 a 14 anos. De uma forma leve 
e organizada, a proposta da Mostra é 
de oportunizar a experiência de um 
palco de qualidade para bailarinos 
estreantes ou não, servindo de vitrine 
e destacando os trabalhos realizados 
por professores e coreógrafos de to-
dos os estados brasileiros e, inclusi-
ve, do exterior.

Gutolândia
A Gutolândia – Cultura e Lazer 

marcou presença, mais uma vez re-
presentando Corupá em Festival de 
Dança da região. Ao fi nal do evento, 
no domingo(24), a professora e co-
reógrafa Vanessa era pura felicidade 
e gratidão “Esta nossa participação 
foi mais uma experiência importante 
para crescimento e nada mais, nada 
menos, que na cidade em que acon-
tece o maior Festival de Dança do 
Brasil”, comemorou Vanessa, ainda 
cansada, e fi nalizou, “Gratidão às 
nossas dançarinas pelo empenho e 
dedicação, aos pais pelo apoio e in-
centivo, e à organização, pelo convi-
te”, agradeceu ela.

Nós é que agradecemos o seu 
emprenho e dedicação. Parabéns!

Foto @patrik.vanin

do curriculum vitae dos artistas + 
anexo da proposta da obra.

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

Fonte: Comunicação Institucio-
nal Weg

Grupo Folclórico Schroe-
derland 30 anos

O Grupo Folclórico Schroe-
derland da cidade de Schroeder-SC 
fará um CAFÉ CULTURAL, dia 
08/10/2022, em comemoração aos 
seus 30 anos de existência. 

A programação conta com uma rá-
pida apresentação do Schroederland, 
abrindo o evento e cedendo o espaço 
para o "Criança em Dança" que envolve 
as crianças das Escolas Municipais, em 
seguida acontecem as apresentações dos 
alunos, também das Escolas Municipais 
e, o intervalo para que seja saboreado 
O CAFÉ CULTURAL. Um Café Colo-
nial com aquele queijo derretido e tudo 
o que tem direito um verdadeiro Café 
Colonial.

Depois do intervalo acontece-
rá a apresentação do aniversariante, 
o Grupo Folclórico Schroederland, 
que mostrará um pouco de seus 30 
anos de história.

O Grupo Folclórico Schroeder-
land, tem a intenção de incluir este 
"Café Cultural" no seu calendário 
anual, e integrá-lo ao Calendário de 
Eventos de Schroeder!

Marque em sua agenda: dia 08 
de outubro todos os caminhos nos 
levarão para Schroeder. 
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH 

(@nicolehabech)

Organizado por Thaís Campolina, 
o “Clube Cidade Solitária” promove 
encontros virtuais para conversar sobre 
livros, trocar referências e fomentar a 
leitura. Para fi car por dentro das pró-
ximas leituras, é preciso acompanhar o 
Instagram do grupo. @clubecidadesoli-
dariada

Caitlyn Sullivan descende de uma 
longa linhagem de atores de Hollywood, 
já era uma estrela anos 10 anos. Mas, du-
rante uma brincadeira, ela desapareceu... 
Inteligente e determinada, ela conseguiu 
escapar de seus sequestradores sozinha. 
Dillon Cooper fi cou chocado ao encon-
trar uma garotinha exausta e ensanguen-
tada se escondendo em sua casa ― mas, 
quando o jovem e sua família ouviram 
sua história, ofereceram refúgio e ampa-
ro, reunindo-a com os entes queridos. A 
provação de Cate, porém, estava longe 
de terminar. Quando ela decide voltar 
para Los Angeles, reunindo coragem 
para retomar sua carreira como atriz e 
superar o trauma que tirou sua vida dos 
trilhos, descobre que, desde aquela noi-
te, tantos anos atrás, duas sementes fo-
ram plantadas e vêm germinando: uma 
de um grande amor, e outra, de uma ter-
rível vingança.

Nesta fantasia repleta de ação, romance 
e muitas reviravoltas, a ordem da socie-
dade é ameaçada quando Mare Barrow, 
uma jovem comum de sangue vermelho, 
descobre que tem um poder até então 
exclusivo à elite de sangue prateado.O 
mundo de Mare Barrow é dividido pelo 
sangue: vermelho ou prateado. Mare 
e sua família são vermelhos: plebeus, 
humildes, destinados a servir uma elite 
prateada cujos poderes sobrenaturais os 
tornam quase deuses. Entretanto, numa 
reviravolta do destino, ela consegue 
um emprego no palácio real, onde, em 
frente ao rei e a toda a nobreza, desco-
bre que tem um poder misterioso. Mas 
como isso seria possível, se seu sangue 
é vermelho? Em meio às intrigas dos 
nobres prateados, as ações da garota vão 
desencadear uma dança violenta e fatal, 
que colocará príncipe contra príncipe - e 
Mare contra seu próprio coração.

Lendo e Convivendo

Você já fez parte de um clube do li-
vro? Onde escolhem em conjunto qual 
livro ler e depois comentam sobre ele?

Faz um tempo atrás assisti o fi lme 
“A Sociedade Literária e a Torta de Cas-
ca de Batata”. É baseado no livro ho-
mônimo das autoras Mary Ann Shaff er 
e Annie Barrows, Mary faleceu alguns 
meses antes do lançamento do livro, 
mas deixou uma obra fantástica. 

Já parou para pensar na liberdade 
que temos hoje para fazer o que quiser-
mos? E infelizmente muitas escolhas 
que fazemos não são nada boas.

A história deste livro se passa numa 
ilha situada no Canal da Mancha duran-
te a ocupação nazista e pós-guerra. A 
Sociedade Literária surge de improviso 
para disfarçar o que o grupo estava fa-
zendo e que era proibido. Na época era 
proibido aos invadidos criarem porcos, 
a única coisa que podiam era plantar 
batatas (sim, daí vem a expressão “vá 
plantar batatas”). Eles haviam escondi-
do um leitão e chegada a hora, o por-
co foi abatido, o momento teve que ser 
escondido numa fachada de encontro de 
Clube de Livro. Não darei mais spoilers 
sobre o livro e o fi lme, pois vale mesmo 
a pena vocês lerem ou assistirem. 

Fico aqui com o fato do surgimen-
to de um clube 
de leitura, as-
sim como ele 
começou mui-
tos também 
nascem, da 
oportunidade 
que se mostra 
no momento, 
da vontade em 
conviver, da 
n e c e s s i d a d e 
de se proteger, 

motivos não faltam.
Eu moro em Campo Alegre e lá 

temos um grupo de mulheres que tam-

bém começou a se encontrar por acaso, 
nascida da vontade de estar junto, con-
versar sobre o que lemos e aprendemos 
e com isso crescermos juntas. O nome 
do nosso grupo é Sociedade Literária da 
Cheesecake de Frutas Vermelhas, sim, 
inspirado no livro/fi lme. E embora eu 
não tenha ainda experimentado a chee-
secake, fi co feliz por fazer parte de um 
grupo com coisas em comum.

A leitura não precisa ser uma ativi-
dade solitária, se fechar para o mundo e 
mergulhar nos livros. Por vezes levan-
tamos a cabeça acima da linha da água 
e lá vemos muitas outras cabeças, então 
acontece o que de mais incrível pode 
acontecer, a convivência com outras 
pessoas.

Sair da bolha do nosso próprio 
mundo de leitura, das nossas redes so-
ciais, da TV.

A pandemia veio para jogar um bal-
de de água fria em nosso grupo, assim 
aconteceu com muitos grupos que se en-
contram regularmente, mas aos poucos 
e com cuidado vamos retornando a estas 
atividades e tenho certeza que loguinho 
vou provar a deliciosa Cheesecake.

Estes momentos são importantes, a 
troca de conhecimentos, o partilhar da 
mesa e compartilhar seus sentimentos e 
emoções que afl oraram na leitura de um 
bom livro.

A história do livro é uma fi cção, a 
história do nosso grupo não, mas é tão 
incrível e cheia de signifi cado quanto 
qualquer outra obra literária. Aprender 
a valorizar isso é muito importante. O 
que temos e o que vivemos é tão ou 
mais incrível do que lemos, assistimos 
ou acompanhamos no celular.

Seja longe numa ilha, seja numa 
grande cidade ou mesmo numa peque-
nininha, sempre haverão pessoas e mo-
tivos para estar juntos, a leitura em con-
junto é uma maneira muito agradável de 
conviver, crescer juntos e fazer parte da 
vida uns dos outros.
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Turismo e Viagens

Valéria Assis de Oliveira
Turismóloga 

Consultora de Viagens e Turismo 
Vice Administrativo da Região Turística 

Caminho dos Príncipes SC

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

Desfi le Jaraguá 146 anos
O desfi le em homenagem aos 

146 anos de Jaraguá do Sul foi um 
evento mágico e carregado de emo-
ções. 

Foi um momento em que a po-
pulação transmitiu toda a sua energia 
positiva e extravasou sua alegria às 
38 Instituições que desfi laram. Não 
apenas pelo desfi le em si, mas, prin-
cipalmente por permitirem esse re-
encontro após os dois anos de pan-
demia; um momento em que todos 
demonstraram o seu carinho e felici-
dade. 

Os rostos estampando uma mis-
tura de sorriso, felicidade e gratidão 
deixavam claro o signifi cado daque-
les instantes, tanto para quem desfi -
lava, quanto para quem assistia.

Parabéns Jaraguá do Sul!

Aniversário de 146 anos 
movimenta o Parque Are-

na

O fi m de semana foi repleto de 
atividades no entorno da Arena Ja-
raguá, mas o ponto alto da progra-
mação foi nesta segunda-feira

O feriado de segunda-feira (25), 
data do aniversário de Jaraguá do 
Sul, teve uma programação recheada 
de atrativos para o público, no Parque 
Arena Jaraguá, considerado o mais 
novo ponto de encontro e de eventos 
comemorativos, como é o caso. O 
espaço em frente a Arena fi cou pro-
picio para atrações a todas as idades, 
com área para desfi le na rua, praça 
de alimentação, espaço para o corte 
do bolo, palco de shows e até mes-
mo espaço para pouso do helicóptero 
Águia da Polícia Militar, que fez um 
sobrevoo durante o desfi le festivo.

DESFILE FESTIVO  
Mais de 30 entidades desfi laram. 

A Banda do 62º Batalhão de Infan-
taria de Joinville abriu a programa-
ção, em frente ao palanque ofi cial 
executando o “parabéns a você” e, 
em seguida, retornando à concen-

tração para buscar os integrantes do 
14º Batalhão de Polícia Militar, que 
mostrou suas especialidades: radio-
patrulha, pelotão de patrulhamento 
tático, rondas ostensivas com apoio 
de motocicletas, canil setorial, Pro-
erd, Copom e as redes preventivas. 
O desfi le teve aproximadamente 
duas horas de duração e vários mo-
mentos de emoção e que prenderam 
a atenção do público, como é o caso 
da passagem de um parapente arma-
do – até o vento colaborou – com 
o piloto Caio Henrique Buzzarello. 
Na passagem em frente ao palanque 
ofi cial, integrantes do Movimento de 
Consciência Negra do Vale do Itapo-
cu entregaram ao prefeito Jair Fran-
zner o livro “Memórias do Povoado 
Morro da África e a História dos Ne-
gros em Jaraguá do Sul”.

Já a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer levou para o 
desfi le uma mostra das ações que de-
senvolve em dois eixos sob os quais 
está alicerçado seu planejamento. 
O primeiro é o fomento à cultura e 
ao esporte, por meio dos programas 
Bolsa Cultural e Bolsa Desportiva. 
O segundo eixo é a infraestrutura, 
com investimentos na ampliação e 
manutenção dos equipamentos cul-
turais, esportivos e de lazer.

Para fechar o desfi le, como tradi-
cionalmente acontece, os Bombeiros 
Voluntários mostraram um pouco da 
estrutura utilizada nas operações de 
atendimento nas áreas de saúde, as-
sistência social, educação, segurança 
e defesa civil. A organização calcula 
que cerca de quatro mil pessoas des-
fi laram.

MAIS DE 200 QUILOS DE 
BOLO DISTRIBUÍDOS

Ao término do desfi le, o públi-
co foi convidado a degustar o bolo 
de aniversário, servido na frente da 
Arena. O Núcleo da Panifi cação e 
Confeitaria Acijs presenteou a po-
pulação com mais de 200 quilos de 
bolos de diversos sabores, dentre os 
quais, dois amores, quatro leites e 
abacaxi com coco. A Banda In Na-
tura empolgou o público na hora dos 
parabéns e o prefeito Jair Franzner 
fez a entrega dos primeiros pedaços 
de bolo. “Estamos aqui celebrando e 
valorizando as pessoas de Jaraguá do 
Sul, que trabalham muito para que 
o município seja reconhecido como 
é nos dias de hoje. Parabéns a todos 
nós por esta linda data”, mencionou.

A partilha do bolo foi conside-
rada pelo coordenador do Núcleo 
da Panifi cação, Valdemiro Michels, 
uma oportunidade das empresas de 
panifi cação mostrarem seu trabalho 
e a qualidade de seus produtos. As 
nucleadas participantes da progra-
mação foram: Cantinho Doce, Su-
permercado Martini, Padaria e Con-
feitaria Flohr, Supermercado Mees, 
Padaria Tecnopan Vila Lalau e Ilha 
da Figueira, Padaria e Confeitaria 
Ana Maria, Padaria e Confeitaria 
Prestígio, Pront Pani, Café no Tom e 
Doce Segredo Padaria e Confeitaria.

VITOR KLEY EMPOLGA OS 
FÃS

A programação de aniversário 
fechou com o show nacional do can-
tor Vitor Kley, no palco em frente a 
Arena Jaraguá e com o público con-
tagiado pela empolgação do artista, 
que cantou e dançou praticamente o 
show inteiro, levando com ele a mul-
tidão que acompanhava o espetáculo 
de som e luzes. O Sol, Adrenalizou e 
Morena foram os hits mais cantados 
pelo público durante o show. A orga-
nização calcula que mais de 18 mil 
pessoas passaram pelo Parque Arena 
nesta segunda-feira (25).
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Oportunidades de Emprego
A ACIAC mantém um Portal de 

Empregos e Oportunidades, que você 
pode acessar em https://empregos.aciac-
corupa.com.br/. No Portal você encon-
tra diversas vagas de emprego para Co-
rupá e, também, cadastrar seu currículo.

RELAÇÃO DE VAGAS 
– SINE JARAGUÁ DO 

SUL
Para verifi car as vagas, nome e 

contato das empresas, acesse a platafor-
ma https://jaraguadosulmaisempregos.
santacatarinapelaeducacao.com.br, faça 
seu cadastro e verifi que as vagas na aba 
“Conheça as Oportunidades”. 

Com maior praticidade e facilida-
de, você consegue verifi car as vagas em 
aberto, visualizar a empresa que está 
ofertando vagas e, também, os seus res-
pectivos contatos, bem como, deixar seu 
currículo cadastrado.

Vagas Pessoas com Defi ciência
Administrativos (2)
Pcd e reabilitados (2)

Demais Vagas:
Açougueiro (1)
Ajudante eletricista (2)
Ajudante motorista (1)
Ajustador mecânico (1)
Almoxarife (4)
Analista comercial (2)
Analista compras (1)
Analista contábil jr (1)
Analista fi nanceiro (1)
Analista fi nanceiro jr (1)
Analista fi scal (2)
Analista folha pagamento (1)
Analista infraestrutura (1)
Analista marketing (2)
Analista pcp (1)
Analista qualidade (2)
Analista RH (2)
Analista s&op (1)
Analista suporte (1)
Analista TI (1)
Aprendiz (1) 
Assistente administrativo (2)
Assistente administrativo/fi nanceiro (1)
Assistente benefi cio (1)
Assistente comercial (4)
Assistente comércio exterior (2)
Assistente contábil (2)
Assistente controladoria (1)
Assistente engenharia (1)
Assistente qualidade (1)
Assistente RH (2)
Assistente saúde bucal (1)
Assistente suporte sistemas (1)
Assistente técnico (1) 
Atendente açougue (1)
Atendente balcão (1)
Atendente cafeteria (1)
Atendente farmácia (4)
Atendente padaria (1)
Atendente para empório (1)
Atendente restaurante (20 vagas)
Atendente sorveteria (2)
Atendimento (3)
Auxiliar administrativo (7)
Auxiliar cervejaria (2)
Auxiliar cozinha (3)
Auxiliar informática (1)
Auxiliar limpeza (1) 
Auxiliar manutenção (2)
Auxiliar marceneiro (1)
Auxiliar montagem (3)
Auxiliar pizzaria (1)
Auxiliar produção (32)
Auxiliar produção/montagem mecânica/ele-
trônica (3 vagas) 
Auxiliar projetos (2)
Auxiliar RH (1)
Auxiliar serviços gerais (4)
Auxiliar serviços interno e externos (1)
Auxiliar tecelão (1)
Auxiliar vendas (2)
Babá (1)
Bacharel em educação física (1)
Brigadista (1)
Cabeleireiro (1)
Caixa (1)
Caldeireiro (1)
Chapeiro (1)

Comprador(a) (3)
Consultor externo (1)
Consultor loja (1)
Consultor negócios (8)
Coordenador suporte e TI (1)
Coordenador vendas (1)
Corretor imóveis (2)
Costureira (5)
Costureira para máquina reta (1)
Cozinheira (2)
Desenhista cad (1)
Desenhista solidworks (2)
Desenvolvedor senior (1) 
Doméstica (1) 
Eletricista (2)
Eletricista industrial (1) 
Embaixador do cliente (1)
Engenheiro (1)
Engenheiro metalúrgico (1)
Estágio (1)
Estágio administração (9)
Estágio arquitetura (1)
Estágio automação (1)
Estágio automação (1)
Estágio bacharel em educação física (1)
Estágio ciências contábeis (5)
Estágio comercial (2)
Estágio compras (1)
Estágio criação publicidade (1)
Estágio desenvolvimento sistemas (3)
Estágio direito (2)
Estágio e-commerce (1)
Estágio eletrônica (1)
Estágio engenharia (2)
Estágio ensino médio (5)
Estágio fi nanceiro (2)
Estágio fi scal (1)
Estágio logística almoxarifado (1)
Estágio magistério ou pedagogia (7)
Estágio marketing (3)
Estágio mecânica (1)
Estágio moda (1)
Estágio projetos elétricos (1)
Estágio psicologia (2)
Estágio recursos humanos (2)
Estágio segurança do trabalho (1)
Estágio setor comercial (1)
Estágio telemarketing (1)
Estoquista (4)
Ferramenteiro (1) 
Fonoaudiólogo (1)
Fresador cnc (1)
Fresador convencional (2)
Garçom (1)
Garçom/cumim (4 vagas)
Gerente plantão (1)
Governanta hotelaria (1)
Inspetor qualidade (3)
Instalador (5 vagas)
Instalador móveis sob medida (1)
Instalador portas (1)
Lavador (1)
Lider produção (1)
Limpeza (1)
Mecânico caminhões (1)
Mecânico compressores (1) 
Mecânico diesel (2) 
Mecânico manutenção industrial (1)
Mecanico máquinas agricolas (1)
Mecânico máquinas injetoras (1)
Mecânico montador (2)
Mecânico soldador (3)
Mecanico textil (1)

Mecânico veicular (1) 
Mecânico/eletricista automotivo (1)
Menor aprendiz (1) 
Monitoramento (1)
Montador (2)
Montador auto center (1) 
Montador caldeireiro (1)
Montador máquinas (1)
Montador móveis planejados (1) 
Montador painéis elétricos (2)
Motorista (1)
Motorista caminhão (2)
Motorista carreta (2)
Motorista operador guincho (1)
Nutricionista (1)
Operador (1)
Operador caixa (3)
Operador caldeira (2)
Operador e programador (1)
Operador escavadeira (1)
Operador estribadeira (1) 
Operador fres (1)
Operador industrial (1)
Operador injetoras (1)
Operador máquina (2)
Operador máquina bordado (1)
Operador máquina dobra (1)
Operador telemarketing (1)
Operador torno cnc (1)
Orçamentista (1)
Passadeira (1)
Pintor industrial (1)
Polidor veículos (1)
Preparador malha (1)
Programador clp e ihm (1)
Programador/operador cnc (1)
Projetista elétrico (1)
Projetista mecânica (3)
Projetista móveis sob medida (2)
Promotor(a) vendas (2)
Repositor mercadoria (2)
Roçador limpador terreno (1)
Serralheiro (alumínio) (1)
Serralheiro-produção (1)
Servente limpeza (1)
Servente obras (3)
Soldador (1)
Soldador estrutura metálica (1) 
Soldador montador (4)
Soldador tig (2)
Supervisor corte (1)
Supervisor engenharia (1)
Suporte técnico (1)
Tecelão (5)
Técnico eletromecânico externo (2)
Técnico eletrônica (7)
Técnico informática (1)
Técnico manutenção (2) 
Técnico manutenção máquinas (1)
Técnico segurança do trabalho (2)
Técnico suporte junior (1)
Técnico têxtil (1)
Televendas (1) 
Tintureiro (2)
Torneiro cnc (1)
Torneiro fresador (1)
Torneiro fresador (2)
Torneiro mecânico (2)
Torneiro mecanico convencional (1)
Trabalhador manual (1) 
Vendas (13)
Zelador (1) 
Zelador(a) pátio (1)
Zelador(a)/auxiliar limpeza (1)

Administrativo (1)
Atendente (1)
Auxiliar administrativo (2)
Auxiliar administrativo de pcp (1)
Auxiliar de almoxarife (1)
Auxiliar de compras (1)
Auxiliar de mecânico/serviços gerais (1)
Auxiliar de produção (3)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Auxiliar operacional (1)
Balconista (1)
Caixa (1)
Comprador (1)
Eletromecânico (1)
Encanador (1)
Farmacêutico(a) (1)
Inspetor de qualidade 
Jovem aprendiz (1)
Lustrador (1)
Mecânico de manutenção industrial (1)
Operador de máquinas (1)
Operadora de caixa meio período (1)
Preparador de máquinas (1)
Secretária (o) (1)
Técnico de informática (1)
Vendedora (2)


