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PÁGINA 05

Festa em honra a São Cristóvão 

acontece nesse final de semana

TRADIÇÃO

A comunidade do bairro São Cristóvão realiza nesse final de semana mais uma 
edição da grandiosa festa em honra a São Cristóvão, bem como aos motoristas. A 
expectativa dos organizadores é de um grande sucesso nos dois dias de festa.

PÁGINA 04

VACINA CONTRA COVID-19

1ª dose para crianças de 

3 e 4 anos e está liberada

PÁGINA 07

PÁGINA 08

ECONOMIA

Videira é o sexto colocado em 

movimentação no agronegócio

ESPORTE

Videira Futsal tenta 

recuperação no estadual

- Prótese Dentária (Facetas de Porcelana)

- Ortodontia (Aparelho Ortodôntico)

- Cirurgia Oral Menor (Extração)

- Implantodontia (Implantes)

- Dentística (Restauração)

- Periodontia (Limpeza)

- Endodontia (Canal)

WWW.ODONTOCOMPANY.COM

Rua: Coronel Alberto 
Schmidt, nº 33 

Centro - Videira

Venha conhecer

Tel: (49) 3202-6303

(49) 9 8875-1737www.facebook.com/odcvideira



Alguns dos maiores par-
tidos políticos de Santa 
Catarina realizaram 

suas convenções no último fi-
nal de semana, onde os nomes 
a governador, vice-governador 
e senador, além dos deputados 
estaduais e federais foram 

confirmados. Alguns nomes 
dos pré-candidatos a deputado 
estadual pela região de Videira 
também foram referendados 
nas convenções partidárias. 
Dentre os nomes confirmados 
pelas siglas catarinenses, des-
taque para o MDB, que confir-
mou o nome do ex-prefeito de 
Videira, Wilmar Carelli como 

candidato a deputado esta-
dual. O policial Hilário Appel 
(PTB), também teve o nome 
referendado pelo seu partido 
para concorrer a estadual. O 
ex-prefeito de Tangará, Nadir 
Baú da Silva (UB), também 
teve seu nome homologado 
em convenção e concorrerá 
a estadual.
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Alan Santos
Política

CONFIRMADOS

Notícias RÁPIDAS

  Em comemoração ao Bicentenário da 
Independência do Brasil, a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Turismo e Cultura e da 128ª 
Junta de Serviço Militar, convida para o Desfile Cívico 
que será realizado no dia 07 de setembro de 2022.

  Solicitamos aos interessados que se apresentem 
na Junta do Serviço Militar para efetuar sua inscrição 
até a data de 19 de agosto de 2022. Para mais 
informações: 3566-4855 e 3566-0043.

  A Prefeitura de Videira, através da Secretaria de 
Educação e Centro de Inovação Dante Martorano, 
realizou a 2ª edição do Fórum Municipal de 
Educação Inovadora, nesta quarta-feira (27).

  O evento foi um verdadeiro sucesso e teve grande 
participação da comunidade escolar.Realizado no 
Centro de Convenções do Parque da Uva, o encontro 
registrou mais de 500 inscritos e teve como tema 
“Storytelling for Education – A Jornada do Aprendiz”, 
com palestra ministrada por José Motta Filho.

  Nesta semana, as mulheres que participam do 
curso de corte, costura e customização de roupas, 
oferecido pela Prefeitura de Videira, estiveram em 
Caçador para conhecer a empresa de confecção 
Daniela Tombini.

  O propósito da visita foi proporcionar às 
alunas do curso um contato direto com a área 
de costura, conhecer uma grande empresa de 
confecção e como funcionam os processos de 
produção das peças.

  O projeto “Customizando o Futuro” contempla 
25 mulheres e é realizado pelo Município, através 
da Secretaria de Assistência Social, Habitação, 
Trabalho e Renda, em parceria com o Senac 
Videira e o Instituto BRF.

  Com objetivo de angariar recursos para dar 
continuidade em seus Projetos, a APAE de Videira 
realiza em agosto o seu bingão. A diretora da 
entidade Maria Campos Macari diz que está forma 
de arrecadação é exclusivo da Apae do município.

  Foi encontrada na última quarta-feira (27), 
Elizandra Brandão, que havia desaparecido desde 
a última segunda-feira dia 18 em Videira.

Algumas siglas partidárias 
ainda não realizaram suas 
convenções, sendo que o 

prazo limite para que as mesmas 
aconteçam é o próximo dia 05 
de agosto. Nesse final de sema-
na e na próxima semana outras 
convenções serão realizadas e 
novos nomes devem ser confir-
mados a disputa eleitoral do mês 
de outubro. No próximo sába-

do (30), o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), deve confirmar 
o nome da vereadora de Videira, 
Jana Guedes como candidata a 
deputada estadual. Já na próxima 
sexta-feira (05), acontece a conven-
ção estadual do Partido Liberal 
(PL), que deve confirmar o nome 
do ex-vice-prefeito de Videira, Dr. 
Jorge Lopes Oliveira como candi-
dato a deputado estadual.

NOS PRÓXIMOS DIAS

NA SEXTA-FEIRA

Enquanto em Videira e 
região são diversos os 
nomes colocados como 

candidatos a deputado esta-
dual, para o cargo de deputado 
federal, ao menos em Videi-
ra até o momento apenas o 
nome do empresário Anicelso 
Francischetto (PSB), figura 
como único pré-candidato no 
município, dadas as conven-
ções realizadas até o momento. 

Com a desistência do diretor 
da Videira Saneamento, San-
dro Caregnato (Republicanos), 
Francischetto deve figurar 
como o único nome do municí-
pio na disputa por uma cadeira 
na Câmara dos Deputados. 
Na próxima sexta-feira (05), o 
seu partido o PSB realiza a sua 
convenção, onde o seu nome 
deve ser referendado como 
candidato no pleito desse ano.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO



Colono e MOTORISTA
PARABÉNS

Nossa justa homenagem aos 
profissionais, que com seu 
trabalho tanto contribuem 
para o desenvolvimento da 
nossa terra.

CLAUDETE 

PRESTIGIADA

A ex-prefeita de Fraiburgo, 
Claudete Gheller Ma-
thias, atualmente fi-

liada ao Podemos, lançou a sua 
pré-candidatura a deputada 
federal na última terça-feira (26), 
no Clube Fraiburguense. Com 
um bom público a pré-candidata 
recebeu diversas autoridades de 
Fraiburgo, da região e do estado, 
mostrando prestígio em seu pon-
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Cafézinho
> Pré-candidato a deputado estadual e ex-prefeito 
de Blumenau, Napoleão Bernardes, esteve nessa 
semana em Videira em contato com lideranças do 
seu partido o PSD. 

> Em sua passagem pela região vem tendo grande 
apoio à sua pré-candidatura por pessoas que acom-
panharam seu passado também no esporte, uma 
vez que foi jogador de Handebol onde jogou pelas 
cidades de Videira e Fraiburgo.

> Prefeitos dos mais diversos partidos continuam 
demonstrando apoio ao projeto de reeleição do atual 
governador Carlos Moisés da Silva (Republicanos).

> A grande incógnita é se isso realmente se dará na prá-
tica, sendo que esse apoio será refletido no resultado 
final das urnas de cada município. A conferir!

> Município de Iomerê realizou um balanço positivo das 
festividades de aniversário do município, bem como da 
XXXV Festa Julina realizada no último final de semana.

> Município de Rio das Antas, prossegue nesse final 
de semana com suas festividades alusivas ao 
aniversário do município. O prefeito João Munaretto e 
o vice-prefeito Selmir Bodanese ambos do MDB, estão 
na coordenação dos eventos.

> Nessa semana em um roteiro pelo Planalto Norte 
o governador e pré-candidato a reeleição, Carlos 
Moisés da Silva (Republicanos), contou em um evento 
partidário com a presença do pré-candidato ao 
senado pelo MDB, Celso Maldaner.

> Em roteiro pela região, o pré-candidato a deputado 
estadual Neuri Mantelli (PL), e atual vereador em Cha-
pecó, esteve visitando Videira, Pinheiro Preto, Arroio 
Trinta, Fraiburgo. Neuri Mantelli, é Bolsonarista e tem 
também o apoio do pré-candidato ao Governo do 
Estado, Jorginho Mello.

> Bernardes é um dos nomes escolhidos por alguns 
integrantes do partido para dar apoio no pleito da 
eleição do próximo mês de outubro.
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tapé inicial para o pleito que se 
aproxima. O governador Car-
los Moisés (Republicanos), fez 
questão de estar na terra da 
maçã e acompanhar o evento 
ao lado da ex-prefeita. Outras 
lideranças como o deputa-
do estadual Romildo Titon 
(MDB), a deputada estadual, 

Paulinha (PDT), os prefeitos de 
Videira, Dorival Borga (PSD), a 
prefeita de Monte Carlo, Sônia 
Vedovatto (PSDB) e de Tanga-
rá, Aldair Biassiolo (Republica-
nos), além do presidente esta-
dual do Podemos, ex-prefeito 
de Palhoça, Camilo Martins 
estiveram presentes.

O governador Carlos Moisés 
da Silva (Republicanos), 
tem participado de diver-

sos atos políticos por todo o estado 
como forma de divulgar cada vez 
mais as suas ações frente ao gover-
no, bem como se apresentar ao elei-
tor catarinense em virtude do seu 
projeto a reeleição. Nessa semana o 
mandatário estadual esteve par-
ticipando do lançamento de uma 
candidatura a deputado federal em 
Fraiburgo, onde aproveitou para dar 

A Câmara de Vereadores de 
Videira e outras câmaras 
da nossa região estarão 

retornando as suas atividades na 
próxima semana. A grande maioria 
suspendeu suas atividades por duas 

HORA DA VERDADE

VOLTA AOS TRABALHOS

SAULO VICE

Uma informação de 
última hora deve 
mexer com o cenário 

político da nossa região. Se-
gundo informações da capital 
do estado e também trazida 
pelo colega Marcelo Lula do 
SC em Pauta, o ex-prefeito 
de Caçador, Saulo Sperotto 
(PSDB) colocou seu nome à 

disposição do partido para 
compor a chapa majoritária, 
como candidato a vice-gover-
nador, na chapa de Esperi-
dião Amin (Progressistas).  O 
projeto de Saulo Sperotto é de 
concorrer a deputado esta-
dual, mas com essa possibili-
dade aumenta o seu leque de 
possibilidade. Outros nomes 
ainda são cotados para a vaga 
de vice-governador, dentre 

eles do ex-governador Leonel 
Pavan e o ex-senador Dalírio 
Beber. A convenção dos tuca-
nos acontece em 4 de agosto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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uma entrevista a Rádio Frai-
burgo FM. Na oportunidade 
falou sobre algumas obras que 
estão em andamento e outras 
que estão prestes a iniciarem, 
com destaque para as rodovias 
que ligam Fraiburgo a Monte 
Carlo e Fraiburgo a Frei Rogé-
rio. Moisés como deve acon-
tecer também durante toda a 
campanha teve que falar sobre 
a situação dos R$ 33 milhões do 
caso dos respiradores e do caso 

do avião onde uma criança 
teria falecido por falta de trans-
porte aéreo. O mesmo destacou 
não passar de fake News, mas 
sabe que terá que falar e muito 
sobre os dois casos durante 
todo o processo eleitoral.

semanas devido ao recesso de 
meio ano. Em Videira o Legis-
lativo Municipal deve retornar 
as suas atividades na próxima 
terça-feira (02), onde deve 
acontecer a primeira sessão 

ordinária do segundo semes-
tre de 2022. Com a proximi-
dade das eleições, as próximas 
sessões devem ter um toque 
um tanto quanto eleitoral. É 
Aguardar e Conferir!



Nessa semana começa 
a ser emitida a nova 
carteira de identida-

de nacional, documento que 
adotará o número de inscri-
ção do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) como “registro 
geral, único e válido para 
todo o país”.

O primeiro estado a 
emitir a carteira foi o Rio 
Grande do Sul, nessa sema-
na, sendo que em seguida, 
virão Acre, Distrito Federal, 
Goiás, Minas e Paraná. Não 
há ainda previsão para os 
demais estados.

A nova identidade vem 
com um QR Code, que pode 
ser lido por qualquer dispo-
sitivo apropriado, como um 
smartphone, o que permi-
tirá a validação eletrônica 
de sua autenticidade, bem 
como saber se ele foi furtado 
ou extraviado.

Essa nova versão do 
documento de identificação 
servirá também de docu-
mento de viagem, devido à 
inclusão de um código de 
padrão internacional cha-
mado MRZ, o mesmo usado 
em passaportes.

Até o momento, porém, 
o Brasil só tem acordos para 
uso do documento de identi-
dade nos postos imigratórios 
de países do Mercosul. Para 
as demais nações, o passapor-
te continua sendo obrigatório.

O novo Registro Geral 
(RG) terá validade de dez 
anos para pessoas com até 
60 anos de idade. Para os 
maiores de 60 anos, o RG an-
tigo continuará valendo por 
tempo indeterminado.

Segundo o Ministério 
da Economia, “neste primei-
ro momento, somente serão 

emitidas as novas identida-
des para cidadãos que esti-
verem com as informações 
no CPF de acordo com suas 
certidões atualizadas. Pes-
soas que não possuírem ou 
estiverem com as informa-
ções incorretas no CPF po-
derão recorrer aos canais de 
atendimento a distância da 
Receita Federal para resolver 
a situação. No futuro, os pró-
prios órgãos de identificação 
civil farão novas inscrições e 
atualizações no CPF”.
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A Secretaria de 
Saúde de Videi-
ra informa que 

recebeu as doses para 
aplicação da vacina 
contra a Covid-19 em 
crianças de 3 e 4 anos e 
já iniciou a vacinação.

As pessoas de-
vem se dirigir até a Sala 
de Vacinas, em cima 
do Mercado do Povo, e 
nas ESFs dos bairros De 
Carli e Amarante.

Importante res-
saltar que o atendimen-

to acontece de segunda 
a sexta-feira, no horário 
das 8h às 17h.

As mães e pais 
devem levar para 
realizar a vacinação 
dos seus filhos a car-

teirinha de vacinação 
e o Cartão SUS com 
endereço de Videira. 
Para mais informa-
ções, devem entrar em 
contato pelo telefone: 
(49) 3533-7500.

Estão abertas 
as inscrições e 
o recadastra-

mento do Programa de 
Bolsas Universitárias de 
Santa Catarina (Unie-
du), que oferta bolsas de 
graduação e pós-gradu-
ação de até 100% para 
estudantes do ensino 
superior. Os estudantes 
contemplados pelo pro-
grama podem receber 
bolsas que variam entre 
25% e 100% do valor 
total da mensalidade.

Para o segundo 
semestre, o Gover-
no do Estado liberou 
mais R$ 50 milhões 
para o Uniedu. Como 
o orçamento inicial do 
programa era de R$ 455 
milhões, o investimento 
previsto para 2022 será 
de R$ 505 milhões.

Esse investi-
mento adicional será 
destinado para bolsas 
de pesquisa e extensão, 
graduação, licencia-
tura e pós-graduação. 

Os recursos serão 
oriundos do Fundo de 
Apoio à Manutenção 
e ao Desenvolvimento 
da Educação 
Superior (Fumdes).

     O primeiro 
passo para os estu-
dantes que buscam 
uma bolsa do Uniedu é 
verificar se a instituição 
de ensino em que estão 
matriculados está ca-
dastrada no programa, 
o que pode ser acessado 
neste site.

Nova Carteira de Identidade 

Nacional começa a ser emitida

Geral NOVIDADE

Saúde COVID-19 Educação BOLSAS UNIVERSITÁRIAS

Liberada vacinação da 1ª dose 

para crianças de 3 e 4 anos

Programa Uniedu estão 

com inscrições abertas
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Neste dia, parabenizamos a visão de quem
dirige e a mão de quem produz.

25 DE JULHO

DIA DO COLONO E DO MOTORISTA

DADOS:
A atualização das 

informações no CPF pode 
ser feita gratuitamente pela 
internet, no site da Receita 
Federal. Dependendo da si-
tuação, pode ser necessário 
o envio de documentos para 
via e-mail. A lista de docu-
mentos necessários para a 
atualização do CPF foi dis-
ponibilizada no site do Mi-
nistério da Economia, bem 
como os e-mails da Receita, 
para onde os documentos 
devem ser enviados.
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A comunidade do bairro 
São Cristovão realiza 
nesse final de semana 

mais uma edição da grandiosa 
festa em honra a São Cristovão, 
bem como aos motoristas. A 
expectativa dos organizadores 
é de um grande sucesso nos 
dois dias de festa, sendo esta 
uma das mais tradicionais da 
cidade nesta época do ano e 
que celebra com muitas atra-
ções o dia do padroeiro.

De acordo com a dire-
ção da comunidade do Bairro 

São Cristovão, a expectativa é 
de que a edição desse ano seja 
uma das maiores já realizadas, 
sendo que a comunidade de 
Videira e de toda a região tem 
a tradição de participar em 
massa em todos os momentos 
das festividades que conta 
com a organização de diversos 
voluntários do bairro que se 
dedicam para fazer uma bonita 
festa para todos que passam 
pelo local nos dois dias do 
evento festivo.

A expectativa é de que 

o tempo ajude, para que 
toda a programação possa 
ser realizada com sucesso 
pela comunidade do bair-
ro São Cristovão que há 
muitos anos realiza esta 
grandiosa festa que conta 
com a grande participação 
popular que dá o brilho todo 
especial para o evento.

Nesse sábado (30), a 
partir das 14 horas acontece a 
venda de bolos e cucas produ-
zidas pela equipe da capela. 
A partir das 16 horas acontece 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Festa em honra a São Cristovão acontece 

nesse final de semana

Especial TRADIÇÃO

SOBRE O SANTO
São Cristóvão é con-

siderado o padroeiro dos 
motoristas e dos viajantes. De 
acordo com a história, reza a 
tradição que ele era um ho-
mem dotado de grande força e 
que depois da queda da ponte 
de um rio, se encarregou de 
fazer a travessia das pessoas 
de uma margem à outra. 

A prática foi se repe-
tindo dia após dia até que em 
uma ocasião, um pequeno 
menino pediu o seu auxílio. 
Se prontificando a ajudar, São 
Cristóvão colocou a criança em 
suas costas e iniciou o trajeto. 
Depois do o início da caminha-
da, aos poucos o garotinho foi 
ficando cada vez mais pesado. 

Quando São Cristóvão 
perguntou qual o motivo de 
tanto peso, o menino lhe 
respondeu que ele era Jesus 
Cristo e que estava levando 
consigo todo o peso do mundo.

Garanta sua cota de consórcio e concorra 
a 6 veículos durante a Fenatran 2022.

Saiba mais:

a tradicional carreata com a 
imagem de São Cristovão, 
que percorreu as principais 
ruas da cidade. Ainda na 
parte da tarde acontece no 
pavilhão do bairro a venda 
de bolos, cucas, churrasco de 
porco e de galinhas assadas.

No domingo (31), acon-
tece a saída da procissão com 
a imagem do Padroeiro São 
Cristovão junto ao monumen-
to, seguindo até a capela da 
comunidade com a benção dos 
veículos e caminhões.

O desfile dos carros e 
caminhões que recebem a 
benção em frente a capela 
da comunidade, deve contar 
com cerca de mil veículos, 
caminhões e tratores que 
termina com a celebração 
da missa em honra a São 
Cristovão, que deve reu-

nir um grande número de 
pessoas para agradecer e 
orar por um dos santos mais 
tradicionais do Brasil.

O grande momento 
de confraternização da festa 
acontece ao meio-dia com 
a realização do almoço com 
churrasco de gado, galinha, 
pão, saladas e bebidas em ge-
ral. Na parte da tarde acontece 
a tarde dançante com Nando 
Show a partir das 15h30 min 
com entrada gratuita.

A programação das fes-
tividades termina ás 19 horas, 
aonde acontece o tradicional 
sorteio da rifa com prêmios 
em dinheiro. Durante todo 
o domingo (31), haverá jogos 
e diversões como cavalinho, 
torneio de bochas, venda de 
pastéis, cachorro quente, 
bolos e cucas.
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O consumidor catari-
nense vem sofrendo com 
os sucessivos aumentos 
na tarifa da energia elé-
trica. O levantamento da 
Associação Brasileira dos 
Comercializadores de 
Energia (Abraceel) mos-
trou que entre os anos de 
2015 a 2021, a conta de 
luz aumentou, em média, 
16,3% ao ano, sendo que, 
no mesmo período, o Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) variou 6,7% ao 
ano.

Em tempos de tarifas 
altas, as fontes de ener-
gias renováveis estão sen-
do alternativas para as 
famílias, pequenas e mé-
dias empresas buscarem 
economia e sustentabili-
dade. A geração de ener-
gia solar vem ganhando 
espaço no mercado devi-
do à diminuição do cus-
to para implantação das 
placas solares, tornando-
-se mais  acessível. Em 
junho, o consumo do país 
de energia fotovoltaica, 
baseado em energia so-
lar, ultrapassou a marca 
de 16 gigawatts (GW) de 
potência operacional fo-
tovoltaica, segundo dados 
da ANEEL.

“É hoje a tecnologia 
mais barata para geração 
de energia e a disponibi-
lidade é abundante em 
todo o território nacio-
nal”, explica o coordena-
dor do Grupo de Pesqui-
sa Estratégica Solar da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), 
Ricardo Rüther.

De acordo com os da-
dos da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(ANEEL), o Brasil obteve 
um incremento de 165,6 
megawatts (MW) na ma-
triz elétrica em junho de 
2022. Do total, 87,6 MW 
provêm das usinas eólicas, 
49,6 MW de geração solar 
fotovoltaica e 28,4 MW de 
termelétricas são as fontes 
mais presentes. A expan-
são no primeiro semestre 
foi registrado o volume de 
2.328 megawatts, com no-
vos empreendimentos em 

13 estados.
Especializado em mi-

crofinanças, o Banco da 
Família lançou uma linha 
específica para compra e 
instalação de equipamen-
tos há três anos e já libe-
rou R$ 3,9 milhões para a 
Região Sul do Brasil, sen-
do R$ 587 mil em 2020, 
R$ 1,7 milhão no ano se-
guinte e R$ 1,5 milhão em 
apenas seis meses de 2022.

“O investimento ini-
cial na energia solar é a 
longo prazo, cerca de 72 
meses porque com di-
nheiro economizado nas 
parcelas consegue pagar 
o financiamento”, expli-
ca a presidente do Banco 
da Família, Isabel Baggio. 
Além disso, o estado de 
Santa Catarina representa 
uma fatia importante no 
mercado de energia alter-
nativa. “Atualmente Santa 
Catarina representa 50% 

dos nossos financiamen-
tos, enquanto o Paraná 
fica em segundo e o Rio 
Grande do Sul na terceira 
colocação”, afirma Isabel.

Em Biguaçu, na região 
da Grande Florianópolis, 
começou a operar uma 
Usina de Fotovoltaica 
com 1.260 módulos foto-
voltaicos 395 Watt-pico 
(Wp), com potência de 
quase 500 Quilowatts-
-pico (KWp), o que deve-
rá  representar uma eco-
nomia anual de cerca de 
300 mil reais. Com esse 
potencial, os benefícios 
ambientais em um ano 
serão equivalentes a nove 
mil unidades de árvores 
plantadas, além de deixar 
emitir cerca de 350 mil 
toneladas de Dióxido de 
Carbono (CO²) na natu-
reza e quase dois milhões 
de km de poluentes pro-
duzidos.

“Os sistemas de ener-
gia fotovoltaica propor-
cionam redução de até 
95% na conta de energia 
elétrica, além de não ser 
poluente”, explica Thiago 
Müller Martins, gerente 
da área de energia solar 
da Quantum Engenharia, 
empresa responsável pelo 
projeto em Biguaçu.

RCN 689 | rcnonline.com.br
SC

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

Cresce a procura por energias 
renováveis em Santa Catarina

Rodrigo Ferreira | Agência Adjori/SC de Jornalismo

Aumento no custo da tarifa elétrica faz catarinenses buscarem 
alternativas mais econômicas

Núcleo Feminino do Crea-SC 
promove live sobre Tecnologia e 
Inovação

O Comitê da Mulher do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
(CREA-SC) realizou live sobre “Tecnologia e 
inovação na área da construção e das engenha-
rias”, com a bacharel em ciências da computação 
Adriana Bombassaro. 

Por meio do comitê da mulher, o CREA-SC 
realiza diversas ações pelo estado, com objetivo 
de incentivar o empreendedorismo e o empode-
ramento feminino dentro do cenário da enge-
nharia, agronomia e geociências.

Sicoob revelou vencedores 
do Prêmio Produtor Rural 
Sustentável

A premiação é uma forma de reconhecer pro-
dutores rurais comprometidos com a sustenta-
bilidade, em conformidade com os princípios de 
governança ambiental, social e corporativa.

Os premiados foram quatro mineiros, um ca-
pixaba e o catarinense Adilson Lindones Muniz 
Xavier de São José do Cerrito, planalto catari-
nense, que levou o primeiro lugar com o empre-
endimento de Hortifruti Orgânico. A cerimônia 
de entrega ocorreu durante o 13º Workshop 
Produtor Rural.

Os vencedores do prêmio ganharam uma 
viagem para Holanda. O local foi definido por 
ser uma motivação pela força do agronegócio 
holandês, que se assenta em pequenos agricul-
tores familiares. Além disso, o país é o segundo 
maior exportador de produtos agropecuários do 
mundo.

DIVULGAÇÃO QUANTUM
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Arroio Trinta INFRAESTRUTURA

Geral ECONOMIA Regionais CONHECIMENTO

Arroio Trinta CAPACITAÇÃO

Seguem as obras de pavimentação em 

pedras irregulares na Linha São Roque

Videira é o sexto colocado em 

movimentação no agronegócio

Iomerê realiza Seminário 

do Leite

Workshop de marketing 

estratégico para empresas

A s obras de pavimen-
tação da Linha São 
Roque, continuam 

avançando com a finalização 
da primeira etapa, onde as 
Empresas Vidal Pavimenta-
ções e a RA Pavimentações 
que foram as vencedoras do 
processo licitatório, fizeram a 
drenagem da via, iniciaram a 
colocação dos meios fios e os 
blocos de pedra. 

O Prefeito Municipal 
Alcidir Felchilcher destaca, 
que com a conclusão da 
pavimentação, a via passará 
a oferecer maior qualidade 

de vida aos moradores, e 
ressalta que é a primeira 
estrada rural a ser pavi-
mentada no município de 
Arroio Trinta. 

A Obra está dividida 
em dois lotes e tem um in-
vestimento de R$ 805.685,20, 
devendo ser concluída em 
até 120 dias.

O município de Videira 
continua se desta-
cando na economia 

catarinense. Desta vez, a boa 
notícia vem do agronegócio. 
De acordo com os dados 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente, Videira vem 
se fortalecendo cada vez 
mais no setor.

Em 2021, o faturamento 
declarado nos blocos de nota 
emitidos pelos trabalhadores 
do setor ultrapassou R$ 825 
milhões, sendo suinocultura 

e avicultura as atividades 
que mais se destacam. Neste 
mesmo período o Município 
registrou 2.178 produtores de 
suínos, aves, gado de corte, 
leite, grãos e frutas, compro-
vando a força do agronegócio.

Atualmente, o municí-
pio conta com 1.377 motoristas 
de transporte rodoviário de 
cargas registrados nas empre-
sas videirenses. “Dois setores 
que se complementam e uma 
força de trabalho e desenvol-
vimento que nos enche de or-
gulho. Aos que plantam e aos 

que transportam, fica sempre 
a gratidão dos videirenses”, 
destaca o Prefeito de Videira, 
Dorival Carlos Borga.

Com o objetivo de levar 
mais conhecimentos 
aos agricultores e 

incentivar a atividade leiteira e 
agregar valor, o município de 
Iomerê promove no dia 11 de 
agosto, no Centro Comunitário 
das linhas Bridi e Pascoal, a 12ª 
edição do Seminário do Leite.

O evento contará com 
palestra com o tema: Renta-
bilidade e Resultados Atuais 
da Atividade leiteria à Base de 
Pasto em Santa Catarina.

A palestra será minis-
trada pelo Coordenador de 

A Administração Muni-
cipal de Arroio Trinta, 
por meio da Secretaria 

Municipal de Indústria, Co-
mércio e Serviços e SEBRAE, 
com apoio da ACIAT, promove 
Oficina de Marketing Estraté-
gico para empresas.

A Oficina será reali-
zada no próximo dia 03 de 
agosto de 2022, às 19h, no 
Auditório da Prefeitura Mu-
nicipal. Será ministrado pela 
instrutora do SEBRAE Lizane 
Lauermann Signorati. 

O objetivo do Workshop 
é ensinar como desenvolver 

um plano estratégico de 
Marketing, considerando o 
seu público alvo e conhecer as 
ferramentas mais atuais do 
mercado para agregar força ao 
time comercial. 

As vagas são limitadas 
e as inscrições devem ser fei-
tas pelo telefone  49 3535-6029.
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Auto Elite | Videira
49 3551-1064 | Rodovia SC-355 -1607 - Portal das Videiras - Videira.

Para um novo você,
uma Nova Volkswagen

TAXA ZERO
PRONTA ENTREGA

Pecuária da Epagri Regional 
de Videira, Cássio Marques 
de Valois.

Após a palestra haverá 
sorteio de brindes, seguido de 
um jantar aos participantes.

O seminário é uma 
realização da Administração 
Municipal de Iomerê, com a 
apoio da Epagri local.
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Esporte OLESC

Esporte CONTRA LAGES ANIVERSÁRIO

Judô de Videira conquista 

5ª colocação em competição

Videira Futsal tenta 

recuperação no estadual

N o último final 
de semana, no 
sábado (23) e no 

domingo (24), a equipe 
da Associação Videirense 
de Judô, representou o 
município na 21ª edição 
da Olimpíada Estudantil 

de Santa Catarina (Olesc), 
em Curitibanos.

O saldo da partici-
pação de Videira na com-
petição foi a conquista de 
quatro medalhas, sendo 
destas, três de ouro com 
Eduarda Gasparetto, Gui-

lherme Campos Coronetti 
e Rhuan Campos Coronetti 
e uma medalha de bronze 
com Rafaela Levandowski.

Segundo o professor 
e coordenador do Judô vi-
deirense, Anderson Vargas, 
este foi o último ano da 

atleta Eduarda no Olesc. 
Em quatro participações a 
atleta conquistou três ouros 
e um bronze, sagrando-se 
tri campeã da competição, 
Guilherme e Rhuan que 
já são bicampeões podem 
chegar a este feito.

O município de 
Videira terminou a compe-
tição na quinta colocação 
no quadro geral de me-
dalhas na modalidade de 
Judô, mostrando mais uma 
vez sua força entre as me-
lhores equipes do estado.

A equipe do Videira 
Futsal que aca-
bou perdendo em 

casa no último sábado (23), 
jogando no Ginásio de Es-
portes Sérgio Luiz Marafon. 
Mesmo com a presença de 

sua torcida não conseguiu o 
triunfo sobre a forte equipe 
de Rio do Sul, sendo derro-
tado pelo placar de 6 x 2.

Após esse confronto o 
próximo compromisso dos 
videirenses é nesse domingo 

(31), na cidade de Lajes con-
tra o Atlântico Futsal. Com 
a derrota em casa o Videira 
Futsal permanece na sétima 
colocação na competição 
com 14 pontos. 

As oitos equipes 

classificadas no final do 
returno garantem vaga na 
fase de mata, mata. O líder 
da competição é Caçador 
Futsal com 37 pontos, o se-
gundo colocado é Rio do Sul 
com 33 pontos.
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No último sábado (23), nosso ami-
go Melleck esteve completando 
mais um ano de vida. Nossos Para-
béns a esse querido amigo e assi-
nante do Jornal Folha. Felicidades! 


