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VOCÊ JÁ REPAROU QUE MUITA GENTE ANDA FALANDO POR AÍ SOBRE OS 
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)? MAS, AFINAL, O 
QUE SÃO ESSES OBJETIVOS E DE ONDE ISSO SURGIU? 

AFINAL,
     O QUE É ODS?

MENSAGEM DO EMBAIXADOR 
DANIEL SCIOLI AOS RESIDENTES
ARGENTINOS EM SANTA CATARINA
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s ODS são uma continuidade 
dos Objetivos de Desenvolvi-

mento do Milênio, agenda acordada no 
ano de 2000 pelos países-membros 
da ONU para combater a pobreza. O 
processo de construção dos ODS co-
meçou com a Conferência Rio+20 e 
teve a participação de 193 países. 
Os Objetivos envolvem temáticas di-
versificadas como saúde, educação, 
igualdade de gênero, crescimento 
econômico, emprego, industrialização 
e cidades sustentáveis. Entre as pro-
postas estão: erradicar a fome e a po-
breza, promover a agricultura susten-
tável, reduzir a desigualdade, além de 
garantir a todos o acesso à água, ao 

Um dos grandes problemas da agenda dos ODS é, sem 
dúvidas, a falta de conhecimento da população. Mas, afinal, o 
que são? Quais são os objetivos? Como posso ajudar?

saneamento e à energia sustentável.
A negociação da nova agenda é con-
siderada inovadora no âmbito da ONU 
porque, diferentemente a outros acor-
dos, os ODS foram elaborados com 
participação direta dos estados-mem-
bros e da sociedade civil e nasceram a 
partir de amplas consultas no mundo.
Assim como na construção da agen-
da, para que os ODS sejam alcança-
dos, é necessário o comprometimen-
to, engajamento e a implementação 
de parcerias entre todos os setores da 
sociedade: parlamentares e governan-
tes locais, empresários, a sociedade 
civil e a população em geral. 
Caro leitor, saiba que o movimento 

ODS é um movimento de voluntários, 
apartidário, plural e ecumênico, consti-
tuído por pessoas e organizações que 
se dispõem a contribuir com a constru-
ção de um mundo mais pacífico, justo 
e sustentável. Você pode fazer parte 
como pessoa física ou participando 
em alguma entidade! Entre em contato 
pelo site https://sc.movimentoods.org.
br/  e conheça um pouco mais sobre 
este movimento ou entre em contato 
com o Círculo Argentino de Santa Ca-
tarina que participa ativamente cumprin-
do muitos dos 17 Objetivos da agenda 
ODS. Desejamos uma boa leitura e es-
tamos abertos às diferentes opiniões so-
bre nossa revista e entidade.

Sergio Olivares
Secretario de Imprensa do CASC

O
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O CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA – 
CASC, através de seu Conselho Administrativo devida-
mente representado por seu Presidente, Sr. Juan Carlos  
Amaya, convoca todos os associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária, de acordo  com o artigo 15, inciso I 
do Estatuto Social, que se realizará no dia 25 de outubro 
de  2020 nas dependências da sede social da entidade, 
localizada na Rua Holanda, n° 150,  Bairro das Nações, 
nesta cidade, às 10:00 horas, em primeira convocação, 
e em segunda  convocação às 10:30 horas, nos termos 
do artigo 16 do Estatuto Social, a fim de  deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Deliberar sobre orçamentos apresentados para aquisição 

de sistema  fotovoltaico para geração de energia solar; 
2. Deliberar sobre orçamentos apresentados para repa-
ração do telhado da área de  lazer da sede recreativa e 
fechamento da churrasqueira com portas de correr de  
alumínio e vidro temperado. 
3. Deliberar sobre empréstimo específico para compra e 
instalação de  equipamentos e adequação da área onde 
serão instalados os painéis solares. 

Balneário Camboriú, 21 de setembro de 2020. 

CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA 
Conselho Administrativo 

Juan Carlos Amaya  |  Presidente

CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

VOCÊ SABE O QUE SÃO OS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)?
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programa, que reforça dois dos 
sete princípios cooperativistas: 

o quinto (educação, formação e in-
formação) e o sétimo (interesse pela 
comunidade), alcançou mais de 3 
milhões de participações de mais de 
80 cidades diferentes nos eventos do 
Progrid do Sistema Ailos. “Esse núme-
ro refere-se a quase 10% da popula-
ção do Sul do Brasil e a quase metade 
da população catarinense. Isso prova 
que estamos no caminho certo, acre-
ditando que o conhecimento compar-

  REVISTA DEL CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA

O tilhado transforma vidas, gera oportu-
nidades e cria conexões. Esse é um 
dos nossos diferenciais” manifestou a 
representante do Progrid.
Em 2019, na área de atuação da Cre-
difoz, que compreende 8 municípios do 
litoral norte de Santa Catarina (de Bal-
neário Piçarras a Tijucas), foram regis-
tradas mais de 23 mil participações.
Com o Progrid, a Credifoz contribui 
para o desenvolvimento de pessoas e 
empresas: “tiramos muitas dúvidas e 
conseguimos identificar novos pontos 

de vista e novos caminhos que pode-
mos traçar para alcançar as metas da 
nossa empresa” conta um cooperado 
que participou de um evento.
“É desta forma que queremos envolver 
cada vez mais cooperados nas ações 
do Progrid. Queremos continuar ins-
pirando mais e mais pessoas, promo-
vendo essa corrente do bem por meio 
do conhecimento. Tornando sonhos 
possíveis e ampliando horizontes com 
a educação” concluiu.

Atualmente, o Progrid promove cursos, palestras, teatros e encontros de negócios em 
diversos eixos temáticos de forma presencial e também online 

PROGRID ALCANÇOU 
MAIS DE 3 MILHÕES
DE PARTICIPAÇÕES

É TRABALHANDO EM CONJUNTO QUE 
FORTALECEMOS NOSSA COMUNIDADE !

s cooperativas são sociedades 
de pessoas que se unem para 

satisfazer suas necessidades financei-
ras, cujo principal objetivo é prestar 
serviços ao cooperado, sem pensar 
em gerar lucros, já que os clientes pa-
gam pelos serviços mas somente os 
acionistas recebem esse lucro. Nas co-
operativas, o retorno econômico é pro-
porcional às operações, ou seja, quanto 
mais você usar os produtos e serviços 
da cooperativa, maior será o seu retorno.
Nas cooperativas o controle é demo-
crático: uma pessoa, um voto. Cada 

A um tem o mesmo direito ao voto, in-
dependente do capital.
Os princípios cooperativistas são 
pautados nas gestões democráticas, 
e promovem, por um lado, a educa-
ção e a formação dos cooperados, 
representantes eleitos e colaborado-
res, para que possam contribuir com 
o desenvolvimento da organização e 
da comunidade com um todo; e, por 
outro lado, o desenvolvimento de po-
líticas que contribuam para tornar a 
sociedade mais justa e os valores hu-
manos mais respeitados, gerando de-

senvolvimento sustentável para o meio 
em que atuam.
Formada a partir da união de um grupo 
de empresários das cidades de Itajaí, Na-
vegantes, Penhas, Balneário Camboriú e 
Camboriú, a Credifoz tem uma gestão 
apoiada nos princípios cooperativistas 
com serviços financeiros diferenciados, 
valorizando o cooperado e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.
Desenvolver nossa região depende da 
união de todos nós. E é pelo crescimen-
to conjunto e sustentável da comunida-
de que a Credifoz atua diariamente. 

POR
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MENSAJE A LOS ARGENTINOS
RESIDENTES EN SANTA CATARINA

ueridos compatriotas y amigos, 
es un verdadero honor para mí 

poder saludarlos a través de este me-
dio tan dinámico e importante para 
nuestra comunidad en Santa Catarina,  
que cumple un rol fundamental en el 
acercamiento y amistad de los pue-
blos argentino y brasileño a través de 
la difusión de iniciativas y noticias de 
interés en ambos idiomas.  
Deseo, en primer término, felicitar al 
Círculo Argentino de Santa Catarina 
en ocasión de su 25 aniversario, y de-
cirles que sus esfuerzos están en abso-
luta sintonía con uno de los objetivos 
centrales de mi misión en Brasil: pro-
fundizar la integración de los dos paí-
ses en su dimensión cultural y social. 
Del mismo modo que la integración 
física es fundamental para afianzar 
nuestra unión con Brasil dentro del 
MERCOSUR, la comunidad argentina 
constituye el principal vehículo para el 
afianzamiento de los vínculos inter-
personales entre países hermanos 
que han sido construidos a lo largo 
de varias generaciones.
En este sentido, es verdaderamente 
emocionante que, aún en  medio de 

la pandemia del COVID-19, que ha 
tenido un impacto profundo en muchos 
aspectos de nuestra vida diaria, se haya 
logrado llevar adelante la Primera Cere-
monia de Promesa a la Bandera en San-
ta Catarina, y se acompañe la obra de 
remodelación de la plaza “General San 
Martín” en el balneario de Camboriú, en-
tre otras iniciativas de la comunidad. 
Deseo también destacar la labor ex-
cepcional que, desde hace meses se 
encuentra llevando a cabo nuestro 
Consulado en Santa Catarina, ga-
rantizando, en conjunto con distintos 
organismos de ese Estado, la asisten-
cia a nuestros conciudadanos en un 
contexto verdaderamente inédito para 
toda nuestra red consular por su natu-
raleza y magnitud. 
Entre mis tareas centrales, el Presiden-
te de la Nación, Alberto Fernández, me 
encomendó facilitar y potenciar nues-
tra presencia en todo el suelo brasi-
leño. Hoy más que nunca, tenemos el 
inmenso desafío de ampliar nuestras 
exportaciones a Brasil, no sólo en can-
tidad, sino también en calidad, para la 
generación de empleos y el ingreso de 
divisas genuinas a nuestro país. Desde 

Q la Embajada y junto a la red consular 
estamos trabajando coordinadamente 
en pos de este objetivo común. 
Además de constituir un aporte deter-
minante para la construcción y mante-
nimiento de una identidad argentina 
en el exterior, ustedes son los princi-
pales agentes de todo lo que nuestra 
Argentina tiene para ofrecerle a este 
maravilloso país: nuestra cultura, gas-
tronomía, turismo, deporte, arte, inno-
vación científico-tecnológica, y tantos 
otros aspectos que nos destacan en 
el exterior. Los aliento a que continúen 
desempeñando esta destacada labor 
de facilitación de la integración social y 
cultural de la comunidad argentina en 
Santa Catarina, tendiendo puentes para 
acercar cada día más a nuestras nacio-
nes hermanas en sus diversos aspectos. 
Les extiendo mis mejores deseos y 
espero encontrarme pronto con uste-
des para intercambiar ideas y discutir 
iniciativas, en conjunto con nuestro 
Consulado, que permitan fortalecer 
nuestra presencia en Santa Catarina. 

Daniel Scioli
Embajador Argentino en Brasil 

ESP
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E QUÉ SE TRATA?

Esta campaña consiste en dis-
tribuir mudas de arboles en diferentes 
ciudades del territorio Catarinense, desde 
Balneário Piçarras hasta Tijucas. El objetivo 
es cuidar del lugar donde vivimos y facilitar 
que muchas personas tengan la posibilidad 
de plantar un árbol. Con esto se contribuye 
a reforestar la Mata Atlántica en aquellos 
lugares donde ha sido perjudicada.
Con esta campaña estamos forta-
leciendo relaciones con Credifoz 
y Movimiento Nacional ODS, enti-
dades importantes para el CASC 
(circulo argentino de SC)  y el CICAL 
(Centro integración Cultural Afectivo 
Latinoamericano). Además estamos 
colaborando con los ODS 13 (Acción 
contra el cambio climático), ODS 15 
(Vida Terrestre) y ODS 17 (Parcerias 
y medios de implementación). 

  REVISTA DEL CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA

D

EL CIRCULO ARGENTINO ADHIERE
A LA CAMPAÑA DE CREDIFOZ
“RIQUEZA COMPARTILHADA”.

ESP

Seleccionamos diferentes barrios a tra-
vés de Google Maps. 
Vamos a los barrios para elegir pun-
tos estratégicos donde nos instalare-
mos con tiendas, banners, árboles y 
todo lo necesario. 
Desde esos puntos saldrán equipos 
de voluntarios para ofrecer a los veci-
nos los árboles.
Se llevan los árboles, se entregan, se 
sacan fotos con los vecinos y se les 
explica en cuanto tiempo deben pa-
sarlos a tierra, qué especie es y cómo 
deben ser cuidados.  
Por otra parte, se publica la campaña 
por redes y se difunde por medios tradi-
cionales que cedan el espacio. A través 
de esto, los vecinos podrán comunicar-
se para recibir árboles. De esta manera 
trataremos de aliviar la logística. 

QUÉ TAREA LES TOCA REALIZAR 
AL CICAL Y AL CASC?

Hemos recibido más de 200 mudas de 
5 diferentes especies: Inga Feijão, Inga 
Amarillo, Capororoca, Pitanga y Jabuticaba. 
Para distribuirlos, seleccionaremos al-
gunos barrios de Balneário Camboriú y 
Camboriú, los cuales no sean céntri-
cos y presenten condiciones favora-
bles para el plantío. 
Por lo tanto nuestra MISIÓN como CI-
CAL – CASC es entregar a moradores 
de la región estos árboles, orientar a los 
receptores a cómo realizar un correcto 
plantío y asegurarnos de que realmente 
sean plantados y cuidados.  

METODOLOGÍA:

La campaña va desde el 21/09/2020 
hasta el 30/09/2020 (todo ese tiempo 
para repartir los árboles).
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debate em torno do transpor-
te está inserido na urbanização 

dos grandes centros, e que envolve 
as questões de mobilidade urbana, 
trânsito, poluição ambiental e, conse-
qüentemente, qualidade de vida nas 
cidades. Além disso, é um serviço 
vinculado a uma grande maioria de 
usuários composta por indivíduos não 
inseridos na lógica do consumo de 
bens individuais e que convivem coti-
dianamente com efeitos da crise urbana. 
A utilização do transporte público cole-
tivo possui uma íntima relação com os 
deslocamentos realizados por elas ao 
longo do dia, além de sua renda e do 
tempo gasto para determinadas ativi-
dades. Essas variantes trazem à discus-
são o conceito cada vez mais em voga 
de mobilidade urbana. Percebe-se que 
quanto maior a renda, maior será a mo-
bilidade dos indivíduos, devido a maior 
diversidade das atividades feitas pelas 
pessoas nas faixas de renda superiores. 

Este é um quadro que demonstra a in-
fluência do automóvel, como modo de 
transporte privado e individual, na vida 
das pessoas. Ao não possuírem um 
transporte privado e individual rápido, 
ficam sujeitos a andar a pé ou de bici-
cleta, de maneira lenta. Ou vinculados a 
ineficiência do transporte coletivo.
As políticas públicas no setor de 
transporte historicamente foram vistas 
como questões puramente técnicas, 
como construções de novas vias ou 
envoltas em planejamento, engenha-
ria e gerenciamento de tráfego, sendo 
totalmente desprovidas de análises 
capazes de conter elementos socio-
lógicos que possibilitassem políticas 
eqüitativas de intervenção na desi-
gualdade social. Essas políticas esti-
verem baseadas na busca constante 
pela ampliação do sistema viário e na 
priorização do transporte individual. 
Desta maneira as políticas referentes ao 
transporte e, especialmente, ao trans-

O

GESTÃO, CRISE E PANDEMIA 
NO TRANSPORTE COLETIVO

Allan Müller Schroeder
Administrador Público
CRA/SC n. 20794

Que a pandemia arrasadora sobre os “negócios” do transporte coletivo brasileiro abram 
caminho para sua rediscussão completa!

porte público coletivo levaram a uma cri-
se do setor caracterizada, através do alto 
valor das tarifas, que interfere diretamen-
te no cotidiano dos brasileiros. A pobre-
za também é um estado de privação dos 
serviços públicos básicos e essenciais, 
tal qual o transporte coletivo.
É desta crise do transporte público, que 
compõe o quadro de crise urbana e de 
crise do modo de produção como um 
todo, que surgem movimentos de crítica 
e novas propostas de políticas públicas 
para o setor ou que visam a transforma-
ção de todo o atual modelo de gestão 
do serviço. Enquadra-se neste contexto 
a discussão de prioridade do transporte 
coletivo sobre o individual e as proposi-
ções com o intuito de maior participação 
da sociedade civil na definição das polí-
ticas. Que a pandemia arrasadora sobre 
os “negócios” do transporte coletivo bra-
sileiro abram caminho para sua rediscus-
são completa!

POR
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O CASC recebeu ao comite Itajaí 
do movimento ODS

COMO REALIZAR
ESSES ODS ATÉ 2030?

  REVISTA DEL CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA

ASSUMIDOS EM 2015, OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL (ODS) FOCAM NA REDUÇÃO DA POBREZA, NA GARANTIA

DE DIREITOS HUMANOS E NA PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA GLOBAL

Em setembro de 2015, todos os 193 Estados-membros da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) assumiram um compro-
misso global que pode transformar o mundo em um período de 
15 anos. Os chefes de Estado (inclusive o do Brasil) definiram e 
adotaram oficialmente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, na qual constam 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).
Desde então, atingir os 17 ODS é responsabilidade do trabalho 
em conjunto de Estados, empresas e sociedade civil. Este enor-
me compromisso transnacional é composto de um total de 169 
metas e 231 indicadores globais, todos eles dedicados a esta-
belecer um padrão integrado entre as seguintes dimensões do 
desenvolvimento sustentável: 

SOCIAL | está relacionada às necessidades humanas, de saú-
de, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça;

AMBIENTAL | trata da preservação e conservação do meio 
ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, 
proteção das florestas e da biodiversidade, combate à deserti-
ficação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a 
adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas;

ECONÔMICA | aborda o uso e o esgotamento dos recursos natu-
rais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros;

INSTITUCIONAL | diz respeito às capacidades de colocar em 
prática os ODS.
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POR

Agenda 2030 surgiu como 
uma espécie de segunda e 

mais elaborada fase de um com-
promisso mundial para o desen-
volvimento sustentável, cuja gê-
nese foi a Declaração do Milênio, 
em 2000. À época, foram defini-
dos oito Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM), basea-
dos em motivações semelhantes 
às dos ODS, como erradicação da 
pobreza, segurança alimentar e 
agricultura, saúde, educação, ener-
gia, água e saneamento.
Para a ONU, embora tenham 
apresentado dificuldades de 
aplicação em determinados con-
textos, os ODM foram exitosos, 
sobretudo no combate à fome e 
à pobreza. “Após ganhos profun-
dos e consistentes, agora sabe-
mos que a extrema pobreza pode 
ser erradicada dentro de uma 
geração”, disse Ban Ki-moon em 
declaração. A América Latina 
apresentou alguns dos mais im-
portantes resultados: entre 1990 
e 2015, a proporção de pessoas 

vivendo com menos de US$ 1,25 
por dia caiu de 13% para 4% e a 
subnutrição foi reduzida de 15% 
para menos de 5% da população.
“A agenda é uma promessa dos 
líderes para a sociedade mun-
dial. É uma agenda para aca-
bar com a pobreza em todas as 
suas formas, uma agenda para o 
planeta”, discursou o secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon, na 
Cúpula das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável que 
firmou o compromisso. Ele afirmou 
ainda que a Agenda 2030 se fun-
damenta na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, nos trata-
dos internacionais de direitos hu-
manos, na Declaração do Milênio, 
nos resultados da Cúpula Mundial 
de 2005 e da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Natural (Rio+20).

MAS… E EU COM ISSO?

Todos as nossas ações impac-
tam o planeta em que vivemos, 
seja positiva ou negativamente. 

A Se queremos construir um mun-
do melhor, mais sustentável e 
mais justo, todos nós devemos 
ter um papel ativo nessa cons-
trução, repensando nossos hábi-
tos e promovendo ações que be-
neficiem o planeta e as pessoas 
à nossa volta. A Agenda 2030 é 
um acordo entre países, mas que 
não pode ficar restrita apenas 
aos governos. Empresas, organi-
zações sociais e indivíduos são 
essenciais para que as metas se-
jam atingidas dentro do tempo 
estipulado. Nós, como cidadãos 
do mundo, temos a responsabi-
lidade de fazer com que o Brasil 
cumpra seu papel na Agenda, 
sendo um exemplo para outros 
países na construção de um 
mundo melhor e uma sociedade 
mais justa.

Fonte: aventuradeconstruir.org.br/ 
bluevisionbraskem.com

https://institutonacaodevalor.org.br/
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São diversas as vantagens da hidroponia: economizam-se tempo e mão-de-obra, 
aproveitam-se melhor os fertilizantes, assim como também não há necessidade 
de preparar o solo para o plantio e nem de utilizar máquinas agrícolas, portanto 
é um trabalho mais leve

hidroponia é um sistema de culti-
vo em que as plantas não se de-

senvolvem no solo e sim na água, onde 
são dissolvidos os nutrientes essen-
ciais para o crescimento das plantas.
Dá-se o nome de cultivos hidropôni-
cos àqueles em que a nutrição das 
plantas é feita por meio de uma so-
lução aquosa que contém todos os 
elementos essenciais ao crescimento 
em quantidades e proporções defi-
nidas e isentas de quantidades ele-
vadas de elementos potencialmente 
tóxicos. No sistema hidropônico po-
dem ser produzidas hortaliças, frutas, 
flores, cereais e plantas medicinais. 
A hidroponia tem como principais van-
tagens a economia de tempo e de mão-
-de-obra, a possibilidade de programar 
melhor a produção, a oferta constante 

de produtos, o melhor aproveitamento 
dos fertilizantes, a prescindibilidade 
tanto das operações de preparo do 
solo para o plantio como das máqui-
nas e implementos agrícolas, tornando 
o trabalho mais leve, em comparação 
com o cultivo no solo.
Trata-se de uma técnica com bastante 
aplicação nas áreas urbanas e em pe-
quenas propriedades, permitindo uma 
produção mais intensiva. Da mesma ma-
neira, ela pode ser feita em locais com 
sérias restrições à agricultura, como 
solos muito pobres, regiões áridas, 
áreas muito inclinadas, entre outras. 
Além disso, tem sido empregada com 
sucesso em projetos sociais, onde se 
procura resgatar a dignidade e melho-
rar as condições de vida das pessoas. 
O grupo chamado de semillero do Cír-

culo Argentino começou a instalar os 
equipamentos necessários para pro-
duzir cultivos hidropônicos de maneira 
prática e efetiva na sede da institui-
ção em Balneário Camboriú. “ Nosso 
objetivo é produzir e preparar pessoas 
para que possam instalar seu próprio 
equipamento na sua casa, empresa ou 
escola, além de formar equipes para co-
mercializar tudo o necessário para aque-
le que já produz ou quer começar esta 
importante atividade” manifestou Carlos 
Castillo, gerente executivo da entidade. 
O CASC está trabalhando para um mun-
do melhor, seguindo as recomendações 
e os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) das Nações Unidas.

Sergio Olivares

APOR

  REVISTA DEL CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA

HIDROPONIA: 
UMA TÉCNICA DE CULTIVO 
PRÓSPERA E LUCRATIVA
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

UMA AGENDA PARA 
O ‘NOVO NORMAL’

pandemia acarretou uma série 
de mudanças: as atividades com 

aglomerações foram adiadas, jornalistas 
esportivos transmitem eventos desde 
suas residências e novas produções au-
diovisuais estão suspensas. Além disso, 
provocou mudanças que podemos con-
siderar positivas: existem levantamentos 
mostrando a queda abrupta, durante a 
quarentena, nos níveis de poluição at-
mosférica como os realizados pelo Insti-
tuto do Meio Ambiente de Santa Catari-
na (IMA/SC). Estes dados demonstram 
que as comunidades precisam refletir e 
discutir sobre como projetar as cidades 
para o futuro e como avançar em políti-
cas públicas que estimulem o desenvol-
vimento sustentável.
Em setembro de 2015, a Cúpula das Na-
ções Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável definiu uma agenda global 
composta por 17 objetivos e 169 me-

tas a serem atingidos até 2030. Nesta 
agenda estão previstas ações mundiais 
em áreas como saúde, educação, ener-
gia, água e saneamento, infraestrutura, 
industrialização, agricultura e seguran-
ça alimentar, visando a erradicação da 
pobreza, a redução das desigualdades, 
a igualdade de gênero, o crescimento 
econômico inclusivo, a formação de ci-
dades sustentáveis, o combate às mu-
danças climáticas, a criação de padrões 
sustentáveis de produção e de consu-
mo, a proteção e uso sustentável dos 
oceanos e dos ecossistemas terrestres, 
entre outros.
A Agenda 2030 é extremamente abran-
gente e desafiadora, fazendo com que 
avanços reais exijam envolvimento pro-
fundo de diversos setores da sociedade. 
Isto é, o processo de tomada de decisão 
necessita de diálogo amplo não só entre 
o governo e o setor privado mas também 

A com a sociedade civil, já que medidas 
que influenciem mudanças na legislação 
visando o cumprimento dos objetivos e 
metas não poderão ser efetivadas sem 
uma construção coletiva com entidades 
que atuem nas ruas e bairros do país.
O exemplo das iniciativas e projetos de-
senvolvidos pelo Círculo Argentino de 
Santa Catarina (CASC) que estimulam 
o plantio de mudas de árvores, hortas 
comunitárias, coleta e captação de água 
da chuva, produção de energia a partir 
de painéis fotovoltaicos e a criação de 
uma rede de entidades parceiras são 
fundamentais para pensarmos um mo-
delo de comunidade adaptada ao ‘novo 
normal’, conceito que sintetiza as aspira-
ções por um novo padrão de convivên-
cia que garanta a nossa sobrevivência e 
a das gerações futuras.

POR

As mudanças nos relacionamentos sociais decorrentes da pandemia do novo
coronavírus exigem novas formas de organização e mobilização da sociedade

Eduardo Zanatta de Carvalho
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odos os anos, no mês de setem-
bro, é realizada a campanha Se-

tembro Amarelo, uma iniciativa que 
tem como objetivo a conscientização 
em relação ao suicídio, bem como a 
sua prevenção. Segundo dados da 
Organização Pan-Americana de Saú-
de (OPAS), o Brasil é o país com mais 
pessoas ansiosas no mundo, cerca de 
9,3% da população.
E pensando em como ajudar no com-
bate ao suicídio, a prática de exercí-
cios físicos e a boa alimentação en-
tram como grandes aliadas, pois são 
fatores fundamentais para combater 
a depressão e ansiedade, que são as 
duas principais motivadoras do suicí-
dio. “Praticar atividades físicas e seguir 
uma boa orientação nutricional é algo 
que eu sempre indico para os meus 
pacientes, principalmente para aque-
les que sofrem transtornos emocionais 
como crises de ansiedade, isso se tor-
na algo imprescindível. Adoto essas 
orientações a todos, sejam eles mais 

novos ou mais velhos”,  explicou a psi-
cóloga Alexandra Magalhães.
Ao conversarmos com a nutricionista 
Alanne Azevedo, da Pulse Nutrition, 
ela nos contou que se alimentar com 
saúde faz bem não só para o corpo, 
mas também para o coração e a mente. 
“Uma alimentação rica em proteínas, 
frutas, grãos integrais, leguminosas e 
oleaginosas contribuem para sensa-
ção de bem-estar. Além disso, alguns 
alimentos como ovos, peixes, casta-
nhas, chocolate amargo, entre outros 
que sejam ricos em triptofano, ajudam 
a tratar especificamente a ansiedade, 
o estresse e até mesmo a depressão. 
E claro, é muito importante sempre be-
ber bastante água.”
Para a especialista em desenvolvimen-
to humano, Ester Gomes, as palavras 
humanizar e empatia são extremamen-
te importantes principalmente neste 
mês, pois “as descrições dessas pa-
lavras nos ajudam a enxergar melhor o 
real significado. E neste mês tão impor-

TPOR

tante, o mês de prevenção ao suicídio, 
elas ganham ainda mais sentido para 
nós. Olhar para si com carinho. Olhar 
para o outro com devido valor. Huma-
nizar as relações. Ter empatia. A nossa 
saúde mental também importa. Como 
eu costumo dizer: ‘o bem-estar em pri-
meiro lugar’. Que possamos praticar 
sempre a humanização, seja para a sua 
equipe de trabalho, amigos, família ou, 
principalmente, para desconhecidos”.
E nunca se esqueça que você não está 
sozinho! Se não está se sentindo bem 
e precisa conversar, procure um amigo 
ou familiar para desabafar. Mas caso 
não se sinta confortável para isso, não 
se desespere. Você pode procurar um 
profissional ou, se tiver medo de expor 
seus sentimentos, entre em contato 
com o Centro de Valorização da Vida 
(CVV) que lá terá uma equipe prepa-
rada para lhe ajudar! Basta você ligar 
para o telefone 188 e receberá toda a 
atenção necessária.

O equilíbrio entre o corpo e a mente trazem diversos benefícios para a saúde como 
o combate à depressão e à ansiedade que são as principais causas do suicídio

SETEMBRO AMARELO:

SAÚDE MENTAL X EXERCÍCIOS 
FÍSICOS E ALIMENTAÇÃO, 
QUAL A RELAÇÃO?
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que la caída de los precios de los inmuebles favore-
ció para que algunos empresarios hagan inversiones”. 
Con respecto a la próxima temporada de verano, Juan 
es optimista: “sabemos que los argentinos no van a ve-
nir en la cantidad a la que estamos acostumbrados, el 
escenario nacional e internacional ha cambiado mucho, 
pero Santa Catarina tiene un turismo interno muy fuerte, 
paranaenses, gaúchos e incluso catarinenses visitarán 
nuestra región con certeza” concluye.

En la década de 1980, Juan Carlos Amaya eligió Balneario 
Camboriú para pasar una temporada de 15 días y se encan-
tó por la ciudad, como él mismo dice: “fue quedando, que-
dando”. Hoy, Juan es corredor de bienes raíces especializa-
do en terrenos para constructoras y es uno de los primeros 
argentinos en hacer historia en Santa Catarina. Conocido 
como “el rey de la noche”, fue uno de los fundadores de la 
tradicional discoteca Baturité y de otras casas nocturnas de 
la ciudad. De igual manera, introdujo las famosas tiendas de 
R$ 1,99, siendo pionero en este tipo de comercios en Brasil.
Actualmente, Amaya es naturalizado brasileño y considera a 
Brasil como “mi país, es donde trabajo, donde conocí a mi 
mujer María Cristina y tuve mis dos hijos: Ornella y Anthony” 
cuenta con orgullo.
Asimismo, preside el Círculo Argentino de Santa Catarina, 
entidad con sede propia, fundada en 1995 por argentinos 
radicados en la región, que se reunían para jugar cartas, ha-
cer comidas típicas y mantener viva la tradición argentina. 
Consultado sobre la situación actual del mercado inmo-
biliario, Amaya no dudó en manifestar que la cuarentena, 
decretada en marzo, por el gobierno municipal y estatal 
fue precipitada: “ahora deberíamos estar en cuarentena 
y no en marzo, fue una medida apresurada que perjudicó 
mucho al comercio y a las empresas locales en general, 
aunque para el mercado inmobiliario no resultó tan mal, ya 

  REVISTA DEL CÍRCULO ARGENTINO DE SANTA CATARINA

JUAN AMAYA FORMA PARTE DE LA PRIMERA 
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NOVEDADES EN EL CONSULADO 
ARGENTINO EN FLORIANÓPOLIS

CASC : (47) 3367. 3087  |  Consulado : (48) 3024. 3035* *

ESP
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NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN CONSULAR. 

Consulado de la República Argentina en Florianó-
polis ha modificado su horario de atención al públi-
co. A partir del 10 de agosto pasado se ha retoman-
do el horario habitual para atención al público, de 
Lunes a Viernes de 09.00hs a 17.00hs. Se recuerda 
que debido a las medidas restrictivas adoptadas 
en función a la pandemia, la atención al público 
tiene lugar exclusivamente con turno previamente 
agendado. Los turnos pueden ser solicitados 
telefónicamente al (48) 3024-3035 o por email al 
cflor@mrecic.gov.ar.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE 
FORMA REMOTA. 

Debido a la pandemia, a las medidas de distancia-
miento social y a las restricciones en el transporte 
público, algunos trámites se pueden realizar a dis-
tancia, por ejemplo, el Certificado de Supervivencia. 
En efecto, los beneficiariSe recuerda también que 
los Certificados de Supervivencia pueden trami-
tarse a distancia y sin necesidad de desplazarse 
al Consulado, ya sea bajo la modalidad de video-
conferencia o por correo postal. Para mayores in-
formaciones pueden consultar telefónicamente al 
(48) 3024-3035 o por email al cflor@mrecic.gov.ar.

NACIONALIDAD ARGENTINA POR OPCIÓN. 

Durante los últimos meses se han recibido muchas 
consultas sobre el trámite de la nacionalidad ar-
gentina por opción. Todo extranjero que sea hijo de 
un argentino nativo puede obtener su nacionalidad 
argentina por opción y con ella tramitar también 
su pasaporte argentino. Este trámite puede reali-
zarse en el Consulado de la República Argentina 
en Florianópolis, solicitando turno con anticipación.

Para tramitar la nacionalidad argentina, deberá 
contar con la siguiente documentación:

  Partida de nacimiento original del interesado de-
bidamente legalizada o apostillada.
  Partida de nacimiento original del progenitor ar-
gentino.
  Documento de Identidad original y copia de los 
progenitores (DNI del progenitor argentino y fo-
tocopia del mismo; identidad del progenitor no 
argentino y fotocopia).

   Dos (2) fotografías tomadas de frente, medio bus-
to, con la cabeza descubierta, con fondo blanco de 
4cm x 4cm. (si es mayor de 5 años).

   Si el optante fuese mayor de 16 años deberá pre-
sentar documento de identidad de su nacionalidad, 
y fotocopia de DNI de un progenitor argentino. En 
este caso, no es necesaria la presentación del DNI 
original del progenitor.

Para turnos y consultas sobre trámite de naciona-
lidad argentina, por favor enviar correo electróni-
co a cflor@mrecic.gov.ar o comunicarse al teléfono 
(48) 3024-3035. 

NUEVA DECLARACION JURADA ELECTRO-
NICA PARA INGRESAR A ARGENTINA

Quienes deseen regresar a la República Argentina 
pueden hacerlo vía terrestre a través del Puente In-
ternacional Uruguayana/Paso de los Libres en el 
horario de 08.00hs a 16.00hs, o vía aérea desde el Ae-
ropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, en alguno de los 
vuelos especiales operados por Aerolíneas Argentinas 
con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 
Todas las personas que vayan a ingresar a la Repú-
blica Argentina deberán completar una Declaraci-
ón Jurada Electrónica vigente desde el pasado 7 de 
septiembre, la cual está disponible en el sitio www.
migraciones.gov.ar. Se trata de un requisito migra-
torio de cumplimento obligatorio para el ingreso a 
nuestro país, y que también exigen las compañías 
de transporte antes del embarque. 
Esta Declaración Jurada se debe completar perso-
nalmente dentro de las 48hs previas al viaje y, si se 
trata de menores o de personas con capacidades di-
ferentes, podrá ser completada por los progenitores o 
responsables. Los mayores de 70 años de edad tienen 
la alternativa de completar la Declaración Jurada en 
forma electrónica o a su ingreso en Ezeiza.

Jurema Riaño Navarro ya tiene la nacionalidad Argentina
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Apartamento para Venda, Itapema | SC
Bairro Meia Praia, 4 suítes, 5 banheiros, 3 vagas 
de garagens, área total 336,20 m2, 
área privativa 222,62 m2. R$ 1.300.000,00. 
Sobrado em Massanduba | SC
1 suíte master, 3 dormitórios, sala de estar e jantar, 
cozinha, banheiro social, área de serviço, área de festas, 
piscina, jardim. R$ 1.100.000,00 na permuta. 
R$ 800.000,00 no dinheiro. 
Casa em condomínio fechado em Balneário Camboriú 
Área: 162 m2, 1 suíte master com hidromassagem
submersa no quarto, 2 semi suítes, Home, Sala de Jantar 
e cozinha integrada, churrasqueira, piscina. 
R$ 1.600.000,00. 
Meia Praia Apartamento 
3 suites, 4 banheiros. 1 vaga de garagem. R$ 860000,00 
Apartamento para Venda, Camboriú | SC 
Bairro Cedro. 
2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, área total 
63,74 m2, área privativa 43,05 m2. R$ 229000,00 
Apartamento para Venda, Balneário Camboriú
Dormitório, 1 suíte, 2 banheiros, 1 vaga de garagem, 
área privativa 62,40 m2. R$ 550000,00 
Apartamento para Venda, Balneário Camboriú
2 banheiros, 1 vaga de garagem, área total 81,00 m2

R$ 850000,00. 
Apartamento para Venda, Itapema | SC 
Bairro Meia Praia 
3 suítes, 4 banheiros, 1 vaga de garagem. R$ 860000,00.

 

Residencial Bellas Artes
Localização Barra Norte, Pioneiros 
3 dormitórios,sendo 1 em suíte master, 1suite +
1dormitorio. Garagem pra 2 carros, 120metros 
privativos com área de lazer completa.  
Edifício Sunshine
Localizado na Avenida Brasil, 2368. Centro                                
188 metros privativo. Duas Suítes + 1 dormitório, 
banheiro + quarto de empregada com banheiro, 
sacada pra Avenida Brasil, 1 vaga de garagem.  
Edificio Dom Otavio
Localizado na rua 1500 
50 metros do mar. 1 suíte, 1 dormitório, banheiro + 
1 quarto pequeno nos fundos. Uma vaga de garagem.  
Casa na rua Pedro Plácido Machado, número 15. 
Centro
Frente à Lagoa. Valor R$ 780.000,00.  
Terrenos 3, no centro de Barra Velha
Com 300m2, com valor de R$160.000,00 cada.  
Terreno de 448m2 em Loteamento Nova Barra 
velha A duas cuadras da lagoa, valor R$280.000,00  
Terreno en Estaleiro Avenida Rodesindo Pavan 
624 m2, Valor R$850.000,00

+47 9 9957.3003

+ 47 3366.1741 / + 47 9 9760.1318
+ 47 9 9916.6318
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