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SÃO JOSÉ

Patrimônio líquido da SJPrev aumenta 120% 
em 36 meses

De janeiro de 2013 a dezembro de 2015, fundo passou de  
R$ 71 milhões para R$ 156 milhões

Simpósio Internacional de Escultura em  
Pedra traz sete escultores de países 

 estrangeiros para São José
O evento ocorrerá entre os dias 2 e 22 de março na Avenida Beira-Mar

Para chegar a este patamar, 
a gestão contou com uma 
assessoria de investimentos 
e conseguiu um retorno de 
R$ 25.461.234,00 somente 
em rendimentos das aplica-
ções. O montante é consi-
derado um excelente resul-
tado, especialmente neste 
momento de crise finan-
ceira, colocando a SJPREV 
entre os melhores Regimes 
Próprios de Previdência 

Social do Estado de Santa 
Catarina.
Segundo o presidente da 
Autarquia São José Pre-
vidência, Constâncio 
Krummel Maciel Neto, o 
desempenho demonstra a 
recuperação da saúde fi-
nanceira da instituição. 
“Este é um resultado que 
podemos comemorar, 
porque além do incremento 
do Pa-trimônio Líquido, a 

SJPrev conseguiu o inte-
gral cumprimento das nor-
mas de boa gestão junto 
aos órgãos de controle ex-
terno”, destaca Constâncio. 
A São José Previdência 
conquistou, por exemplo, 
o Certificado de Regulari-
dade Previdenciária, que 
atesta a boa gestão dos re-
cursos e demais questões 
previdenciárias do Mu-
nicípio.

O 1º Simpósio Internacio-
nal de Escultura em Pedra 
irá trazer sete escultores 
de países estrangeiros 
para São José em março, 
mês em que o município 
comemora 264 anos. O 
público poderá acompa-
nhar de perto todo o tra-
balho entre os dias 2 e 22 
de março em uma estrutura 
montada ao lado do Centro 
Multiuso, na Avenida Bei-

ra-Mar de São José.
Os escultores Wang Biao, 
de Taiwan; Hiroyuki 
Asakawa, do Japão; Nando 
Alvarez, da Espanha; Majid 
Haghighi, do Irã; Renato 
Brunello, do Brasil; Andrej 
Mitevski, de Macedônia 
e Klaus F. Hunsicker, da 
Alemanha, produzirão ao ar 
livre, ao longo de 20 dias, 
suas obras em mármore.

Cada escultor terá à dis-
posição um bloco de már-
more com 2 mil metros 
cúbicos e seis toneladas. 
As pedras utilizadas serão 
de Santa Catarina, de uma 
jazida da região de Cam-
boriú. Depois de prontas, 
as esculturas serão doadas 
ao Município e instaladas 
ao longo da Avenida Beira-
Mar de São José.

Estão abertas as inscrições para  
as atividades do CATI

As inscrições para partici-
par das atividades do Cen-
tro de Atenção à Terceira 
Idade de São José iniciaram 
na segunda-feira (22). 
Os idosos interessados em 
se inscrever nas atividades 
gratuitas devem se dirigir 
ao salão do CATI.
São mais de 15 ativi-
dades físicas e sócio-
educativas oferecidas 
aos idosos josefenses.  
Para participar das ativi-
dades do CATI, o idoso pre-
cisa ter 60 anos ou mais e 

residir em São José. No dia 
da inscrição é necessário 
levar uma foto 3X4, com-
provante de residência, 
carteira de identidade, CPF, 
atestado de saúde para a 

prática de atividades físi-
cas e um atestado de saúde 
específico para quem for 
praticar hidroginástica. 
Mais informações: (48) 
3278-1452.
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Consulta pública do Plano Diretor de São José é prorrogada até a próxima sexta-feira (26)
A população josefense pode contribuir com sugestões e questionamentos pelo site da Prefeitura

Orientações de combate ao aedes aegypti são 
repassadas aos alunos da rede municipal de 

ensino de São José
Diversas orientações de 
combate ao mosquito aedes 
aegypti foram repassadas 
aos alunos da rede munici-
pal de ensino de São José 
durante as sessões de conta-
ção de histórias, do projeto 
Hora do Conto Itinerante, 
na sexta-feira (19), no Cen-
tro Educacional Municipal 
Maria Iracema de Andrade 
(Barreirão).
Para mobilizar e realizar 
ações de combate ao mos-

quito, o Município pro-
moveu o Dia de Enfrenta-
mento ao aedes aegypti e ao 
zika vírus, conforme o Pac-
to da Educação Brasileira, 

firmado no dia 4 e fevere-
iro com a Undime (União 
dos Dirigentes Municipal 
de Educação).
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Av. Lédio João Martins, 1299 - Kobrasol - SJ
(Final da Av. Central - Ao Lado da Loja Vício da Moto)

3035-333748
Consórcio Nacional Volkswagen

Representante Autorizado

Consórcio Nacional Yamaha
Representante Autorizado

ACABOU A NOVELA DA RUA VILA REAL...  

POR QUANTO TEMPO AINDA TEREMOS RUA?
Falo da rua situada em 
Forquilhas, rua Jacob Fer-
reira de Mello, mais co-
nhecido como loteamento 
Mello diga-se de passagem 
uma das ruas mais antigas 
de Forquilhas, esta em esta-
do de guerra, com buracos 
enormes, lajotas soltas, ca-
sas rachadas. o que os habi-
tantes desta pacata rua rei-
vindicam é a colocação de 
asfalto pois já fizeram um 
abaixo assinado solicitando 
tal serviço, pois a mesma 

tem sido acesso de trans-
porte coletivo, caminhões 
de fornecedores dos comér-
cios do bairro, caçambas 
das obras do anel viário, 
carros dos moradores en-
fim, se tornou movimen-
tada sendo assim sua velha 
estrutura de lajotas não 
suporta mais tanta rotativi-
dade veicular, seria muito 
interessante se a atual ad-
ministração pudesse olhar 
por esta rua tão singular de 
Forquilhas.

No ultimo dia 15/02/2016, 
em alguns CEIS de nosso 
município iniciaram o tão 
aguardado ano letivo. Pois 
bem, reformas relâmpagos 
entregas de Ceis antes das 
aguardadas eleições e o 
quadro de funcionários in-
completo, pois em alguns 
destes Centro de educação 
Infantil há professores sem 
auxiliar e vice - versa, pro-
cessos seletivos sendo fei-
tos com grandes números 

de inscritos e ainda não 
possuímos efetivo de edu-
cação suficiente, das duas 
uma ou a secretaria não 
possui mais subsídios para 
investir em educação ou 
as centenas de professores 
inscritos evaporaram-se 
do município de São José. 
Espero sinceramente que 
nossos pequenos aspirantes 
a mentes brilhantes não so-
fram com este pequeno de-
talhe administrativo.
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Venho trazer uma boa notí-
cia a muito esperada pelos 
moradores da rua Vila Real 
no Loteamento Lisboa, não 
é que finalmente conse-
guiram esta tão morosa obra 
de pavimentação, sincera-

mente esperamos que este 
feito dure e que os buracos 
não reapareçam tão cedo. 
Mas antes tarde do que 
nunca,  parabéns aos mora-
dores em poder ver sua rua 
decentemente arrumada.

VOLTA ÀS AULAS
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Imagem meramente ilustrativa

Rua Jacob Ferreira de Mello 
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SÃO JOSÉ

Construtora inaugura escola de inclusão 
digital em canteiro de obras de São José

A prefeita Adeliana Dal Pont  esteve presente ao evento e entregou kits 
de estudos para 24 trabalhadores da MRV Engenharia que irão estudar 

dentro do horário de expediente
Com o propósito de 
contribuir para educa-
ção e capacitação dos 
seus operários, a MRV 
Engenharia inaugurou 
no último dia 12 de fe-
vereiro, a 1ª Escola de 
Inclusão Digital para 
Trabalhadores da Cons-
trução Civil da empresa 
em São José, na Grande 
Florianópolis. O evento 
aconteceu no canteiro 
de obras do empreen-
dimento Parque Flores 
da Estação, localizado 
no bairro de Areias, em 
São José.
Numa parceria com o 
Sesi, os 24 operários 
passarão a ter aulas de 
informática num es-
paço do canteiro de o-
bras que foi totalmente 
adaptado para se tornar 
uma verdadeira sala de 

aula, com lousa, mesas 
e carteiras. A capaci-
tação será ministrada 
durante o expediente de 
trabalho às sextas-fei-
ras das 13 às 16 horas.  
 A prefeita  de São José, 
Adeliana Dal Pont es-
teve presente ao evento 
e entregou kits de es-
tudo para os operários. 
Durante a inauguração, 

Adeliana destacou a 
importância de se in-
vestir no futuro dos tra-
balhadores. “Hoje em 
dia, não podemos viver 
alheios as tecnologias 
que estão presentes no 
nosso dia-a-dia. De-
sejo que estes operários 
possam usufruir destas 
ferramentas para se de-
senvolverem como ci-
dadãos e profissionais”, 
disse ela.

Líder no país na cons-
trução de moradias 
populares,  há quatro 
anos a MRV Enge-
nharia promove o pro-
jeto intitulado Escola 
Nota 10 que prevê a 
alfabetização e capaci-
tação profissional de 
seus operários. Até o 
momento já implantou 
117 escolas e capaci-
tou mais de dois mil 
operários.   
 

Trabalhadores da MRV Engenharia que irão estudar e 
demais presentes na inauguração

 Adeliana Dal Pont
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Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

Rua Manoel Sebastião de Souza, 97 - Forquilhinhas  - São José - SC

ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

  T
 H I A G O

P E S C A D O S 
RAITZ

Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

DALTONEspecializada em 
Injeção Eletrônica

3247-040048

Rua Osvaldo Cruz, 232 - Forquilhinhas - São José - SC
Em Frente ao estacionamento do Colégio Forquilhão

DALTONEspecializada em 
Injeção Eletrônica

3247-0400

Rua Osvaldo Cruz, 232 - Forquilhinhas - São José - SC

Imagem meramente ilustrativa
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Glaucia Schmitt

Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

SÃO JOSÉ

As obras de pavimentação 
das ruas Beja, Vila Real e 
Santarém seguem a todo va-
por no Loteamento Lisboa, 
em Forquilhas. A Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
retomou as obras de pavi-
mentação asfáltica para 
concluir o trabalho iniciado 
em 2015.
Segundo o secretário de 
Infraestrutura, José Natal 
Pereira, as atividades do 
Lisboa já estão na base, es-
perando a pintura de ligação 
e o recapeamento asfáltico. 

Obras seguem a todo vapor em São José Mega Liquidação de São 
José terá novidades

A 4ª Mega Liquidação de 
São José, além da partici-
pação de Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia  
contará com a participação 
efetiva da Aemflo/CDL e 
Sebrae/SC.
Segundo o Secretário Fer-
nando Souza, a feira foi 
criada para trazer benefí-
cios para os lojistas de São 
José que ficam com sobra 
de estoques e precisam de 
capital para fazer a nova 
coleção. “ Desde o inicio 
contamos com o apoio 
desses parceiros, mas a 
partir dessa edição estare-
mos juntos efetivamente 
para trazer conforto para 
nossa população e mais 
oportunidade de negócios 
para nossos lojistas. A 

Mega Liquidação era ad-
ministrada pelos próprios 
lojistas, com o apoio da 
Prefeitura e realizada por 
uma empresa parceira, que 
fez um grande trabalho nas 
primeiras edições. Desde o 
inicio do projeto a proposta 
era da realização através 
da Prefeitura Municipal, 
Aemflo/CDL e Sebrae/SC, 
mas por dificuldades alheia 
a vontade de todos só agora 
conseguimos realizar”.
A Mega Liquidação acon-
tecerá de 05 a 07 de mar-
ço, no Centro Multiuso 
de São José, contará com 
inúmeras novidades como 
espaço kids gratuito, área 
de food trucks, espaço de 
artesanato local e musical, 
além de estrutura e decora-
ção novas...entre outras....

“As três ruas fazem a liga-
ção entre as comunidades 
do Lisboa e Santa Felici-
dade”, explica José Natal.
O investimento da Prefeitu-
ra de São José é de aproxi-
madamente R$ 1,7 milhão. 

José Natal acompanhou os trabalhos de  
pavimentação nas ruas do Procasa
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Pavimentação de ruas no  
Procasa em Barreiros

Limpeza e retirada de areia do 
Rio Forquilhas

A prefeita Adeliana Dal 
Pont assinou no último 
dia(11) a ordem de serviço 
para as obras de pavimen-
tação de nove ruas da Pro-
casa, em Barreiros. 
As ruas Edelberto de Olivei-
ra, Peru, Chile, Guatemala, 
Canadá, Colômbia, Genoí-
no P. da Silva, Saldanha da 
Gama e Travessa Rosalina 

Schell de Souza receberão 
asfalto para melhorar a 
qualidade de vida dos mora-
dores e motoristas da região.  
A Prefeitura de São José, por 
meio da Secretaria de In-
fraestrutura, investirá mais 
de R$ 1,6 milhão nas obras 
que também inclui uma es-
trutura para drenagem flu-
vial.

Limpeza e retirada de areia 
do Rio Forquilhas, faz parte 
das obras de prevenção de 
chuvas. O material retido do 

rio foi usado na infraestru-
tura da quadra de areia no 
Colégio do Araucária.

Três ruas no Loteamento  
Lisboa também receberam  

recapeamento asfáltico
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Deputado Estadual Mário Marcondes 
convida o Secretário de Segurança 

Pública para prestar esclarecimentos
Na Sessão Ordinária de 
terça-feira (16), Mário 
Marcondes 4° secretário 
da Mesa da Assembleia 
Legislativa usa a Tribuna 
para novamente mobilizar 
os responsáveis pela Se-
gurança Pública do nosso 
estado catarinense.
O Deputado Mário proto-
colou na Casa do Legis-
lativo um convite oficial 
ao Secretário César Grub-
ba para comparecer ao 
Plenário Catarinense, com 
o objetivo de esclarecer 
a toda população quais 
foram as reais medidas to-
madas para assegurar a se-

gurança dos catarinenses.
Entre vários temas a  
serem esclarecidos, o De-
putado questiona no seu 
pronunciamento qual seria 
o planejamento estraté-
gico da Segurança Pública 
e quando que de fato os 
aprovados do concurso da 
PM serão convocados.
”A população pede que o 
policiamento seja amplia-
do, mais rondas e viaturas, 
monitoramento, enfim, 
o cidadão que paga im-
postos tem toda razão em 
cobrar um serviço público 
eficiente e efetivo,” afirma 
Marcondes.

Para o Deputado Mar-
condes a Segurança Públi-
ca não pode ficar atrás das 
demandas de investimen-
to, mas sim estar à frente, 
apontando medidas que 
busquem a segurança de 
todos os catarinenses.

Amauri dos Projetos confirma  
pré-candidatura a prefeito de São 

José para 2016

PMDB de São José deve definir  
um dos vereadores do partido como  

pré-candidato a prefeito
Amauri dos Projetos rea 
firma que é o pré-candi-
dato a prefeito pelo PTB, 
disse ainda que a cidade 
de São José tem necessi-
dade de novas lideranças, 
planejamento e pessoas 
que conheçam a cidade, 
com vontade e compro-
misso com a população.
O partido  tem feito re-
uniões pelo município 
com vários líderes co-
munitários e com  a co-
munidade em geral, para 
conhecer os problemas e 
as reivindicações da co-
munidade josefense,  para 
a partir das informações 
colhidas nas reuniões,  o 
partido elaborar  projetos 
e propostas  de mudanças 
para a cidade de São José 
- SC. O PTB esta com a 
chapa completa,  tem rep-
resentantes nos 4 cantos 
da cidade, lideranças co-
munitárias, servidores e 
pessoas preparadas para 
apresentar projetos no leg-

islativo.
O grupo possui condições 
de agregar mais interessa-
dos no projeto de mudan-
ças para a cidade, afirma 
Amauri dos Projetos.
O vereador lamentou a 
situação em que o mu-
nicípio se encontra,  a falta 
de medicamentos nos pos-
tos de saúde,  as pessoas 
idosas tendo que se des-
locar até a prefeitura para 

Afonso Silva deixa o PR
Afonso Silva  atualmente é o Diretor Geral da 
Secretatia do Continente,  já se colocou como 
pré-candidato a vereador em São José-SC. 
Afonso pediu a sua desfiliação do PR, di-
zendo que o seu compromisso é com a co-
munidade e não com partido político. 
O seu objetivo é sempre estar junto com a comundiade 
e trabalhar em prol da comunidade.Fo
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resolver os problemas de 
IPTU, a falta de segurança 
pública, a falta de profis-
sionais na saúde e na edu-
cação do município.

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Visando atender com 
mais comodidade a dire-
toria do partido, demais 
filiados e simpatizantes 
da agremiação política, 
o PTB Inaugurou  sede 
própria no dia 14/02, em 
São José.

O PMDB de São José tem 
vários nomes para candi-
datura própria a prefeito 
para as eleições de 2016, 
um dos nomes de destaque  
é do Secretário de Meio 
Ambiente, Moacir da Sil-
va, que vem conversando 
com as lideranças do par-
tido, para definir seu nome 
como pré-candidato.
Os rumores dos basti-
dores, é que o nome a ser 
definido vai ser de um 
dos vereadores do par-
tido, segundo a rádio cor-
redor, esta também é a 

posição do Senador Dário 
Berger(PMDB).
Estão sendo realizadas 
várias reuniões da execu-

tiva do PMDB para definir 
o mais rápido possível o 
nome  do pré-candidato a 
prefeito pelo partido.

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Moacir da Silva
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 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)
3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

Casa das

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

CONSULTORIA RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Prezado amigo empresário 
e trabalhadores, este tem 
sido um dos maiores con-
flitos atuais nas organiza-
ções, nos vemos obrigados 
a criar regras e normas para 
dirimir a falta de concen-
tração e o uso desordenado 
de uma geração sem limi-
tes no uso das mídias.
Por outro lado o compar-
tilhamento do conheci-
mento, acesso ilimitado ao 
novo, busca de soluções, 
propagação e distribuição 
de informações em especial 
sobre produtos e serviços, 
aumento da criatividade, 
campanhas de marketing, 
comunicação com cliente e 
facilidade na resolução de 
demandas em tempo real, 
reuniões com clientes em 
qualquer lugar sem fron-
teiras, processos de seleção 
com uso de testes on-line, 
facilitando a busca de pes-
soas em qualquer lugar 

do País,  são algumas das 
grandes vantagens das re-
des sociais, aplicativos e a 
internet em geral.
Mas ainda vemos a ina-
dequação independente de 
idade no dia a dia, nas lo-
jas eu vejo vendedores (as) 
no Whatshap pedindo para 
o cliente olhar primeiro a 
mercadoria que depois ela 
atende, nas recepções das 
empresas as atendentes e 

ou recepcionistas nem le-
vantam a cabeça para te a-
tender pois estão digitando 
ou postando, nas visitas 
que faço as empresas, te-
las de computadores estão 
na página do facebook por 
longos períodos.
Por isso o ideal é a empresa 
estimular o uso sim mas no 
que traz resultado, como 
usar o linkedin, pesquisas 
sobre segmento e práticas 

de concorrências, uso do 
EAD como aumento de 
competências nas equipes, 
redes de relacionamento 
e de estudos que possam 
gerar negócios, comparti-
lhamento de boas práticas 
entre as equipes, tratamen-
to de anomalias de proces-
sos e arquivo das mesmas 
para que as pessoas pos-
sam pesquisar.
Acredito que tudo tem uma 
forma correta de se fazer, 
em cada empresa deve-se 
ter uma política de uso e 
horários, mas o que deve 
prevalecer é um bom sen-
so, mas não podemos espe-
rar das pessoas é dever das 
empresas determinar como 
deve-se proceder, desde os 
processos de trabalho até o 
uso de equipamentos inter-
nos pertencentes a empre-
sa como computadores, ou 
o uso de celulares e tablets 
do colaborador.
O treinamento, avalia-
ção de desempenho e as  
lideranças preparadas para 
trabalhar o feedback e ser 
o exemplo,  podem ser 
grandes aliados, desde que 
a empresa tenha estratégias 
para fazer uso de forma 
positiva das redes sociais.

REGRAS E LIMITES PARA O USO DE MÍDIAS
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Quando se fala em vício 
logo pensamos em drogas, 
cigarro, álcool, jogatina, en-
tre outros. Porém, o vício 
está ligado a uma questão 
mais ampla, ou seja, não se 
restringe a um ou dois aspec-
tos, mas sim a diversos. Há 
o vício em internet que tam-
bém é conhecido como com-
pulsão à internet ou internet-
dependência.
É diagnosticado como um 
caso de internet-dependên-
cia, quando as pessoas têm 
sua vida pessoal, profissio-
nal e sentimental afetada 
pela permanência exagerada 
na internet. Atualmente, os 
casos de compulsão à inter-
net vêm crescendo consi-
deravelmente, isso está as-
sociado ao fato de que a todo 
o momento novas pessoas 
estão se conectando à rede, 
além dos atrativos novos 
que ela proporciona aos in-
ternautas veteranos, fazendo 
com que queira permanecer 
conectados sempre.
Existem casos de cibervicia-
dos que morreram por per-
manecerem tempo de mais 
na frente do computador. 
Isso se deve ao fato de haver 
certas doenças que se desen-

volvem pela permanência em 
uma determinada posição, 
etc., uma dessas doenças é 
a Trombose Venal Profunda, 
que pode evoluir para uma 
Embolia Pulmonar, e por fim 
levando o individuo a morte. 
Dados de uma pesquisa rea-
lizada por estudiosos norte-
americanos revelam que de 
6% a 10% dos aproximada-
mente 189 milhões de inter-
nautas americanos sofrem 
deste mal.
Uma pessoa que passa al-
gumas horas conectadas a 
internet, seja enviando e-
mails, conectado a sala de 
bate-papo, realizando negó-
cios ou jogando, pode ser 
considerado um cibervicia-
do. Alguns especialistas con-
sideram o vício pela internet 
um “problema psíquico”. 
Além disso, o cibervicio gera 
o “ciberadutério”, ocorre 
com pessoas que têm algum 
tipo de relacionamento fixo e 
mantém um relacionamento 
amoroso virtual. Muitos es-
pecialistas declaram que o 
cibervicio deveria estar lis-
tado juntamente com a co-
caína, a heroína, entre outras 
drogas que geram vício.
Por Eliene Percília 
brasilescola.uol.com.br

CIBERVICIADO   
VÍCIO POR INTERNET

Rua General Eurico Gaspar Dutra 862 - Bairro Estreito - Florianóplis - SC 
contato@mercadodooleo.com.br

     

SUPER TROCA DE ÓLEOSUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS
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SAÚDE

Como posso reconhecer 
uma micose nas unhas?
De uma maneira geral, 
esse tipo de micose faz 
com que a unha fique am-
arela ou marrom, grossa 
e de tamanho aumenta-
do. Outro sintoma muito 
comum é o mau cheiro, 
proveniente dos resíduos 
acumulados debaixo da 
unha, principalmente nas 
laterais e nas dobras.
A unha com micose 
pode vir a cair?
Sim. A micose é uma in-
fecção que persiste por 
muito tempo. Quando 
não tratada, a unha pode 
esmigalhar-se e cair ou fi-
car tão grossa que o dedo 
do pé afetado passa a pro-
vocar incômodo ou dor 
dentro dos sapatos.
Nos pés, quais os dedos 
mais atingidos?
Existe uma probabilidade 
maior das unhas do hálux 
(dedo maior) e do dedo 
mínimo (menor) desen-
volverem os fungos que 
causam micose. Não há 
comprovação científica, 

mas podemos associar a 
maior frequência de casos 
nesses dedos pelo fato de 
estarem constantemente 
expostos aos traumas da 
fricção das laterais dos 
sapatos.
Pode haver transmissão 
de fungos entre unhas?
Sim. A micose de unha 
pode se espalhar, o que 
eleva a atenção que se 
deve ter com alicates e 
lixas. Nos pés, simples 
situações como caminhar 
descalço na chuva ou em 
vestiários podem oca-
sionar a contaminação e 
a proliferação do fungo 
contaminador da micose.
Por Sidonia Roehrs - 
Podóloga na Clínica 
Podologia Pés Saudáves. 
Telefone: (48) 3241-
4538. Facebook: Podolo-
gia Pés Saudáveis. 

MICOSE NAS UNHASCientistas dos EUA criam partes do 
corpo humano em impressoras 3D

Cientistas americanos 
conseguiram transplantar 
com sucesso, em animais, 
partes humanas produzi-
das por impressoras 3D, o 
que pode representar um 
avanço significativo para 
a medicina regenerativa.
Pedaços de osso, músculo 
e cartilagem funciona-
ram normalmente quando 
enxertados em animais, 
de acordo com os resul-
tados de um estudo de 
pesquisadores do Wake 
Forest Baptist Medical 
Centre, publicado na re-
vista científica especia-
lizada Nature Biotechno-
logy.
Os resultados alimentam 
as esperanças da medicina 
de usar tecidos vivos para 
fazer reparos no corpo 
humano. Uma ideia que 
tem sido limitada pelo 
imenso desafio de manter 
vivas as células criadas 
em laboratório - experi-
mentos anteriores apre-
sentaram quadros em que 

tecidos mais espessos que 
0,2 mm tiveram as células 
privadas de oxigênio e nu-
trientes.
O time de Wake Forest, 
porém, desenvolveu uma 
nova técnica em que a 
impressão 3D cria um 
tecido repleto de mini-
canais que fazem uma 
função de esponja, per-
mitindo que nutrientes 
penetrem seu interior. 
O Sistema Integrado de 
Impressão de Tecidos e 
Órgãos (Itop, na sigla em 
inglês) combina o uso de 
plástico biodegradável 
para a estrutura e um gel 
que contém as células e as 
encoraja a crescer.
Quando as estruturas 
foram implantadas em 
animais, o plástico se 
desfez ao ser substituído 
por uma matriz natural 
de proteínas produzidas 
pelas células, enquanto 
vasos sanguíneos e nervos 
cresceram nos implantes.
Longevidade é dúvida

Anthony Atala, o princi-
pal cientista do projeto, 
disse que agora os tecidos 
podem ser produzidos 
em escala humana. Os 
implantes têm a mesma 
força de equivalentes na-
turais, mas os pesquisa-
dores ainda não sabem 
o quão duráveis eles 
são. Atala disse à BBC, 
porém, que a nova téc-
nica está abrindo novas 
portas para a medicina. 
“A possibilidade de im-
primir tecidos e órgãos 
humanos para implantes 

já é real há algum tempo, 
mas não esperava ver 
progresso tão rápido. Os 
cientistas parecem ter cri-
ado uma galinha que real-
mente põe ovos de ouro”.
Birchall, porém, pediu 
mais pesquisas antes que 
os tecidos 3D sejam usa-
dos em pacientes, mas 
disse acreditar que em 
menos de uma década já 
será possível testar a nova 
tecnologia em humanos.
“Mal posso espe-
rar”, disse o cirurgião. 
Fonte:BBC

Partes impressas em 3D foram implantadas em animais
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TREINAMENTO EMPRESARIAL

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados Leitores,
 
É com muita satisfação que trago nesta edição do JCSC, o artigo abaixo da minha 
amiga Leila Navarro (a maior palestrante motivacional feminina do Brasil), a qual 
nos brinda com um conteúdo extraordinário sobre Liderança, Crise e Novos De-
safios, este é o momento ideal para refletirmos e agirmos, neste ano de 2016 que 
está começando.
 
Boa leitura...

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Começou o ano e as notí-
cias sobre a economia 
mundial nos mantém em 
alerta. As turbulências 
econômicas têm levado 
mais empresas a encer-
rar atividades. Segundo 
dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), a população 
desocupada cresceu 38% 
frente ao mesmo trimes-
tre de 2014. A taxa de 
desemprego ficou em 
9% no trimestre encer-
rado em outubro de 
2015. Desde 2012 não 
se via nada parecido. 
Essa é a maior taxa da 
série histórica, mas não 
é exclusividade da nação 
brasileira.
Em janeiro de 2016 re-
tornei à Europa para 

A crise, as organizações e os  
desafios de um líder 

uma série de palestras 
na Espanha e em Por-
tugal. Observei que o 
cenário arquitetônico 
desses países está muito 
diferente. Até o Templo 
Expiatório da Sagrada 
Família, em Barcelona, 
desenhado pelo arquiteto 
catalão Antonio Gaudi, 
teve seus avanços. Con-
siderado um expoente 
da arquitetura catalã, o 
Templo começou a ser 
construído em 1883, 
teve a obra suspensa no 
período da Guerra Civil 
Espanhola e estima-se a 
sua conclusão até 2026. 
Um monumento fan-
tástico. Mas, o cenário 
empresarial é o mesmo.
Entre os meus clientes, 
o motivo da demanda 
de palestras, tanto na 

Europa como no Bra-
sil, é a mesma: crise, 
crise, crise. Somado a 
esse cenário, o líder de 
equipe em uma orga-
nização encontra ainda 
outro panorama desafia-
dor: a relação empresa 
versus colaborador. Os 
gestores buscam fórmu-
las que possam estimular 
seus pares e enfraquecer 
os efeitos da crise. No 
briefing, eles destacam 
a necessidade de ensin-
ar ao seu público como 
ser empreendedor, ser 
protagonista da própria 
história, ser proativo, 
ser autoconfiante, ser 
criativo, e, ainda, como 
mudar e inovar ante a 
adversidade. Os gestores 
estão ávidos por um 
verdadeiro “kit de so-

brevivência econômico-
organizacional”.
Em um evento de pre-
miação para profission-
ais de RH realizado re-
centemente no Brasil, eu 
encontrei uma série de 
semelhanças entre o líder 
brasileiro e europeu. No 
e-book “O líder abre o 
jogo”, desenvolvido a 
partir de um caso real, eu 
mostro a situação do líder 
que circula em cenários 
bem distante de um mar 
de pétalas de rosas. Con-
flitos e dúvidas fazem 
parte da vida de todo 
profissional e, quando 
se está à frente de uma 
equipe, essas questões 
tomam uma proporção 
imensurável já que o 
mais valioso capital da 
empresa é justamente o 
colaborador, que se vê 
na iminência constante 
de um “descarte”. A cul-
pa, na maioria das vezes, 
não é diretamente da em-
presa e foge do controle 
do líder, mas é a ele que 
cabe a responsabilidade 
de administrar a política 
da boa convivência.
Então, qual é a saída? 
Deixar que as circun-
stâncias se resolvam por 
si? A grande sacada é 
voar mais alto e não se 
render às dificuldades 
que a crise impõe. Para 
isso é importante con-
hecer os problemas, os 
entraves da empresa, as 
necessidades de mercado 
e, acima de tudo, exer-
citar a resiliência que só 

é possível com autoco-
nhecimento. Não im-
porta qual equipe você 
esteja coordenando, 
desde uma sala de aula, 
um time de futebol, um 
departamento inteiro... A 
primeira reestruturação 
deve ser feita dentro de 
nós mesmos. A realidade 
está aí, os números con-
firmam o cenário com-
plexo, a insegurança in-

stalada nas pessoas e nas 
empresas realmente gera 
conflitos incalculáveis. 
Mas, quando a pessoa 
conhece bem a si mesma 
e as questões relacio-
nadas ao cenário que a 
cerca, o desafio avança 
para outro patamar: em-
preender... gerir novas 
possibilidades... mas es-
ses são temas para uma 
nova reflexão.

Leila Navarro
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chefrodrigorauth@hotmail.com

ESPORTE

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

Implantes • Próteses • Clinica Geral • Aparelhos
Forma de Pagamento facilitada. 

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Acupuntura
Massoterapia
Cromoterapia
Geoterapia
Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

(48) 9902-0919
eunice.acupuntura@yahoo.com.br

www.energizar.yolasite.com

Edifício Boulevard Naior Vieira
Rua Irmãos Vieira, 221 - Sl. 53

Campinas  - SJ

AMILTON GARCIA MARTINS (FOFO)

Amilton popular Fofo 
nasceu em Florianópo-
lis em 05/02/1944 hoje 
com 72 anos, começou 
sua carreira no fute-
bol com nove anos,  no 
Continente. Falou com 
o governador Jorge La-
cerda e ganhou um jogo 
de camisas comprado 

nas lojas Carneiro, na 
rua Tenente Silveira.  
Jogou o  campeonato 
Catarinense no juvenil 
e profissional no estádio 
Adolfo Konder, pelo Ta-
mandaré. Foi para  As-
sociação Atlética 21 de 
Abril, Capoeirinha  e 
Internacional do Brando, 

Fernando Raulino, Vas-
quinho  Do Sul  Rio, 
Vera Cruz (Procasa),  
Cruzeiro de Capoeiras, 
sendo Presidente Do Vila 
Nova de Governador 
Celso Ramos.  Entrou 
para a Celesc e onde tra-
balhou por 34 anos, foi 
campeão brasileiro do 
Campeonato  da Força e 
Luz. Com grande  fôlego 
veio para o Palmeiras do 
Roçado, onde jogou no 
primeiro time e também 
foi presidente por 10 
anos, hoje é conselheiro.  
Jogou no América de 
Barreiros de onde se 
transferiu para seu time 
do coração o Nacional 
Esporte Clube,  jogou 
e foi presidente por 20 

anos. Ajudou na com-
pra do terreno e na-
construção da sede e o 
campo, agradece o Or-
vino que doou 250 cru-
zeiros, Fofo com 250, 
e Neri Camilo da Silva 
(tradição) que deu
1000 cruzeiros, NERI 
que lhe deu muita ajuda 
nesse seu projeto de 
vida. FOFO um verda-
deiro lutador do futebol 
amador, 
esportista, desprovi-
dos de vaidades e com 
muito idealismo, que 
sempre lutou  sem es-
morecer, em prol de 
objetivos claros e que 
apenas querem ver seus 
ideais transformados 
em realidade, fiel a seus 

objetivos que não se de-
ixa abater daqueles que 
buscam constantemente 
ampliações de seus de-
sejos e objetivos na vida.  

Exemplo de cidadão,  é 
uma pessoa que tem o 
respeito de todos os de-
sportistas, Patrimônio do 
povo de Barreiros.
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Nacional Esporte Clube na década de 70.

Nacional Esporte Clube na década de 80.
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Vinho ajuda na Saúde

Dr.Carlos  Manoel  B.  Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SC

VARIEDADES

Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Ele é fornecedor de an-
tioxidantes que ajudam 
na redução do colesterol 
ruim e da pressão arterial 
e ainda por cima deixam 
a pele bonita. Com um 
plano alimentar equili-
brado e consumida com 
moderação, a bebida 
pode ser importante ali-
ada da beleza.
Estudos mostram que 
os flavonoides presentes 
no vinho tinto são ricos 
em polifenóis como res-
veratrol, que têm poder 
antioxidante muito supe-
rior ao das vitaminas C e 
E, largamente utilizadas 
nos cosméticos. Por essa 
razão, eles são excelen-
tes aliados no tratamento 
antienvelhecimento da 
pele e evitam o desgaste 

dos fios de cabelo.
Uma taça de vinho na 
maioria dos casos pode 
suprir a necessidade de 
combater os radicais 
livres. Porém, em alguns 
casos, essa quantidade 
não é suficiente, sendo 
indicado uma suplemen-
tação do resveratrol. O 
resveratrol é resultado de 
um sistema de proteção 
da planta. Encontrado 
principalmente na casca 
e nas sementes das uvas, 
ele quase não aparece 
nos brancos e espuman-
tes.
O resveratrol presente 
no vinho também auxilia 
no emagrecimento, pois 
acelera o metabolismo. 
Estudos relatam que ele 
estimula o corpo a liber-

ar um hormônio chama-
do adiponectina, que é 
responsável pela quebra 
das gorduras.
A bebida também é fonte 
de silício, um mineral 
envolvido na formação 
do colágeno e na calcifi-
cação dos tecidos ósseos 

e paredes de vasos san-
guíneos, esse elemento 
protege unhas, cabelos, 
pele e tecidos de susten-
tação.
Além do consumo, o 
uso tópico de produtos 
com base na uva pode 
fazer bem à pele e aos 
cabelos. Existem mar-
cas especializadas em 
cosméticos à base dos 
antioxidantes presentes 
na uva. Podemos en-
contrar séruns, águas, 
óleos corporais, cremes, 
hidratantes, esfoliantes, 
máscaras, tônicos, gel de 
limpeza. Para os cabelos, 
há xampus, condiciona-
dores e máscaras capila-
res reconstrutoras. Para 
se ter todos os benefícios 
na proteção cardiovascu-
lar, combate ao câncer, 
combate ao envelheci-
mento e ajuda no emagre-
cimento, basta uma taça 
por dia para mulheres e 
duas para homens. Ag-
ora que você já sabe de 
todos esses benefícios.  
Cheers!!!!
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Minha Alma Extravasa

Teus olhos são um balsamo!
E deles desejaria fazer morada.
Na alegria de sempre poder,
Lembrar-me de ti com nostalgia.

É do vinho, a melhor uva e, 
Da uva o suco apropriado.
Só para ter-te ao meu lado,
E dos teus lábios, todos os sabores.

Como não me consumir,
Diante da tua imaculada voz? 
Por que sonho contigo,
Na intensidade do meu mar.

Hoje! Revelo o tanto da pureza,
Dos amores escondidos,
Na superfície de minha taça,
Transbordada de teu cheiro.

Começas a me envolver,
Da profunda beleza das mãos.
Contendo em mim a ilusão,
Quando minha alma extravasa.

www.ricardoemversos.blogspot.com.br

Ricardo Oliveira

E dos teus lábios, todos os sabores.E dos teus lábios, todos os sabores.E dos teus lábios, todos os sabores.E dos teus lábios, todos os sabores.

Como não me consumir,

Só para ter-te ao meu lado,
E dos teus lábios, todos os sabores.

Como não me consumir,

E dos teus lábios, todos os sabores.

Como não me consumir,

E dos teus lábios, todos os sabores.E dos teus lábios, todos os sabores.E dos teus lábios, todos os sabores.

Como não me consumir,Como não me consumir,Como não me consumir,

Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.
Por que sonho contigo,
Diante da tua imaculada voz? 
Por que sonho contigo,
Diante da tua imaculada voz? 
Por que sonho contigo,
Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? 
Por que sonho contigo,
Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? 
Como não me consumir,
Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? 

Na intensidade do meu mar.

Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? Diante da tua imaculada voz? 

Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.Na intensidade do meu mar.

Diante da tua imaculada voz? 

Hoje! Revelo o tanto da pureza,Hoje! Revelo o tanto da pureza,Hoje! Revelo o tanto da pureza,Hoje! Revelo o tanto da pureza,

Da profunda beleza das mãos.Da profunda beleza das mãos.Da profunda beleza das mãos.Da profunda beleza das mãos.

Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.Quando minha alma extravasa.
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ORGANIZAÇÃO

G R U P O

Contabilidade

www.gruposta�sc.com.br

Agora o ano começou de verdade!!
Bom, como sempre dizem que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval...

Veja o dia de hoje como 
um recomeço. Esqueça os 
outros, esqueça a Dilma, 
esqueça a crise e pense 
em você!! O que você tem 
feito pra ser feliz? O que 
você tem feito pra alcançar 
os seus objetivos e sonhos? 
 
Selecionamos 5 dicas 
pra você esquecer as 
desculpas e COMEÇAR 
de fato o SEU ano!! 

Tenha foco
Se você é uma pessoa 
que mal consegue dormir 
porque tem uma ideia à 
cada minuto, PARE! Sabe-
mos do que estamosfalan-
do. Nossa cabeça flutua por 
um milhão de coisas e as 
histórias que passam pela 
cabeça dariam 1 livro por 
dia, mas é preciso ter foco. 
Senão você fica numa via-
gem sem fim, tendo ideias 
que nunca saem do papel, 
ideias que você acha que 
nunca vão dar certo (e não 
vão mesmo, porque você 
não focou).

Faz o seguinte? Estipule 4 
metas pra esse ano. Só 4!
Pense em cada uma delas e 
reflita o que elas trazem de 
bom pra você, o que de pior 
pode acontecer se isso não 
ocorrer, COMO você faz 
pra chegar lá e QUANDO. 
Colocar uma data possível 
é bem importante, ok?
 
Priorize
É hora de fazer escolhas. 
Dentre as metas que você 
traçou, qual traria o maior 
benefício pra você? Maior 
qualidade de vida? Te de-
ixaria mais feliz? É por 
essa aí que você tem que 
começar…
E aí você vai colo-
cando por ordem de 
prioridade: 1, 2, 3, 4. 

Obstáculos
Comece a identificar o que 
pode te atrapalhar em cada 
meta que você traçou. Es-
ses serão seus obstáculos 
à serem vencidos. Não se 
desespere! Colocar isso no 
papel e saber o que de pior 

pode acontecer lá na frente 
já tira 70% do medo da 
gente. É sério!! Identifique 
também seus pontos fracos, 
pode ser difícil pra você, 
portanto peça ajuda à uma 
outra pessoa, um amigo (e 
ESCUTE). Ele pode te di-
zer coisas que você não vai 
gostar de ouvir. Amadu-
reça, encare e veja se é pos-
sível modificar isso, ok? 
Ai, ai, ai…nada de mãnha. 

Traçar um plano
É aí que a organização en-
tra mais do que nunca!
Se você estiver tendo 
dificuldades de ver aquela 
grande meta se concreti-
zando na sua cabeça (o que 
é fundamental) divida ela 
em pequenas metinhas, as-
sim fica mais fácil entender 
como você chega lá.
Vamos colocar prazos re-
alistas. Nada de dizer que 
semana que vem você 
perderá 5 kilos e vai parar 
de fumar!
Faz o seguinte também: 
trace caminhos alternati-

vos. Se você decidir pegar 
pra direita e não der certo, 
o que você faz? Parar ja-
mais!! Pegue pra esquerda 
ou aprenda a voar. rsrsrs 

Comece pequeno, 
erre logo (ensinamen-
tos do mestre Alessandro 
Saade)

Nenhum sucesso “arre-
batador” surge da noite 
pro dia. Nenhuma grande 
empresa, nenhum grande 
influenciador. Nada! Tudo 
tem seu tempo, e leva tem-
po gente. Pra pessoas an-
siosas é muito difícil, mas 
é preciso começar pequeno 
e dar um passo de cada vez, 

senão você se atropela.
Se sobrecarregar pode ser 
um belo caminho para de-
sistir. Portanto, um passo 
de cada vez.
E errar faz parte dessa 
caminhada.
Fonte: http://www.reorga-
nize.com.br/
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Segunda
Segundaà

20h às 2h

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

É Campeã!!!
BASTIDORES

Raphael Soares o homenagiado...
Dirceu martins, Ex cidadão 
do samba da escola.

Quero parabenizar a Escola de Samba Jardim das Palmeiras pelo 
brilhante desfile...nossa gente bem representada...

Momento histórico....resultado na passarela Nego Quirido.... 
A diretoria recebendo troféu.

Rafael Sousa...locutor es-
portivo da Rádio Guararema.

Aplausos para o cantor 
Fabio Dunck....sucesso no 
carnaval 2016

Baterista da banda Forum  
Gabriel Kreuch, parabenizando a 
mamis poderosa pela passagem do  
aniversário....

Dayana melo, passista de 
ouro do clube Lira 2016...

Deu show na Nego Quirido...
Verena silva...rainha da bateria 
do Futsamba.

Kelly Koerich...a rainha dos 
dogs....no concurso de fanta-
sias para cães...lindaaaa...
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Você tem muitas dúvidas a respeito do acordo ortográfico?
Então confira explicações detalhadas e exemplificadas das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa.

Confira a seguir as novas re-
gras ortográficas da Língua 
Portuguesa:
– ALFABETO
Nova Regra: O alfabeto será 
formado por 26 letras
• Como era
As letras “k”, “w” e “y” não 
são consideradas integran-
tes do alfabeto
• Como é
Essas letras serão usadas 
em unidades de medida, 
nomes próprios, palavras 
estrangeiras e outras pala-
vras em geral. Exemplos: 
km, kg, watt, playground, 
William, Kafka, kafkiano.
– TREMA
Nova regra: Não existirá 
mais o trema na língua 
portuguesa. Será mantido 
apenas em casos de nomes 
estrangeiros. Exemplo: 
Muller, mülleriano.
• Como era
Agüentar, conseqüência, 
cinqüenta, freqüência, tran-
qüilo, lingüiça, bilíngüe.
• Como é
Aguentar, consequência, 
cinquenta, frequência, tran-
quilo, linguiça, bilíngue.
– ACENTUAÇÃO – DI-
TONGOS “EI” E “OI”
Nova regra: Os ditongos ab-
ertos “ei” e “oi” não serão 
mais acentuados em pala-
vras paroxítonas

• Como era
Assembléia, platéia, idéia, 
colméia, boléia, Coréia, 
bóia, paranóia, jibóia, 
apóio, heróico, paranóico
• Como é
Assembleia, plateia, ideia, 
colmeia, boleia, Coreia, 
boia, paranoia, jiboia, 
apoio, heroico, paranoico.
Observação: Nos ditongos 
abertos de palavras oxítonas 
terminadas em éi, éu e ói e 
monossílabas o acento con-
tinua: herói, constrói, dói, 
anéis, papéis, troféu, céu, 
chapéu.
– ACENTUAÇÃO – “I” 
E “U” FORMANDO HI-
ATO
Nova regra: Não se acentu-
arão mais “i” e “u” tônicos 
formando hiato quando vi-
erem depois de ditongo.
• Como era
baiúca, boiúna, feiúra, 
feiúme, bocaiúva
• Como é
baiuca, boiuna, feiura, fei-
ume, bocaiuva
Obs. 1: Se a palavra for 
oxítona e o “i” ou “u” es-
tiverem em posição final o 
acento permanece: tuiuiú, 
Piauí.
Obs. 2: Nos demais “i” e 
“u” tônicos, formando hi-
ato, o acento continua. Ex-
emplo: saúde, saída, gaúcho 

A reforma ortográfica veio 
com a proposta de unificar a 
língua. (Foto: Divulgação)
– HIATO
Nova regra: Os hiatos “oo” 
e “ee” não serão mais acen-
tuados
• Como era
enjôo, vôo, perdôo, aben-
çôo, povôo, crêem, dêem, 
lêem, vêem, relêem
• Como é
enjoo, voo, perdoo, aben-
çoo, povoo, creem, deem, 
leem, veem, releem
– PALAVRAS HOMÔNI-
MAS
Nova regra: Não existirá 
mais o acento diferencial 
em palavras homônimas 
(grafia igual, som e sentido 
diferentes)
• Como era
Pára/para, péla/pela, pêlo/
pelo, pêra/pera, pólo/polo
• Como é
para, pela, pelo, pera, polo
Obs. 1: O acento diferencial 
ainda permanece no verbo 
poder (pôde, quando usado 
no passado) e no verbo pôr 
(para diferenciar da prep-
osição por).
Obs. 2: É facultativo o uso 
do acento circunflexo para 
diferenciar as palavras for-
ma/fôrma. Em alguns ca-
sos, o uso do acento deixa 
a frase mais clara. Exemplo: 

Qual é a forma da fôrma da 
torta?
Veja também: Educação: 
Mudanças Novo Acordo 
Ortográfico
– HÍFEN – “R” E “S”
Nova regra: O hífen não 
será mais utilizado em pre-
fixos terminados em vogal 
seguida de palavras inicia-
das com “r” ou “s”. Nesse 
caso, essas letras deverão 
ser duplicadas.
• Como era
ante-sala, auto-retrato, anti-
social, anti-rugas, arqui-
rival, auto-regulamentação, 
auto-sugestão, contra-senso, 
contra-regra, contra-senha, 
extra-regimento, infra-som, 
ultra-sonografia, semi-real, 
supra-renal.
• Como é
antessala, autorretrato, an-
tissocial, antirrugas, arquir-
rival, autorregulamentação, 
autossugestão, contras-
senso, contrarregra, con-
trassenha, extrarregimento, 
infrassom, ultrassonografia, 
semirreal, suprarrenal.
– HÍFEN – MESMA VO-
GAL
Nova Regra: O hífen será 
utilizado quando o prefixo 
terminar com uma vogal e 
a segunda palavra começar 
com a mesma vogal.
• Como era
antiibérico, antiinfla-
matório, antiinflacionário, 
antiimperialista, arquiin-
imigo, arquiirmandade, mi-
croondas, microônibus.
• Como é
anti-ibérico, anti-infla-
matório, anti-inflacionário, 
anti-imperialista, arqui-
inimigo, arqui-irmandade, 
micro-ondas, micro-ônibus.
– HÍFEN – VOGAIS 
DIFERENTES
Nova regra: O hífen não 
será utilizado quando o 
prefixo terminar em vogal 
diferente da que inicia a se-
gunda palavra.
• Como era
auto-afirmação, auto-aju-
da, auto-aprendizagem, 
auto-escola, auto-estrada, 

auto-instrução, co-autor, 
contra-exemplo, contra-
indicação, contra-ordem, 
extra-escolar, extra-oficial, 
infra-estrutura, intra-ocular, 
intra-uterino, neo-expres-
sionista, neo-imperialista, 
semi-aberto, semi-árido, 
semi-automático
• Como é
autoafirmação, autoajuda, 
autoaprendizagem, autoesc-
ola, autoestrada, autoin-
strução, coautor, contraex-
emplo, contraindicação, 
contraordem, extraescolar, 
extraoficial, infraestrutura, 
intraocular, intrauterino, 
neoexpressionista, neoim-
perialista, semiaberto, semi-
árido, semiautomático.
Obs.: A regra não se encaixa 
quando a palavra seguinte 
iniciar por h: anti-herói, an-
ti-higiênico, extra-humano, 
semi-herbáceo.
– HÍFEN – MESMA VO-
GAL
Nova Regra: O hífen será 
utilizado quando o prefixo 
terminar com uma vogal e 
a segunda palavra começar 
com a mesma vogal.
• Como era
antiibérico, antiinfla-
matório, antiinflacionário, 
antiimperialista, arquiin-
imigo, arquiirmandade, mi-
croondas, microônibus.
• Como é
anti-ibérico, anti-infla-

matório, anti-inflacionário, 
anti-imperialista, arqui-
inimigo, arqui-irmandade, 
micro-ondas, micro-ônibus.
– HÍFEN – VOGAIS 
DIFERENTES
Nova regra: O hífen não 
será utilizado quando o 
prefixo terminar em vogal 
diferente da que inicia a se-
gunda palavra.
• Como era
auto-afirmação, auto-aju-
da, auto-aprendizagem, 
auto-escola, auto-estrada, 
auto-instrução, co-autor, 
contra-exemplo, contra-
indicação, contra-ordem, 
extra-escolar, extra-oficial, 
infra-estrutura, intra-ocular, 
intra-uterino, neo-expres-
sionista, neo-imperialista, 
semi-aberto, semi-árido, 
semi-automático
• Como é
autoafirmação, autoajuda, 
autoaprendizagem, autoesc-
ola, autoestrada, autoin-
strução, coautor, contraex-
emplo, contraindicação, 
contraordem, extraescolar, 
extraoficial, infraestrutura, 
intraocular, intrauterino, 
neoexpressionista, neoim-
perialista, semiaberto, semi-
árido, semiautomático.
Obs: A regra não se encaixa 
quando a palavra seguinte 
iniciar por h: anti-herói, an-
ti-higiênico, extra-humano, 
semi-herbáceo.
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Fonte: Cláudia Beltrão, professora de português da  
Central de Concursos

REGRAS ORTOGRÁFICAS
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VOCÊ SE PREPAROU PARA O RETORNO DAS AULAS DE SEUS FILHOS?
Chegou ao fim mais 
um período de férias, é 
o momento de retomar 
a rotina. No entanto, o 
grande problema desse 
período não é apenas a 
questão da matrícula, 
uniforme e material es-
colar, que por natureza 
geram correria, gastos 
e estresse, mas tem 
também o dia-a-dia 
escolar, com as lições, 
trabalhos, provas etc. 
Uma das grandes preo-
cupações das mães é 

como organizar a vida 
escolar dos filhos e 

como fazer com que 
as crianças iniciem os 

bons hábitos de plane-
jamento e organização? 

A resposta para isso é, 
em primeiro lugar, não 
transforme a adminis-
tração do tempo e a or-
dem em uma atividade 
chata ou complexa. Ela 
deve ser uma tarefa 
gostosa e que não se 
torne uma rotina para 
os filhos. Aliás, quando 
bem feito, esse plane-
jamento ajuda também 
a aumentar a interação 
familiar.
Para crianças acima dos 
11 anos de idade, reco-

mendo que seja utiliza-
da a tecnologia como 
forma de envolvê-los. 
Toda criança a partir 
dessa idade já deve ser 
um heavy user de Face-
book, Twitter, jogos 
online, e-mail, entre 
outros. Então, por que 
não colocar a agenda 
escolar e os afazeres na 
Internet também? Você 
pode usar o Neotriad ou 
Google Calendar para 
isso.

Para ajudar, selecionei 
o que deve ser colocado 
nessa agenda:
1 – Agende os compro-
missos fixos: horário das 
aulas (compromissos), 
data de provas, data de 
atividades extra-curricu-
lares com dia fixo (inglês, 
natação etc) e aniversário 
dos colegas, passeios es-
colares, festas;
2 – Atividades antecipa-
das: estimule seu filho a 

criar uma tarefa com dois 
a três dias de antecipação 
à data do evento princi-
pal. Por exemplo: se ele 
vai ter prova de história 
na quinta-feira, marque 
uma tarefa para a segun-
da-feira: “estudar para 
prova de história”, e as-
sim por diante com traba-
lhos e outras atividades. 
Se a matéria para estudar 
for muito grande, divida 
em mais de um dia;

3 – Estimule a centra-
lização: quando ele voltar 
da escola a primeira ação 
é passar tudo o que as 
professoras enviaram 
de atividades, trabalhos, 
compras e material. Isso 
ajudará na organização 
para que ele não se perca 
com as datas;
4 – Delegar tarefas para 
os pais: se a professora 
solicitar uma foto dos 
avós para ele levar à es-

cola, ele precisará ir no 
sistema, criar uma tarefa 
e delegar para a mãe com 
antecedência. Desta for-
ma, você ficará sabendo o 
que precisa fazer antes da 
hora e ele criará a respon-
sabilidade de delegar, en-
tendendo que ele é o re-
sponsável pelo resultado 
final (entrega).
As mães também pre-
cisam compartilhar a 
agenda do filho com as 

delas, assim tudo o que 
ele anotar será monitora-
do. Inclua também o pai 
nessa atividade, ele pre-
cisa estar ciente do que 
acontece e ter condições 
de realizar algumas das 
tarefas agendadas.
Ao estimular os filhos 
logo cedo, eles criam 
bons hábitos que os 
ajudarão na vida profis-
sional. Já para quem tem 
crianças pequenas (a par-

tir dos 4 anos), a técnica 
também funciona, mas, 
neste caso, você precisa 
criar um quadro e colo-
car no quarto delas para 
estimular esse “planeja-
mento visual”.

A realização deste projeto 
familiar, além de eficaz, é 
uma ótima oportunidade 
de aproveitar o tempo ao 
lado dos filhos. Organize-
se e boa volta às aulas!

EDUCAÇÃO

Autor: Christian Barbosa - Maior especialista no Brasil em administração de tempo e produtividade. www.maistempo.com.br
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