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ACONTECEU

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Souza apresenta 12 Novos 
Centros de Acesso a Tecnologia para Inclusão Social e Digital que foram instalados 
em Unidades da Rede Municipal de Ensino de São José. 
Pensando em ampliar o processo de inclusão de educação digital e facilitar a utilização 
de serviços online, a Prefeitura Municipal de São José instalou 12 Centros de Acesso a 
Tecnologia para Inclusão Social e Digital (CATIS). O Programa tem como objetivo a “In-
clusão Digital”, e teve início em 2008. Na época, foram disponibilizados sete CATIS para 
as comunidades. Agora, o projeto foi ampliado, sendo que cada sala do programa possui 
uma moderna infraestrutura tecnológica, sendo equipada com computadores, lousa digital, 
projetor multimídia, impressora, mobiliário, ar condicionado e material de aula.

Na Foto a Profª Alzira(Esq), Rosângela(Dir geral), Dr Paulo Victor(Ortodontic Center), 
Sandra(Mãe), Rosicleia(Dir anos iniciais), Fabiana(Dir anos finais), Thiago e sua irmã.

Quem ganhou o “Concurso Torcida nota 10” foi o aluno do 6º ano, Thiago de Melo 
Kamers do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo do bairro Kobrasol em SJ.
O vencedor tem 11 anos e competiu com mais de 80 mil participantes, entre crianças 
e adolescentes de todo o Brasil, sendo que só na grande Florianópolis foram aproxi-
madamente seis mil inscritos. Como prêmio, ganhou uma camiseta oficial da Copa do 
Mundo.

Jogo Solidário arrecada mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis
O Jogo Solidário, que encerrou a programação de aniversário dos 93 anos do 
Figueirense, superou as expectativas quanto ao seu objetivo. Com um propósito 
solidário, o evento teve os portões abertos ao público, sendo recolhido um ingres-
so simbólico adquirido na troca antecipada de um quilo de alimento não perecível 
para ajudar famílias carentes da região.
O Jogo Solidário foi uma iniciativa do Figueirense Futebol Clube com o apoio 
do ídolo Albeneir, Turma da Figueira e Torcida Organizada Gaviões Alvinegros.

Congresso estadual do PSB-SC mobiliza centenas de militantes 
Mais de 200 representantes e simpatizantes do PSB, vindos de mais de 50 municípios, 
participaram na tarde de sábado (14) do Congresso Estadual do partido. O evento foi 
realizado no Hotel Golden Executive, em São José.
Ao dar as boas-vindas no início do encontro, o presidente estadual do PSB, deputado 
federal Paulo Bornhausen, destacou que, nas eleições de outubro, PSB e Rede estarão 
ao lado da mudança.

Moradores de Forquilhas e Lisboa são atendidos pela Prefeita Adeliana Dal Pont e 
todo Secretariado no Fala, São José!
O evento aconteceu no Centro Educacional Municipal Governador Vilson Kleinubing, 
no sábado, dia 14. Foram realizados cerca de 290 atendimentos à comunidade durante 
três horas. “Queremos encurtar a distância entre a Prefeitura e a comunidade, já que 
muitos dos problemas que afetam os cidadãos são questões que evolvem sua rua, escola 
e posto de saúde. Estamos aqui para ouvir vocês e saber mais sobre os problemas e rei-
vindicações da comunidade”. A prefeita afirmou ainda que este formato de atendimento 
dividido por secretarias facilita o processo. “Às vezes o problema é só falta de informa-
ção e nosso objetivo é orientar”, completa Adeliana.

A presidente Dilma Rousseff participou da formatura dos alunos do Pronatec. 
Entre os formando, estão 380 alunos de São José - SC
A formatura de cerca de dois mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec), aconteceu na sexta, dia 06. Estiveram na cerimônia, realizada 
no Centro de Convenções Centro Sul, em Florianópolis, formandos de 67 cursos de 37 
cidades catarinenses. Entre os cursos estão o de cuidador de idosos, balconista de farmácia, 
cabeleireiro assistente, manicure e pedicure, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos 
humanos, mecânico de motocicleta e eletricista predial.

Lutador Márcio Lyoto visita as crianças do CEI São 
José. Em clima de Copa do Mundo, o atleta falou so-
bre a importância do esporte
O atleta visitou a unidade na manhã de terça (17) que 
funciona na Fundação Catarinense de Educação Espe-
cial, para participar das atividades da Copa do Mundo. 
Lyoto foi recepcionado pelas crianças, que não escon-
diam a empolgação com a visita ilustre. As crianças 
confeccionaram cartazes de boas vindas para o lutador, 
vestiram as cores verde e amarelo, pintaram os cabelos e 
o rosto com desenhos da Copa.

150 Voluntários realizam ação de revitalização do Horto Florestal de 
São José
Nem a chuva e frio atrapalharam a ação de revitalização programada para 
o Parque Ambiental dos Sabiás, conhecido como Horto Florestal de São 
José, no sábado (7). Localizada em Forquilhas, a unidade de conservação 
ambiental foi criada em março de 2000 e abrange 35 hectares. No local, 
funciona também a Escola Municipal do Meio Ambiente, que desenvolve 
projetos de Educação Ambiental.

Governo do Estado repassa R$ 46 milhões para obras em São José
O governador Raimundo Colombo esteve em São José, na manhã de 
quinta-feira (12), para assinatura de convênios para obras de saneamento, 
pavimentação de ruas, infraestrutura e instalação de 150 câmeras de moni-
toramento no município. A prefeita Adeliana Dal Pont, afirmou que todas 
as obras que serão realizadas são de fundamental importância para o mu-
nicípio, já que são obras de apelo popular e necessárias para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 

O novo casal imperial, Wilfredo e Maria da Graça Brillinger, com a coroa e o 
cetro, posam com o casal festeiro Cícero Augusto e Adeliana Dal Pont, a corte 
imperial e as autoridades religiosas
O encerramento da Festa do Divino de São José, na noite de segunda-feira (2), foi 
marcado pela Missa de Ação de Graças e a coroação do novo casal imperial. O anún-
cio foi feito durante a missa com a presença do padre Rodinei Carlos Thomazela, de 
Curitiba, que foi convidado para presidir a celebração.
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Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

Inventários e Partilhas • Família
Contratos • Usucapião • Possessórias
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Bel.João L. MondadoriBel.João L. MondadoriBel.João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188-SC

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

ACONTECEU NO MUNDO

Papa Francisco diz que é contra 
legalização de qualquer tipo de droga
O papa Francisco afirmou na sexta-feira 
20 de junho, que é contra a legalização de 
qualquer tipo de droga.
“A droga não se vence com a droga. A 
droga é um mal e, com o mal, não pode 
haver relaxamento ou compromissos. 
Pensar em poder reduzir o dano, per-
mitindo o uso de psicofármacos àquelas 
pessoas que continuam a usar droga, não 
resolve de fato o problema. A legalização 
das chamadas drogas leves, mesmo de 
modo parcial, além de ser, pelo menos, 
questionável em termos de legislação, não 
produz os efeitos que foram prefixados, 
disse o papa, após receber, no Vaticano, 
participantes de uma conferência interna-
cional de agências antidrogas.
Com o tema “Desmantelamento das estru-
turas financeiras do narcotráfico”. o even-
to reuniu 500 delegados de 129 países. Na 
conferência, foram discutidos os diversos 
problemas causados pela lavagem de di-
nheiro proveniente do tráfico de drogas.
“O flagelo das drogas continua a fazer 
estragos em formas e dimensões impres-
sionantes, alimentado por um mercado 
vergonhoso que atravessa as fronteiras na-

cionais e continentais. Desta forma, con-
tinua a crescer o perigo para os jovens e 
adolescentes. Diante deste fenômeno, sin-
to necessidade de expressar minha tristeza 
e minha preocupação.” pontífice.
Francisco lembrou que “o flagelo das dro-
gas continua a fazer estragos em formas 
e dimensões impressionantes, alimentado 
por um mercado vergonhoso que atraves-
sa as fronteiras nacionais e continentais”. 
Desta forma, acrescentou o papa, continua 
a crescer o perigo para os jovens e ado-
lescentes. “Diante deste fenômeno, sinto 
necessidade de expressar minha tristeza e 
minha preocupação.”
Fonte: Agência Brasil

Jovem cria sistema 
que limpa metade 
do Pacífico em 10 

anos

Um jovem, de 19 anos, é o responsável 
pelo plano ambicioso apoiado por mais 
de 100 pesquisadores e ambientalistas. 
Ele criou a Ocean Cleanup, uma tecnolo-
gia que promete limpar o lixo do Oceano 
Pacífico em uma década.
A inovação funciona como uma barreira 
e aproveita as correntes para bloquear os 
resíduos encontrados no mar. Diversos 
testes foram realizados com um protótipo, 
a tecnologia foi capaz de coletar plásticos 
em até três metros de profundidade.
O próximo passo da inovação será testar 
em larga escala e aumentar a produção do 
sistema. A meta é conseguir dois milhões 
de dólares em cem dias.
http://www.theoceancleanup.com/

Cientistas descobrem 
como estresse pode 

levar a ataque 
cardíaco e AVC

Cientistas afirmaram domingo (22) ter 
descoberto como o estresse crônico leva 
a ataques cardíacos e acidentes vascula-
res cerebrais (AVCs): provocando a su-
perprodução de glóbulos brancos, células 
de defesa do organismo, o excedente de 
células se acumula nas paredes das arté-
rias, reduz o fluxo sanguíneo e favorece a 
formação de coágulos que bloqueiam ou 
interrompem a circulação.
Ao comparar amostras sanguíneas reti-
radas durante as horas de trabalho e de 
folga, assim como os resultados de per-
cepção de estresse de questionários, os 
cientistas encontraram um vínculo entre o 
estresse e o sistema imunológico. 
Há muito tempo os médicos sabiam que o 
estresse crônico leva a doenças cardiovas-
culares, mas não entendiam o mecanismo.
Fonte: http://g1.globo.com/

►CIÊNCIA ►SAÚDE

►DIRETO DE ROMA
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48 3258-6521

SANTA CATARINA

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
Av.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02
Kobrasol – São José / SC

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

Whey Protein concentrado R$ 59,90
Whey Protein Isolado R$ 89,90
Whey Protein Hidrolisado R$ 89,90

Valores sem sabor. Com sabor
 acrescentar R$ 10,00

Compre pela
nossa loja online

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 299,00
Diárias 

7,50
R$R$ a partir(48) 

Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC
(próximo ao Camelão de Campinas)

INVERNO
temos do tamanho PP ao Plus sizetemos do tamanho PP ao Plus size

Governador Raimundo Colombo vistoriou as 
obras do Case Grande Florianópolis

O governador Raimundo Co-
lombo vistoriou as insta-
lações do Centro de Aten- 
dimento Socioeducativo da 
Grande Florianópolis, o Case, 
que vai receber a partir de julho 
os adolescentes que se encontram 

Santa Catarina registra a 
menor taxa de homicídios 

do país

Mais cresce a preocupa-
ção com crimes contra pa-
trimônio, assaltos seguidos 
de morte tiveram aumento de 
25% nos cinco primeiros me-
ses de 2014.
A notícia positiva: Santa Ca-
tarina tem a menor taxa de 
homicídios do Brasil, um dos 
principais medidores de vio-
lência pelo mundo. 
A realidade preocupante: fur-
tos, roubos e latrocínios (rou-
bos com morte) crescem nas 
grandes cidades catarinenses. 
Ao ver o Estado figurar no-
vamente com a menor taxa de 

homicídios entre os 27 Esta-
dos do país, a segurança públi-
ca deu destaque ao resultado. 
Mas o quadro atual ainda está 
longe de grandes comemora-
ções.
Isso por causa do avanço dos 
furtos, roubos e latrocínios. 
Os assaltos seguidos de morte, 
por exemplo, tiveram aumento 
de 25% nos cinco primeiros 
meses de 2014.
De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), 
foram 28 latrocínios de janeiro 
até 30 de maio, contra 21 nos 
mesmos meses de 2013. 

Começou dia 20 a cobrança de 
pedágio da BR-101 em Palhoça

Começou a 0h de sexta-feira 
(20) a cobrança na nova praça 
de pedágio da BR-101, em Pa-
lhoça, na Grande Florianópolis. 
A tarifa básica será de R$ 1,80, 
a mesma cobrada nas outras 
praças ao longo do trecho sob 
concessão. Conforme o tarifário, 
carros serão cobrados a partir de 
R$ 1,80, motos em R$ 0,90 e 
caminhões a partir de R$ 3,60. 

O pedágio funciona em fase de 
testes desde o dia 1º de abril.
A nova praça foi construída no 
km 243 após determinação da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) para mu-
dar a antiga, que ficava no km 
222 e cortava a área territorial de 
Palhoça. Por isso, os moradores 
precisavam pagar o pedágio para 
transitar dentro dos limites do 

Praça de pedágio da BR-101, em Palhoça

Governador Raimundo Colombo em entrevista na vistoria do centro O Case, centro de Atendimento Socieoeducativo da Grande Florianópolis
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to de 12 milhões de reais, substi-
tuirá o antigo São Lucas e terá 
capacidade para cerca de 100 
adolescentes, vai suprir o déficit 
desse tipo de vagas na Grande 
Florianópolis”.

em conflito com a lei e precisam 
ser ressocializados. A proposta 
do Case é focada na reinserção 
dos jovens na sociedade, para 
isso serão oferecidas oficinas e 
cursos profissionalizantes.
A área de 8 mil m² e investimen-

município, o que gerou a recla-
mação dos usuários.
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Especialidades: 
Implantodontia • Prótese • Cirurgia

Periodontia • Ortodontia e Endodontia.

3035-5092 / 3035-3850 48

FLORIANÓPOLIS

A Prefeitura de Florianópolis 
está realizando em parceria 
com a Caixa Econômica Fede- 
ral o primeiro Projeto Minha 
Casa Minha Vida, do Jardim 
Atlântico/Coloninha. Serão 
beneficiadas 78 famílias com 
renda familiar mensal de até 
R$ 1.600. As inscrições ter-
minam no dia 3 de julho.
O Minha Casa Minha Vida do 
Jardim Atlântico/Coloninha 
beneficiará somente famílias 
residentes no Continente. O 
cidadão que possui cadastro 
habitacional na Prefeitura de 
Florianópolis e mora no Con-
tinente deverá realizar a atu-
alização cadastral para par-
ticipar da seleção. Moradores 
dos bairros Jardim Atlântico 
e Coloninha poderão realizar 
novas inscrições. Saiba dos 
requisitos e documentos para 
inscrever-se:

Requisitos:
-Renda familiar mensal de até 
R$ 1.600;
-Residentes em áreas de ris-
cos ou insalubres ou que te-
nham sido desabrigadas;
-Mulheres responsáveis pela 
unidade familiar;
-Família de que façam parte 
pessoa com deficiência;
-Famílias que tenha em sua 
composição crianças, adoles-
centes, idosos;
-Pessoas com vínculos sócio 
empregatícios na região;
-Mínimo de cinco anos de 
moradia em Florianópolis.
Onde se inscrever até o dia 3 
de julho
Local: Secretaria do Conti-
nente, rua João Evangelista, 
827, bairro Coloninha
Horário: 13 às 18 horas
Informações: 3271-7908

Continente abre 
inscrições ao Minha 

Casa Minha Vida

A pedido de Hinnig a ALESC realiza audiência pública para 
debater Região Metropolitana da Grande Florianópolis

Acontece na próxima terça-
feira (24), as 17h, na Assem-
bleia Legislativa, audiência 
pública com o objetivo de 
debater o PLC 0001.8/2014, 
que institucionaliza a 
Região Metropolitana da 
Grande Florianópolis e a 

Superintendência de De-
senvolvimento da Região. 
A audiência foi confirmada 
após requerimento propos-
to pelo Deputado Renato 
Hinnig e será realizada em 
conjunto com a Comissão 
de Transporte e Desenvolvi-

mento. A intenção é apresen-
tar o projeto e ouvir os re- 
presentantes dos mu-
nicípios, das Câmaras de 
Vereadores e das entidades 
civis organizadas e destacar 
os pontos importantes para 
sua efetiva implantação. 
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 Projeto de Lei visa remoção de 
carros abandonados na capital

Com a redução do IPI ficou 
mais fácil adquirir carro 
novo. Com isso, ficaram vi-
síveis sucatas abandonadas 
pelas ruas de Florianópo-
lis. Um Projeto de Lei nº 
15.267/2013 está trami-
tando na Câmara Munici-
pal de Florianópolis, com 
o objetivo de dar respaldo 
aos órgãos de trânsito para 
retirar das ruas os veícu-
los abandonados. O au-

mesmo.
No modelo legal vigente os 
órgãos de trânsito de Flori-
anópolis ficam impossibili-
tados de fazer a remoção a 
não ser em caso de o veículo 
estar cometendo alguma in-
fração ou, quando algum 
morador denuncie a polícia 
uma situação sinistra, como 
roubo por exemplo. Desta-
cou Deglaber.
Dar o destino correto aos 
veículos abandonados em 
Florianópolis viria de en-
contro a outras soluções, en-
tre elas: evitar a permanên-
cia de usuários de drogas no 
interior das sucatas, evitaria 
ser moradia de moribundos, 
criadouro para ratos, baratas 
e recipiente para a água de 

tor é o vereador Deglaber 
Goulart (PMDB).  Muitos 
desses automóveis deixa-
dos pelas ruas da capital já 
não possuem rodas, vidros, 
tampouco placa para facili-
tar a identificação do pro-
prietário. Como agravante 
muitos destes automóveis 
ocupam vagas que pode-
riam ser usadas por pessoas 
que possuem veículos em 
bom estado e fazem uso do 

chuva, tornando-se ambien-
te propício para a prolifera-
ção do Mosquito da Dengue, 
colocando em risco a saúde 
da população. Vale ressaltar 
também, que estas carcaças 
velhas e abandonadas polu-
em o meio ambiente e em 
muitos casos servem de li- 
xeiras. O Projeto está em 
fase final de apreciação e em 
breve estará indo a plenário 
para votação. 

fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o

fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o



 Estado de Santa Catarina - Ano III - Edição 35- Junho 2014

6

R$ 130,00

&
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

TUDO EM FERRO

3242-1860
3033-1860

jfcompensados@brturbo.com.br
R.Princesa Isabel, 271 - P. de Imaruim - Palhoça - SC

MDF - COMPENSADOS - FÓRMICAS - COLAS - LIXAS - ARAMADOS
 - GRAMPOS - TOMADAS - THINNER - FITA DE BORDO

J.F.COMPENSADOSJ.F. Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

do

CÂMARA SJ

Assaltos na área comercial 
de São José, usuários de dro-
gas e moradores de rua que  
perambulam dia e noite, as-
sustando  empresários e mo-
radores do Bairro Campinas. 
Este é o cenário atual e diário 
em que vivem estas pessoas 
e o Vereador Tetê foi ouvir 
a população,  para entender 
a necessidade de uma ação 
de segurança urgente para a 
região.
Em conversa com alguns 
empresários no bairro, cerca 
de 50% deles consideram a 
segurança pública péssima, e 
se sentem totalmente insegu-
ros com a criminalidade. Já a 
comunidade pede a retirada, 
principalmente, dos mendi-
gos e drogados das ruas, já 
que, depois das sete da noite, 
é perigoso se arriscar até 
para buscar uma refeição nas 
proximidades.
Segundo o Vereador Tetê 

 Cadê a segurança em 
Campinas?

apesar das ações dos ges-
tores públicos, estamos ain- 
da, caminhando para alca-
nçar níveis adequados de 
segurança publica efetiva.  
“Para que tenhamos um re-
sultado eficaz em termos de 
segurança, devemos avaliar o 
problema desde o início. Um 
sistema melhor de educação, 
saúde, trabalho e renda são 
algumas das macro ações de 
médio e longo prazos que, in-
condicionalmente melhoram 
a segurança pública.” Só que 
o tempo é curto e para coibir 
estes problemas rapidamente, 
segundo o vereador, é impor-
tante um trabalho permanente 
e ostensivo, como policia-
mento a pé nas ruas, sistema 
de câmeras e equipamentos 
de inteligência policial volta-
dos para este problema.
Uma das próximas indi-
cações do vereador para a 
prefeita Adeliana Dal Pont 
é o investimento em efetivo 
e infraestrutura em segu-
rança para a região do bairro 
Campinas e Kobrasol. “Só 
um trabalho intensivo pode 
diminuir o problema e me-
lhorar a vida da população 
do local, que já não aguenta 
mais ser vítima do medo e da 
insegurança”, afirma Tetê.

 Destruição das 
calçadas de concreto 
da Av.Beira Mar de SJ

 Emaranhado de fios 
nos postes de energia

O vereador Amauri dos 
Projetos, na sessão do dia 
16 de junho, chama aten-
ção para a destruição das 
calçadas de concreto da 

O Vereador Neri do Ama-
ral, na sessão do dia 18 
de junho, chama a aten-
ção para emaranhado de 
fios usados por empresas 
de telefonia nos postes de 
energia, isso vem provo-
cando com isso fios abaixo 

da altura ideal, fazendo 
com que caminhões e ôni-
bus acabam destruindo 
a rede de energia. Aten- 
ção autoridades respon-
sáveis.

Avenida Beira Mar de São 
José. Segundo o vereador 
retirar o material que é base 
de apoio ao muro de arri-
mo, muro esse que contém 
as ondas é só para quem 
não entende de projeto e de 
manutenção, pois, o custo 
do concreto é mais alto, e 
o Paver de concreto não é 
adequado para caminhadas 
e aumenta ainda mais a 
manutenção.

Vereador Amauri dos Projetos

Vereador Neri do Amaral

Radares perto de lombadas são
 sem nexo e desnecessários

O Vereador Orvino Coelho 
de Ávila, não entende por 
que tantos radares e tantas 

lombadas no trecho de São 
José, que a Br passa pelo 
meio, é preciso fazer um Vereador Orvino Coelho

estudo, para saber como 
fica a questão das multas, é 
uma verdadeira caça, estão 
querendo arrecadar...qual a 
finalidade, qual a participa-
ção do município, radares 
perto de lombadas são sem 
nexo e desnecessários, o 
pior é que a gente não tem 
condições explicar, ele 
também questiona aquela 
entidade que se diz tão re-
presentativa, que ela pode-

ria fazer o questionamento 
e apresentar a questão do 
por que e onde vai ser apli-
cado. 

Vereador Tetê

Avenida Central
Posto
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SÃO JOSÉ

Sistema inoperante 
causa tumulto na 

Policlínica de Campinas

“O sistema de agenda-
mento de consultas tem 
causado revolta e trans-
tornos aos pacientes que 
utilizam o posto de saúde 
do local. Como antes as 
consultas eram marcadas 
diariamente, e há duas 
semanas passaram as 
ser marcadas semanal-
mente, esta situação vem 
causando acúmulo de 
agendamentos e excesso 
de pacientes a espera de 
atendimento. Pela manhã 

Comerciantes 
e moradores reclamam
 da falta de segurança 

Comerciantes e moradores 
reclamam dos arrombamen-
tos, roubos e assaltos a mão 
armada no município. Mui-
tos deles investem em se-
gurança privada, mais ain- 
da não é suficiente, não é 
para menos, as ocorrências 
aumentaram muito em São 
José. Os comerciantes e mo-
radores em Campinas estão 
cada dia mais assustados, 

estão com medo, se não é as-
salto é ameaça por morado- 
res de rua, alguns relatam que 
dão dinheiro para eles, pois 
são ameaçados fisicamente e 
de morte. Outra reclamação é 
que o policiamento fica con-
centrado no Kobrasol, os co-
merciantes e moradores po-
dem que os policiais façam 
mais rondas em Campinas.

A que ponto as coisas estão chegando...
Comerciantes que pagam seus impostos, cada dia 
mais acuados e precisando pagar segurança privada, 
pessoas de bem, trabalhadores que saem de casa de 
madrugada e voltam tarde da noite, para ter uma vida 
digna, são covardemente ameaçados e roubados, isso 

quando não perdem a vida. Atenção Autoridades!!!
A comunidade josefense precisa de mais segurança.

desta quinta-feira próxi-
mo às 8h já teriam sido 
distribuídas mais de 80 
fichas. Contudo é pre-
ciso uma nova mudança, 
para que a população não 
seja prejudicada. Porém 
de acordo com um fun-
cionário da unidade o 
sistema de agendamento 
continuará da mesma for-
ma até segunda ordem.”

Por:  Claudiany Schutz  - Estudante 
de Jornalismo/Estácio de Sá

Ex-prefeito de São 
José, Dário Berger, 

quer ser candidato ao 
senado

Durante a reunião do 
comando do PMDB na 
residência do deputado 
Edison Andrino, o depu-
tado Mauro Mariani anun- 
ciou que o ex-prefeito 
Dário Berger é pré-can-
didato ao Senado e vai 
disputar a vaga na con-
venção estadual.
Mariani defende uma 
candidatura partidária. 
Alega que há divergên-
cias históricas na base do 

PMDB e do PP. Diz que 
houve um acordo de cúpu- 
la para inclusão do PP na 
coligação, mas a base dos 
dois partidos não aceita 
esta composição.
O parlamentar defende 
que o 15 esteja na chapa 
majoritária para ajudar 
na votação dos deputados 
federais e estaduais.

Fonte: http://pedroskiba.blogspot.
com.br

Em Forquilhinhas comerciantes fecham as portas e deixam 
mensagem ao ladrão e as autoridades.
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ESPORTE

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

NELSON FRANCISCO ARCENO
ra de São Paulo, Ajax da 
Agronômica, Bac, Comercial 
De São João Batista, União 
de armazém, Indil, Bela Vis-
ta, All Starr do amigo Adil-
son, Penharol de Paulo Lopes 
e no Fluminense do Goiaba.
Nelsinho destacava-se por 
puxar contra-ataques muito 
velozes e pelo seu potente 
chute com a perna esquerda, 
cobrando faltas que levavam 
sempre muito perigo à meta 
adversária. Além disso, de-
sempenhava muito bem seu 
papel defensivo, voltando 
para ajudar a zaga nos ataques 
oponentes, atleta que
teve muita velocidade em 
seu auge era uma verdadeira 
“bomba” no pé esquerdo.
Difícil encontrar no futebol 
moderno um lateral-esquerdo 
que chegue próximo ao que 
Nelsinho jogou, com uma 
rapidez de dar inveja a um ve-
locista. Era técnico e perfeito 

na colocação, um lateral bom 
de bola que sabia o que fazer 
com a bola no pé, um verda-
deiro exemplo à seguir. Jogou 
com grandes amigos como 
Flávio Roberto, Toninho, 
Balduíno, Belmonte, Décio 
Antônio, Dorival Junior entre 
outros.
Em 1982 se profissionalizou 
ainda no Adolfo Konder, 
jogou no time do Avai na in-
auguração da Ressacada em 
1985, em 1986 jogou contra 
o fluminense inaugurando 
os refletores da Recassada. 
Jogou no profissional, tam-
bém no Coritiba e Inter de 
Santa Maria, encerrando sua 
carreira no futebol profissio-
nal em 1989, e foi jogar fute-
bol de salão na Elase.
Nelsinho é um grande amigo, 
assim tenho propriedade para 
afirmar que os amigos que 
fez foi nas quatro linhas, uma 
pessoa humilde que não es-

quece suas origens, por isso 
merece todo o sucesso que 
tem hoje. Deixou amigos 
onde passou, o futebol tem a 
mágica de unir as pessoas,
Nelsinho faz questão de agra-
decer a todos os clubes por 
onde passou, assim como os 
treinadores com quem traba-
lhou, à família e aos verda-
deiros amigos, e principal-
mente o Avaí que abriu as 
portas para o profissional. 
Tive muitos sacrifícios, 
ganhei títulos, sempre foi 
respeitado e respeitei os 
adversários,fiz grandes ami-
zades, joguei com grandes 
jogadores, fui treinado por 
grandes treinadores posso 
dizer que fui um privilegiado 
por tudo isso.
Saudade é o desejo de re-
viver momentos que valeram 
a pena, vividos em muitos 
lugares com pessoas ines-
quecíveis. Nelsinho

Nelson Francisco Arceno 
(Nelsinho) Nessa entrevista 
falei com um grande amigo 
Nelson Francisco Arceno 
(Nelsinho) ele trabalhou no 
Besc durante 31 anos, nasceu 
no Estreito, Florianópolis – 
SC, em 07/05/60, é casado 
a 32 anos com Gorreti, tem 
3 filhos, Janaina, Matheus e 
Eduarda, e uma neta chamada 
de Isabela.
Iniciou sua carreira em 1972 
no dente de leite do Figuei-
rense onde jogou até 1975, 
depois jogou futebol de salão 
no Clube 06 de Janeiro de 
1975 a 1977, foi campeão 
estadual juvenil, em 1978 foi 
campeão pelo Avai e em 1979 
pelo Besc. 
Em 1975 foi levado pelo Acá-
cio, para escolinha do Avai 
Futebol Clube, no qual foi 
Campeão em 1988, pelo Avai 
ele jogou em todas as catego-
rias, do infantil até o profis-
sional, hoje joga no Master. 
No futebol amador, jogou 
no infantil do América de 
Barreiros, com o treinador 
Demica, depois no Manguei-

Em pé - Roberto Teixeira,Chagas,Luis Carlos,Vanderlei, Humberto e Lima. 
Agachados-Amarildo,Flavio Roberto,Toninho,Branco e Nelsinho.

Cerca de 1 mil crianças 
participam do Circuito Caixa 
de Maratoninha 2014 em SJ

A chuva não tirou o ânimo 
das crianças que lotaram 
a Beira-Mar de São José, 
no domingo (15), para o 
circuito Caixa de Mara-
toninha 2014. Cerca de 1 
mil crianças inscreveram 
para disputar as provas, 
que reuniram alunos de 6 
a 12 anos da rede pública 
de ensino da Grande Flori-
anópolis.
A largada aconteceu às 9h 
e as provas foram disputa-

das por categorias: de 6 a 
8 anos, de 9 e 10 anos, de 
11 e 12 anos e a catego-
ria especial até 12 anos. O 
desempenho da criançada 
animou a torcida, que tam-
bém não se intimidou com 
o mau tempo e só esvaziou 
as arquibancadas quando o 
evento se terminou. Todos 
os participantes ganharam 
camiseta, boné e medalha, e 
o vencedor de cada bateria 
ganhou uma bicicleta.

Nervosismo no basquete faz 
técnico pedir para sair

Depois de dois dias de 
competição envolvendo 
outras modalidades o bas-
quete estreou nesta sexta-
feira (20) na etapa regional 
Sul dos Joguinhos Aber-
tos de Santa Catarina em 
Tubarão.  O jogo entre São 
José e Florianópolis, no 
feminino, foi tão disputa-
do, que nervoso, o técnico 
josefense Paulo Montebel-
lo pediu pra sair. “Estava 

mais nervoso que minhas 
meninas. Não aguentei”, 
admitiu ao final da partida 
em que São José venceu a 
Capital por 53 a 47. Para o 
lugar do treinador assumiu 
Daniel Pauli, auxiliar téc-
nico da equipe.
A partida começou com 
Florianópolis melhor e 
sempre à frente no placar e 
somente no quarto período 
é que São José conseguiu 
virar a partida. Em quadra 
a armadora josefense Na-
thália foi a destaque com 
14 pontos. “Este time está 
junto somente há três me-
ses, e acho que podemos ser 
campeões, mas o favorito é 
Criciúma”, disse Daniel 
Pauli.
Fonte: http://www.fesporte.
sc.gov.br/
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COPA BRASIL 2014

Até 72 meses para pagar!

Transforme o Volkswagen dos seus sonhos em realidade
com o Consórcio Nacional Volkswagen.

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337

Parcelas
A Partir de
R$ 315,68

A Copa do Mundo no Brasil é uma festa!
A emoção tomou conta nas arenas da Copa 2014!

Depois das críticas da aber- 
tura da Copa, com um pou-
co mais de uma semana de 
jogos, o Brasil está virando 
a cabeça dos gringos! Sites 
especializados em esportes 
no mundo inteiro estão 

apontando a Copa do Mun-
do no Brasil como uma das 
melhores da história. Con-
fira os motivos que estão 
levando os estrangeiros a 
vibrar tanto com a Copa no 
Brasil.

A explosão de gols no Bra-
sil, com média por partida 
acima do dobro da registra-
da na África do Sul na mes-
ma fase do torneio, por si só, 
já animaria qualquer torce-

dor. O número de bolas na 
rede nas partidas já disputa-
das, faz da Copa no Brasil a 
mais farta em muitos anos, 
fazendo vibrar torcedores 
em todo o mundo.

GOL, A ALEGRIA DO FUTEBOL

Resultados surpreendentes 
como a eliminação precoce 
da Espanha, atual campeã 
mundial, pelo Chile na quar-
ta-feira(18), são um tem-
pero à parte. E a vitória da 
Costa Rica sobre o Uruguai 

ou mesmo o empate do Bra-
sil ainda na fase de grupos? 
Quem acertou esses resulta-
dos no bolão da empresa se 
deu bem, afinal, quem en-
tende de futebol dificilmente 
arriscaria esses placares.

SURPRESAS EM CAMPO

Depois de 20 jogos, dê uma 
olhada no ranking de artil-
heiros. À exceção do portu-
guês Cristiano Ronaldo, as 
estrelas estão todas lá: Ney-
mar, Robben, Van Persie, 
Messi, Thomas Müler... 

Isso significa que os craques 
estão jogando sem medo, 
partindo para cima do ad-
versário, e que a briga pela 
artilharia da competição 
deve ser apertada.

CRAQUES BATENDO UM BOLÃO

Lembranças do calor in-
suportável que marcou a 
Copa de 1994, nos Estados 
Unidos, ou dos torcedores 
enrolados em cobertores na 
África do Sul tornam fácil 
afirmar que, no Brasil, até os 
deuses estão jogando a fa-
vor. Um dos pontos mais de-

TORCIDAS DANDO UM SHOW A PARTE

Durante a Copa do Mundo 
no Brasil, ingleses, fran-
ceses, portugueses, espan-
hóis, belgas, italianos e 
alemães podem acompa-
nhar a maioria dos jogos em 
casa, depois do trabalho, be-

bendo com amigos. Muito 
diferente do que houve, por 
exemplo, durante a Copa do 
Japão e da Coreia, quando 
os jogos aconteciam du-
rante a manhã na Europa.

EUROPA ESTÁ ACORDADA
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Nem as vaias para a Presidenta, nem os congestionamen-
tos, nem as manifestações, tiraram o brilho da COPA DO 
MUNDO no país do futebol...Pra frente Brasil!!!

Rumo ao Hexa!!!

stacados positivamente em 
todas as arenas é o clima en-
contrado por aqui. Nem frio, 
nem calor. Dias quentes para 
curtir, noites frescas para 
dormir. À exceção do inglês 
que tirou a roupa no estádio, 
em Manaus, os turistas estão 
suportando bem...
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CARREIRA & MOTIVAÇÃO

Por David Fadel
 Palestrante / Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br  www.fadelpalestrantes.com.br

Herança Maldita

Todo fim de ano, publico um artigo sobre as perspectivas 
econômicas para o ano seguinte. Nos últimos quatro anos, previ 
que o crescimento econômico decepcionaria. Infelizmente, nos 
três anos que já passaram, estas previsões se concretizaram.
Em 2014, não é preciso nem esperar o final do ano. Terminado 
o primeiro trimestre, já há elementos suficientes para afirmar 
que haverá mais decepção em 2015.
Dois fatores que permitiram que o Brasil avançasse 2,5 vezes 
mais rápido entre 2004 e 2010 do que antes se esgotaram: in-
corporação de mão de obra e maior utilização da infraestru-
tura já existente. Desde 2003, quase 20 milhões de brasileiros 
sem emprego passaram a trabalhar, colaborando com a 
produção. O desemprego caiu de 12% para 5%. Não cairá 
muito mais. Aliás, o total de empregos nas principais capi- 
tais é que já vem caindo.
Quanto à infraestrutura, dificuldades financeiras e operacionais 
no setor público e problemas regulatórios impediram um cres-
cimento dos investimentos na magnitude necessária, criando 
um apertado gargalo para o desenvolvimento.
Só poderíamos crescer como antes acelerando a produtividade, 
o que exigiria trabalhadores melhor preparados e equipados. 
Como não investimos o bastante em educação e treinamento, 
nem em máquinas, equipamentos e tecnologia, a taxa média 
anual de expansão do PIB desde 2011 caiu para apenas 2%, e 
em 2014 continuará neste ritmo. Pior, há razões para crer que o 
crescimento vá desacelerar em 2015.
Não apenas crescemos pouco, mas bagunçamos a casa. Piorou 
o desempenho das contas externas e das contas públicas e a 
inflação subiu. Cedo ou tarde, estes desequilíbrios terão de ser 
corrigidos. Enquanto os ajustes forem feitos, provavelmente 
em 2015, nossa economia crescerá ainda menos.
Para limitar a deterioração da balança comercial e tentar prote-
ger nossa indústria dos importados, o governo desvalorizou o 
real, aumentou impostos sobre produtos estrangeiros, compras 
no exterior e em sites de importados. Isso permitiu que a in-
dústria nacional elevasse preços e recompusesse suas margens. 

evitar o colapso dos serviços e contas públicas.
Só a diferença entre o preço internacional do petróleo e os 
preços nacionais de seus derivados custa à Petrobrás mais de 
R$ 40 bilhões anuais. A utilização de usinas termoelétricas para 
geração de energia elétrica custará de R$ 20 bilhões a R$ 30 
bilhões só neste ano, e mais ainda em 2015. A renúncia fiscal 
com a desoneração de salários custará mais R$ 24 bilhões só 
em 2014. O ajuste das contas públicas é inevitável. Ele virá 
através de elevação de preços, corte de gastos do governo ou 
aumento de impostos, provavelmente os três.
Os reajustes pressionarão a inflação, forçando o Banco Cen-
tral a aumentar ainda mais os juros, que já estão no nível mais 
alto desde 2011, limitando o crédito e reduzindo o crescimento 
econômico. Aumentos de impostos e redução de gastos do gover- 
no devem retirar dinheiro da economia em 2015, também limi-
tando o crescimento.
Além do risco de racionamento de energia, provavelmente após 
as eleições, há riscos externos de uma nova crise global. Desde 
2008, os bancos centrais dos países desenvolvidos injetaram 
volumes colossais de dinheiro em suas economias, o que cau-
sou várias bolhas nos mercados financeiros globais. Pelas suas 
proporções, dois riscos se destacam.
Primeiro, as bolhas imobiliária e de crédito chinesas. No Bra-
sil, construímos cerca de 400 mil novas moradias em 2013. Na 
China, foram 55 vezes mais, 22 milhões, enquanto a população 
não chega a ser 7 vezes a nossa. Há ainda o megaendivida-
mento das empresas chinesas. O crescimento dos empréstimos 
locais a empresas chinesas desde 2008 sozinho é maior do que 
toda dívida corporativa nos EUA, mas há ainda o endividamen-
to externo. Em 2008, menos de 2% dos financiamentos globais 
em dólares, euros e ienes iam para empresas chinesas. No ano 
passado, foram 39%. Os calotes já começaram e as consequên-
cias podem atingir proporções parecidas às da crise da Lehman 
Brothers em 2008.
Segundo, a Bolsa americana. Pelas minhas estimativas, ela 
está quase 80% acima de seu preço justo. Desde 1870, isto só 
aconteceu em 1929 e 2000, às vésperas de crises financeiras 
tristemente famosas.
O resultado das eleições será fundamental para a economia 
brasileira, mas ganhe quem ganhar, em 2015 o crescimento será 
ainda muito baixo e talvez até negativo.

Ricardo Amorim - Apresentador do Manhattan Connection da 
Globonews, colunista da revista IstoÉ, presidente da Ricam 
Consultoria, único brasileiro entre os melhores e mais impor-
tantes palestrantes mundiais segundo o Speakers Corner e 
economista mais influente do Brasil segundo o Klout.com

3246-1280
9907-8389

Clinifisio Fisioterapia Ltda

Atendemos em toda a Florianópolis
Instalação e Manutenção de Ar condicionado

Instalações e Manutenções Elétricas

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

Às altas de preços dos produtos industrializados somaram-se 
fortes elevações dos preços dos serviços, mantendo a inflação 
sistematicamente acima da meta de 4,5% ao ano desde 2009.
A inflação não está apenas elevada, está grávida. O dragãozinho 
dos preços controlados pelo governo nasce após as eleições. Há 
mais de um ano, os preços de ônibus, metrô, gasolina, energia 
elétrica e outros têm sido represados para conter a inflação e as 
manifestações de rua. Estes preços terão de ser realinhados para 

“Não apenas crescemos pouco, mas bagunçamos 
a casa. Piorou o desempenho das contas externas 
e das contas públicas e a inflação subiu. Cedo ou 
tarde, estes desequilíbrios terão de ser corrigidos. 
Enquanto os ajustes forem feitos, provavelmente 
em 2015, nossa economia crescerá ainda menos.”

 Aos meus leitores,
 Dedico aos bem informados que acompanham o Jornal Comunidade SC, o artigo do meu amigo e ex-
traordinário palestrante RICARDO AMORIM, jornalista e economista mais consagrado do Brasil, sua margem 
de erro é praticamente zero, prestem atenção e pensem bem antes de votar nestas eleições......boa leitura !!!!! 
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chefrodrigorauth@hotmail.com

A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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QUESTÕES SOCIAIS

Apesar de ser aceito pela sociedade, o álcool 
oferece uma série de perigos tanto para quem 
o consome quanto para as pessoas que estão 
próximas.
Grande parte dos acidentes de trânsito, ar-
ruaças, comportamentos anti sociais, violência 
doméstica, ruptura de relacionamentos, pro- 
blemas no trabalho, como alterações na per-
cepção, reação e reflexos, aumentando a 
chance de acidentes de trabalho, são proveni-
entes do abuso de álcool.

Cerveja, vodka, vinho e uísque, proibidas para 
menores de 18 anos, as bebidas alcoólicas es-
tão cada vez mais presentes na rotina dos ado-
lescentes. Sem limites e sem conhecimento 

dos pais, jovens em idade escolar têm acesso 
livre aos drinques carregados de álcool em fes-
tas de formatura, baladas ou bares. “Os jovens 
não enxergam a bebida como algo ruim por 
causa da legalidade da bebida e do fácil aces-
so. O que eles não sabem é que o álcool pode 
causar vários danos à saúde e também é uma 
porta de entrada para outras drogas”, explica 
Ilana Pinsky, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Estudos do Álcool e outras Dro-
gas (Abead). Garotos e garotas têm as mesmas 
motivações para beber.
De fato, algumas evidências apontam que os 
motivos atribuídos pelos jovens de ambos os 
gêneros para consumir bebidas alcoólicas têm 
sido muito parecidos.

Motivações para o Alcoolismo

- Pressão de pares;
- Necessidade de perder as inibições e aprovei-
tar mais o tempo; 
- Vontade de ficar “alto”. 
Essas são as três principais razões entre ho-
mens e mulheres jovens para fazer uso de 
bebidas. Também, correntemente jovens de 
ambos os gêneros frequentam os mesmos am-
bientes, são menos sujeitos às críticas devido 

a comportamentos relacionados ao beber, sus-
tentam crenças mais liberais e assumem plena 
igualdade de posições.
Cerca de 20% dos participantes de reuniões 
dos Alcoólicos Anônimos são jovens .
O número de jovens que frequentam reuniões 
dos Alcoólicos Anônimos (AA) no Rio vem 
crescendo nos últimos cinco anos. Pelo menos 
20% dos membros da entidade têm menos de 
25 anos e boa parte deles começou a abusar da 
bebida ainda na adolescência.
O álcool é a droga de escolha entre muitos 
adolescentes e a média de idade para o início 
do consumo tem sido mais baixa através do 
tempo.

Alcoolismo tem pouco a ver com o 
tipo de álcool bebido por uma pes-

soa, há quanto tempo a pessoa bebe, 
ou até mesmo exatamente quanto 

álcool bebe. Porém, tem muito a ver 
com a necessidade incontrolável por 
álcool. Esta descrição do alcoolismo 
nos ajuda a entender o porquê de a 
maioria dos dependentes de álcool 

não conseguir se valer só de “força de 
vontade” para parar de beber. 

Bebida alcoólica é responsável por 21% dos 
acidentes de trânsito atendidos pelo SUS. Ho-

OS PERIGOS DO ÁLCOOL
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“Os adolescentes bebem cada 
vez mais  cedo e em maior 

quantidade. O álcool é a droga 
de escolha entre muitos adoles-
centes e a média de idade para 
o início do consumo tem sido 
mais baixa através do tempo.”

“O estudo do Ministério da 
Saúde aponta que quase 40% 

das vítimas de acidente de trân-
sito têm entre 20 e 39 anos.”

AL-ANON
convida a todos para a reunião aberta de informação ao 
público, que acontecerá no dia 27 de junho, às 14 hs, 
no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na 
Rua Professor Bayer Filho, 81, Coqueiros - Florianópolis. 
Reuniões regulares, todas as segundas no mesmo local.
Grupos Familiares Al-Anon é um programa de Doze 
Passos para familiares e amigos de alcoólicos. Seus 
membros compartilham suas experiências nas reuniões de 
grupo e buscam forças e esperança na tentativa de resolver 
seus problemas comuns.

O grupo familiar Al-Anon 
Coragem para Mudar para 
familiares e amigos de alcoólicos 
estará comemorando os seus 6 anos 
de existência na comunidade, 

mens entre 20 e 39 anos são as maiores víti-
mas.
O estudo do Ministério da Saúde aponta que 
quase 40% das vítimas de acidente de trân-
sito têm entre 20 e 39 anos. E a maioria é de 
homens — 25% dos que sofreram acidente ti-
nham ingerido álcool.

Tragédia familiar

Para se defender de agressão, idosa mata o 
filho alcoólatra, no loteamento San Marino em 
Forquilhas, São José(SC), Maio de 2014.
A mulher de 65 anos estava na cozinha, cortan-
do legumes, quando o filho chegou alcooliza-
do. Para se defender do ataque do filho, ela 
acabou acertando o pescoço do homem com 
a faca. De acordo com a irmã da vítima, as 
agressões eram constantes e várias denúncias 
já haviam sido registradas na polícia.



 Estado de Santa Catarina - Ano III - Edição 35- Junho 2014

12

AROMA E SABOR

Aberto
 a

o m
eio

 d
ia

co
m

 o
pçã

o a
 kilo

Sushis • Temakis • Sashimis • Yakissoba • Shimeji • Shitaki
Teppanyaki • Tempurás • Guiozá • Camarão Empanado 

(48)3047-2601

Rua Brigadeiro Silva Paes esquina com Adhemar da Silva, 752 ‐ Kobrasol ‐ São José‐ SC

Venha saborear o melhor que a 
cozinha oriental pode lhe oferecer

9961-1866
www.sushikazuaki.com.br

Pizzas
Massas
Frangos

Batatas Fritas
Costelinhas Suínas

Rodízio de Pizza Completos

De Segunda
 à Sábado

das 19h00 às 23h30

3035-5909(48) 
AV. CENTRAL DO KOBRASOL, 956 - KOBRASOL - SÃO JOSÉ - SC

Receitas Saudáveis: Sem Lactose e sem glutén

Bolo de aipim

Ingredientes
1 coco inteiro ralado (pacote de 100g)
4 xícaras de açúcar
4 ovos 
4 colheres de margarina (becel azul)
1 litro e meio de leite (zero lactose)
2 kg de aipim (mandioca, macaxeira) ralado

Modo de fazer
1. Bata o coco, o açúcar, o ovo, a margarina 
e o leite no liquidificador até ficar homogê-
neo. Acrescente o aipim.
2. Misture tudo muito bem e coloque 
em uma assadeira untada. Leve ao forno 
preaquecido por uns 40 minutos ou até dou-
rar.

Pudim

Ingredientes
6 ovos
400 ml leite de coco
1 e 1/2 xícara açúcar comum
1 pitada sal

2 ovos
½ copo de azeite de oliva
½ copo de água
2 colheres de sopa de linhaça dourada
1/2 xícara de orégano e Sal a gosto (provar 
a massa)

Modo de fazer:
Aquecer em uma panela a água, o azeite e 
o sal e reservar. Em uma vasilha misturar o 
polvilho, os ovos, a batata doce e a linhaça.
Acrescentar a água com o azeite e sal a essa 
mistura e por último o orégano.
Enrole como pão de queijo e coloque em as-
sadeira sem untar em forno pré-aquecido a 
200/220 graus. Assar por 30-40 minutos até 
que os pãezinhos estejam rachados, doura-
dos e com aparência de crocantes.

Bolo de Arroz Sem Glúten

Ingredientes
1 Copo americano de arroz;
1 copo de leite;
3 ovos; 

3/4 de copo de açúcar;
3/4 de copo de óleo;
1 copo de queijo ralado;
1 colher (sopa) de fermento quimico.

Modo de Preparo
Coloque o arroz de molho no leite por no 
mínimo 12 horas.
Retire da geladeira 1 hora antes de preparar.
No liquidificador bata o arroz com o leite, 
depois acrescente os ovos.
Depois de bem triturado acrescente o óleo 
e o açúcar. Bata bem. Acrescente o queijo 
ralado e bata uns 30 segundos. Depois o 
fermento e mais uns 30 segundos. O queijo 
não deve ser batido muito pois embatuma 
a massa. Despeje em assadeira untada e 
enfarinhada com fubá ou maisena, ou qual-
quer farinha sem glúten. Ponha para assar 
em forno pré aquecido , em temperatura 
morna, não deve estar muito quente. E o 
resultado é maravilhoso, a massa é leve e 
muito fofinha.

Fontes: Sites SupraSoy e amor a gosto.

1 xícara açúcar mascavo
1/4 xícara água quente

Modo de Preparo
Coloque o açúcar mascavo em uma forma 
para pudim com furo no centro, leve ao fogo 
bem baixo e deixe o açúcar derreter.
Assim que estiver dourado, coloque a água 
quente com cuidado e mexa. Deixe des-
cansando enquanto coloca o pudim para 
bater.
Peneire todos os ovos e depois coloque-os 
ovos com o restante dos ingredientes no li-
quidificador e bata bem.
Despeje na forma e leve para assar em 
banho-maria por 1 hora no forno médio 
(preaquecido em 180º).
Leve à geladeira por pelo menos 4 horas 
para esfriar. Sirva a seguir.

Pão de Queijo sem Queijo 

Ingredientes
3 copos de batata doce cozida e amassada
2 copos de polvilho azedo
2 copos de polvilho doce

Até quem não tem alergia tem optado por ela, pois são muito saborosas.
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CONSULTORIA DE RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Queridos leitores, na coluna deste mês, quero apresentar a 
ABRH(Associação Brasileira de Recursos Humanos), na 
qual sou vice-presidente. Conheça o que estamos preparando 
para vocês, profissionais de RH e associados e participe.

O que é a ABRH? 
Associação Brasileira de Recursos Humanos é uma entidade 
sem fins lucrativos com o objetivo de disseminar o conhe-
cimento no mundo do trabalho, para desenvolver pessoas e 
organizações, influenciando na melhoria da condição social 
e econômica do país, além de ser uma fonte de referência em 
gestão de pessoas, ou seja, seu papel é ser representativa e 
influente, motivando e promovendo ações que estimulem a 
inclusão dos profissionais de RH ao conhecimento de novas 
técnicas e modelos de gestão estratégica.

O que a ABRH tem preparado para seus associados e co-
munidade de profissionais de RH? 
Ser Associado é participar de eventos, cursos e palestras que 
promovam o conhecimento com condições mais atrativas.

Há algum evento ou palestra preparada para o público de 
RH neste mês? 
 Sim no dia 10 de Julho próximo,  iremos receber no Hotel 
Plaza Florianópolis na Prainha no centro de Florianópolis a 
Filósofa, educadora, escritora e pesquisadora Dulce Maga-
lhães com a Palestra almoço A Ciência da Mudança, no qual 
será abordado campos de decisões, revisões internas, o mapa 

da vida, superação, performance e excelência, assuntos de 
cunho comportamental tão importantes para a formação de 
profissionais de RH.

Como os profissionais podem ter acesso a estes eventos?
Entrando em contato pelo fone (048) 32880052 na ABRH Re-
gional Florianópolis ou enviando um e-mail para secretaria@
abrhflorianopolis.org.br

Existem outras ações futuras da ABRH para o próximo 
mês?
Sim estaremos até o fechamento desta edi- 
ção divulgando o curso de Recrutamento e Seleção e uso de 
mídias sociais, ou seja capacitar profissionais para recruta-
mento nas redes sociais e no próximo mês também Técnicas 
de treinamento e desenvolvimento.

Confira as vagas em nosso site
cadastre seu CV no site ou

envie para recrutamento@workadvantage.com.br

Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.329 - Blc.B
Centro Comercial Campinas - S.José - SC

www.workadvantage.com.br

3241.9494
9654.3637

Conheça a ABRH 

lugar.lugar.lugar.

Eu não poderia de deixar de homenagear aos homens e mulheres 
que selecionam pessoas, pagam seus salários, fazem descontos em 
folhas de pagamento, que cuidam da saúde dos empregados tanto 
no físico como no emocional, pessoas que capacitam as outras, 
que mudam vidas através de orientação, ou de um feedback para 
melhorar o que não vai bem.
Gente que conecta o sonho do empresário com o sonhos das pes-
soas e faz acontecer.
Gente que defende com unhas e dentes a importância de uma 
liderança preparada para não colocar abaixo a motivação e as po-
tencialidades de suas equipes, mas que desenvolve estas lideran-
ças para abstrair o seu melhor e propor resultados.
Gente que ama o que faz, pois lidar com pessoas requer mais do 
conhecimento, habilidade de ser RH.
Ao longo de minha carreira, tenho relacionamento com muitos 
de nossos RHs e vejo no olho destes profissionais um brilho sem 
igual de orgulho pela profissão, Parabéns ilustres gestores de pes-
soas, parabéns também aos empresários que hoje sabem o valor 
da  gestão de pessoas e os resultados que esta área traz as suas 
empresas.
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

                 
Aberto de Segunda a Sábado

 das 17:00hs a 01:00h

 48.3372-1040
Aberto de Segunda a Sábado

 das 17:00hs a 01:00h

 48.3372-1040 Av. Altamiro Di Brenardi, 98 Lj. 02
Campinas - São José - SC

Av. Altamiro Di Brenardi, 98 Lj. 02
Campinas - São José - SC

COMBO 30
30 MINISANDUICHES

+REFRIGERANTE 2LTS

VARIEDADES
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o 
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#AdoroLivros
O guarda - Kiera Cass -O guarda é o segundo conto que 
se passa no universo criado por Kiera Cass, autora da 
trilogia A Seleção. Depois de conhecermos os verdadeiros 
pensamentos e inquietações de Maxon em O príncipe, 
agora temos um vislumbre das ideias e emoções do jovem 
Aspen, ex-namorado de America, que vai trabalhar como 
soldado no palácio durante o concurso.

A Filha do Pastor das Árvores – O Povo das Árvores – 
Vol 1- Gillian Summer - Com a morte da mãe, Keelie 
Heartwood, uma jovem de apenas quinze anos, é forçada 
a deixar sua adorada Califórnia para viver com o pai 
nômade no Festival da Renascença de Montanha Alta, no 
Colorado. Lá, coisas estranhas começam a acontecer — 
estranhas mas familiares. Keelie percebe que algumas 
pessoas do festival têm orelhas pontudas, incluindo o 
cavaleiro mais bonito do lugar, Lorde Sean do Bosque. 
Quando ela começa a ver seres estranhos e a se comunicar 
com árvores, descobre que existe um segredo a seu 
respeito e percebe que seu pai lhe deve explicações.”A 
Filha do Pastor das Árvores” é um romance mágico e 
instigante que prende o leitor do começo ao fim. Elogiado 
pela crítica e sucesso de vendas.

Apps para Android

 - Sons Engraçados Humor Brasil é um aplicativo 
recheado de arquivos de áudio para você se divertir com 
seus amigos, compartilhando o conteúdo através do 
WhatsApp. Além disso, é possível configurar cada som 
como toque de celular ou notificação. Com uma 
interface bonita e organizada e sons superatualizados, 
este app pode garantir boas risadas. Android 2.3+  
Grátis
 - Planilhas Google é um app indispensável. Com ele, 
você pode criar ou editar qualquer planilha, mesmo que 
ela tenha sido criada em outro aplicativo. O ponto mais 
interessante é o processo de registro automático, salvan-
do todo o conteúdo na nuvem para você assim que 
modificações forem realizadas. Mais um serviço oficial 
da Google para otimizar seu trabalho. Android 4.0+  
Grátis.
 - HabitBull - Habit Tracker não é somente mais um app 
de agenda. Sua intenção é ajudar você a se lembrar de 
ações que deveria praticar no dia a dia e também 
eliminar velhos e maus hábitos. Entre as suas opções, é 
possível receber notificações para horas de estudo e 
exercício, para tomar mais água e qualquer outro hábito 
que você deseja adicionar. Sua interface é inteligente e 
torna a utilização do aplicativo ainda mais funcional. 
Android 2.2+  Grátis

#AmoOoCinema!
Como Treinar o seu Dragão 2
Lançamento - 19/06/2014 
Gênero - Animação e Aventura

O Homem Duplicado - Suspense
Lançamento - 19/06/2014  

Transcendence - A Revolução
Lançamento - 19/06/2014
Gênero - Ficção e Suspense

Vizinhos - Comédia
Lançamento - 19/06/2014 

13º Distrito - Ação/Policial
Lançamento - 19/06/2014 

Top 5
Maroon 5 - Maps
Lana Del Rey - Shades Of Cool
Arctic Monkeys - Snap Out Of It
Enrique Iglesias - Bailando ft. Luan 
Santana
Ariana Grande - Problem ft. Iggy

jogos

Kart World Turbo Drift Race é 
mais um joguinho de corrida um dos 
melhores de hoje. Você vai embarcar 
a bordo dos karts mais loucos que já 
viu, em pistas recheadas de desafios 
e percursos incríveis, que ignoram 
totalmente as leis da física. Android 
2.0+  Grátis

Eu Sei. Neste jogo, você vai colocar 
à prova todo o seu conhecimento, 
desvendando as palavras correspon-
dentes à imagem que aparece na tela, 
com ilustrações que sugerem o tema. 
Para melhorar, o app está disponível 
por completo em português. Android 
2.2+  Grátis

 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com  www.jojonabalada.com.br

 CASACOS DE INVERNO! 
(HITS DA TEMPORADA)

O inverno tá aí e é época de se vestir quenti- 
nho e fazer do casaco o grande destaque 
da produção. Para você ficar devidamente 
aquecida e antenada , confira casacos de in-
verno que são sucesso nessa temporada.

BLAZER

Durante muito tempo o blazer foi conside-
rado uma peça muito séria, usada em looks 
sóbrios, típicos de executivas. Mas isso 
é coisa do passado! Hoje o blazer é super 
versátil e fundamental no closet. Fica lindo 
em produções mais descoladas junto com 
shortinhos, saias ou vestidos rodados!

BOMBER JACKET

O queridinho das fashionistas tem versões 
em diferentes tecidos e estampas e, por isso, 
pode ser usado em diferentes estilos. Mais 
desencanado, tipo jeans, camiseta e tênis ou 
super feminina de mini saia, blusa e salto. É 
só escolher!

CARDIGAN
Ele dá com quase tudo! O clássico basicão, 

mas não menos charmoso. Afinal, o que não 
faltam são opções fofas de estampas e cores 
de cardigans nas lojas por aí, né?!

PARKA

Estrela nos blogs de street style, ela imprime 
personalidade e atitude em qualquer look. 
Além de ser uma peça super democrática!

OVERCOAT

Com shape amplo, ele ascende o status de 
qualquer produção. Ótimo para aqueles 
dias gelados e preguiçosos que o que mais 
queremos é colocar um jeans e camiseta e 
não pensar em mais nada. O casaco resolve 
tudo!

SETE OITAVOS

Um clássico do inverno, o casaco sete oi-
tavos é mais sequinho na altura da cintura 
e vai alargando nos quadris. Fica perfeito 
combinado com vestido de tecido leve.
Agora é só esperar o friozinho chegar e 
aproveitar!

Fonte:http://superela.com/
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Cozinhas e Dormitórios

em até

1290,00R$ 

Sofá Planalto Almofadas Soltas 1,80m

1737,00R$ 

Sofá Garopaba 2,10m 
(assento retrátil e encosto articulado)

1348,00R$ 

Roupeiro 100%MDF 2 portas de 
correr c/ 1 espelho

a partir de

PATAS PRA QUE TE QUERO

Razões porque os cães coçam, lambem 
ou mordem compulsivamente

Os cães coçam, lambem ou mordem por uma 
grande variedade de razões, que vão de alergias, 
tédio até infestação de parasitas:
 

• Alergias. Quando a coceira do cão sai do con-
trole, frequentemente é resultado de alergias a 
comida ou agentes ambientais, incluindo mofo 
e pólen. Cães também desenvolvem uma irrita-
ção na pele chamada dermatite de contato quan-
do convivem com substâncias como pesticidas 
ou sabão.
 

• Tédio ou ansiedade. Assim como pessoas an-
siosas podem roer as unhas ou torcer os cabelos, 
os cães podem ter respostas físicas para distúr-
bios psicológicos também. Na verdade, alguns 
cães desenvolvem uma doença semelhante ao 
transtorno obsessivo compulsivo humano. Ele 
pode se manifestar como coceiras, lambidas ou 
mordidas que podem causar danos graves.
 

• Desequilíbrios hormonais. Se o corpo do 
seu cão não estiver produzindo hormônios da 
tiróide suficientes ou eliminando muito corti-

sol, infecções de pele podem ocorrer. Você pode 
notar manchas pequenas e vermelhas e seu cão 
pode coçar ou lamber como se estivesse inco-
modado por alergias.

• Dor. Ao tentar determinar por que seu cão 
está lambendo ou mordendo excessivamente, 
considere a possibilidade de que algo esteja 
causando desconforto físico. Por exemplo, se 
você reparar que seu cão morde a pata repeti-
damente, ele pode ter um espinho ou um pedaço 
de pedra preso na pata. Morder ou lamber com-
pulsivamente pode ser também uma reação a 
problemas ortopédicos, incluindo dor nas costas 
e displasia do quadril.
 
• Parasitas. Entre as causas mais comuns para 
a compulsão de lamber, morder ou coçar,estão 
pulgas , carrapatos, e ácaros. Embora os carra-
patos costumem ser visíveis a olho nu, as pulgas 
só são visíveis se houver grande infestação e os 
ácaros são microscópicos. Assim, não conclua 
que seu cão não sofre de parasitas só porque não 
pode vê-los.
 

Tratamento para a compulsão para coçar, 
lamber e mastigar

 
Por haver muitas razões para a compulsão do 
cão, verifique antes com o veterinário assim que 
reparar no problema. O veterinário vai ajudar a 
descobrir a causa do comportamento e determi-
nar o melhor plano de tratamento. Dependendo 
da causa, o tratamento pode incluir:
 

• Eliminação de parasitas. Há uma variedade 
de produtos para pulgas e carrapatos que seu 

veterinário pode recomendar. Além disso, se os 
problemas do seu cão são causados por pulgas, 
certifique-se de lavar a cama do seu cão e limpar 
tapetes e estofados regularmente para reduzir a 
tendência a reinfestação. Você também vai pre-
cisar tratar os outros animais da casa.
 

• Mudança alimentar. Se alergias alimentares 
estão causando coceiras no seu cão, a elimina-
ção de alimentos desencadeantes (como carne 
ou trigo) pode fazer uma enorme diferença. Seu 
veterinário irá recomendar uma dieta especial se 
parecer que este é o caso. A adição de suple-
mentos de ácidos graxos na alimentação diária 
de seu cão pode ajudar a resolver problemas de 
pele seca e manter os pelos saudáveis.
 

• Uso de medicações. Seu veterinário pode 
receitar medicações para tratar problemas de 
fundo contribuindo para a coceira persistente 
do cachorro. Além disso, o veterinário pode re-
comendar o uso de antibióticos, esteróides, ou 
produtos anti-coceira para tratar manchas exis-

tentes ou infecções da pele.
 

• Prevenindo o comportamento. Comporta-
mentos compulsivos podem causar sérios danos 
e afetar a qualidade de vida do seu cão, por isso 
é importante fazer o possível para impedi-lo de 
morder, lamber e coçar demais. Algumas ideias 
incluem o uso de sprays amargos para desen-
corajá-lo de lamber, coleiras especiais para im-
pedir o acesso as manchas vermelhas, ou man-
tê-lo por perto quando você estiver em casa.

• Lidando com ansiedade ou tédio. Em alguns 
casos, a compulsão se desenvolve como rea-
ção ao medo, stress ou estímulos inadequados. 
Para reduzir essa tendência, certifique-se de que 
ele receba bastante exercício, atenção e amor. 
Também pode ser útil treinar o cachorro para 
mastigar brinquedos e ossos para aliviar o stress 
como substituição ao comportamento compul-
sivo.

Fone: http://tudosobrecachorros.com.br

Angel e tP
Centro de Estética Animal

(48) 3094-7411 / 9655-5020
Rua Frei Hilário, 384 - Campinas - São José - SC
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 Rua Adhemar da silva, 1084, loja 6 - Kobrasol
São José - SC (em frente a Caixa Econômica)

Charles
 Colzani

Com
Bastidores

Charles
 Colzani

charlescolzani@hotmail.comComigo na foto a querida 
madrinha do Baile Comunitário 

de Debutantes de São José.  
Karla Mônica, na ocasião sendo 
homenageada pela equipe de 

organização.

Cintya Lentez,rodeada com o 
renomados cantores do Boi 

Garantido...Sebastião Jr e 
Israel Paulaim, de Parintins

A designer de bijuterias 
Marcia Gill, anda a mil, 

grandes novidades na linha 
infantil, desta vez carregando 

a marca Milia Criança.

Parabéns a querida Alice 
Porto...18 aninhos...agora 

juízo...

Mais um close de Tuane 
Martins, a garota certamente 

vai fazer muito sucesso.

Marcus De Lorenzi Cancelier, criador do 
blog Contos O�ciais de um O�cial, 

preparando a quinta edição do Bazar 
Bene�cente no próximo sábado, com o 
objetivo de arrecadar cobertores para 

famílias carentes.

A linda e elegante Sra. Marileia 
Heidershaidet em noite de 

festa... Também organizadora 
da Sexta Edição do Baile 

Comunitário de Debutantes...


