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Restaurante GrillRestaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC
(48) 9620-8452 / 8447-5900(48) 9620-8452 / 8447-5900

Buffet Livre

11,50
por pessoa

R$
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SAÚDE

Esses lanches têm entre 217 a 300 calorias e as quantidades podem variar conforme a necessidade de cada criança.

Confira algumas opções de lanches, uma para cada dia de aula, durante um mês!

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

200 ml de bebida à base 
de soja sabor chocolate
1 bisnaguinha com creme 
vegetal
1 banana maçã

180 ml de bebida láctea 
sabor pêssego
4 biscoitos tipo 
cream-cracker
1 ameixa vermelha

180 ml de bebida láctea 
sabor ameixa
2 fatias de pão de cenoura 
com requeijão
5 morangos 

200 ml de suco de soja 
com fruta
5 biscoitos tipo cookie de 
baunilha
1 nectarina

200 ml de chá de laranja 
(quente ou frio) 
4 biscoitos cream cracker 
de gergelim 
1 queijo processado 
5 morangos

1 garrafinha (80 ml) de leite 
fermentado
1 fatia pequena de bolo de 
laranja
1 pera

2 fatias de pão de centeio 
1 fatia de queijo minas
2 rodelas de tomate
1 kiwi

200 ml de suco natural 
de manga
1 bisnaguinha 
1 fatia de queijo branco 
1 maçã pequena

2 bisnaguinhas 
1 fatia de mussarela light
1 fatia de mamão picado 

1 caixinha de água de coco
2 fatias de pão de forma 
integral com patê de atum 
(atum+maionese)
1 maçã pequena

200 ml de bebida à base de 
soja sabor morango
5 biscoitos tipo cookie 
de cacau
1 banana maçã

200 ml de chá de limão com 
erva doce (quente ou frio)
1 fatia pequena de bolo 
de banana
1 laranja lima

180 ml de  bebida láctea 
sabor morango
3 biscoitos tipo cookie 
de aveia
1 porção de manga picada

2 fatias de pão de forma 
integral com creme vegetal 
e queijo mussarela light 
(1 fatia)
1 mexerica

200 ml de suco de soja 
com fruta
1 bisnaguinha 
com maionese
1 pera

200 ml de suco de soja 
com fruta
2 fatias de pão integral com 
geleia de fruta
1 fatia de melão cortada em 
cubinhos

1 caixinha de água de coco
4 biscoitos do tipo maisena 
1 queijo processado 
1 cacho pequeno de uva

2 fatias de pão de aveia 
com creme vegetal 
2 fatias de peito de peru
5 morangos

1 garrafinha (80 ml) de leite 
fermentado
1 pão francês integral 
1 fatia de queijo minas 
2 rodelas de tomate
1 maçã pequena

1 caixinha de água
de coco 
2 fatias de pão 
de forma integral
1 colher de sopa de patê 
de ricota temperada 
(ricota + tempero verde) 
1 fatia de melancia cortada 
em cubinhos

Marmita saudável para enxugar os quilinhos extras
Levar comida de casa ao trabalho, é uma ótima opção para quem procura emagrecer com saúde, 

além de  ajudar a economizar.

Paolla Oliveira já conquis-
tou o posto de atriz protago-
nista de novelas e, por isso, 
precisa se dedicar a cuidar 
ainda mais da beleza e da 
boa forma. Um dos segre-
dos da global para não des-
cuidar da silhueta é levar 
marmita para o Projac nos 
dias em que não consegue 
comer em casa. Isso a ajuda 
a seguir à risca a dieta que 
lhe garante corpo escultural. 

O Cardápio de marmita 
saudável foi elaborado pela 
nutricionista Renata Queiroz 

Lanche saudável para estudar e brincar na volta as aulas
Na volta às aulas, os pequenos precisam de 
bastante combustível para estudar, brincar 
e se desenvolver. Por isso, o lanche na esc-

ola é fundamental para o desenvolvimento 
infantil. Na hora de arrumar o lanche, não 
se esqueça de escolher alimentos nutritivos 

Cardápio de marmita saudável para Paola Oliveira seguir ao longo da semana e enxugar os quilinhos extras.
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CNPJ: 05.383.587/0001-89
R. Jacob Ferreira de Melo, 769 
Forquilhinhas - São José - SC

CEP. 88107-705
Fone: (48) 3247-9289 / 8490-0621
jornalcomunidadesc@gmail.com
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A Banana pode ser considerada a 
fruta mais consumida no mundo.
A Banana é conhecida por fornecer 
energia instantânea. Ele fornece 90 
calorias por 100 gramas do seu con-
sumo. É uma das principais fontes 
de hidratos de carbono e de açúcar. 
A Banana também é rico em fibras 
dietéticas e contém uma pequena 
quantidade de gordura e de proteí-
na. Além das vitaminas e minerais, 
como a Vitamina A, Vitamina C, 
vitamina B, Ferro, Magnésio, Po-
tássio, Manganês, Zinco e Fluoreto. 
 
A Banana Reduz a Pressão Arterial: 
A Banana é uma importante fonte 
de Potássio, que é conhecido por 
reduzir a pressão arterial. Isso ajuda 
a contrabalançar os efeitos do sódio 
no corpo. O Teor de potássio na Ba-
nana é cerca de 500 mg enquanto 
que ele contém apenas 1 mg de 
sódio. O potássio ajuda a controlar 
a quantidade de fluido no corpo, e 
também ajuda a manter o equilíbrio 
delicado entre o sódio e o potássio. 
 
A Banana é útil na manutenção do 
peso e deve ser consumido por pes-
soas que querem manter a forma. A 
Banana é pobre em calorias e tem 
baixo índice glicêmico. Além disso, 
a Banana mantém a pessoa sacia-
da, pois é rica em fibra alimentar. 
Fonte: saudedica.com.br

Segunda-feira: Salada (alface, tomate 
e cenoura ralada) + brócolis refogado + 
arroz integral + feijão preto + 1 peito de 
frango grelhado.

Terça-feira: salada (alface, rúcula e to-
mate) + chuchu no vapor + 1 porção de 
batata sauté + 1 porção de arroz integral 
+ 1 pedaço de filé de peixe assado no 
forno.

para seus filhos. Frutas, cereais, vegetais, 
leite e derivados não podem faltar.

Benefícos da 
Banana para a 

saúde

Quarta-feira: salada (alface, 
rúcula, agrião, tomate, cenou-
ra, pepino e palmito) + arroz 
integral sete cereais + feijão 
+ frango xadrez feito ape-
nas com pimentão, brócolis, 
couve flor e cebola.

Quinta-feira: salada (alface, 
tomate e cenoura picada) 
+ arroz integral + lentilha 
+ abobrinha recheada com 
carne moída.

Sexta-feira: salada (alface, 
rúcula, tomate, pepino, pal-
mito) + cenoura no vapor + 
arroz integral sete cereais + 

omelete (com queijo branco e peito de 
peru).
 
Fonte: bolsademulher.com.br
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 Operações aritméticas com 
velocidade e precisão.

 Capacidade de 
concentração e atenção.

benefícios
para toda a vida

2015

 Criatividade e capacidade de 
visualização.

 Capacidade de escuta e habilidade 
para observação.

 Memória fotográfica e orientação 
espacial.

 Autoconfiança.

 Habilidades analíticas.

M E N T A L A R I T H M E T I C
desenvolvimento 

mental para crianças 

MATRÍCULAS ABERTAS!
www.alohamabrasil.com.br

Tel. 3034-2244

siga-nos em:Rua Brasilpinho, 330
Kobrasol, São José

Chuvas causaram transtornos no final de semana

A chuva que caiu no final de semana na 
Grande Florianópolis foi maior que o 
esperado para o mês inteiro.
Várias regiões foram atingidas, a Br 
101 chegou a ser fechada,  devido o a-
lagamento da pista na altura do CEASA 
em São José - SC, os transtornos foram 
grandes...
 
Em São José as equipes da Prefeitura 
estavam na rua para atender a popu-
lação.

Em virtude das fortes chuvas na noite 
de sexta-feira (13), as equipes da Secre- 
taria de Infraestrutura, da Defesa Ci-
vil de São José e da Guarda Municipal 
estão trabalhando no atendimento à 
população e às famílias atingidas pela 
enxurrada. Durante toda a madrugada, 
a prefeita Adeliana Dal Pont coordenou 

os trabalhos junto com o vice-prefeito, 
José Natal Pereira, e o diretor da Defe-
sa Civil de São José, coronel Fernando 
da Silva Cajueiro.
“Em um momento como este, toda a 

estrutura da administração municipal 
está preparada para atender à popula-
ção, tanto na prevenção quanto no aten-
dimento a desabrigados e aqueles que 
vivem em áreas de risco”, destacou o 

vice-prefeito. Ele explica que o mu-
nicípio já estava preparado para alojar 
desabrigados, porém, não foi preciso.
O trabalho preventivo, com a manuten-
ção e a limpeza de rios e valas, contri-
buiu para que a água escoasse para os 
leitos dos rios assim que a chuva di-
minui. “Não tivemos muito danos na 
cidade, mas temos situações pontuais 
que estão sendo monitoradas e as pes-
soas estão orientadas para os riscos de 
deslizamentos”, destaca o coronel Ca-
jueiro.
As equipes atuam, ainda, para identifi-
car áreas de risco e auxiliar em caso de 
necessidade. 

Diante de qualquer
 emergência ligue para 199 

(Defesa Civil de São José) ou 
153 (Guarda Municipal). 

O vice-prefeito, José Natal Pereira, foi as ruas com a equipe da Secretaria da Infraestrutura.
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SÃO JOSÉ

O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI

Educação Infantil

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência  e Tecnologia 
está colhendo resultados positivos 

pelo trabalho sério que vem 
realizando 

São José ocupou posição de destaque na 
geração de empregos entre os 10 maio-
res municípios de Santa Catarina, de 
acordo com o Ministério do Trabalho. 
No segundo semestre de 2014, a cidade 
ocupou o 1º lugar em contratações, 
com mais de 34 mil novas admissões. 
Os números representam também o es-
forço da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia para 
gerar mais oportunidades.
“Estamos vencendo as dificuldades e 
crescendo em meio a crise nacional, que 
apontou um déficit de mais de 340 mil 
postos de trabalho. Só em Santa Cata-
rina, tivemos uma redução de  11 mil 
vagas de emprego.  Os resultados posi-
tivos são oriundos do trabalho sério e 

consistente que estamos desenvolvendo 
em nosso município”, considerou o se-
cretário de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia de São José, 
Fernando Souza.
No saldo total, que contabiliza contrata-
ções e demissões, o município ocupou o 
segundo lugar entre os maiores de Santa 
Catarina, com um saldo positivo de 572 
novas vagas de trabalho.
Entre as iniciativas de maior sucesso, 
está a realização do Feirão do Emprego 
que só na última edição, em dezembro, 
ofereceu cerca de 3 mil novas vagas. O 
evento foi organizado pela Prefeitura de 
São José em parceira com empresa e en-
tidades da região.

São José é destaque na geração de empregos em Santa Catarina, de acordo 
com o Ministério do Trabalho, a cidade ocupou o primeiro lugar em contrata-
ções.

Fo
to

: D
an

ie
l P

er
ei

ra
 –

 S
ec

om
/P

M
SJ

Meia Maratona Cidade de São José 
vai ser em Maio

Em sua terceira edição, evento cresce e espera mais de mil atletas nas 
ruas de São José (SC)

Ao longo dos últimos anos a cidade 
de São José passou a ganhar força no 
cenário esportivo com a organização de 
grandes eventos no município. Exemplo 
disso é a Meia Maratona Cidade de São 
José. Em sua terceira edição, a prova 
consolida-se como uma das principais 
corridas de rua do Sul do Brasil e para 
a edição de 2015 promete grandes novi-
dades.
Mais de mil atletas são esperados nas 
ruas josefenses no dia 24 de maio, data 
da prova. Com organização da Sports 
Run Eventos e do Grupo Novocom, a 
Meia Maratona terá largada na Ave-
nida Beira-Mar de São José, próximo 
ao Centro Multiuso. Além dos tradicio-
nais 21km, os corredores poderão optar 
pelas distâncias de 5km e 10km.
E os interessados já podem garantir a 
vaga na prova. O primeiro lote de in-
scrições já está disponível no site http://
sportsrun.com.br/meia-maratona-sao-
jose/. Os valores são de R$ 75,00 (seten-

ta e cinco reais) para a Meia Maratona 
(21km) e R$ 65,00 (sessenta e cinco 
reais) para as provas de 5km e 10km, 
até o dia 10 de março.
Mostrando o crescimento da prova, a 
organização anunciou que nessa ed-
ição haverá uma premiação em dinheiro 
para os campeões. Serão distribuídos 
R$11.000,00 em dinheiro para os cinco 
primeiros colocados na Meia Maratona 
(Masculino e Feminino). Além disso, 
serão premiados os três primeiros de 
cada categoria na Meia Maratona, além 
dos cinco primeiros nas distâncias de 
5km e 10km.

III Meia Maratona 
Cidade de São José

Data: 24/05/2011 Local: Avenida 
Beira-Mar, em São José. 

Largada: 07h30, ao lado do Centro 
Multiuso

Categorias: 21km, 10km e 5km
Inscrições: www.sportsrun.com.br
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Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Higiene • Limpeza • Descartáveis
Utilidades Domésticas

e Muito mais....

48 3241.2000
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Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69
Rua do Iano, 148 - Barreiros - São José - SC - CEP. 88117-850

3346-8807 • 8400-493848

Arlam Pereira Souza
Contador

www.excon.net.br
expressocon@terra.com.br

Organização e eficiência nas 
metas da Secretaria Municipal de 

Educação para 2015

A Secretaria Municipal de Educação de 
São José, comprometida com o ano letivo 
de 2015, está buscando todas as possibi-
lidades para garantir a eficiência dos tra-
balhos nas unidades escolares, partindo 
do princípio que a área administrativa / 
pedagógica da Secretaria deve andar de 
mãos dadas para que as metas possam ser 
alcançadas.
No dia 08 de fevereiro, reuniram-se os di-
retores da educação infantil e no dia 09, 
diretores e equipe pedagógica das Uni-
dades Escolares do Ensino Fundamental 
e Coordenadores de EJA, no Anfiteatro da 
Secretaria, onde discutiram as diretrizes 
dos trabalhos e ações norteadoras para o 
ano de 2015.
Inicialmente, discutiu-se sobre a parte 
física das unidades, como organização e 
manutenção, ampliações e reformas, esta-
belecendo metas para que no dia dezoito 
os alunos sejam recebidos em ambiente 
acolhedor.
Na sequencia, foram abordados aspectos 
pedagógicos sobre calendário escolar; 
programa Escola e Família; prova São 
José, que tem o objetivo diagnosticar o 
desempenho do ensino e aprendizagem; 

continuidade do PNAIC (Pacto Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa); aten-
dimento das Escolas Ambientais aos alu-
nos da rede; cronograma de formação de 
professores; hora atividade; atendimento 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
nas modalidades presencial, à distância e 
exames; diversidade étnico-racial e gêne-
ro, em parceria com a UDESC – NEAB 
e o sistema de trabalho do departamento 
de educação especial. Foi apresentada 
também uma parceria com a USJ (Uni-
versidade de São José), visando realizar 
avaliação e intervenção no atendimento 
às crianças com dificuldade de aprendiza-
gem.
A Diretora de Ensino da Secretaria, Lil-
ian Sandin Boeing enfatiza que o êxito 
das ações propostas durante a reunião 
dependerá do empenho e dedicação de 
todos os envolvidos no processo, tanto 
nas Unidades Escolares, quanto nos dife-
rentes setores da Secretaria Municipal de 
Educação e completa: o desempenho e o 
comprometimento de cada profissional 
são fundamentais para que se obtenha a 
eficiência e a eficácia almejada para 2015.
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Aulas da rede municipal de São 
José começam dia 18 de fevereiro

A Secretaria de Educação de São José 
está alinhada para receber os 25.075 mil 
alunos matriculados para este ano letivo. 
As aulas começarão na quarta-feira (18), 
no período da tarde, e no dia seguinte, as 
atividades seguirão normal para os dois 
turnos. Atualmente, a rede municipal in-
tegra 23 escolas, 30 centros de educação 
infantil, oito escolas profissionais e 15 
pólos de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).
Para definir as linhas de trabalho, diretores 
e equipe pedagógica da educação infantil, 
ensino fundamental e coordenadores de 
EJA participaram de uma reunião, nos 
dias 8 e 9 de fevereiro. Os profissionais 
discutiram as diretrizes dos trabalhos e 

ações norteadoras deste ano, destacando a 
necessidade de reforçar a “organização e 
eficiência” dentro das unidades de ensino.
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Posto de combustível de São José 
recebe notificação ambiental

A cerca de um ano, a Fundação Municipal 
do Meio Ambiente tem acompanhado um 
possível vazamento de gasolina em um 
posto de combustível localizado na Ave-
nida Presidente Kennedy, em Campinas. 
Para impedir que o problema se estenda, 
o local foi notificado, na tarde desta sexta-
feira (13).
De acordo com a notificação, o propri-
etário tem 15 dias para continuar operan-
do, prazo suficiente para esgotamento do 

tanque.  O documento diz ainda, que fica 
terminantemente proibida a reposição de 
combustível no período.
Segundo o superintendente da Funda-
ção Municipal do Meio Ambiente, Edu-
ardo Bastos, ao fim destas duas semanas, 
haverá nova vistoria. “Nos reuniremos 
novamente com o proprietário, para vis-
toriar a real situação do estabelecimento e 
exigirmos a tomada das providências ne-
cessárias para resolver o problema ou in-
terditar o local, caso seja necessário”, ex-
plicou. O diretor da Defesa Civil de São 
José, coronel Fernando da Silva Cajueiro 
está acompanhando a ação efetivamente e 
destaca que a preocupação não é apenas 
com as questões ambientais. “Se há vaza-
mento, há poluição do solo e não sabemos 
até onde o subsolo pode estar encharcado 
de óleo. Além disso, o posto está localiza-
do em área urbana, cercado por empresas 
e residências”, pontuou. A nova vistoria 
acontecerá no dia 27 de fevereiro.

A ação foi conjunta entre a Fundação Municipal do Meio 
Ambiente, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do mu-
nicípio Foto: Daniel Pereira - Secom/PMSJ

R$ 130,00
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O Baile Municipal de São José  na quinta-feira (12), no Clube 
1° de Junho. Como ocorre tradicionalmente, há mais de 30 

anos, um concurso de fantasia abriu o evento que seguiu com 
um show da Banda Stagium 10.

Na sexta-feira (13), o Centro de Atenção à Terceira Idade 
(CATI) recebeu os idosos para o baile de Carnaval. O evento 

faz parte da programação #ZéFolia2015 . Além da música, dos 
confetes e serpentinas, uma equipe da Secretaria Municipal de 
Assistência Social trabalhou para oferecer um ambiente alegre 

e diferenciado para eles.

Fabiano Marques com a 
foliã Dalva Spcker, de 82 

anos, no carnaval dos idosos 
do CATI de São José.

Orvino e Adeliana

Baile 1° de Junho

Marcelo Muller e Equipe 

Toninho e Mário Marcondes

Baile Municipal de São José 
Andrézinho e Erico

Carnaval do CATI

A FUTSAMBA  brilhou na avenida... 
Nem a chuva atrapalhou o espetáculo.Fotos baile Municipal de São José 

Baile Municipal de São José 

Baile Municipal de São José 

Baile Municipal de São José 
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FLORIANÓPOLIS

Florianópolis reduz burocracia
 para alvarás sanitários

A Vigilância Sanitária de Florianópolis cri-
ou uma ferramenta que irá, até o fim do ano, 
ajudar na qualificação e agilidade nos pro-
cessos de liberação dos alvarás sanitários. 
A intenção é reduzir em pelo menos 50% o 
tempo médio de espera para a regularização 
dos estabelecimentos.
Para isso, está sendo implantada a autoins-
peção sanitária, que diminui a demanda por 
vistorias presenciais nos lugares onde há 
menor risco sanitário. A mudança permite 
mais fiscalização em estabelecimentos com 
maior risco, educação sanitária e mais agili-
dade no atendimento de denúncias.
“Temos o desafio de fiscalizar as atividades 
de alto risco sanitário e atender, ao mesmo 
tempo, todas as demais atividades ligadas 
à proteção à saúde da população, emissão 
de documentos e regularização de estabe-
lecimentos. Isso nos levou a criar essa fer-
ramenta que irá melhorar a qualidade e a 
agilidade do serviço final”, afirma Artur 
Amorim Filho, gerente de Vigilância Sani-

tária de Florianópolis.
Foram elaborados mais de 200 roteiros de 
autoinspeção sanitária para cada atividade 
regulada, com a participação de todos os 
fiscais da prefeitura. Com a nova regra, o 
proprietário ou responsável técnico pela 
empresa deve apresentar o roteiro específico 
para seu ramo de atividade, disponível no 
site da Vigilância Sanitária, preenchido e as-
sinado no momento de abertura de processo 
de concessão de alvará sanitário.
“Antes mesmo de receber vistoria da fiscali-
zação, o proprietário já sabe quais são as 
exigências para o desenvolvimento da ativi-
dade em seu segmento”, diz Amorim Filho. 
A partir do segundo alvará a ser concedido 
para o mesmo estabelecimento a licença 
poderá ser concedida a partir de inspeção 
sanitária documental, diminuindo o prazo 
para regularização da empresa.

Fonte:  Assessoria de Comunicação Secre-
taria Municipal de Saúde

Fatma lança aplicativo 
de balneabilidade para 

celulares e tablets

Os banhistas que planejam ir à praia no 
feriadão de carnaval vão contar com uma 
novidade sobre a análise das praias: a quali-
dade da água poderá ser acessada através do 
celular ou tablet. A Fatma lança nesta sexta-
feira, 13 de fevereiro, um aplicativo mobile 
para plataforma android que trará informa-
ções da balneabilidade de 199 pontos do 
litoral catarinense.
Os pontos do litoral analisados pelo labo-
ratório da Fatma estão marcados em um 
mapa com bandeira vermelha ou verde, 
como já acontece no site da Fundação. Ao 
clicar na bandeira, o usuário poderá, tam-
bém, saber o resultado das últimas cinco 
análises, além da data de cada coleta e a 
temperatura da água.
O aplicativo também dispõe de informações 
de cada praia, localização e previsão do 
tempo. “É um aplicativo completo, que ofe-

rece informações importantes para a saúde 
das pessoas, como a balneabilidade, mas 
também dados para os turistas se localiza-
rem”, ressalta Paulo Freitas, presidente em 
exercício da Fatma.
Para baixar o aplicativo, basta acessar o site: 
www.fatma.sc.gov.br

O Lançamento e apresentação do aplicativo 
de balneabilidade da Fatma foi na Sexta-
feira, 13 de fevereiro de 2015.

Além da balneabilidade, aplicativo também informa previsão do tempo e 
informações de cada praia, como a localização

Câmara Municipal de Florianópolis 
mantém veto do Prefeito e o IPTU 

pode ter aumento de até 50%

Os vereadores da Câmara Municipal de Flo-
rianópolis votaram na tarde de quinta-feira, 
11 de fevereiro, a favor do veto do pre-
feito César Souza Junior ao Projeto de Lei 
Complementar nº 1.390/2014 que suspendia 
o aumento de IPTU e ITBI para 2015. Ao 
total, nove vereadores votaram para manter 
o veto, sete para derrubar e sete abstiveram-
se. Para o veto ser derrubado, de acordo 
com Regimento Interno da Casa, precisaria 
receber doze votos contrários.
Desta forma, passa a valer o Projeto de Lei 
nº 480/2013, encaminhado pelo Executivo 

e aprovado pela Câmara em dezembro do 
referido ano, que atualiza a Planta Genérica 
de Valores e reajusta a alíquota do ITBI de 
0,5% (para quem adquire o primeiro imóvel 
pelo Sistema Financeiro de Habitação) e 2% 
(para as demais transmissões) para 3% em 
todos os casos. Já o IPTU, de acordo com 
decisão judicial, pode ter aumento de até 
50%. O projeto propõe ainda a criação do 
IPTU Social que vai beneficiar centenas de 
famílias carentes da cidade.

Fonte: http://www.cmf.sc.gov.br/

Ao total, nove vereadores votaram para manter o veto, sete para derrubar e sete abstiveram-se.
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A prevenção é a única
 arma contra a dengue

Situação inédita em Santa Catarina
Este é o primeiro ano em que o estado 
apresenta mais casos de contaminação 
da dengue dentro de Santa Catarina do 
que os chamados importados, em que 
a pessoa contrai a doença em outro es-
tado. Períodos de calor intenso, com 
chuva no final da tarde, e água parada 
contribuem para o aumento no número 
de focos do mosquito. Isso porque es-
sas são boas condições de reprodução 

da espécie. A melhor forma de se evi-
tar a dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais propícios para 
a criação do mosquito transmissor da 
doença. Para isso, é importante não acu-
mular água em latas, embalagens, copos 
plásticos, tampinhas de refrigerantes, 
pneus velhos, vasinhos de plantas, jar-
ros de flores, garrafas, caixas d´água, 
tambores, latões, cisternas, sacos plásti-
cos e lixeiras, entre outros.
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Angela Albino é a 
nova Secretária de 
Estado da Assistên-
cia Social, Trabalho 
e Habitação de SC

A secretaria de Estado de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação (SST) tem 
nova titular. A ex-deputada estadual e su-
plente de deputada federal Angela Albino 
(PCdoB) foi empossada no dia  (9) pelos 
secretários da Casa Civil, Nelson Serpa, e 
do Planejamento, Murilo Flores.
Após assinar o ato de posse e receber o 
bottom do Governo do Estado, Angela 
falou pela primeira vez como secretária 
sobre a nova missão:
- “Vou valorizar o diálogo com os movi-
mentos sociais, mas também com setores 
produtivos, tão importantes para o desen-
volvimento estadual”.
Fonte: Página Angela Albino

O primeiro discurso 
do Senador  Dário 

Berger na tribuna do 
Senado Federal

Dário fez seu primeiro discurso na tribuna 
do Senado Federal, na quinta-feira (12). 
Durante seu pronunciamento, fez questão 
de registrar que se sente profundamente 
honrado e sensibilizado pela desafiadora 
missão de representar o seu Estado, Santa 
Catarina, na mais alta corte legislativa 
do país. Sua experiência como vereador 
e presidente de Câmara Municipal, suas 
eleições e reeleições, em São José e Flori-
anópolis, foram a escola que lhe preparou 
para esse desafio que vive hoje. Dário re-
saltou que esta no Senado para trabalhar 
muito, buscar harmonia, construir pontes 
e parcerias, vencer barreiras e superar 
obstáculos. Finalizou dizendo que os Ci-
dadãos catarinenses, podem contar comi-
go e vamos em frente. 
Fonte: Página Dário Berger

Deglaber Goulart é o novo 
secretário do Continente

rias para o Continente. Em 2012 Degla-
ber se elegeu mais uma vez vereador de 
Florianópolis. Deglaber,  disse que terá 
muito trabalho pela frente, mas não faltará 
determinação e empenho para resolver os 
diversos problemas que o Continente en-
frenta atualmente.                   Fonte:CMF

Deglaber Goulart vai assumir a Secretaria 
do Continente, a posse foi marcada para 
o dia 23. 
No ano 2000 concorreu a Vereador de 
Florianópolis, pelo partido PPS, o qual 
não alcançou a vaga apenas por causa da 
legenda. Mas Deglaber não desaminou. 
Continuou seu trabalho concorrendo no-
vamente ao cargo de Vereador em 2004. 
Foi o segundo vereador mais votado do 
continente pelo PSDB. Em 2008 Deglaber 
foi considerado o Vereador mais atuante 
da Câmara de Vereadores da Capital.
No dia 02 de março do ano de 2009 De-
glaber assumiu a Secretaria Municipal 
do Continente. Passo que considerou de 

Educação a Distância
de Educação à Distância de Santa Cata-
rina. Particularmente, falamos sobre a 
situação dos alunos da UniCesumar, que 
conta com aproximadamente 5 mil estu-
dantes matriculados em nosso Estado e 
teve o pedido de inscrição para a referida 
bolsa indeferido pela Secretaria Estadual 
de Educação. O secretário, assim como a 
gerente de Políticas e Programas de Edu-
cação Superior, professora Edir Seemund, 
vão analisar o parecer e tentar buscar uma 
solução de inclusão desses alunos no ar-
tigo. Mario disse continuar atento a essa 
questão e as demais que envolvam a Edu-
cação à Distância e toda forma de ensino, 
essa é uma das bandeiras do seu mandato.

Mario Marcondes,  juntamente com o 
presidente da Associação Catarinense 
de Educação à Distância, Luciano For-
mighieri, estive no dia 12 de Fevereiro 
com o secretário de Estado da Educa-
ção, Eduardo Deschamps, para tratar da 
situação das bolsas de estudo do Artigo 
170 destinadas aos alunos da modalidade 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Divulgação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

grande importân-
cia na sua trajetória, 
pois assim conse-
guiu ficar mais perto 
da comunidade onde 
reside, solucionando 
problemas da região 
e buscando melho-

SANTA CATARINA
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 Estado de Santa Catarina - Ano III - Edição 38- Setembro 2014

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Como vender mais em tempos difíceis
O Brasil está em crise! Corrupção, ret-
ração dos investimentos externos, em-
presas quebrando, industrias demitin-
do e juros altíssimos. No entanto, 
cada empresário ou líder empresarial 
precisa pensar na crise como fazem 
os chineses: crise é oportunidade ver-
sus risco, significa esta palavra no seu 
ideograma.
Vender do modo que vendíamos há 10 
anos, será chave do seu fracasso. O 
mercado muda, dia-a-dia e os vende-
dores não acompanham, não são trein-
ados, não aprendem novos meios para 
conquistar e manter seus clientes. Na 
venda varejo, a rotatividade é muito 
alta e o líder ou empresário não vê o 
quanto ele perde com isso. Nas vendas 
corporativas, que tem um ciclo e um 
grau de especialização técnica maior, 
muito se investe em conhecimento de 
produto e pouco em preparação com-
portamental e estratégico do vendedor. 
Sem vendas, a empresa pára, os ser-
viços cessam e a indústria quebra.
Independentemente do segmento de 
sua empresa, porte, ramos ou fatura-
mento, são os vendedores que pre-
cisam de mais atenção na crise. Eles 
vão à luta, dão as caras nos clientes e 
fazem (quando preparados para isso), 
o cliente sentir o senso de urgência em 
comprar. Isso se faz com propostas 
de valor, não de “precinho e prazão”. 

Vender concedendo descontos é agre-
dir diretamente o lucro ou margem de 
contribuição. Vivemos hoje a era das 
vendas consultivas e dos vendedores 
empreendedores, que são consultores 
de clientes e sentem-se donos do 
negócio onde atuam. O vendedor não 
pode esquecer jamais sua missão: que 
é vender, não ser um auxiliar de com-
prador. Quem sabe vender, normal-
mente, cria discursos novos, enumera 
novidades para despertar atenção dos 
clientes, sabe usar a técnica de nego-
ciação poderosa de falar em ganhos 
para o cliente, sempre que surge uma 
objeção a preço.
O cliente paga mais, compra mais, 
quer sempre mais quando tem a sua 
frente um vendedor que tem um algo 
mais. Ofertas, promoções, propostas 

de valor são apenas parte da venda. 
o principal é o relacionamento e nív-
el de confiança que o vendedor pode 
construir. Por isso, se você não treina 
seu time de vendas no lado técnico e 
comportamental, terá cada vez menos 
clientes no seu fluxo de oportunidades 
e cada dia mais, o desconto sendo a 
sua única arma competitiva. Pare de 
dar descontos, de vender como no 
passado! Crie campeões de vendas in-
vestindo no time que traz o resultado 
e o lucro para sua empresa. Sucesso e 
Inteligência em Vendas!!!

Marcelo Ortega
Palestrante internacional em vendas e liderança 
gerencial – autor dos best sellers – Sucesso em 
Vendas e Inteligência em Vendas – Ed. Saraiva 

– facebook: /palestrantedevendas

Prezados leitores,
 
Efetivamente o ano de 2015 
está começando agora após o 
carnaval, agora sim as pessoas 
vão começar a pensar e agir de 
acordo com a realidade nacional 
e irão constatar que a inflação 
chegou, a crise está em cresci-
mento, a corrupção e o PT em 
alta, porém precisamos entender 
as mudanças e não temer as mu-
danças, mais do que nunca você 
e sua equipe de vendas precisam 
estar afinados com a nova reali-
dade brasileira, pois agora não 
adianta reclamar, temos que 
agir e crescer neste momento de 
dificuldade, ok.
 
É com muito orgulho e satisfa-
ção que publico um texto do meu 
amigo e super palestrante MAR-
CELO ORTEGA, considerado 
um dos melhores profissionais 
na área de Vendas no Brasil...
uma boa leitura a todos!

David Fadel
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Unidade Kobrasol
Educação Infantil

R. Antônio Scherer, 453
Kobrasol - S. José - SC

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.
Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC
(48) 3241-9999

Matrículas abertas!!!

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 333,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

um estudo eficaz
independente para

o seu filho!
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Criatividade na hora de 
escrever o seu currículo

Prezado Leitor, como todos sabem 
atuo no segmento de recursos humanos 
a exatos 29 anos, sem revelar minha 
idade, comecei muito cedo aos 14 na 
recepção de uma agência de empregos 
(nome dado as empresas de recruta-
mento na época).
Neste 29 anos li milhares de currículos, 
entrevistei muitas pessoas, empreguei 
outras tantas e mudei vidas por meio 
das indicações aos clientes, sinto-me 
gratificada por esta missão de vida que 
é o meu trabalho, mas hoje não vamos 
falar de mim e sim sobre um currículo 
que recebi neste mês que foi alvo de es-
tudo entre minha equipe, em especial 
pela criatividade de seu autor.
Tive a autorização do candidato Marlon 
Marcus da Silva, estudante do curso de 
Publicidade e Propaganda da Estácio 

de Sá, de resumir em poucas palavras 
esta experiência, ele encaminhou seu 
currículo em formato de briefing, ou 
seja, como se ele próprio fosse um de-
talhamento de produto, apontando seu 
seus pontos fortes, pontos de melho-
ria, seus objetivos, com muito humor 

e altamente criativo, identificando 
seu público alvo que são empresas de 
publicidade e propaganda, claro que o 
curso do Marlon está aguçando a sua 
criatividade, mas abriu portas para uma 
entrevista.
No momento da entrevista tudo que li 

estava evidente, sua determinação para 
ser inserido no mercado de trabalho, a 
vontade de aprender e estar disponível, 
colocando o tempo todo a sua flexibili-
dade tanto em horário quanto ao perfil 
da empresa, ele almeja a publicidade, 
mas não fecha as portas para novas 
oportunidades.
O que eu quero com esta matéria é 
mostrar aos jovens, que mesmo sem 
experiência, o mercado abre as portas 
para pessoas que se destacam, para 
isso a primeira forma de se mostrar é 
por meio do seu currículo, mas o dife-
rencial será sua forma de ver a vida e 
o trabalho no momento da entrevista, 
o quanto você pode fazer a diferença 
em uma empresa por meio de suas po-
tencialidades é o que o mercado bus-
ca, então vá em frente, coloque seus 
atributos e diferenciais tanto no papel 
como no momento da entrevista, será 
sem dúvida o grande segredo para o 
primeiro emprego.
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www.escritop.com.br
3372-5515 • 3372-545548

Rua Koesa, 430 - Sl.01 - Kobrasol - São José - SC
88102-310 - e-mail: contato@escritop.com.br

Seu sucesso é o nosso maior objetivo.
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VARIEDADES

Moda outono/inverno 2015
Botas - Falando nos detalhes, as botas 
de cano alto e médio também estão presen-
tes para dar um charme retrô no modelito 
de Outono inverno 2015. Muitas marcas 
complementaram as peças em jeans ou de 
veludo com o calçado, que apareceu em 
peso nos desfiles: botas e mais botas. In-
vista em tons pastéis, escuros ou textur-
izados. 

Brilho metalizado - Mais uma 
lembrança de que o estilo dos anos 60 
está em alta é a presença do brilho me-
talizado nos modelos exibidos durante os 
desfiles de moda. Detalhes em dourado, 
prateado ou demais cores metalizadas, 
tanto em vestidos e acessórios, quanto 
nos calçados. Com essa dica é possível 
dar mais destaque para o seu visual, prin-
cipalmente em eventos noturnos.

Decotes
Pelo jeito aquele detalhe feminino que dei- 
xa a roupa mais sensual será ampliado. 
Durante os desfiles de moda, como São 
Paulo Fashion Week, os decotes longos 
foram destaques de diversasboutiques 
famosas. A ideia é marcar as peças com 
um corte mais comprido na vertical. Além 
de quebrar a seriedade dos vestidos mais 
longos, o modelo fica bem elegante quan-
do combinado com tecidos mais fluidos, 
como cetim ou seda.

Jeans - O popular jeans também en-
tra em cena: vestidos, jaquetas, blusas e 
calças serão bem-vindas durante as esta-
ções de Outono inverno. Além de mostrar 
um estilo mais despojado e esportivo, a 
tendência promete ser bem interessante, 
principalmente para os países mais quen-
tes como o Brasil. 
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Capas e Casacos - Os casacos, as-
sim como as capas, também descem um 
pouquinho e aparecem em comprimentos 
longos, mais abaixo do clássico ¾ que já 
estamos acostumadas, e em vários tecidos 
e texturas.

Golas - Nada melhor para se proteger 
do frio do que usar uma boa gola alta, prin-
cipalmente nos dias mais úmidos. Portan-
to vale investir em casacos ou blusas com 
aquela gola ao entorno do pescoço, mais 
macia e confortável. O detalhe é elegante 
e serve como uma boa opção para quem 
não gosta deecharpes e xales.

Veludo - Para os dias mais frios, nada 
como um elegante vestido de veludo para 
deixar aquele evento ainda mais interes-
sante. E a boa notícia é que o tecido tam-
bém está em alta. Esse é mais um detalhe 
que relembra os anos 60, ainda mais se 
combinado com uma bota de cano alto ou 
médio.  

Agora que você já está por dentro das 
novidades no cenário da moda, use sua 
criatividade para combinar peças. Um 
vestidinho de veludo com uma botinha 
média pode ficar um charme para aquele 
jantar romântico.
 
Fonte: julianaariza.com.br,  www.sitedebelezaemoda.com.br
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Agora em São José a Escola 
de Inglês Excellent Global

A Excellent Global é uma escola que 
vem se destacando no mercado de en-
sino de lígnuas, por alcançar ótimos re-
sultados de aproveitamento de seus alu-
nos, que com 200horas de aulas saem 
com total fluência. O método utilizado 
é o “não- linear” – um sistema de en-
sino mundialmente exclusivo e inédito, 
baseado nos princípios da Internaliza-
ção e do Mapeamento do Conhecimen-
to. O curso é diferenciado por trabalhar 
com a Metodologia Não Linear e pelo 
ensino baseado no aprender a ouvir, na 
fala e na conversação, seguindo todos 
os preceitos do aprendizado natural de 
uma criança. Primeiro ela aprende a ou-
vir e falar e então depois ler e escrever.
Fruto de mais de 17 anos de pesquisa, e 
com sede na cidade de Ponta Grossa – 
Paraná, a escola busca constantemente 
novas ferramentas que acelerem o pro-
cesso de aprendizagem. A metodologia 
aplicada segue a filosofia KAIZEN, 
que significa  ¨melhoria contínua¨. À  
medida que as lições evoluem o con-

Na foto da esquerda para a direita Fernando Shibuta   - 
Diretor da Escola Sede em Ponta Grossa, Fábio Henrique 
Paiva- Diretor da Excellent Global Kobrasol e Grande 
Florianópolis, Marcos L. Shibuta Presidente da Excellent 
Global e Violet Shibuta – Coordenadora Pedagógica

hecimento agregado aumenta, inter-
relacionando os conteúdos levando ao 
raciocínio e à internalização do idioma. 
Outros princípios científicos são a Bi-
lateralidade do cérebro. M.B.T.I. e a 
Neurolinguística.
Há mais de 200 escolas pelo Brasil. Em 
São José, estamos a Rua Koesa nº430 
Bairro Kobrasol, junto à Travel-mate 
Agência de Viagens.

Convite
Quer aprender Inglês rápido e 
ainda saborear receitas típicas 

americanas?

Aula de Imersão em Inglês – 
Curso  Fracionado - 1ª turma da 

Grande Florianópolis.

Venha para esta aula 
inteiramente gratuita e ainda

 saboreie receitas típicas 
americanas no Coffee Break. 

Traga seus amigos e saia falando 
em uma hora o equivalente a 
meses de estudo nos métodos 

regulares. Para mais informações 
liguem: 48 9696-2736 ou 4105-

3627 (móvel e fixo TIM) 
ou acesse nossa fanpage:

excellentglobalflorianopolis

A Excellent Global vai  
sortear um mês de aula 

gratuita, basta se cadastra-
rem pelos dados de contato ou  

pelo face da escola.
Aproveitem! 
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A Travelmate oferece, além de programas de intercâmbio e produtos de turismo como passagens, pacotes e 
hospedagem, uma série de serviços adicionais, para sua viagem ser inesquecível.

kobrasol@travelmate.com.br48 3247-4803

www.travelmate.com.br
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JOJO

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com

Top 5

I’m a Ruin – Marina and The Diamonds
One Last Time – Ariana Grande
Worth It – Fifth Harmony
Sally – Hardwell Ft. Harrison
Colors – Hardwell & Tiesto Ft. Andreas 
Moe

Becky G

Rebbeca Marie Gomez mais conhecida 
como Becky G., é uma rapper, cantora, 
dançarina, compositora e modelo ame-
ricana-mexicana de 17 anos que ficou 

conhecida ao postar covers no seu canal 
do YouTube. Atualmente está fazendo 
sucesso com seu singles Can’t Stop 
Dancing e Shower.

Cinema #adoro

Cinquenta Tons de Cinza – Erótico, 
Drama.
Lançamento: 12/02/2015
Não recomendado para menores de 16 
anos 
Anastasia Steele (Dakota Johnson) é 
uma estudante de literatura de 21 anos, 
recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade 
o poderoso magnata Christian Grey 
(Jamie Dornan). Nasce uma complexa 
relação entre ambos: com a descoberta 

psicóloga (Maria Bello) vão investigar 
o caso, que ocorreu enquanto os jovens 
tentavam evocar fantasmas.

O Diário da Esperança – Drama, 
Guerra.
Lançamento: 19/02/2015
No final da Segunda Guerra Mundial, a 
Hungria está praticamente destruída e 
derrotada. Dois garotos gêmeos de 12 
anos de idade são enviados pelos pais 
para a casa da avó, que não demonstra 
o menor afeto por eles. Durante um ano 
os irmãos tentam lidar com a nova reali-
dade do país e da nação.

Livros #adoroler

Uma Loja em Paris – Màxim Huerta
Num dia qualquer, quando andava sem 
rumo pelas ruas de Madri, Teresa, uma 
órfã rica que vive sob o rígido controle 
de sua tia Brígida, se vê impelida a en-
trar em um antiquário, atraída por uma 
tabuleta de uma antiga loja parisiense 
de tecidos. De volta ao seu apartamento, 
após fixar a tabuleta em seu escritório — 
que compra sem saber muito o porquê 
—, a jovem é atormentada por uma sé-
rie de sensações, percepções e visões 
que, ao que tudo indica, fazem referên-
cia à dona da tal loja, Alice Humbert, 
que viveu na Paris dos anos 1920.

Cretino Irresistível – Christina Lau-
ren
Uma estagiária ambiciosa. Um executi-
vo perfeccionista. E um relacionamento 
ardente e totalmente perigoso! Esperta, 
dedicada, prestes a cursar um MBA, 
Chloe Mills tem apenas um único prob-
lema: seu chefe, Bennet Ryan. Ele é 
exigente, insensível, sem consideração 

- e completamente irresistível. Um belo 
cretino. Bennet acaba de retornar da 
França para assumir um cargo impor-
tante na empresa de comunicações de 
sua família. Mas o que ele não poderia 
imaginar era que a pessoa que o ajudava 
enquanto ele estava no exterior era essa 
criatura linda, provocadora e totalmente 
irritante que agora ele tem de ver todos 
os dias. Ele nunca foi do tipo que se en-
volve em relacionamentos no ambiente 
de trabalho, mas Chloe é tão tentadora 
que ele está disposto a flexibilizar essa 
regra - ou quebrá-la de uma vez - para 
tê-la. 

Garota Exemplar – Gillian Flynn
Na manhã de seu quinto aniversário de 
casamento, Amy, a linda e inteligente 
esposa de Nick Dunne, desaparece de 
sua casa às margens do Rio Missis-
sippi. Aparentemente trata-se de um 
crime violento, e passagens do diário 
de Amy revelam uma garota perfecci-
onista que seria capaz de levar qualquer 
um ao limite. Pressionado pela polícia e 
pela opinião pública – e também pelos  
ferozmente amorosos pais de Amy –, 
Nick desfia uma série interminável de 
mentiras, meias verdades e comporta-
mentos inapropriados. Sim, ele parece 
estranhamente evasivo, e sem dúvida 
amargo, mas seria um assassino? Com 
sua irmã gêmea Margo a seu lado, Nick 
afirma inocência. O problema é: se não 
foi Nick, onde está Amy? E por que to-
das as pistas apontam para ele?

APPS

Spotify – Música 
The Sims FreePlay - Jogo

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

A moda Verão 2015
está aqui! Confira!!! dos tamanhos

pp ao plus size

amorosa e sexual, Anastasia conhece os 
prazeres do sadomasoquismo, tornan-
do-se o objeto de submissão do sádico 
Grey.

A Casa dos Mortos – Terror, Sus-
pense.
Lançamento:  12/02/2015
Um massacre acontece numa casa aban-
donada deixando cinco estudantes mor-
tos. Um policial (Frank Grillo) e uma 

Fofissima do mês - 
Ana Simones
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Restaura Jeans
 São José

Rua Adhemar da Silva, 906
 Sala 01 - Campinas - SJ

 3047 130048

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

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online
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Catarinenses fazem história com 
Seleção Brasileira de Futebol 

Americano
Atletas do Istepôs Futebol Americano, de São José, integram seleção que 
garantiu vaga para o Mundial de Futebol Americano, após vitória sobre 

o Panamá

Até pouco tempo quase não se falava de 
Futebol Americano no Brasil. No entanto, o 
esporte da bola oval, que atraí multidões nos 
Estados Unidos e tem recordes de audiência 
durante o Super Bowl (a final da tempora-
da), cresceu e ganhou milhares de adeptos 
no país. Atualmente, segundo dados divul-
gados pelo jornal britânico Independent, o 
Brasil é o terceiro país com o maior número 
de fãs do esporte, atrás somente de México 
e Estados Unidos.
E em São José, em Santa Catarina, a mo-
dalidade torna-se cada vez mais praticada. 
O Istepôs Futebol Americano é o atual bi-
campeão catarinense da modalidade e conta 
com um plantel repleto de bons atletas. A 
equipe possui patrocinadores, comissão téc-
nica e uma organização de dar inveja a mui-
tas equipes profissionais de outros esportes. 
Além disso, a modalidade recebe apoio da 
Fundação Municipal de Esportes e Lazer de 
São José, o que tem ajudado ainda mais no 
desenvolvimento da equipe. Prova disso foi 
a convocação de quatro jogadores do time 
para o jogo que colocou o Brasil de vez em 
destaque no cenário mundial. Jogando di-
ante do Panamá, William Alberton, Gerson 
Campos e Vinicius Zanon, representaram a 
equipe josefense na partida que garantiu o 
país no Campeonato Mundial da modali-
dade, que acontecerá em julho, nos Estados 
Unidos. Paulo Torquato também foi convo-
cado, mas não pode viajar. “Representar o 
Brasil foi um sonho. Quando estava lá eu 
pensava em tudo, sentia que estava repre-

sentando todos que praticam o esporte no 
país. A sensação de estar lá era indescritív-
el”, conta Vinicius Zanon, defensive end do 
Istepôs Futebol Americano. Com grande 
atuação da seleção, o Brasil venceu o Pan-
amá por 26 x 14, confirmando a tão sonhada 
vaga para o Mundial. “Esse jogo foi um di-
visor de águas para o esporte no país. Teve 
transmissão ao vivo pela televisão. Acredito 
que o interesse pelo futebol americano vai 
aumentar ainda mais no Brasil”, completou 
Vinicius Zanon.

Istepôs Futebol Americano: São José 
em destaque no cenário nacional - Com 
quatro jogadores convocados para a Seleção 
Brasileira, o Istepôs Futebol Americano 
comprovou sua posição como uma das prin-
cipais equipes da modalidade no Brasil. 
Atuais bicampeões estaduais, a equipe de 
São José trabalha há alguns anos com muito 
afinco para tornar-se referência. 
“Desde o início sempre fomos movidos pela 
paixão ao esporte. O que estamos colhendo 
hoje é fruto de muito trabalho. Trabalhamos 
muito e para nós é um grande orgulho ter-
mos todos esses atletas convocados para a 
Seleção”, explica João Crema, vice-pres-
idente da equipe. Para a temporada 2015, 
os objetivos da equipe são grandes. “Nossa 
meta é entrar em todos os campeonatos para 
brigar de igual para igual. Somos os atuais 
bicampeões estaduais e no Brasileiro sem-
pre chegamos. Nossa meta é disputar títu-
los”, encerra João.

Gerson Campos é um dos destaques do Istepôs - Foto: Jo Pilger/Istepôs Futebol Americano
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Pagamos a consulta do seu
oftalmologista no limite de R$ 100,00

Rua Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

48

Rua Delamar José da Silva, 100
Ed. Pedra Branca - Kobrasol - São José - SC

3047-476748

Rua 24 de Abril, 2943 - Centro Palhoça - SC 
Térreo do Prédio da CDL de Palhoça

3242-404148

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Transitions

499,00

Reais299,00299,00
Multifocal Anti ReflexoMultifocal Anti Reflexo

Reais

Multifocal Active

399,00
Reais399,00

Multifocal Active

3357-279248

Convênio beneficia 29 entidades 
esportivas do município de SJ

A prefeita Adeliana Dal Pont  assinou, na tar-
de de quinta-feira (12), um convênio com 29 
entidades esportivas do município, com o ob-
jetivo de promover o esporte e o lazer. Além 
disso, durante a solenidade, 56 esportistas 
foram homologados para receber o benefício 
Bolsa Atleta durante o ano de 2015. Entre 
os convênios assinados, existem duas mo-
dalidades: promoção de desporto de rendi-
mento, que prepara atletas para competições, 
e projetos sociais, que visam desenvolver o 
indivíduo através da prática esportiva. Para 
isso, será destinado R$ 1,2 milhão de reais, 
ao longo deste ano.
Adeliana reforçou, também, a importância 
da correta aplicação dos recursos. “São re-
cursos públicos que devem ser tratados com 
seriedade e transparência”, pediu, ao sinali-
zar a importância da prestação de contas.

Para o programa Bolsa Atleta serão investi-
dos cerca de R$ 393 mil. Os números super-
am o último ano onde, pela primeira vez, 48 
atletas foram atendidos no município. “Con-
seguimos saltar de zero medalha em 2011, 
para 28 medalhas em 2013. E, sem dúvida, 
isto reflete os investimentos que estamos 
fazendo em São José. Nossos bons atletas 
agora podem ficar aqui e representar o nosso 
time”, explicou a superintende da Fundação 
de Esporte e Lazer, Andrea Luiza Grando. 
Para receber o benefício, uma das exigências 
da lei é que o atleta tenha obtido, em repre-
sentação ao município de São José, resultado 
de primeiro, segundo ou terceiro colocado 
nas etapas estaduais do JASC, PARAJASC, 
JOGUINHOS ABERTOS e OLESC, em ano 
imediatamente anterior ao da competição em 
que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa.

Durante a assinatura dos documentos, a prefeita Adeliana Dal Pont destacou o empenho e esforço das enti-
dades para fazer um bom trabalho em São José

Seleção Brasileira em ação diante do Panamá - Foto: Trois/Divulgação
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Polidoro Júnior é natural de Florianópolis 
(22 de outubro de 1964) e iniciou a sua 
carreira esportiva em 1979, em A Hora do 
Despertador, com seu pai, Dakir Polidoro. 
Foi integrante das equipes esportivas que 
fundaram as rádios Guararema e CBN e 
fez história também na rádio Guarujá. Em 
2012, premiado pela Câmara Municipal de 
Florianópolis e Associação Catarinense de 
Imprensa, recebeu a Medalha Dakir Poli-
doro de Imprensa, como o destaque do ano 

na Categoria Rádio. Durante longos anos, 
foi repórter, setorista, e apresentador. Poli-
doro é ainda comentarista esportivo. Ao 
longo da carreira, Polidoro Junior editou 
revistas e jornais de Figueirense e Avaí. 
Esteve também em 17 edições dos Jogos 
Abertos de Santa Catarina. Em outubro de 
2012, lançou o livro que conta a história 
do estádio Adolpho Konder. Foi agraciado 
em setembro de 2013 com o Prêmio Elisa-
bete  Anderle,  categoria Letras, sobre o seu 
livro Um Jogo Inesquecível, obra de luxo 
que eternizou o único jogo do Rei Pelé em 
Florianópolis, dia 15 de agosto de 1972, di-
ante do Avaí, no Adolpho Konder, lançado 
em novembro de 2013. É o criador da Ex-
posição do Centenário do Futebol Catari-
nense que já percorreu estabelecimentos de 
ensino como o Instituto estadual de Educa-
ção e o Colégio Catarinense, além da As-
sembleia Legislativa e os clubes da capital, 
Avaí e Figueirense. Tem ainda no currículo 
a Copa América disputada na Argentina em 
2011 e a Copa das Confederações de 2013 
e a Copa do Mundo no Brasil. Participou 
da cobertura do Seminário da FIFA real-

POLIDORO JUNIOR
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izado em Florianópolis no mês de fevereiro 
de 2014 e esteve na Granja Comary acom-
panhando a seleção brasileira. Polidoro é o 
mais novo membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Santa Catarina. No dia 5 
de dezembro, recebeu da rádio AL/Assem-
bleia Legislativa a Placa do Destaque Es-
portivo – Padrão de Excelência 2014. Seu 
site, o www.polidorojunior.com.br, lançado 
em agosto de 2013, é um dos mais acessa-
dos do futebol catarinense. Ainda em 2014, 
foi recebido no Museu Pelé em Santos e no 
Museu do Futebol no Pacaembu. Esteve no 
dia 24 de novembro/2014 no sorteio das 
chaves da Copa América 2015 em Viña 
Del Mar, Chile, com exclusividade para o 
seu site e para Santa Catarina. No dia 11 de 
dezembro de 2014, lançou o livro 90 anos 
do maior clássico que conta a rivalidade 
entre Figueirense e Avaí. E vai iniciar nos 
colégios, clubes e shoppings, a exposição 
90 anos do maior clássico, agora com 16 
Painéis e cerca de 40 fotos históricas desse 
confronto. Valeu Polidoro, grande pessoa, 
jornalista que hoje virou multimídia, pes-
soa competente, carismático, é de uma ger-

ação e de uma ala muito especial do jornal-
ismo. Amigo de todos,   culto em todas as 
áreas, de uma paciência infinita e gosta de 
ajudar aos mais jovens que iniciam na pro-
fissão, o que  mais fez na vida foi amigos. 
Tem infindável coleção deles.  Obrigado 
por ser seu amigo.
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WWW.WIZARDKOBRASOL.COM.BR
Wizard Kobrasol

Av. Lédio João Martins, 968 - (48) 3357-3434
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Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

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
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