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3357-1588
Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

ESPECIALIZADO EM PÃO FATIADO, HAMBURGUER E HOT DOG

Nesta edição a nossa chefe é Patrícia Areias, ela vai passar a 
sua receita de Yakisoba e também vai nos contar um pouco 

mais sobre a sua história:

Profissão: Comerciante
Religião: Católica
Um livro: Ame e dê Vexame - Paulo Freire
Um filme: Uma linda mulher
Programa de tv: Jó Soares
Uma cidade: Florianópolis
Uma cor: Vermelho
Um perfume: Mademoiselle
Uma qualidade: Verdadeira
Um sonho: Tornar o Yak uma franquia
Time: Figueirense
Do que você tem saudade? Dos meus avós
O que você gosta de fazer em seu tempo livre?  
Sair com a família e amigos
Quais seus planos para o Futuro? Me tornar uma grande chefe
Três coisas importantes na sua vida?
Família, amigos e saúde.
Uma história (um acontecimento importante) na sua vida:  
Minha história no Carnaval em Florianópolis, quando fui Rainha do  
Carnaval, Cidadã Samba, Madrinha de bateria, Musa  do Carnaval de  
Santa Catarina, entre outros. 
Gosta de cozinhar? Sim, amo.

Para finalizar deixe uma mensagem que você leva para a sua vida: 
Viver e não ter vergonha de ser feliz.

Patricia Areias, nasceu em Florianópolis - SC, é filha de José Manuel 
Areias e Sidelma Gomes Areias, é mãe de Augusto Areias Leal e José 

Carlos Júnior.

www.facebook.com/YakFloripa/?fref=ts

Patrícia Areias

Receita de Yakisoba
Ingredientes:
100gr de frango picados em cubo ou 
100 gr de filé em tiras ou camarão 
30 gr de brócolis 
30 gr  de couve-flor 
3o gr de cenoura em rodelas finas 
30 gr acelga 
150 gr de macarão para Yakisoba 
Molho(shoyo, oléo de gergelim, saquê, molho inglês) 
Também pode comprar o molho pronto se preferir 
Modo de preparo:
Temperar o frango com sal e limão, depois reforgar o frango com os legumes e o macarrão, 
acrescentar o molho, shoyo e azeite de gergelim. Porção para uma pessoa. 
Servimos yakisoba noYak de terça a domingo.
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R$ 2.780,00 À VISTA

OU 10X DE R$ 299,80
18X DE R$ 236,80 NO CREDIÁRIO* 

COZINHA MODULADA 100% MDF 
MEDIDA 2,55M LARGURA

*MEDIANTE APROVAÇÃO DE CRÉDITO **PEDRA E ELETROS NÃO INCLUSOS

facebook.com/rrmoveisambientes

instagram.com/rrmoveiseambientes

Avenida Josué di Bernardi, 264 - Campinas / São José

(48) 3015-7715 99131-4899

M
Ó
V
E
IS

COZINHA
MODULADA

100% MDF

2,55M2,55M

Quem são os maiores 
devedores de IPTU em 
São José? Esta pergunta 
deverá ser respondida 
pelo Poder Executivo 
após aprovação do Re-
querimento nº 008/2017 
pela Câmara Municipal 
na noite de quarta-feira 
(22).
Autor da proposta, 
o vereador Roinoldo 
Neckel (DEM) ainda 
quer conhecer os valores 
atualizados das dívidas 

e a situação dos proces-
sos em caso de demanda 
jurídica. “A intenção 
não é expor empresas e 
pessoas, mas ajudar na 
solução do problema e 
agilizar a cobrança para 
aumentar a arrecadação 
do município”, explicou.
Os vereadores Clonny 
Capistrano (PMDB) 
e Sanderson de Jesus 
(PMDB) também usaram 
a tribuna para destacar o 
Requerimento. Em suas 

Quem são os maiores devedores 
de IPTU em São José? 

Vereador Roinoldo Neckel explica os objetivos de seu requerimento
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falas, os parlamentares 
disseram que parte do 
montante devido deve 
ser contabilizada como 
“dívida podre”, ou seja, 
aquela em que não é 
possível haver cobrança 
por prescrição, falência, 
falecimento ou outras 
situações. Também res-
saltaram a importância 
de conhecer os princi-
pais devedores de outros 
tributos além do IPTU.

Sopa de Siri reúne  
3 mil pessoas no Centro  
Histórico de São José

O XI Concurso Gas-
tronômico Sopa de 
Siri reuniu milhares 
de pessoas no Centro 
Histórico de São José 
no último domingo (26).  
De acordo com a Guarda 
Municipal de São José, 
aproximadamente 3 mil 
pessoas passaram pela 
Sopa de Siri deste ano. 
Além de provar as sopas, 
os visitantes puderam as-
sistir a shows, apresenta-
ções artísticas e culturais 
e visitar exposições de 
artesanato e antiguidade, 
que lotaram a Praça Ar-
noldo de Souza.
Enquanto o público 
aproveitava as atrações 
da festa, os jurados pro-
vavam as sopas prepara-
das pelos participantes 
do concurso. Cada sopa 
foi servida em uma cum-
buca de barro, produzida 
por oleiros, identificadas 
por números para que a 
identidade dos competi-

dores ficasse secreta até o 
anúncio dos vencedores.
No meio da tarde os 
vencedores foram anun-
ciados. Carlos Pierri 
Soares ficou em 1º lugar, 
levando o prêmio de R$ 
1 mil. Em 2º lugar ficou 
a sopa preparada pelo 
Restaurante Sabor e Mar, 
que recebeu o prêmio de 
R$ 500. A 3ª sopa mais 
votada foi a de Juçara 
Pierri Hermenegildo, que 
ganhou o prêmio de R$ 
300. O 4º lugar foi para 
Carlos da Cunha e Adão, 
que levaram para casa o 

prêmio de R$ 200.
Parte da verba arrecadada 
no evento foi destinada a 
instituições filantrópicas: 
Lar de Zulma, Grupo 
Escoteiro Nhandé Rovai 
e Orionópolis São José, 
que foi homenageada du-
rante o evento pelos 30 
anos de atividades.
A Sopa de Siri é orga-
nizada pela Associação 
do Centro Histórico, em 
parceria com a Prefeitura 
de São José, por meio da 
Fundação Municipal de 
Cultura e Turismo.
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Mulheres são homenageadas em 
Sessão Solene na CMSJ

18 homenageadas receberam a 
Medalha Albertina Krummel 
Maciel, na sessão Solene no 
dia internacional da mulher. 
Conheça as homenageadas de 
cada Vereador(a):
- Alini da Silva Castro: Deise 
Assing Pereira
- Cristina de Sousa: Wal-
domira dos Santos
- Gilmara Vieira: Lúcia de 
Fátima Makowiek
- Sandra Martins: Roseli Sou-
za Costa Alves

- Abel Veiga: Maria Lucia 
Vieira
- Alexandre Rosa: Dilma 
Scottini
- André Guesser: Terezinha 
Francisca de Boris
- Antônio Lemos: Ângela 
Werner Huber
- Caê Martins: Maria Cristina 
Oliveira
- Clonny Capistrano: Áurea 
Regina Cardoso
- Edilson Vieira: Terezinha 
Caetano de Souza 

- Jair Costa: Cátia Aparecida 
de Souza Santos
- Michel Schlemper: Nilda 
Valentin 
- Moacir da Silva: Maria Otí-
lia Gonzaga
- Nardi Arruda: Alessandra 
Arruda
- Orvino Coelho de Ávila: 
Rosemeri Bartucheski
- Sanderson de Jesus: Zenilda 
Melo
- Túlio Maciel: Ana Maria 
Medeiros Salles

(48) 98413-0124
Rua Ervino Scheidt, 400 - Centro - Palhoça - SCjgmateriaiseconstrucoes@gmail.com 

SUSP INICIA AÇÕES DE  
MELHORIAS NOS CEMITÉRIOS 

MUNICIPAIS

Com objetivo de aper-
feiçoar os trabalhos e 
serviços prestados nos 
cemitérios municipais a 
secretaria de Serviços Pú-
blicos, através do senhor 
MATSON CÉ, secretário 
da Susp, e o senhor Neri 
Amaral vice-prefeito, am-
bos tem realizado ações 
significas para resoluções 
de problemas.
 A prefeita Adeliana tem 
por objetivo a melhoria 
dos serviços prestados na 
cidade, sendo um diferen-
cial em relação aos demais 
municípios da grandfpolis, 

onde já estuda a ampliação 
dos cemitérios municipais 
como maneira de evitar 
problemas com locais apro-
priados para sepultamento 
através da aquisição de no-
vas áreas.
Os cemitérios de Bar-
reiros e Forquilhas foram 
os primeiros a receber 
melhoramentos, em decor-
rência da demanda de se-
pultamentos nestes locais.  
Além disso, está em trami-
tação o projeto de reforma 
dos cemitérios do município 
através de levantamento re-
alizado pelos técnicos da 

Secretaria de Infraestrutura 
que deverão apresentar pro-
posta à Prefeita.
Um novo procedimento 
que será adotado pelo 
poder público municipal 
será a confecção de “car-
neiras”, que serão dis-
ponibilizadas às famílias. 
Outra ação realizada em 
parceria com a Secretaria 
de Infraestrura é a operação 
de limpeza geral executada 
em dois períodos do ano, 
nos meses de janeiro e ou-
tubro, em virtude do feriado 
de Finados.

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03
Rua Wanderley Junior, 256 - Campinas
São José - SC - (48) 3241-4996

Salão de Beleza Estética e Acessórios

Rua Castro Alves, 367
Jardim Eldorado - Palhoça - SC

(48)3341-6107
(48)9.8446-1803
(48)9.9697-7785

Aviamentos

SÃO JOSÉ
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

UNIDADE KOBRASOL
A inovação do método Kumon está 
no fato de não se ensinar ao aluno 
como resolver o material proposto. 
Ele é estruturado de forma a fazer 
com que o aluno chegue à solução 
dos exercícios sozinho, desenvolven-
do, assim, sua capacidade de raciocí-
nio

Faça sua matrícula e  

ganhe um brinde  

surpresa

São José possui 20 novos 
cidadãos honorários. O tí-
tulo foi concedido, em Sessão 
Solene no dia 17, promovida 
pela Câmara Municipal, como 
parte das comemorações dos 
267 anos da cidade, celebra-
dos no  dia 19 de março.
“Esta condecoração resgata 
a tradição e a memória da ci-
dade cuja população é quarta 
maior do estado”, destacou 
em discurso na tribuna, o 
presidente do parlamento, 
vereador Orvino Coelho de 
Ávila (PSD).
Menções ao tamanho e rique-
za do município também 
foram enfatizadas pela pre-

Câmara Municipal de São José  
concede título de Cidadão Honorário 

a 20 personalidades
ESPAÇO COMUNIDADE

feita Adeliana Dal Pont e pelo 
vice-prefeito Neri do Amaral. 
“São José está para Santa Ca-
tarina, assim como Santa Ca-
tarina está para o Brasil devi-
do ao dinamismo da economia 
e miscigenação do povo”, 
ressaltou o vice-prefeito.  
 
Lista de homenageados: 
LUIZ FERNANDO BEZER-
RA SALUM
JORGE LUIZ HERMES
PAULO MATEI
NELSON ZIMMERMANN
ÉDIO OSVALDO VIEIRA
MARIA BEATRIZ BRUS-
TOLIN GIARETTA
PAULO JOÃO MOTTA 

DEONÍSIO SCHMITT
JONEI FRANCISCO SENS
VALÉRIO JOÃO PORTO
JOSÉ VICTOR SALAMAN-
CA DÁVALOS
MARCO A. CURI AL CICI
GELSON MERISIO
VALDENIR VITOR SOUZA
VALDENIR JOSÉ DIRCK-
SEN
JULIANO DUARTE CAM-
POS
ATICUS BECKER
LEOBERTO BAGGIO 
CAON 
RICARDO TONELLI MU-
NHOZ
JOSÉ CARLOS CECHINEL

Boa noite, me chamo 
Márcio Hartmann sou 
Presidente da Associa-
ção de moradores do 
Loteamento Ceniro Mar-
tins, gostaria de colocar  
alguns dos problemas 
aqui no nosso loteamento,                         
como por exemplo as 
bocas de lobo, que já 
existe relatos que pes-
soas e veículos caíram 
dentro.                        . 
Sou leitor de seu jornal, 
tenho a oportunidade de 
estar pegando no comér-
cio e trazer um para casa.                         
Temos outros problemas, 
que eu poderia estar pas-
sando também como: 
A falta de calçadas nas 
áreas de APP,  cadei-
rantes e deficientes tem 
que andar no meio aos 
veículos, como é o caso 
de um cadeirante que faz 
esse percurso todo dia 
pra ir e voltar da escola.        
 
Enviado pelo whatsapp 
do JCSC dia 24/03/2017                Conserto de bocas de lobo

Atenção autoridades 
responsáveis: 

Falta calçadas

SÃO JOSÉ
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Revitalização da Praça Adriano  
Farias é entregue à comunidade 

de Forquilhinha
A inauguração da obra, 
aconteceu na manhã de 
sábado 18,  fez parte 
das comemorações do  
aniversário de 267 anos 
de São José, contou 
com a presença de au-
toridades, vereadores, 
servidores municipais 
e moradores do bairro.  
A nova área de lazer 
do bairro Forquilhinha 
conta com uma pista 
de skate, quadra polies-
portiva, mesas para jo-
gos, bicicletário, pista 
para caminhada e plan-
tio de árvores para de-
ixar o espaço ainda mais 
bonito e aconchegante. 
O secretário adjunto de 
administração, Cleber 
Fabiano Goulart, conhe-
cido como Binho, que 
é  morador do bairro 
Forquilhinha, foi quem 
solicitou a obra, em 
nome da comunidade. 
Durante a cerimônia, Cle-
ber Fabiano agradeceu 

toda a equipe da Prefei-
tura que trabalhou no 
projeto. “Além de fomen-
tar o lazer e o esporte para 
as famílias, nós vamos 
trazer cultura e outros 
projetos recreativos para 

a comunidade”, prometeu 
Cleber.
A reforma do espaço é 
uma reivindicação que a 
comunidade pede há mais 
de 30 anos.

179,90
www.letstalkschool.com.br

Inscrições para atividades do 
CATI iniciaram no dia 27

As inscrições para participar 
das atividades do Centro de 
Atenção à Terceira Idade 
(CATI), na Avenida Beira-
Mar de São José, iniciam 
nesta segunda-feira (27). 
Os idosos interessados em 
se inscrever devem procu-
rar o Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) mais próximo da 
sua residência até a próxima 
quinta-feira (30), das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
O sorteio para participar 
das atividades físicas e só-
cioeducativas, dança, hi-
droginástica, ginástica, 
jogos aquáticos, pilares, 
canto, informática, italiano 
e aprendendo a viver na 
terceira idade está marcado 
para o dia 5 de abril, às 9h, 
no auditório do CATI.

As inscrições para participar das 
atividades do Centro de Atenção à 
Terceira Idade (CATI), na Avenida 
Beira-Mar de São José, iniciam no 
dia (27). Os idosos interessados em 
se inscrever devem procurar o Cen-
tro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) mais próximo da sua 
residência até a próxima quinta-feira 
(30), das 8h às 12h e das 13h às 17h.  
Mais informações: (48) 3278-1452.

SÃO JOSÉ
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“O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber como lidar com as pessoas.“T.Roosevelt 7
André Guesser: Dívida com a 

Previdência deve ser quitada até 
o final do governo de Adeliana

Está em tramitação na 
Câmara de São José um 
projeto de lei de auto-
ria da Prefeita Adeliana 
Dal Pont que prevê o 
parcelamento de uma dí-
vida de R$ 6.717.164,05 
(seis milhões, setecentos 
e dezessete mil, cento e 
sessenta e quatro reais 
e cinco centavos) com 
a São José Previdência, 
em 240 meses. O valor 
refere-se a cota patronal 
dos meses de outubro, 
novembro e dezembro, 
além da gratificação nata-

lina do ano de 2016. Caso 
o projeto seja aprovado, 
o município de São José 
terá até 2037 para quitar 
a referida dívida, com ju-
ros, correção monetária e 
multa.
O Vereador André Gues-
ser (PDT) protocolou 
uma emenda ao projeto 
de lei modificando o 
tempo de parcelamento 
de 240 para 45 meses, ou 
seja, o período em que 
Adeliana estará a frente 
da Prefeitura Municipal. 
“Não podemos admitir 
que a atual gestão real-
ize um parcelamento de 
dívida a ser quitado nos 
próximos 20 anos”, afir-
ma Gues-ser. Em sua jus-
tificativa à emenda, An-
dré utiliza a Lei Federal 
12.810 de 2013 e a Por-
taria 402 do Ministério da 
Previdência Social, de 11 
de dezembro de 2008, ais 

quais deixam claro que 
parcelamentos de com-
petências posteriores a 
fevereiro de 2013 só po-
dem ser realizados em no 
máximo 60 vezes. “Além 
de realizar um parcela-
mento que consideramos 
totalmente fora do bom 
senso, o projeto não apre-
senta o estudo de impacto 
financeiro, este que é ob-
rigatório segundo a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal”, conclui o vereador.
A emenda proposta pelo 
pedetista será analisada 
pelas comissões per-
manentes da Câmara e 
será ainda submetida ao 
plenário para aprovação.

CÂMARA SJ

O vereador Nardi Ar-
ruda (PSD) apresentou 
proposta de emenda à 
Lei Complementar nº 
71/2016 aprovada no ano 
passado e que trata da or-
ganização do transporte 
coletivo municipal. Para 
Nardi Arruda o transporte 
público sem integração 
é um dos principais en-
traves ao crescimento 
de São José. O vereador 
lembra que empresas 
situadas na região Sul de 
São José, área que con-
centra grande participa-
ção no PIB municipal e 

na geração de empregos, 
acabam contratando 
colaboradores nos mu-
nicípios vizinhos por ter 
um custo menor com a 
condução dos mesmos. 
Ainda, segundo Nardi 
Arruda “se fizermos uma 
conta rápida, hoje circu-
lam cerca de 70 mil pes-
soas entre os municípios, 
se cada pessoa gastar 10 
reais por dia em compras 
em Florianópolis, no final 
de um mês serão perto de 
R$ 21 milhões que saem 
e nâo voltam como ar-
recadação para São José. 
Isso sem contar gastos 
maiores na Capital que 
multiplicariam este valor 
facilmente”.
A proposta de emenda 
contempla a adequa-
ção da tarifa para ter um 
transporte de forma inte-
grada em todas as regiões 
de São José, permitindo 
ao trabalhador residente 

Sem transporte  
integrado não há crescimento

no município concorrer 
em condições de igual-
dade nas oportunidade 
emprego local. Além da 
integração, a proposta de 
emenda contempla a me-
lhoria dos pontos de ôni-
bus com cobertura, ilu-
minação e informações 
dos itinerários.
“Se considerarmos os 
números apresentados 
pelo IBGE sobre o PIB 
de 2015, veremos que 
São José foi a cidade que 
menos cresceu na região, 
e pior, descontado a infla-
ção do período tivemos 
um decréscimo de quase 
6%. A aceleração do cres-
cimento do município 
passa pela integração de 
nosso transporte”, fina-
liza Nardi Arruda. A pro-
posta de emenda aguarda 
parecer das Comissões 
Permanentes para voltar 
à pauta da Câmara.
Nardi Arruda (PSD)
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Porções e Aperitivos

Moquecas e Risotos

Carnes e Frangos

www.reidasporções.com.br
Rua Otto Júlio Malina, 627 - Ipiranga - São José - SC
/reidasporçõessc

Peixes

Camarão

Frutos do mar

CASAN retoma obras de água e  
esgoto em São José e anuncia  

novos investimentos 
“A retomada destas duas 
obras demonstra a deter-
minação da Companhia 
em investir cada vez mais 
em São José”, destaca o 
diretor-presidente da Com-
panhia, Valter Gallina. São 
José está recebendo o maior 
volume de investimentos 
que a CASAN já fez no mu-
nicípio.
A continuidade das obras 
de dois projetos de amplia-
ção dos sistemas de esgoto, 
que somam mais de R$ 19  
milhões, aguardavam a 
emissão de nova licença 
ambiental. “Projetamos en-
tregar esses sistemas à ci-
dade até março do próximo 
ano”, prevê o engenheiro 
Fábio Krieger, gerente de 
Construção da CASAN.
Já foram implantados 60% 
de rede, mas os trabalhos ti-
veram de ser interrompidos 
porque venceu a vigência da 
licença ambiental que ha-
via sido emitida pelo órgão 
ambiental do Município.  
No total, a CASAN está in-
vestindo R$ 88,6 milhões 
para melhorar o abasteci-
mento de água e os sistemas 

de esgoto. Em dezembro 
passado já foi concluído o 
reservatório da Rua Irineu 
Comelli, uma reserva de 
mais 1 milhão de litros de 
água. Outros dois reser-
vatórios serão entregues até 
2018, ampliando em 140% 
a capacidade de reserva do 
município.
Outro investimento de vul-
to em São José é a obra de 
modernização da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de Potecas. O presi-
dente Gallina liberou, via 
licitação, R$ 3 milhões para 
redimensionar o sistema de 
chegada do esgoto coletado, 
recuperar os canais de dis-
tribuição do efluente, trocar 

toda a lona de cobertura dos 
reatores e construir um pré-
dio para abrigar a nova cen-
trifuga com capacidade de 
desidratar 70 metros cúbi-
cos de lodo por hora.
“Essa modernização já pre-
para a estação para ampliar 
a coleta na cidade e, espe-
cialmente, vai eliminar o 
odor produzido pela esta-
ção, atendendo a uma rei-
vindicação dos moradores 
próximos e um pleito da 
Prefeitura”, diz o engenhei-
ro Gallina. “E já iniciamos 
projeto para transformá-la 
na maior e mais moderna 
estação de tratamento de es-
goto de Santa Catarina.”

 A Casa de Apoio Liberdade  
precisa de ajuda para se manter

No último dia 14, foi reali-
zado um Jantar beneficen-
te promovido pela Casa de 
Apoio Liberdade , presi-
dida pelo pastor Ozair Dos 
Santos e sua esposa Izabel 
Santos.
O cardápio foi ela-
borado pelos própri-
os acolhidos da casa.  
A casa fez o evento porque a 
prefeitura cortou sua verba 
e eles ficaram sem dinhei-
ro para manter seu serviço.  
O Evento contou com a 
presença das Misses Flo-
rianópolis, São José e 
Palhoça,  também com 
o Mister Florianópolis. 
Também estavam pre-
sentes as Socialites  
Mirian Miriam Braga, 
Maria Antonia Bar-
bosa, Carmen Capel-
la e Lucia Bregeron.  
As atrações do programa 
da Globo THE VOICE 
BRASIL Dudu Fileti 
e Dan Costa e do THE 
VOICE KIDS Ana Pieri, 
que foram um show apar-
te, agitaram o público que 
não parava de dançar até 
em nos hits mais lentos. 

A Casa precisa da solidariedade de todos, não impor-
ta o valor do seu depósito, o que importa é sua intenção 
de fazer o bem, pois são 50 pessoas que hoje precisam 
de sua ajuda, não permita que essas pessoas voltem pras 
ruas. Colabore com qualquer valor a ser depositado em 
nossa Conta: BBrasil agência 2638-7 conta 50.578-1/ 
C.E.F agência 1555 OP 003 conta 643-8/Associação de 
Assistência Social e Educacional Liberdade./ Casa de 
Apoio Liberdade e Comunidade Terapêutica Liberdade. 
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Rua Lédio João Martins, 968 - Kobrasol - SJ - São José • SC
R. Souza Dutra, 235 - Estreito, Florianópolis - SC

(48) 3357-3434 - 3244-8888

SÃO JOSÉ

Schmitt

 baffona@hotmail.com

No último dia 14 de Mar-
ço, professores do centro 
universitário municipal 
de São José USJ, reuni-
ram-se para poder fazer 
a formação de uma asso-
ciação de professores. Os 
mesmos se reuniram para 
requerer a atenção do 
poder público em recon-
hece-los como deveriam 
a muito ter sido, professo-
res de nível superior mu-
nicipal. E o que acontece 
quando estes educadores 
se organizam?? A câmara 
municipal não os respeita 
em nem ao menos dis-

cutir sua situação, quiçá 
colocar em pauta. A reito-
ria da instituição manda 
comunicação oficial de-
clarando para bons enten-
dedores que qualquer tipo 
de manifestação advindas 
de parte dos professores 
terá consequências. 
Ora, senhores realmente 
que município é este que 
ao invés de tratar com  
respeito seus educadores. 
Os trata de forma cruel e 
infame.
Tenho medo do futuro de 
minhas filhas...
      

E os professores ainda 
tem que se humilhar???

E a novela virou série. 
A rua Jacob Ferreira de 
Mello situada no lotea-
mento Mello em Forquil-
has diga-se de passagem a 
rua mais antiga do bairro  
Forquilhas. Está jogada as 
traças. Seu calçamento é 
mesmo surreal quem tran-
sita tanto pedestre, ciclista, 
motorista reza para sair e 
entrar inteiro desta rua pois 
tem o risco de quebrar os pés 
ou pernas, braços e quem 
sabe até o rosto pois as lajo-
tas estão soltas. Os ciclistas 
sofrem com a destruição de 

pneus e geometria dá bike. 
E os veículos já não tem  
mais direito de ter amor-
tecedores parachoques e aí 
vai. Prometeram a mais de 
dois meses e até o presente 
momento nada fizeram. O 
que precisa acontecer para 
eles investirem os valores de 
IPTU pagos pois esse ano os 
valores foram altissimos. E 
o investimento não aparece. 
Será que é um tipo de truque 
do desaparecimento. Pois 
parece que somos palhaços. 

A Espera de um milagre.

A Rua Jacob Ferreira de 
Mello pede SOCORRO BICA DA CARIOCA

Em nome da comuni-
dade do Centro Histórico,  
o Vereador Reinaldo  
Neckel fez solicitação 
para limpeza geral, reti-
rada de lixo e entulho na 
BICA DA CARIOCA, 
que é um importante pon-
to histórico e turístico de 
São José - SC. Os mais 
antigos certamente tem 

muitas histórias para con-
tar, valorizar este espaço 
é valorizar o povo jose-
fense, devido a recursos 
recebidos pelo município, 
através da Fundação de 
Cultura, a Bica da Cario-
ca será totalmente REVI-
TALIZADA para alegria 
de todos os josefenses.

Antes

Depois
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SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

Rua Delamar José da Silva, 363 – Kobrasol – São José - SC
contato@mercadodooleo.com.br

SUPER TROCA DE ÓLEO

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

frutas, verduras, 
pães, carnes

e um atendimento diferenciado
 e de qualidade!

ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos Kobrasol - São José - SC
3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

P E I X A R I A

T H I A G O 

ARS
Serviços Automotivos

alex.arsautomotivo@gmail.com
Rua Pedro Bunn, 120 - Barreiros

São José - SC

(48) 3035-6199 / 98468-9931

Antonio Carlos da Silveira Jr

Toninho foi empossado vereador  na ses-
são do dia 27 de março, recebeu 1592 vo-
tos nas eleições 2016 pelo  PMDB. 
Conversamos  com  o  vereador para saber um 
pouco mais sobre o seu projeto como vereador: 
 
O que moveu você a querer ser vereador? 
R: Desde a infância, desenvolvi a liderança e era 
participativo. Acho que já era a veia política, o de-
sejo de servir, ser útil e acrescentar. Descobri que se 
tratava de vocação quando fui indagado a respeito 
de me candidatar. A partir dai, com apoio da famí-
lia e amigos, canalizei a vocação a um desejo, ou-
trora oculto e percebi que poderia ser útil não só a 
meus amigos,  poderia servir a toda nossa cidade. 

Do que São José mais precisa? 
R: Respondo com outra pergunta. Quando abor-
damos o mau comportamento do povo brasileiro, 
catarinense, por fim josefense, dizemos que o pro-
blema é cultural. Se o problema é cultural Por que 
nao investimos em cultura? Por que quando a corda 
aperta a primeira coisa que cortamos é o acesso à 
cultura? Cultura não se trata apenas de musica e dan-
ça. Se trata de Educação e o ser educado, é culto. Os 
investimentos estão na contra mão...desta maneira, 
continuarão gastando com viaturas, presídios, auxí-
lios e etc...

Quais são as suas principais preocupações para o 
início de mandato?
R: A crise a qual o pais se encontra, maneiras de 

auxiliar o executivo na gestão responsável da cidade, 
para que não reste sequelas financeiras e estruturais 
a municipalidade.

Você tem algum projeto especial para seu man-
dato?
R: Sim, alguns. Projetos de Educação Sanitária e 
ambiental. Projetos de transferência de recurso para 
projetos de cultura. Escola de Música de São José. 
Tornar alguns projetos sócio educacionais política 
pública no município e etc..

Para finalizarmos, qual a sua mensagem de vida?
R: A humildade não tem corelação com sua conta 
bancária, tem com a maneira que você vê o mundo e 
gerencia as pessoas.

(Toninho da Educação)
Eleito com 1592 votos

Antonio Carlos da Silveira Jr, nasceu em Florianópolis - SC, filho de Antonio Carlos da Silveira e 
Mariliana da Silveira,  mora no bairro Ipiranga em São José- SC.  É Professor e Gestor de Pessoas.
Um ídolo: Nelson Mandela
Um livro: A arte da Guerra /Sun Tzu
Um time: Figueirense
Comida favorita: Frango a milanesa
O que gosta de fazer nas horas vagas?  Estar com a familia e amigos/ fazer musica/ ler
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chefrodrigorauth@hotmail.com

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

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

Dr. CarBel. João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188 - SC

Oftalmologia e
Optometria

Idos
os e

 Defici
ente

s ap
anha

mos e
m dom

icílioEspecialista em 
Lentes de Contato

3259-6406
3242-9659

48

Agende sua consulta pelos telefones

JANTAR
TODOS OS DIAS

19h ÀS 00h

ALMOÇO
SEGUNDA A SEXTA 
11h30 ÀS 14h

Kobrasol - Rua Bento Silvério, 109 
esq/ c/ Av. Lédio João Martins

Gilmara  foi  empossada   vereadora   na  sessão  do  
dia 06 de março,  recebeu 1574 votos nas eleições 
2016  pelo  PSD. Conversamos  com a Gilmara para 
saber mais sobre o seu projeto como vereadora: 
 
O que moveu você a querer ser vereadora? 
R: O maior motivo foi poder representar uma catego-
ria que me dedico a muitos anos, a da saúde. Após o 
convite para ser candidata e ter primeiro a aprova-
ção familiar para este desafio, recebi muito apoio de 
amigos e colegas de trabalho, não poderia fugir desse 
desafio, e ter a oportunidade de trabalhar
por todos cidadãos de São José, e por to-
das categorias com responsabilidade e ética. 

Do que São José mais precisa? 
R: São José, assim como muitas cidades brasileiras, 

precisa manter investimentos na saúde, segurança e 
educação, assim como investimento para manter o 
munícipe atraído para o lazer, bem como gerar em-
prego incentivando o turismo para passar esse mo-
mento difícil de crise que assola o Brasil. Isso se faz 
com muito empenho do executivo e do legislativo. 
Tenho certeza que o legislativo vai cumprir o seu pa-
pel sempre que houver projetos de relevância para o 
município, pois o desenvolvimento gera receita.

Quais são as suas principais preocupações para o 
início de mandato?
R: Não digo preocupação, mas o desafio de cumprir 
com a minha proposta de campanha, com a aprova-
ção de projetos, principalmente para a área da saúde, 
da qual tenho experiência, conhecimento, sem deixar 
de lado as outras áreas de interesses para o bem dos 

cidadãos Josefenses.

Você tem algum projeto especial para seu man-
dato?
R: Além dos projetos da área da saúde para fortaleci-
mento dos serviços já existentes, está em fase de elab-
oração um projeto para a saúde e segurança da mul-
her. Manter o compromisso de apoiar tudo o que for 
para o crescimento da cidade, gerando emprego, lazer 
e cultura. Projetos como a ciclovias, entre ou-tros que 
estamos avaliando a viabilidade para implementar. 

Para finalizarmos, qual a sua mensagem de vida?
R: Que as experiências da vida possam sempre nos 
trazer aprendizados e a certeza que estamos mais pre-
parados para vive-la.

Gilmara Vieira Bastos, nasceu em Florianópolis - SC, filha de Mário Custódio Vieira (in memorian) e 
Maria Aparecida Vieira,  casada com  Alexsandro Bastos, mãe de Vitória e João Mário, mora no Bela 
Vista I em São José - SC. É Técnica de enfermagem  e Enfermeira.
Um ídolo: Zilda Arns Neumann (Fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança).
Um livro: Ensaio sobre cegueira
Um time: Avaí
Comida favorita: Frutos do mar, como berbigão e peixe frito.
O que gosta de fazer nas horas vagas?  Praia e momentos em família.

Gilmara Vieira Bastos
(Gilmara da Saúde)

Eleita com 1574 votos

VEREADORA GILMARA
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Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

MARROM MIX
CONSERTOS E ÓTICAMMMM

ÓCULOS

RELÓGIOS

JÓIAS

CELULARES

VENDA E CONSERTO  DE SEMI JÓIAS

/marrommixconsertos

Centro Comercial Dario Lino da Silva
Loja 01 - Av. Lisboa - Forquilhas - São José 

3372-9519 |8439-5906 |8835-3103
marrommixconsertos@gmail.com

BANHO DE OURO E PRATA

3246-2960

Há 30 anos

com você!

Rua do Iano, 148 - Barreiros - São José - SC - CEP. 88117-850

3346-8807 • 8400-4938

Arlam Pereira Souza
Contador

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

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

3357-1904(48)

EDE ROSA

Ede Nasceu em 
Biguaçu no ano de 
16/10/1928,  hoje com 
88 anos, tem cinco 
filhos: Elisabete, Ro-
berto, Reinaldo, Fran-
cisco, Renato e sua 
fiel companheira, a 
sua esposa  Almira 
Buschele Rosa. Ede 
tem muito vigor físi-
co, entusiasmo, sau-
dosismo e tem muitas 
histórias para contar. 
Lúcido me conta que 
gosta de futebol e fez 
grandes amigos e foi 
um dos Fundadores 

do Saldanha da Gama 
que têm muito orgu-
lho disso e nas suas 
andanças do futebol 
jogou no Figueirense, 
Florianópolis  do Es-
treito, Atlântico  e 
América de Barreiros.
Ede fala com muita 

emoção de seus ami-
gos: Dosni, Zélio, 
Amir Goulart, Cola,
Valmor Schoreder, 
Èlio Schoroeder, 
Dauri, Dosni, Bugiu, 
Huguinho Ricci, Lu-
cio, Baltazar, Cesinha, 
Donato entre outros. 

Ede é apaixonado por 
Barreiros, profundo 
conhecedor de muitas 
histórias que trans-
mite seu orgulho pelos 
seus filhos, têm muita 
alegria de vida dotado 
de lealdade e de valor 
moral. 

POESIA - COLUNA DO RENATO

Cheguei, cheguei ao máximo da Nação;
Muitos sabiam, outros não;
Muitos interesses para si, outros à nação;

Estes votaram; outros não;
Porque seria um trapalhão.
Cheguei, cheguei, e aí está a situação,

Pela primeira vez neste Pais, a nação no caos 
pela corrupção, e na produção.

O que fazer, o que fazer! Não sabia, e sei não.
Antes avisei, sou safo, não me formei,
Serei útil aos meus e a mim serei,

Sou safo, a muitos nomeei, e agora?,
Se virem! Nada assinei, sou safo! 
Me defenderei.
Será? E as convicções?
                                                    
Quem sou eu?

Autor:Nayrton Guedes e Silva
Morador josefense
Apreciador de poesias,
e da boa política.

Quem sou eu?

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

PALMEIRAS BARREIROS 1967
Em pé: Cesinha, Dosni, Donato, Lucio, Baltazar.

Agachados: Dalmir, Claudionor, Babão, Ede, alguns nomes não identificamos
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                    dicadapersonal@gmail.com

David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.br

www.fadelpalestrantes.com.br

Palestrante / Empresário

COLUNA DAVID FADEL

Pronto para morar. 
Localizado em Barreiros próximo

a faculdade Estácio de Sá. 

Apartamentos com 
2 dormitórios sendo 1 suíte

A partir de 255 mil

Prezados leitores,
 
Quero deixar nesta edição uma reflexão que o nosso grande mestre Prof. GRETZ (o palestrante mais premiado do Brasil), postou no seu blog e que me 
chamou muito a atenção e fez muito sentido para mim. Leia com atenção e veja se não faz sentido para você também:

Quem gosta do que faz não 
 precisa de hobby

É claro que não quero 
aqui me comparar ao 
campeão de 9 meda-
lhas em Olimpíadas, 
nascido na Jamaica e 
considerado o homem 
mais veloz do mundo. 
Sou um palestrante 
nascido em Itapeva, 
muito feliz com os 
prêmios Top of Mind 
de RH e com o fato de 

me divertir muito, mas 
muito mesmo, fazendo 
minhas palestras por 
todo o Brasil, principal-
mente porque o público 
se diverte junto comigo 
e até se emociona, além 
de levar na memória as 
histórias que gosto de 
contar.
O que faz as pessoas 
rirem durante as pal-

estras? 
O lado engraçado da 
vida. Não conto piadas. 
Eu conto causos. E cos-
tumo lembrar a todos a 
importância de encara-
rmos os desafios do dia 
a dia com entusiasmo e 
bom humor.
Dizem que a menor dis-
tância entre dois pontos 
é a linha reta. Eu sem-

pre digo que a menor 
distância é o bom hu-
mor, porque aproxima 
as pessoas. Isso vale 
tanto na vida pessoal e 
social quanto no ambi-
ente de trabalho.
Que tal usar o bom 
humor também para 
alcançar nossas me-
tas?
Ou você acha que a 

A equipe que faz a minha página no Facebook 
postou uma foto do atleta Bolt, ao lado de 
uma foto minha, com a seguinte brincadeira:  
 
O que eles têm em comum? 
(  ) A cor do cabelo.
(  ) A profissão.
(  ) A terra natal.
(  ) Eles se divertem quando estão trabalhando.

alegria e o sorriso 
não são fatores im-
portantes nas vitórias 
do megacampeão 
olímpico Usain Bolt? 
“Quem gosta do que 
faz não precisa de 
hobby” – diz o título 
deste artigo. É ótimo 
ter um hobby! Mas 
não precisa ser para 
compensar a satisfação 

que não se tem no tra-
balho. Quando a gente 
se diverte no trabalho, 
o hobby é um diverti-
mento a mais. Precisar 
não precisa, por isso é 
muito melhor!

Abraços do  
Prof. Gretz.......  
www.gretz.com.br
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ESSA É A EQUIPE
ADMINISTRATIVA QUE VAI
CUIDAR DO SEU CONSÓRCIO!

ESSA É A EQUIPE
ADMINISTRATIVA QUE VAI
CUIDAR DO SEU CONSÓRCIO!

Rua Jornalista Bento Silvério, 906 - Kobrasol - São José - SC
Ao Lado da Concessionária VOX

CLÍNICA GERAL
IMPLANTES

TRATAMENTO DE CANAL
PRÓTESE

ORTODONTIA E MUITO MAIS.

Av. Salvador Di Bernardi 792 - Campinas - São José - SC  3035-5111          99999-511148 48

A história de José

 O Anjo apareceu a José em sonho, dizendo para não temer, pois Maria daria a luz ao 
Salvador e seu nome haveria de ser Jesus. A gravidez era plano de Deus e cheia do 
Espírito Santo, Nossa Senhora encontra em José, o alicerce familiar. São José ensinou 
ao �lho sobre sua pro�ssão: a carpintaria. Quantos de nós, não aprendemos com 
nosso Pai a arte de escrever a sua própria história? Fiel a Deus, São José guardou com 
carinho Jesus e o abraçou em seus braços, amando-o e o protegendo-o, sabendo de 
sua especial missão: Salvar a humanidade do pecado. Assim, José também abençoa 
e intercede por cada um de nós, nesta linda e doce Cidade. São José, rogai por nós!

A poesia de São José
 

Ò São José da Terra que me abriu! 
Tu tens a beleza de uma Cidade acolhedora e sutil gentileza. 

Não há como negar o fato de que sempre estais a me levar a beira-mar, e com tantos 
a versos, me mostrar o quanto por ti podemos nos banhar. Teu encantamento, nos 

proporciona o cantar dos pássaro 
e a luz de um sol a nunca deixar de iluminar. 

Que bom, ser Josefense de alma e de coração. 
Nossa alegria é poder fazer parte de tua construção. 

Sou poeta a te enxergar com ternura e de traços nobres. 
Sou parte de tua fonte, parte de tua natureza. 

Que sejas, São José, violada por ninguém,
 mas apreciada, por quem te quer tão bem. 

Autor Ricardo Oliveira

SÃO JOSÉ 267 ANOS
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De Segunda à Segunda das 20h às 2h • Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S.josé - SC De Segunda à Segunda das 20h às 2h 

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

Formatura  
No último dia 25 de março, no 
auditório da FMP, aconteceu 
a solenidade de formatura de 
Gestão de Turismo, do amigo 

Charles Colzani. Parabéns!  
Muito Sucesso...

Charles  e suas irmãs

Cidadão Honorário 
O vereador Moacir da Silva escolheu o  colega de  

profissão Gelson Merisio, como Cidadão  
Honorário Josefense.  Pela sua devoção a gestão 

pública eficiente, ações de bem-estar social,  
preocupação com pessoas vulneráveis e ações que  

interferem de forma real na nossa vida.

O feliz aniversário desta  
edição vai para João Mondadori, 

que completou mais um ano  
de vida no dia 26. 

Nossa equipe te deseja muita  
felicidade e sucesso!...

 
Como integrante da Comissão de Defesa dos  

Direitos da Pessoa com Deficiência, a vereadora 
Cristina de Sousa (PRB) representou a Câmara 

 Municipal de São José durante o evento alusivo ao 
Dia Internacional da Síndrome de Down, 

 celebrado em 21 de março.

Encontro 
O encontro Estadual de Vereadores condecorou os 

três parlamentares com o maior número de  
mandatos no estado, entre eles o presidente da 
Câmara Municipal de São José, vereador Orvino 
Coelho de Ávila (PSD), detentor de 10 mandatos.

ACONTECEU

São José ganhou mais um espaço ao ar 
livre para valorizar a cultura e a arte 

do município. A Prefeitura de São José 
inaugurou, no dia (23), o Jardim das 
Esculturas na Avenida Beira-Mar de 

São José. O espaço conta com  
acessibilidade total para pessoas com  
deficiência visual e informações em 

braile, mapa tátil e miniaturas.

Jardim das Esculturas 

Seminário

Aniversário
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Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, 
camisetas, polos, calças, bermudas, mochilas, 

calçados e acessórios

98842-2180
3241-201348
98842-2180
3241-201348

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

Agora em novo endereço

Do PP ao Plus size!

Jornalista - vivianajornalismo@gmail.com
 

FRANÇA EM SÃO JOSÉ
Sim, a França esteve em São José 
por duas noites. O chefe Jean--
Charles recebeu um excelente 
público nos dias 21 e 22 de março, 
no Solar da Corte, no Centro 
Histórico de São José. As delícias 
da gastronomia francesa e os 
vinhos franceses foram um suces-
so.

267 ANOS
São 267 anos que aqui outrora 
chegou o imigrante, que além dos 
mares, deixou Portugal e, através 
do trabalho constante, edificou 
nossa terra natal. São José come-
morou mais um ano no dia 19 de 
março, dia em que a Igreja Católi-
ca celebra o Dia de São José, 
padroeiro dos trabalhadores e das 
famílias.

I LOVE SJ
Para comemorar os 267 anos de 
São José, a marca Lança Perfume 
lançou uma coleção de camisetas 
femininas com a estampa I <3 SJ. 
Exposta na vitrine da loja do Conti-
nente Park Shopping, a blusa 
despertou a curiosidade na mulhe-
rada e na colunista aqui, que não 
foi embora sem levar uma pra casa.

ST.PATRICK’S DAY
O St. Patrick’s Day ou Dia de São 
Patrício movimentou o Meu Jardim 
Food Park no último sábado (18). A 
diversão ficou por conta do 
Maycon Vieira, o famoso Maikinho. 
A tradicional festa irlandesa é 
celebrada no dia 17 de março em 
diversos lugares do mundo. As 
pessoas se vestem de verde e 
aderem ao trevo como amuleto da 
sorte.

COLUNA DA VIVIANA


