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A Maior franquia de doces agora em São José! Vai resistir?

É Bom
Restaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC

9620-8452
8447-5900
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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!!!

Prefeitura da Palhoça 
auxilia agricultores... 
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de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
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(48)8483-2202

A importância do  
planejamento estratégico 
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Obrigado: A palavra que 
muda o mundo!  
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A vacinação contra o HPV vai começar 
 na rede pública... Pág. 12 
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Rua São Pedro, 519 - Sl.05 - Areias - São José - SC

(48) 3047-0372
www.solpavi.com.br
falecom@solpavi.com.br

Charles
 Colzani

Com
Bastidores

Charles
 Colzani

charlescolzani@hotmail.com

Belissima Bruna Coradini, curtindo 
verão nas praias da Ilha

A bela josefense Aricia Silva, capa da 
revista Playboy de  Janeiro, vestido 

uma criação de Marcia Gill e Raphael 
Soares.

A nossa querida Juliana Rabello, 
con�rmadíssima como coreografa da 

comissão de frente da escola de 
samba Protegidos da Princesa.

Uma  homenagem muito especial, a 

melhor mãe do mundo, minha rainha que 

partiu no ultimo dia 19 e agora esta 

alegrando os anjos no céu.

Saudades eterna!!

Rafael Barreto, Zeze Di Camargo e 
Rodrigo Barreto, em noite festiva na 

Ilha.

Quem alterou o per�l de solteira para 
casada , foi a linda Fran Martins, �lha 

da minha querida amiga Cintya Lentz. 

Força para o querido DJ  Matheus 
Mandelli, que se acidentou no ultimo 

domingo, e luta pela vida.

Quem esta rindo a toa, é o cabeleireiro 
Sandro Souza, com o salão 

badaladíssimo Charlez Colzani Coi�er.

A linda Liana Zilli, com as suas duas 
princesas, Livia e Manuella.

RE quem esta brindando a vida, é a 
Juliana Vieira, que completou mais 

uma primavera na ultima terça feira. 

A linda morena Gabriella Goés, 
sempre cantando e encantando por 

onde passa. Voz de anjo!!!
A princesa Marina, alegra e ilumina 

por onde passa, �lha da minha amiga 
Débora Zippel.

Matriculas abertas o ano todo

Orientadora 
Dra. Adriana Mariom Ribeiro

Agora com inglês
Português e Matemática

Unidade Kobrasol
Rua Irmãos Vieira,300 - Sl.05 

Campinas - São José - SC
3241-5676

Um estudo eficaz e 
independente para o seu filhoMétodo individualizado

Estudo diário para 

todas as idades

promoção de  100% 

de desconto na 

matrícula de 20/01 a 

21/03/2014.
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Carnês do IPTU já estão sendo 
entregues em São José

No Loteamento Ceniro Martins, o ponto 
de entrega será no Centro Educacional 
Municipal Ceniro Martins, (Rua Ce-
niro Luiz Ribeiro Martins, esquina com 
a Juliana Maria da Silva, s/n°, Bairro 
Forquilhas). O posto de entrega no Lotea-
mento Lisboa será no Centro Educacio-
nal Municipal Governador Vilson Klei-
nubing, (Avenida Lisboa, (Quadra 5), s/
n°, Forquilhas). No posto do loteamento 
Lisboa, também serão atendidas as comu-
nidades San Marino, Terra Firme, Santa 
Felicidade Parque Residencial, Estoril, 
Parque Residencial Lisboa I, Dona Ze-
naide e Parque Residencial Lisboa II.
A entrega nos postos dos bairros começou 
dia 20, das 9h às 12h e das 14h às 19h. O 
contribuinte que não recebeu o carnê pode 
retirar a segunda via no site da Prefeitura, 
através do link IPTU ou no Centro de A-
tendimento ao Cidadão, na Prefeitura de 
São José (Av. Acioni Souza Filho nº 403. 
(Beira Mar São José), centro – São José). 
É importante que os contribuintes retirem 
os carnês até o dia 12 de fevereiro, data 
do vencimento da primeira parcela, para 
não perderem o desconto da cota única de 
30%.
No início de dezembro do ano passado, 
uma equipe técnica da Prefeitura, liderada 
pelo Conselho Gestor definiu que a cor-
reção do IPTU seria de 5,84%, que cor-
responde à inflação pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), 

referente ao período de novembro de 2012 
a outubro de 2013. A primeira parcela do 
IPTU terá vencimento no dia 12 de feve-
reiro de 2014. Os carnês do IPTU 2014 
trarão fotos de pessoas desaparecidas em 
São José e na região, conforme determina 
a legislação municipal.
Os percentuais de descontos foram man-
tidos. O contribuinte que optar pelo 
pagamento à vista ou em duas parcelas 
terá desconto de 30%. Se a pessoa esti-
ver em dia com a Receita Municipal até 
o dia 16 de dezembro de 2013, ela ain-
da terá direito a mais 10% de desconto. 
Por exemplo, quem tem boleto de R$ 1 mil 
de IPTU, pagará R$ 700 em parcela única 
ou em duas parcelas (30% de desconto). 
Estando em dia, terá direito a mais 10% 
de desconto, baixando a fatura para R$ 
630. O secretário da receita, Francisco 
Medeiros, alerta para a modalidade de 
pagamento em duas parcelas a cota única. 
Caso o contribuinte parcele em duas ve-
zes a cota única e esqueça-se de pagar no 
dia certo do vencimento, ele perde todo o 
desconto.
Uma da novidade é que haverá uma a-
dequação na base de cálculo do IPTU 
dos terrenos baldios e dos terrenos com 
área construída. O Secretário de Receita, 
Francisco de Assis Medeiros, explica que 
a mudança foi necessária para o cum-
primento do que determina o Código 
Tributário de 2005, que não vinha sendo 
aplicado na sua integralidade até 2013. 
“Estamos aplicando a lei”, afirma o secre-
tário.
Outra novidade refere-se ao processo de 
georeferenciamento, que começou a ser 
realizado neste ano para o levantamento 
do cadastro imobiliário do município. 
Para o IPTU de 2014, haverá o lança-
mento de 3.806 propriedades nos bairros 
Campinas, Kobrasol, Barreiros e Fazenda 
Santo Antônio que terão atualizações de 
cadastro das áreas construídas. 

Câmara de Vereadores de São José 
economizou R$ 4,18 milhões em 2013

O Observatório Social de São José (OSSJ), 
entidade da sociedade que fiscaliza o gasto 
público, divulgou, dia 21, relatório de análise 
orçamentária e financeira da Câmara Mu-
nicipal de São José (CMSJ), em que cons- 
ta que mais de R$ 4 milhões foram econo-
mizados pelo Poder Legislativo, em 2013.  
O valor é 13 vezes superior à economia acu-
mulada nos exercícios financeiros de 2009 a 
2012, que foi de apenas R$ 309,10 mil.

O resultado positivo foi alcançado em fun-
ção de uma gestão mais eficiente, racional e 
transparente realizada pela atual administra-
ção da Câmara de Vereadores e, também, em 
decorrência do olhar atento dos voluntários 
do OSSJ que acompanham, permanente-
mente, os gastos do Governo Municipal, e 
alertam os Gestores Públicos nos casos em 
que detectam alguma anormalidade.
Entre as despesas que mais sofreram 
redução, destacam-se as do grupo “Ou-
tras Despesas Correntes”, que englobam 
os serviços de terceiros de pessoas físicas 
e jurídicas, material de consumo e auxílio-
alimentação, que caíram 26%, alcançando 
R$ 1.331.662,17 de economia.  Os serviços 
com limpeza, conservação e segurança da 
Câmara Municipal de São José, por exem-
plo, foram reduzidos em 18,29%, compa-
rando o exercício financeiro de 2013 com o 
de 2012, uma involução de R$ 189.173,21. 

Fonte OSSJ

A Bailarina Kamila Abreu: 
De São José para o Mundo!

Uma vez menina... Aluna do Colégio Mu-
nicipal Maria Luiza de Melo, integrante do 
grupo de dança da escola. Depois, aluna do 
Teatro Bolshoi em Joinville, no período de 
2007 a 2013. E hoje...!
Como imaginar que uma pequena aluna de 
São José, leste de Santa Catarina, Sul do 
Brasil, integrante de um projeto de dança 
da rede municipal de ensino tivesse tantas 
conquistas?
Kamila de Abreu sonhou... Sonhou em ser 
bailarina... Acreditou em seu sonho e foi 
muito persistente na busca de sua conquista. 
Foram muitos dias de estudo, muitas horas 
de ensaio, tendo enfrentado, com certeza, 
pés machucados, calejados, com bolhas 
doloridas, porém, jamais abandonou suas 
sapatilhas. Persistiu com disciplina os sete 
anos de balé no Teatro Bolshoi e hoje, onde 
está? Com a leveza de uma verdadeira baila-
rina, flutuando nos palcos da Áustria.

Kamila, hoje mulher, completou 18 anos 
em 20 de janeiro de 2014 e, no dia seguinte, 
galgou o espaço em mais uma etapa de 
suas conquistas.  Está sim na Áustria para 
aprimorar ainda mais suas habilidades na 
grande arte da dança, do balé clássico. Uma 
bailarina de São José para o Mundo!...

Secretaria Municipal de Educação de São José.
Setor de Comunicação Bandas & Fanfarras.
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA 

www.piresauto.com.br

Rua Victor Meirelles, 258 - Campinas - São José - SC

(48) 3240-0040
/dbautomotive

Solicite um orçamento
contato@dbautomotive.com.br

R$ 130,00

IFAPI
CORRETORA DE SEGUROS

Rua Hidalgo Araújo, 415 - Sl.103 - Barreiros - São José - SC
e-mail: dipafiseguros@brturbo.com.br

48 3246-6954
48 9982-9656 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - COMPRA - VENDA

TROCA - DESBLOQUEIA

Av. Delamar José da Silva, 77
Lj.01 - Kobrasol - São José - SC

Lav LevE
Uma vida inteligente

Av. Delamar José da Silva,  77 - Lj.03 - Kobrasol
CEP. 88102-100 - Sao José - SC

3259-5268
Tele Entrega

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

Feirão de Empregos com mais 
de 3000 vagas é realizado em SJ

Foi realizado um Feirão de Em-
pregos na cidade de São José, nos 
dias 22 e 23 de Janeiro no Centro 
Multiuso, o evento foi uma parceria 
entre a Prefeitura de São José através 
do Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, ABRH, Work Advan-
tage Recursos Humanos, Aline Cos-
ta Assessora de Marketing e Kombo 
Estratégico.

Foram mais de 
3.000 vagas em 
todas as áreas de 
atuação com a 
participação de 
22 empresas, a 
população mais 
carente foi agra-
ciada com ôni-
bus grátis para o 
evento, a inten-
ção deste proje-
to era de  buscar 
o encontro dos 
empresário São 

Josefense com as pessoas que ne-
cessitam de um colocação no mer-
cado de trabalho. 

A colunista Carmen Silveira foi 
uma das organizadoras do evento 
e afirma, há uma necessidade de 
união entre empresários e poder 
público, o momento atual político 

oferece muitos benefícios (bolsas) 
e o seguro desemprego facilita em 
especial a falta de mão de obra não 
qualificada, sem contar a falta de 
infra-estrutura de transporte para 
horários que o comércio, em espe-
cial a Gastronomia atende.
Necessitamos sim rever estas políti-
cas sociais, ofertar mais capacita-
ções e repensar o modelo atual de 
seguro desemprego.
O evento foi sucesso, muitas das 
pessoas já saim empregadas, com 
novas expectativas, percebeu-se 
uma grande busca por vagas admi-
nistrativas, sendo a maior parte da 
demanda a operação, mas quem 
estava disponível para novas áreas 
e com disposição para finais de se-

mana saiu com o seu emprego ga-
rantido.
Em agradecimento muito especial 
ao Secretário Fernando Souza e seu 
Assessor Luiz Beirith nos os profis-
sionais de RH, queremos parabe-
nizá-los pelo apoio, motivação e 
ação para a realização de tal evento, 
mudamos vidas, afinal isto é ser pro-
fissional de RH.
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Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br
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Na foto equipe organizadora do evento.
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FORQUILHINHAS (48) 3357-2792

R. Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01

KOBRASOL (48) 3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100 - Ed. Pedra Branca

Motivo
A prefeitura de Florianópolis, através 
do IGEOF, Instituto de Geração e 
Oportunidades de Florianópolis, esta 
desenvolvendo um trabalho no sentin-
do de regulamentar todas as feiras de 
artesanato do Município. Até ai nada 
demais. O que chama a atenção é que 
os gestores do IGEOF definiram os lo-
cais e regras para as feiras, em quatro 
paredes, sem a participação de repre-
sentantes dos Artesãos do município. O 
maior exemplo é a feira de artesanato 
que estava localizada no largo da alfân-

dega e hoje está na praça Fernando 
Machado. 

Motivo I 
A transferência se deu com a alegação 
de que o IPHAN havia solicitado a saí-
da dos artesãos do local, pois os mes-
mos estavam atrapalhando a visitação 
ao prédio histórico da casa da alfân-
dega. Só para lembrar, no local fun-
ciona uma feira de hortifrutigranjeiros 
e também são realizados vários eventos 
durante o ano. Agora a pergunta: Tudo 
isso também não atrapalha a visibili-

dade da casa da alfândega? Será que só 
os artesãos atrapalham? Com a palavra 
os gestores do IGEOF. Claro, espera-
mos uma resposta clara e com embasa-
mento, querem saber  os artesãos...

Motivo II
A feira de artesanato do largo da alfân-
dega funcionava no local desde 2006 e 
hoje conta com um grupo de aproxima-
damente 100 profissionais que ajudam 
a divulgar a cultura de nossa cidade 
e todo o seu trabalho artesanal. O lo-
cal onde foram colocados não oferece 
nenhuma condição de trabalho, pois 
lá  o número de pessoas que transitam 
é muito pequeno, fazendo com que o 
artesão desista de sua atividade. Vários 
estão pensando em deixar o artesanato 
de lado e procurar outra atividade. 

Motivo III
No entorno do largo da alfândega, an-
tes da feira de artesanato, o mesmo era 
ocupado por mendigos, prostitutas, 
usuários de drogas, moradores de rua, 
etc... Com a ocupação do local pelos 
artesãos o mesmo foi humanizados e as 
pessoas voltaram a frequentar o largo e 
o turismo aumentou. Agora, com a saí-
da da feira do local tudo voltou como 
antes, onde desocupados ocupam o 
local, afugentando os turistas. Lamen-
tável a situação. 
Fotos: Mostrando o artesão, antes no 
largo da alfândega e hoje na Pç. Fer-

nando Machado. José Nascimento

Ocupação
Como sou morador do norte da ilha, 
passo diariamente pela SC 401 e nas 
imediações da Vargem Pequena per-
cebi, a alguns meses, uma ocupação 
em uma área de terra. No entanto, não 
imaginava que fossem pessoas, real-
mente necessitadas e que estavam ali 
para reivindicarem um pedaço de terra 
para trabalhar. Durante uma matéria, 
feita por uma emissora de TV pude 
constatar que a ocupação seu deu por 
um grupo de índios e por estudantes 
universitários. Outro fato que me 
chamou a atenção foi o grande número 
de veículos no local, claro dos invaso-
res os veículos. Coitados, não tem onde 
morar, mas tem dinheiro para comprar 
carros. Ora, me poupem a paciência e 
vão trabalhar... Só para lembrar a área 
ocupada fica no perímetro urbano é não 
é área rural.

JORNALISTA JOSÉ NASCIMENTO
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Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Na foto equipe organizadora do evento.
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Mak-su Florianópolis
Rua conselheiro Mafra, 426 Loja 13 - Galeria Jaqueline
Centro - Florianópolis - Fone: 48.3024.9886
Aberto de segunda a sexta, das 11:30 as 19:00hs
                      aos Sábados, das 11:30 as 13:30hs

Mak-su São josé
Av. Altamiro Di Brenardi, 98 Lj. 02 - Campinas

São José - SC - Fone: 48.3372-1040
Aberto de Segunda a Sábado, das 17:00hs a 01:00h

Vai um temaki hoje?
 Passa na Mak-su e escolha o seu!

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

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

Agora com Salão de 
Beleza e Manicure!

Temos Tratamentos 
estéticos corporais e faciais 
com e sem equipamentos 

3025-3060
9154-5946

48

Av.Pref.Osmar Cunha, 251 - Sl.301
Ed. Pérola Negra - Centro - Fpólis

 Acunputura
 Banho de Lua
 Depilação
 Drenagem Linfática
 Limpeza de Pele

 Maquiagem Definitiva
 Massagem Relaxante
 Massagem Terapêutica
 Nutricionista
 Terapia das Pedras 

Dra. Gabriela Salete Dias Favrettto
Fisioterapeuta

CREFITO 81923-F

Pilates • Fisioterapia • RPG • Osteopatia

Agende seu horário!
Atendimento das 13h às 20h

GOLD GYM
ACADEMIA

Horário de Funcionamento
2ª a 6ª Feira das 06h00 às 01h da manhã

Trabalhamos com avaliação física · Condicionamento 
físico · Definição muscular · Emagrecimento · 

Enrigecimento · inástica Localizada · Hipertrofia 
Muscular · Musculação

(48)3034-5042 · 9673-9760 · 8452-6105
Rua Eugênio Portela, 48 - Barreiros - São José - SC

Prefeitura de São José divulga a  
programação do Carnaval 2014

Secretaria de Saúde de São 
José alerta para os cuidados 

com a proliferação do  
mosquito da dengue no 

Verão

O Carnaval Zé Folia 2014 de 
São José, realizado pela Pre-
feitura Municipal de São José 
através da Fundação Munici-
pal de Cultura e Turismo, já 
tem programação definida. 

Entre os dias 7 de fevereiro e 4 
de março, os foliões terão di-
versas opções para se divertir. 
Além do Concurso da Rainha 
da Corte do Carnaval Zé Folia 
2014, haverá folias nos bair-
ros, carnaval dos idosos, baile 
municipal, Desfile Oficial dos 
Blocos de Enredo, Desfile ofi-
cial do grupo de Acesso de Flo-
rianópolis com a Escola Futsam-
ba, baile infantil, entre outros. 

Confira a programa-
ção completa do carnaval: 
07 de fevereiro – Concurso 
Rainha do Carnaval e Lança-
mento do CD das Músicas de 
Carnaval: Kobrasol, 19h.

15 e 16 e 22 e 23 de fevereiro: 
Folia nos Bairros com os Blocos 
de Enredo

27 de fevereiro – Baile Munici-
pal, Clube 1º de Junho

28 de fevereiro – Carnaval dos 
Idosos: CATI, 13h

28 de fevereiro – Desfile Oficial 
do Grupo de Acesso com Escola 
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Futsamba Josefense: Passarela 
Nego Quirido

2 de março – Baile Infantil, 
Clube 1º de Junho, 14h

2 de março – Concurso Rainha 
Gay e Top Show: Avenida Beira 
Mar de São José

3 de março – Desfile Oficial dos 
Blocos de Enredo: Avenida Bei-
ra Mar de São José, 19h

4 de março – Apuração do Des-
file Oficial, 14h

4 de março – Baile Infantil, 
Clube 1º de Junho, 14h

Cuidado com a água parada 
é indispensável neste período 

do ano. 

Na época mais quente do ano, o 
ambiente se torna mais propício 
para a reprodução do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue. Por isso, a equipe de 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de São José, por meio do Pro-
grama Municipal de Controle 
de Endemias, realiza no mu-
nicípio ações de controle do 
mosquito.

Desde 2013, a equipe de 
Vigilância Epidemiológica 
vem ampliando as estratégias 
de combate à dengue, realizan-
do monitoramento e instalação 
de armadilhas. Os monitora-
mentos das armadilhas e dos 
pontos estratégicos são realiza-
dos a cada sete dias. Além dis-
so, a equipe da vigilância tam-
bém realiza trabalho de visita 

domiciliar. “Detectamos o foco 
do mosquito, circunscrevemos 
uma área de 30 metros e visita-
mos 100% dos imóveis. Tra-
balhamos nessa área no perío-
do bimestral, num prazo de um 
ano. Se após esse período ainda 
aparecer algum foco, a área é 
trabalhada por mais um período 
igual”, explica o coordenador 
do Programa de Endemias do 
município, Ademir Rosa.

Em novembro de 2013, foi 
realizada uma ação com a 
população para orientar so-
bre a prevenção da doença. 
 
A dengue é transmitida pelo 
mosquito e dura em torno de 
10 dias. Os sintomas são: febre, 
dor de cabeça, no corpo, nas ar-
ticulações e por trás dos olhos, 
podendo afetar crianças e adul-
tos. Caso perceba a manifesta-
ção de qualquer sintoma, pro-
cure imediatamente o centro de 
saúde mais próximo.
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O governador Raimundo Co-
lombo e o vice Eduardo Pinho 
Moreira, acompanhados da se-
cretária de Estado da Saúde, 
Tânia Eberhardt, e do Secretário 
regional da Grande Florianópolis 
Clonny Capistrano, inaugurou 
dia 21de Janeiro,  nova estrutura 
do Hospital Florianópolis, no 
bairro Estreito. A unidade passa 
a contar com 50 leitos de inter-
nação, 10 leitos de UTI, centro 
cirúrgico com três salas, além 
de quatro leitos de recuperação 
pós-anestésica e leitos de obser-
vação adultos e infantis. A meta 
é atender 5 mil pessoas todos os 
meses.
“Saúde sempre foi prioridade 
absoluta e, com mais esta obra, 
a exemplo de outras ampliações, 
estamos cumprindo com a nossa 
proposta de levar pra perto das 
pessoas um atendimento em 

saúde de qualidade e resolutivo. 
Aqui, não é só um novo prédio, 
são novos leitos, e é também um 
avanço tecnológico com equi-
pamentos modernos, de última 
geração. Esse é um momento es-
pecial, pois o governo consegue 
tornar prática uma ação que a so-
ciedade exige”, disse Colombo.
O Hospital Florianópolis será 
administrado pela Organização 
Social Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medici-
na (SPDM) e terá atendimento 
100% pelo SUS. “Com a aber-
tura dessa unidade, vamos de-
safogar os atendimentos no Hos-
pital Regional São José, que está 
sobrecarregado. O importante é 
que a comunidade seja bem a-
tendida e que tenha seus direitos 
cumpridos”, explicou a secre-
tária da Saúde.
A reforma começou em 2009 

e envolveu toda a estrutura da 
unidade de saúde, que inclui 
emergência, segundo e terceiro 
pavimentos. Os investimentos 
totalizam R$ 12,8 milhões, sen-
do R$ 7,8 milhões em obras e R$ 
5 milhões em equipamentos. “O 
Governo do Estado cumpre uma 
etapa importante, e as comu-
nidades contam novamente com 
um hospital novo e de qualidade, 
que estará à disposição de todos 
24 horas por dia, todos os dias da 
semana.”, afirmou o vice-gover-
nador Eduardo Pinho Moreira.
A unidade atende a nove mu-
nicípios: Florianópolis, São 
José, Palhoça, Biguaçu, Santo 
Amaro da Imperatriz, Governa-
dor Celso Ramos, Antônio Car-
los, Águas Mornas e São Pedro 
de Alcântara. Referência para 
uma população de mais de 700 
mil habitantes, o hospital oferece 
atendimento  em clínica médica, 
pediatria e clínica cirúrgica e 
ortopédica de média e alta com-
plexidade. E será referência em 
atendimento de ortopedia.
Enquanto esteve em reforma, o 
pronto-atendimento do Hospital 
Florianópolis continuou funcio-
nando com clínica médica, cirúr-
gica e pediátrica, além do am-
bulatório de setor de ortopedia. 
A reforma da unidade, inicial-

mente, estava prevista somente 
para o setor de emergência. 
Mas já no início dos trabalhos 
começaram a surgir problemas 
estruturais no prédio, o que 
originou mudanças no projeto 
inicial. Os andares superiores do 
hospital foram também incluí-
dos na reforma.

Hospital Florianópolis será 
ampliado com recursos do 
Pacto por Santa Catarina

Agora que o Hospital Flori-
anópolis foi reaberto à comu-
nidade, o Governo do Estado, 
através do Pacto por Santa Ca-
tarina, vai trabalhar para ampliá-
lo. Será construído um novo pré-
dio, anexo à unidade existente, 
com 12,3 mil metros quadrados. 
Serão investidos R$ 30 milhões 
na obra, e outros R$ 8,9 milhões 

em equipamentos. Haverá novos 
164 leitos de internação e 30 de 
UTI. Além disso, o hospital pas-
sará a contar com mais seis salas 
cirúrgicas e um novo centro de 
Material Esterilizado (CME).  

Nova estrutura do Hospital 
Florianópolis: 

- 50 leitos de internação, 10 lei-
tos de UTI, 4 leitos de recupera-
ção pós-anestésica e centro cirúr-
gico com 3 salas.
- A meta é atender 5 mil pacien-
tes/mês.
- Haverá 590 funcionários, den-
tre os quais 165 médicos e 225 
enfermeiros.
- O hospital funcionará 24 horas 
e todos os dias da semana.
– Haverá pronto atendimento 
clínico, pediátrico e cirurgia 
geral. O HF será referência em 
ortopedia.
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MATRÍCULAS

ABERTAS!!!

Berçário • Maternal • Pré-escolar

(próximo ao Raulino’s Restaurantes enfrente ao laboratório Santa Luzia)

Acompanhamento Pedagógico
Professores Quali�cados • Nutricionistas • Assistência 
Odontológica e Fonoaudiológica  • Dança • O�cinas 
de reciclagem, musicalização e expressão corporal • 

Almoço e Janta

Atendimento das 07h às 19h30

Não perca tempo!!!!
Faça já sua matrícula!

PLANTÃO DE FÉRIAS!

Avenida Central
Posto

Rua Leoberto Leal, 23
Barreiros - Sao José

MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

Av. brigadeiro Silva paes, 157 - Campinas
www.cerecriar.com.br - cerecriar@brturbo.com.br

D
D E C O R

A Partir de 10 peças
desconto especial

8447.5990
9620.8452dkdecoracoes@gmail.com

Tudo em papel deparede. O Melhor preço da cidade!

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

3357-1904(48)

Av.Altamiro Di Bernardi, 75 - Sl.05
Campinas - SJ(enfrente ao Camelão)

Agora em Novo Endereço!

3047-4735
9958-7434

(48)

atendimento@primefinanceira.com.br

Hospital Florianópolis inaugura reforma geral e deve atender
 cerca de 5 mil pessoas por mês
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Prefeitura da Palhoça realizou 
reunião com Ministério da Pesca 

e Maricultores

Prefeito Camilo Martins 
participou da reinauguração do 

Hospital Florianópolis

Reunião entre Prefeitura de Pa-

lhoça, Ministério da Pesca 
e maricultores, foi realizada 
no auditório da PMP, no dia 
22 de Janeiro.
Palhoça é a campeã nacional 
em produção na maricultura 
e o objetivo da reunião foi 
buscar formas de aumentar 
esta produção e torná-la sus-
tentável. 
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O prefeito municipal de Palhoça, 

Camilo Martins, participou 
na manhã de terça feira, 21, 
da reinauguração do Hospital 
Florianópolis, na área conti-
nental da capital catarinense.
O Hospital Florianópolis, 
que atende cem por cento 
pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS, foi completamente 
reestruturado e recebeu equi-
pamentos de última geração.

Nova gestão do Conselho Municipal 
de Saúde de Palhoça tomou posse

O prefeito Camilo Martins e o 
secretário municipal da Saúde, 
Rosinei de Souza Horácio, se 
reuniram com os membros do 
Conselho Municipal de Saúde, 
quinta-feira, 23, para dar posse 
à nova gestão do conselho, eleita 
no dia 18 de dezembro de 2013.
O secretário e o prefeito também 
aproveitaram a oportunidade 
para tratar das prioridades para a 

Saúde, no município de Palhoça. 
Segundo o secretário Rosinei, 
com a posse da nova diretoria 
será possível dar continuidade 
ao trabalho que o conselho vem 
desenvolvendo. “Em breve, fare-
mos a primeira reunião da nova 
gestão para agilizar o planeja-
mento para 2014”, disse.
O prefeito reafirmou a preocu-
pação com o bom atendimento 

e acolhimento da população que 
procura os serviços de saúde 
municipal. De acordo com Ca-
milo Martins, qualidade de saúde 
pública também se faz com  val-
orização profissional.
“Reconheço as excelentes inicia-
tivas que a Secretaria de Saúde 
vem realizando. Reafirmo ai-
nda o compromisso que minha 
gestão  tem com o profissional da 
Saúde. Conheço a importância 
de valorizar cada vez mais estes 
agentes e ressalto meu compro-
misso com esta tarefa. Não pou-
paremos esforços para continuar 
melhorando o trabalho que vem 
sendo realizado em Palhoça”, 
destacou Martins.

Comunicação 
Prefeitura de Palhoça

Prefeitura auxilia agricultores
 na produção de silagem

Um dos itens do plano de gover-
no do prefeito Camilo Martins é 
auxiliar, incentivar e proporcio-
nar estrutura aos agricultores de 
todo o território de Palhoça.
Através da Secretaria Municipal 
de Pesca e Agricultura todas as 
famílias de Palhoça, que sobre-
vivem da agricultura ou da pes-
ca, vêm recebendo apoio, incen-
tivo e melhores condições para 
dar continuidade, e alavancar a 
produção de tudo que é cultivado 
no município.
A Prefeitura deu inicio aos tra-
balhos com maquinário para 
auxiliar a produção e armaze-
namento de silagem aos agricul-
tores da Baixada do Maciambú. 
Serão mais de 30 famílias be-
neficiadas com o processo que 
deve garantir alimento para re-
banhos no próximo inverno. “No 

meu governo, a Prefeitura 
vai ajudar os agricultores a 
manter suas atividades nas 
áreas rurais, evitando assim 
o êxodo e fortalecendo nos-
sas safras”, falou Camilo.
De acordo com o secretário 
de Pesca e Agricultura de 
Palhoça, Laudelino Soares, 
neste processo a Prefeitura 
disponibiliza a estrutura 

da secretaria para famílias de 
agricultores, que precisam ga-
rantir alimento para rebanhos 
de produção de leite e gado de 
corte, e não tem equipamentos 
para fazer a silagem. “Nós au-
xiliamos os agricultores na con-
fecção e no armazenamento da 
silagem, o que garante um futuro 
sem preocupação com alimento 
para o gado, principalmente 
no período do inverno”, falou 
Soares.Segundo o agricultor 
Mauro Manoel do Nascimento, 
57 anos, a família dele sempre 
fazia silagem picando os pés de 
milho com facão, porque a Pre-
feitura nunca havia disponibi-
lizado trator e os implementos 
para fazer o alimento para o re-
banho. Esta é a primeira vez que 
conseguimos ajuda da Prefeitura 

para fazer silagem e isso mostra 
que o prefeito e o secretário es-
tão realmente empenhados em 
ajudar os agricultores de Palhoça 
a viver melhor”, falou Mauro.
A silagem é uma das melhores 
estratégias para produtores ga-
rantirem alimento para reba-
nhos durante o inverno. É um 
suplemento de fundamental im-
portância na alimentação, prin-
cipalmente do gado em períodos 
críticos, onde as variações da 
temperatura provocam escassez 
de alimentos em todas as regiões 
do estado.
Em Palhoça existem mais de 
300 famílias que vivem em áreas 
rurais com a produção de leite, 
milho, feijão, arroz, tomate, 
pimentão e outras hortaliças. 
Quem precisar de auxílio basta 
ir até a sede da Secretaria Mu-
nicipal de Pesca e Agricultura na 
Prefeitura Municipal de Palhoça.
to meu compromisso com esta 
tarefa. Não pouparemos esforços 
para continuar melhorando o tra-
balho que vem sendo realizado 
em Palhoça”, destacou Martins.

Comunicação 
Prefeitura de Palhoça

4007-14 22
VININHA.COM.BR Válido para São José/SC, até 15/03/14.

LIGUE JÁ E
GANHE TAXA
ENTREGA GRÁTIS

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

www.helpbebidas.com
Rua São Pedro, 1360
Areias - São José - SC

2 Lts

3034 004848 email: atendimento@otiodastrufas.com.br
CENTRO - Rua Felipe Schmidt, 303 - Sl.207 - Florianópolis

CAMPINAS - Av. Salvador Di Bernardi, 902 - São José

3241-3824
8414-4509 8452-6264

www.otiodastrufas.com.br

 www.otiodastrufas.com.br

Secretaria de Educação reúne 
diretoras para definir metas 

para 2014

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Palhoça realizou uma 
reunião com diretoras, coorde-
nadoras e auxiliares de ensino, 
com o objetivo de difundir as 
principais metas, para o ano leti-
vo, que se inicia no dia 10 de fe-
vereiro. Como o encontro acon-
teceu no gabinete do prefeito, 
Camilo Martins aproveitou para 
conversar pessoalmente com os 

profissionais de Educação.
Depois de citar que a Educação 
exerce um papel de fundamen-
tal importância na formação, no 
caráter do cidadão, o que reflete 
na sociedade e determina o de-
senvolvimento de uma cidade, 
Camilo Martins pediu “empenho 
da equipe, para fazer o melhor 
possível pelas crianças”.
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Até 72 meses para pagar!

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

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

Parcelas
A Partir de
R$ 302,00

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

Prezados Leitores,
Inicialmente quero desejar um  Extraordinário 2014 com 
muita saúde, paz e prosperidade para todos.
Como estamos nos primeiros dias de 2014 o ideal é plane-
jar nossas ações e projetos desde o primeiros dias do ano, 
evitando que as surpresas sejam menores no decorrer dos 
meses que se seguem, ok.
Para passar esta primeira e importante mensagem do ano 
(em nossa coluna), convidei meu amigo e parceiro de negó-

cios Sr. Marcos Antonio Cardozo de Souza – Presidente da 
AEMFLO (Associação Empresarial da Região Metropoli-
tana de Florianópolis) e CDL-SJ (Câmara de Dirigentes 
Lojistas), administrador de empresas, empresário, pa-
lestrante e consultor empresarial, para abrilhantar nosso 
Jornal Comunidade SC, com um Artigo sobre Planejamen-
to Estratégico, o qual tenho muito orgulho e satisfação em 
publicá-lo e ter a certeza que será de grande utilidade para 
o nosso crescimento pessoal e profissional, boa leitura....

FORTALECENDO SUA EMPRESA
A importância do Planejamento Estratégico

Planejar e planejar, este é o lema 
para quem possui um negócio para 
gerir e espera dele excelentes re-
sultados. As experiências diárias 
podem servir como base, mas é 

preciso ter um senso voltado para 
negócios para empreender com 
sucesso. Para isto, o empresário 
precisa deixar alinhado o discurso 
e a prática, traçando os reais objeti-
vos da empresa.
A solidez de uma empresa e a ga-
rantia de sua longevidade serão 
possíveis quando tiverem como 
alicerce um planejamento estra-
tégico. Construí-lo, revisá-lo e 
reestruturá-lo constantemente, e 
vislumbrar novas diretrizes, metas 
e objetivos de curto, médio e longo 
prazo, manterá a empresa no rumo 
certo para o crescimento. Isso é 
flexibilidade.
O planejamento estratégico é uma 
das mais importantes peças admi-

nistrativas e pode ser aplicado em 
organizações que já estejam estabe-
lecidas, independente do seu porte, 
segmento, quantidade de colabora-
dores ou de filiais. Mas é também 
fundamental para organizações em 
formação, pois servirá como peça 
norteadora para a implantação e i-
nício das atividades, com o mapea-
mento necessário para uma gestão 
eficiente e eficaz. 
Por meio desse processo os diri-
gentes e gestores estabelecem os 
parâmetros que vão direcionar a 
estruturação da organização e a 
condução da liderança, assim como 
os indicadores para o controle das 
ações, dos resultados e das cor-
reções necessárias. Isso possibilita 

que toda a organização trabalhe de 
forma alinhada e cada um conheça 
sua responsabilidade e contribuição 
pessoal, para alcançar os resultados 
desejados e planejados.
A utilização do Planejamento Es-
tratégico permite administrar de 
forma prática, tomar decisões, 
definir metas e traçar objetivos. 
O acompanhamento de sua exe-
cução permite identificar as fa-
lhas ou problemas em tempo hábil 
para corrigir as estratégias e traçar 
caminhos alternativos para alcan-
çar os resultados desejados. 
Em resumo, o planejamento es-
tratégico deve ser um processo 
gerencial contínuo, sistemática e 
flexível.  É a formulação de obje-
tivos para a seleção de programas 
de ação e estratégias para a sua 
execução e controle, levando em 
consideração as condições inter-
nas e externas à organização, e sua 
evolução esperada.
É importante trilhar algumas etapas 
para construir com êxito um Plane-
jamento Estratégico. 
Passo 1 - Definir a Missão Corpo-
rativa da Empresa:
Passo 2 - Análise da Situação da 
Empresa:
Passo 3 - Formular os Objetivos da 
Empresa:
Passo 4 - Formular Estratégias:
Passo 5 - Implementação, Feed-
back e Controles:

Alguns conceitos básicos.

Administrar: resumidamente e de 
forma objetiva, “é tomar decisões”.
Tomar decisões: é escolher a me- 
lhor alternativa entre as dis-
poníveis.

Níveis Organizacionais

Estratégico: organização das es-
tratégias, pensar a empresa e o 
negócio.
Tático: comando e controle.
Operacional: execução direta.
Objetivo: o que se pretende alcan-
çar, aonde se quer chegar, é quali-
tativo.
Meta: é o objetivo quantificado, 
objetivos mais números.
Eficiência: melhor uso dos recur-
sos, fazer mais com menos.
Eficácia: atingir o objetivo.
Efetividade: eficiência mais eficá-
cia. 

PENSAMENTO SISTÊMICO
Visualizar o todo, as partes, e suas 
interdependências.
Todas as tarefas e ações tem im-
pacto sobre outras áreas e acabam 
por afetar novamente a área de des-
tino, pois o sistema é dinâmico e 
funciona de forma cíclica.
Um planejamento estratégico de 
sucesso envolve todas as áreas da 
organização. Cada área da empresa 
deve ter definida sua responsabili-
dade para com o objetivo geral da 
empresa.

 
MARCOS SOUZA
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WILMAR PINTO DE LEMOS 
POPULAR MARRECO

Natural de Florianópolis, Vilmar Pinto 
de Lemos foi um ala que desfilou pelos 
gramados locais pela década de 50 e 60.
Pelo Avaí, estreou em 1956, onde per-
maneceu até 1959, quando voltou ao 
Paula Ramos para ser campeão esta-
dual. No Avaí, foi campeão do Torneio 
Início e do Citadino, ambos em 1958.
Jogador da era pré-profissional, acabou 
pendurando as chuteiras pelo Paula Ra-
mos, em 1967 e tornou-se dirigente do 
Figueirense (SC), em 1969.
Atualmente Marreco é funcionário pú-
blico aposentado. Trabalhava como Su-
pervisor na Fiscalização da Fazenda do 
Estado.

1955 – Paula Ramos-SC
1956 – Figueirense -SC
1956-1959 – Avaí
1959 – Paula Ramos-SC
1962 – C. A. de Florianópolis-SC

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

Segunda
Segundaà

20h às 2h

1965-1966 – Figueirense -SC
1967 – Paula Ramos-SC
1988- América De Barreiros, convidado 
pelo seus amigos Cola, Amir, Anisio e 
Tio Beto, veio para o América De Bar-
reiros e trouxe consigo seu genro  Ni-
valdo, Marreco ajudou muito o América 
a ficar com o seu campo, indicando 
Advogados e comprou a briga que en-
volveu o litígio envolvendo o terreno do 
campo.
Por tudo isso a torcida Americana e seus 
amigos, agradecem ao querido  Marre-
co, que sempre elegante teve um toque 
refinado com a bola, pelos  gramados, 
deixando sua tranquilidade e paciên-
cia, alegria e honestidade,  Exemplo 
para  todos nós. Marreco com o amigo 
vivemos grandes momentos fantásticos,  
Marreco  tem sempre uma palavra ami-
ga e gosta de todos, Sua amizade e  ex-
periência nos cativou, Estamos torcendo 
por sua recuperação, és o maior.
Desejamos toda recuperação que seja 
um sucesso, junto com sua família, que
está sempre ao seu lado, apoiando nessa 
hora difícil.  Ontem você torcia por ós 
no América De Barreiros, hoje todos 
juntos  estamos torcendo pelo seu amplo 
restabelecimento. 
 

 “O tempo une e separa as pessoas, 
mas, nenhuma força é tão grande 

para fazer  esquecer pessoas, que por 
algum motivo um dia nos fizeram 

felizes”.

Em pé da direita  
para a  esquerda. 
Nilton Carioni, 
Mello, Cola, Ely 
,Guara, Valter, 
Marreco, mas-
sagista Osmarino 
Técnico Pitola.   
Agachados: Amir, 
Pizollati, Osvaldo, 
Anisio, Valtinho e 
Mário

A VACINANAÇÃO CONTRA O HPV 
VAI COMEÇAR NA REDE PÚBLICA 

EM MARÇO
A vacinação de meninas de 11 a 13 anos 
contra o papiloma vírus humano (HPV) 
na rede pública de saúde vai começar no 
dia 10 de março. O vírus é uma das prin-
cipais causas do câncer de colo de útero, 
o terceiro tipo mais frequente de câncer 
entre mulheres, atrás apenas do câncer 
de mama e do câncer de cólon e reto. 

Esclareça as principais dúvidas so-
bre a vacina contra HPV:

1) O que é vírus HPV?

É um vírus transmitido pelo contato 
direto com pele ou mucosas infectadas 
por meio de relação sexual. Também 
pode ser transmitido da mãe para filho 
no momento do parto.

2) A vacina é segura?

A vacina contra o HPV tem eficácia 
comprovada para proteger mulheres 
que ainda não iniciaram a vida sexual 
e, por isso, não tiveram nenhum contato 
com o vírus. Hoje, é utilizada como es-
tratégia de saúde pública em 51 países, 
por meio de programas nacionais de 
imunização.
A vacina apresenta proteção de 98% 
contra o câncer do colo do útero. Será 
utilizada no SUS a vacina quadriva-
lente, recomendada pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS), que 
confere proteção contra quatro subtipos 
(6, 11, 16 e 18). Os subtipos 16 e 18 são 
responsáveis por cerca de 70% dos ca-
sos de câncer de colo do útero em todo 
mundo.
Estimativas indicam que, até 2013, 
foram distribuídas cerca de 175 mil-
hões de doses da vacina em todo o 

mundo. A sua segurança é reforçada 
pelo Conselho Consultivo Global sobre 
Segurança de Vacinas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

3) Quem pode tomar a vacina?

Por meio da ação do SUS, a partir de 
10 de março, meninas de 11 a 13 anos. 
Em 2015, a vacina passa a ser oferecida 
para as adolescentes de 9 a 11 anos e 
em 2016 às meninas de 9 anos

4) Onde posso tomar a vacina?

A vacina estará disponível nos 36 mil 
postos da rede pública durante todo o 
ano, como parte da rotina de imuniza-
ção. O Ministério da Saúde também 
está incentivando a vacinação em es-
colas públicas e privadas. Nesse último 
caso, a vacinação somente ocorrerá 
com autorização dos pais ou respon-
sáveis pelas crianças.

5) O que levar para tomar a vacina?

Para se vacinar é preciso apresentar 
documento com foto ou o cartão de 
vacinação. Nas escolas, as meninas de-
verão ter autorização dos responsáveis.
 
6) Quantas doses tenho que tomar?
 
Cada adolescente deverá tomar três 
doses para completar a proteção, sendo 
que a segunda, seis meses depois, e a 
terceira, cinco anos após a primeira 
dose.

 Ministério da Saúde
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 Colunista
 renato170564@uol.com.br
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HITS DA MODA

A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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Hits do Verão 2014
Algumas tendências fazem tanto 
sucesso que se tornam hit da es-
tação.

Você sabe quais são os hits do 
verão 2014? 
Selecionamos algumas tendên-
cias que estão bombando no 
verão e preparamos algumas di-
cas.
 
 
Hit 1 - Top Cropped

O cropped é um dos grandes 
sucessos do verão. Diversas ce-
lebridades já inseriram a peça em 
seus looks e estão arrasando por 
ai...
O top cropped é bastante usado 
com saias, shorts e calças de cin-
tura alta. O charme do cropped 
está em deixar a barriga de fora, 
mas cuidado o cropped não se tra-
ta de um sutiã e sim de uma blusa 
estilo top.
O cropped é uma peça ousada, 

mas que pode ficar muito estilosa 
e elegante se combinada com cui-
dado.
 
Hit 2 - Renda

Presente em diferentes estilos, 
cores e peças a renda é, sem dúvi-
da, uma das queridinhas do verão 
2014.
A renda perdeu aquele ar vintage 
e ganhou uma nova imagem. Por 
se tratar de um tecido mais leve, 
a renda é perfeita para compor 
looks em dias mais quentes. O 
uso da renda em vestidos, blusas, 
shorts e jaquetas proporciona ao 
visual um ar mais romântico, de-
licado e feminino.
O uso da renda também deve ser 
feito com cuidado, lembre-se é 
permitido mostrar a pele, mas de 
forma elegante e sutil.
 
Hit 3 - Esmalte laranja

O laranja foi eleito uma das prin-

cipais cores do verão 2014 e a 
cor, que ultrapassou as vitrines, 
chegou também as unhas.
Sucesso nas novelas o esmalte 
laranja está fazendo muito suces-
so entre as manicures do Brasil e 
do mundo. A cor possui diversas 
tonalidades que passeiam entre o 
coral e o laranjão! Mesmos sen-
do um pouco ousado o esmalte 
laranja tem feito muito sucesso, 
por se tratar de uma cor viva e 
alegre a tonalidade tem conquis-
tado muitas fãs neste verão.

Hit 4 - Sandália rasteira

Os dias mais quentes pedem 
mais conforto na hora de se ve-

stir. E na escolha do sapato não 
é diferente, um calçado que fez 
muito sucesso no verão 2014 foi a 
sandália rasteira ou popularmente 
chamada de rasteirinha. Prática, 
moderna, confortável e super-
elegante a sandália rasteira está 
tomando conta dos look da esta-
ção. Devido ao grande sucesso as 
rasteiras ganharam mais charme 
e conquistaram uma infinidade de 
modelos e cores.
Lembre-se antes de desfilar suas 
rasteirinhas por ai, cuide dos seus 
pés, mantenha suas unhas sempre 
limpas e bem cortadas.
 
Hit 5 - Batom Vermelho

Apesar de super sensual e extra-
vagante o batom vermelho tomou 
conta dos looks de verão. Muitas 
celebridades aderiram a cor como 
uma das queridinhas do verão.
Um clássico, o batom vermelho 
depende muito da personalidade 
da mulher. Com um extensa va-

riedade de tonalidades o batom 
vermelho deve ser usado princi-
palmente por mulheres decididas, 
ousadas e bem resolvidas.
 
Hit 6 - Saia Longa

A saia longa, outro grande suces-
so do verão, é uma peça super 
versátil e que pode ser usada em 
diferentes ocasiões.
Moderna e elegante a saia longa 
ajuda a alongar a silhueta. A peça 
é perfeita para compor looks com 
um ar mais jovem e confortável. 
A saia longa pode ser combinada 
com diferentes tipos de blusa e 
sapatos. Para um visual mais des-
pojado combine a saia longa com 
regatinhas e rasteirinhas, agora se 
procura um look um pouco mais 
formal aposte na combinação: 
saia longa + camisa + sandália de 
salto, você vai arrasar!
 
http://megapolomoda.com.br/novidade/
detalhes/2475?secao=tendencia
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LIVROS INDICADOS

Olho por olho - Jenny Han, Siobhan Vivian
Alguma vez você já quis realmente se vingar de alguém 
que a ofendeu? Talvez uma ex-amiga que a apunhalou 
pelas costas, ou um namorado traidor, ou um estúpido 
da escola que a humilhou desde que você era pequena... 
Alguma vez você já sonhou em envergonhá-lo na frente 
de todos? E, então, alguma vez você se uniu com outras 
duas pessoas para criar um elaborado esquema de 
destruição e revanche? A maior parte de nós não pode 
dizer que sim a todas essas perguntas (felizmente). Mas, 
certamente, todos nós somos capazes de nos identificar 
com muitos dos sentimentos de Kat, Lillia e Mary em 
Olho por Olho... No entanto, de um exercício de malí-
cia, de uma simples brincadeira adolescente, o jogo do 
“aqui se faz, aqui se paga” poderá assumir proporções 
trágicas, em que até mesmo as leis da natureza vão se 
dispor, misteriosamente, a acalmar os corações ofendi-
dos.
Deixe-se levar por uma genuína história sobre o certo e 
o errado, o justo e o injustificável e procure entender — 
se possível — os verdadeiros motivos que transforma-
ram estas três meninas. Dramático, honesto e fasci-
nante, este é um livro que ultrapassa todas as expectati-
vas!

Irmã - Você está desaparecida. E eu vou à sua procu-
ra... - Rosamund Lupton
Quando Beatrice recebe uma ligação informando que 
sua irmã mais nova, Tess, está desaparecida, embarca 
no primeiro voo para Londres. Porém, ao descobrir as 
circunstâncias do sumiço, percebe que não conhece 
detalhes da vida de sua irmã e não está preparada para 
os fatos terríveis que precisa enfrentar. Enquanto a 
polícia, o próprio noivo e a mãe aceitam a perda de Tess, 
Beatrice se recusa a desistir e parte numa perigosa 
jornada para descobrir a verdade, sem se preocupar com 
as consequências. “Extraordinário! Cativante e 
bem-construído, Irmã está no raro lugar em que ficção 
policial e qualidade literária se encontram.” – Jeffery 
Deaver Best seller do New York Times e do Sunday 
Times.

#ADORO CINEMA

A Menina que Roubava Livros
Lançamento - 31/01/2014 
Gênero – Drama

Os 47 Ronins
Lançamento - 31/01/2014 
Gênero - Artes Marciais, Ação
De Carl Erik Rinsch Com
Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu 
Asano

Hercules
Lançamento – 07/02/201
Gênero: Ação

#MÚSICA

HARDWELL
Recentemente foi eleito como o 
DJ número 1 pela votação da 
famosa DJ Mag, e aproveita o 
grande momento para lançar 
novos sucessos. Dare You  O hit 
ainda conta com Matthew Koma, 
cantor americano que vem se 
destacando com a participação 
em músicas eletrônicas. Top 
demais!

Uma semana após o 
lançamento de 'Can't remem-
ber to forget you', em parceria 
com Rihanna, a colombiana 
Shakira divulgou  uma versão 
em espanhol da canção. A 
faixa ganhou título em 
tradução literal, 'Nunca me 
acuerdo de olvidarte'.  

#ADORO CINEMA

A Menina que Roubava Livros
Lançamento - 31/01/2014 
Gênero – Drama

Os 47 Ronins
Lançamento - 31/01/2014 
Gênero - Artes Marciais, Ação
De Carl Erik Rinsch Com
Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu 
Asano

Hercules
Lançamento – 07/02/201
Gênero: Ação

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

1-Hardwell – Dare You (part. Matthew 
Koma)
2-B.o.B – John Doe (part. Priscilla Renea)
3-Lea Michele – Cannonball (primeiro 
clipe dela, atriz de glee)
4-Armandinho - A ilha
5-Colbie Caillat - Hold On

#TOP FIVE MUSIC

#MÚSICA

AVRIL LAVIGNE PODE VIR AO 
BRASIL ESSE ANO

A cantora, que lançou um CD no ano passa-
do, estaria negociando datas para maio
Fãs de Avril Lavigne, preparem a grana: 
segundo o jornal Destak, a cantora 
canadense está de malas prontas para uma 
turnê por aqui, para divulgar seu último 
álbum, de título homônimo. As cidades por 
onde a possível turnê passará ainda não 
foram divulgadas, nem informações sobre 
ingressos ou detalhes sobre datas. O que se 
sabe, é que a esposa do vocalista da banda 
Nickelback viria para cá em maio deste ano.

TEMA COPA

A música tema da Copa do Mundo de 2014 será 
interpretada pela brasileira Claudia Leite e 
Jennifer Lopez e Pitbull, ambos norte-americanos. 
O anúncio ocorreu na tarde de quinta-feira (23), 

SHAKIRA E RIHANNA

pelo secretário geral da 
Fifa, Jérôme Valcke. O 
nome da canção é "We 
are one". "Nós Somos 
Um", em tradução para o 
português.

dh.papeisdeparede@hotmail.com

Persianas Especiais e Motorizadas
Papéis de Parede Nacionais e Importados

Pisos Laminados e Vinílicos
Cortinas

Rua Vereador Mário Coelho Pires, 1060 - Sl.04 - Campinas - SJ
Próximo ao Banco Santander e a Caixa

OBRIGADO:A PALAVRA 
QUE MUDA O MUNDO!

Dizer “obrigado” para tudo. Diante de um favor que 
me é feito, diante de uma gentileza a mim oferecida 
ou até mesmo diante de um sorriso sincero. Não 
tenho dúvida, logo digo “obrigado”. Gosto muito 
desta palavra cada vez mais em desuso. Entristeço-
me ao perceber que tem-se recorrido cada vez me-
nos a esta palavra tão doce e cheia de significado. E 
olha que não é somente entre os jovens que ela tem 
sido pouco usada. Constato, com perplexidade, que 
muita gente mais velha tem deixado de lado a tal pa-
lavrinha mágica. Mas por que se tem dito cada vez 
menos “obrigado”? 
1. As pessoas estão cada vez mais orgulhosas e acre-
ditam que não é preciso agradecer porque os outros 
têm obrigação de fazer aquilo que se propuseram a 
fazer. Depois de passarmos as compras pela caixa 
do supermercado saímos dali como entramos, sem 
um mínimo gesto de carinho para com aquela moça. 
Não nos damos o trabalho de esboçar um sorriso e 
dizer “obrigado”, afinal é “obrigação” dela nos ser-
vir.
2. Os pais não ensinam mais seus filhos a agradecer. 
É isso mesmo, eu já presenciei pais com seus peque-
nos diante de pessoas que lhe fizeram favores, e eles 
nem para dizer aos filhinhos: “Como é que se diz?” 
– entristeço-me ao ver mais um sendo criado sem a 
devida sensibilidade.
3. As pessoas não sabem o real significado da pala-
vra “obrigado”. Ora, se não sei o que uma palavra 
significa, como posso usá-la? Considero a palavra 
“obrigado” a mais bela de nossa língua: ela vem 
da expressão latina ob+ligatus, que na evolução 
natural para o português deu obrigado”. Ob+ligatus 
significa que estamos ligados de alguma forma. Ao 
dizer “obrigado”, estamos declarando ao outro que 
o nosso coração está ligado ao coração dele. Que 
linda expressão! Soa como juramento! Ao receber 
um favor, ao nos sentirmos valorizados, ao receber 
um presente ou ao nos alegrarmos com a presença 
do outro, dizemos “obrigado”.
Ao dizer esta palavra estamos declarando: “De hoje 
em diante meu coração está ligado ao seu”. É fazer 
um pacto de amor e ao mesmo tempo se colocar à 
disposição do outro.
A palavra tem um significado lindo e por isso deve 
ser usada sempre. Abuse da expressão “obrigado”. 
Diga sempre, repita-a no dia a dia, mas, sobretudo, 
viva e ensine a todos, principalmente a seus filhos, 
que esta palavrinha tem o poder de mudar o mundo. 
Obrigado por ler este texto. Que meu coração fique 
ligado para sempre ao seu.

Autor: Juarez de Castro



Projetos em até

Sofá Garopaba 2,00 m
Retrátil e encosto articulado

1.555,00R$ 359,0010x

Dormitório Modulado 100% MDF
c/ Espelho

1.311,00R$ 

Sofá Planalto 2,20 m

2.247,00R$ 1.105,00R$ 1.232,00R$ 

Conjunto Box Germânia
1,58x1,98  - Molas Pocket

Base Baú
1,38x1,88m

Conjunto Box Skala
1,38x1,88 - Molas Pocket

1.892,00R$ 428,00R$ 1.799,00R$ 

Chaise Brisa Poltrona Gi Sofá Studio 2 lugares

779,00R$ 889 ,00R$ 3.900,00R$ 

Poltrona Mar Poltrona Giro em Veludo Cozinha Modulada 100% MDF
c/bancada inclusa. Eletro e Granito não incluso

(48) 3015-7715
Rua Adhemar da Silva, 917 loja 03 (Rua da Caixa Econômica Federal)
www.rrmoveiseambientes.com.br - e-mail: contato@rrmoveiseambientes.com.br 

/rrmoveisambientes



Rua Souza Dutra, 145 - Sala 212
Estreito - Florianópolis - SC • 88070-605
Telefone: (48) 3026-2227 / 3206-2228
e-mail:contato@ioc�orianopolis.com.br

Sistema de Agendamento On Line
Pacientes que possuem convênio UNIMED podem agendar suas

consultas através do agendamento on line, no site:
www.unimed�orianopolis.com.br

Oftalmologia Geral
Cirurgia de Catarata por facoemulci�cação
Cirurgia Refrativa para correção de miopia, 
hipermetropia e astigmatismo.
Glaucoma Clínico e Cirurgico
Lentes de Contato
Ceratocone
Transplante de Córnea

Rua Adhemar da Silva, 1047 - Lj.02/03 e 04 - Edificio Fabiano - Kobrasol - SJ - 88101-090 - (48) 3035-1535

www.totalisodontologia.com.br


