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O José lá do interior do estado andava mui-
to triste. Triste a ponto de conversar com a 
Maria, sua esposa, após a ceia e reclamar da 
terra, que o boizinho estava muito magro, 
que a casa estava muita velhinha e quase 
tudo que plantava não dava nem pra comer.

O José andava triste mesmo. No domingo 
após andar léguas, voltando da missa, disse 
para a Maria que gostaria de vender tudo 
para o João, um pequeno fazendeiro e ir 
morar na cidade. Maria, disse ele: vamos 
arriscar. Não somos tão velhos assim. Não 
temos filhos, temos braços para trabalhar. Ir 
pra onde? Disse a Maria, com os olhos ar-
regalados não desejando sair daquele lugar, 
que parecia seguro e que para todos os efei-
tos era o verdadeiro lar.

Um dia desses, disse o José, conheci um 
moço da cidade que veio de lá da capital. 
Ele disse que bem pertinho tinha uma ci-
dade, não muito grande que recebia todos, e 
que lá podia dá certo. Sempre uma coisinha 
para trabalhará terá. A Maria fingiu que não 
escutou e foi fazer o almoço.

Naquela tarde, Maria ficou longe do João, 
saiu para passear. Foi até o final do terreno, 
olhou o boizinho, as poucas plantações, a 
cerca que há duas semanas teve o trabalho 
de amarrar, olhou a terra árida, cheia de 
veios esperando a chuva que a muito não 
caia. Aqui é o meu lar, simples, necessitado, 
ir para a cidade, onde morar?

Maria já sentia saudade da sua casa, do boi, 
da terra, do cheiro da água misturada com a 
terra que debandava pelo ar.

José, na segunda-feira, bem cedinho foi 
procurar o João, aquele fazendeiro que 
compraria tudo que o José tinha e pagava 
bem. José sem consultar ninguém, vendeu, 
pedindo prazo para mudar.

Chegou à casa meio que ressabiado, que-
rendo contar e não contar para a Maria. Na 
hora da ceia, Maria disse pro José: vende, 
vamos arriscar.

Depois de uma semana, lá veio o José e a 
Maria para São José. Nos primeiros dias 
ficou difícil. Ficaram hospedados num ho-
tel, que cobrava pouco. Um conversa com o 
dono, fez com que muitas coisas aconteces-
sem.

O Ricardo dono do hotel mostrou a José um 
pequeno terreno, preço barato, não era no 
centro e também não era do tamanho que 
eles tinham. Dava para começar. Este Ri-
cardo é gente boa, disse o José pra Maria.

Enfim, o terreno foi legalizado e o casal 

pode construir uma pequena casa. A Maria 
sonhava com um fogão a gás, uma geladeira 
e outras coisas. José construiu um fogão de 
lenha e não comprou a tão sonhada geladei-
ra. Ele sabia que não podia gastar o restinho 
do dinheiro, porque, estava numa cidade 
nova, dependia de ônibus e tinha antes de 
qualquer coisa arrumar um emprego.

Ele não sabia muita coisa, além de lidar com 
os animais e mexer com a terra. Um dia, an-
dando pelo bairro de campinas a procura 
de emprego, avistou uma casa que estava 
sendo construída e perguntou se precisa-
vam de ajudante. Pedro, disse que sim e o 
José começou a trabalhar. Trabalho árduo, 
levantar tijolo, carregar areia, fazer tudo 
que o pedreiro mandava. Com muita força 
de vontade, José foi aprendendo a arte, de 

SÃO JOSÉ UMA TERRA PARA TODOS

construir. José homem sem estudo, porém, 
quando se tratava de fazer contas era com 
ele mesmo. Sabia as metragens das coisas, 
tinha uma posição quanto o que necessita, 
para que necessita. Na verdade, José apren-
dia rápido e não gostava de ficar para trás.

Ao lado da casa que José é auxiliar de pe-
dreiro, iniciarão a construção de um prédio. 
Ao perceberem que José era o primeiro a 
chegar ao serviço, trabalhava que nem um 
doido. Ofereceram emprego. Quando termi-
nado esta casa, que levará mais ou menos 
uma semana e vou, disse o José para o Em-
preiteiro.

E José foi, ganhado mais, era o pedreiro. No 
decorrer da construção o Empreiteiro perce-
beu que se tratava de um homem de pouco 

estudo, mas inteligente e passou não mais 
a ser pedreiro e sim, auxiliar do mestre de 
obras.

Passaram dois anos e o José continuou a 
trabalhar naquela empresa grande, cheia de 
contratos, de futuro promissor.

Passaram outros anos, poucos para dizer a 
verdade, Maria já mora num dos apartamen-
tos que o marido auxiliou na construção. A 
geladeira, televisão e um lindo fogão a gás 
já estão instalados na cozinha.

José descobriu que São José, oferece tra-
balho para quem deseja trabalhar. Oferece 
oportunidade para que deseje estudar. Ele 
já fez a EJA nas escolas municipais. Maria 
que andava bons quilômetros para uma con-
sulta médica, agora tem próxima a sua casa. 
Descobriu as escolas e já iniciou no curso 
de corte e costura numa das Escolas Profis-
sionais. Tá falando até de entrar na EJA, na 
mesma escola do José para fazer o primeiro 
grau.

José abriu uma pequena empresa. Construiu 
uma casa onde morava e vendeu. Comprou 
outro terreno, construiu mais duas casas, 
tipo apartamentos e vendeu. Conseguiu 
mais um pouco de dinheiro e começou a 
construir um pequeno prédio, desses de 4 
andares no máximo. Construiu outro e mais 
outro. Hoje constrói lindos prédios, com 
muitos apartamentos. José também desco-
briu que a cidade de São José, é uma cidade 
de conquistas, uma terra promissora, que 
não é nada fácil, que as pessoas devem ser 
persistentes, enfim, audazes.

Maria aos 60 anos de idade, hoje, ingressa 
da Universidade de São José. José com 64 
anos é formado em administração. Cesar e 
Joaquim, irmãos gêmeos foram adotados 
com 6 anos de idade. Estudam nas escolas 
do Município.

José e Maria acreditam nos sonhos e lutam 
para que eles possam se tornar realidade. 
Hoje passeiam pela beira mar e se lembram 
dos tempos que a terra era árida, o boizinho 
estava magro e tudo que se plantava, bem 
pouco se colhia.

Hoje a Família de José é Josefense de cora-
ção. São cidadãos de uma terra que acolhe a 
todos e procura proporcionar oportunidades.

Parabéns para você minha São José 
querida e cheia de sonhos para serem son-
hados. Parabéns São José, minha terra 
querida que faz com que o vento voe pelos 
ares levando esperança para um povo em-
preendedor e de olhos atentos ao futuro. 
Secretaria Municipal de Educação 
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A importância de eleger bons 
Senadores e Deputados 

Estamos em pleno processo eleitoral, em 
que serão disputadas vagas de presidente da 
República, governadores, senadores e depu-
tados federais, estaduais e distritais. É um 
momento de mudança ou de manutenção 
das pessoas que devem definir as novas leis, 
alterar as já existentes e, certamente, cum-
pri-las. Por tradição, tendemos a dar mais at-
enção às eleições para os cargos executivos 
(presidente e governador), até porque são 
mais polarizadas em poucos candidatos, que 
utilizam mais tempo na mídia. E dedicamos 
pouca importância aos pretendentes aos car-
gos legislativos, inclusive devido à imagem 
degradada por inúmeros casos de corrupção 
e pela confusão pelo fato de haver incon-
táveis concorrentes. 
É bom lembrar que, não fossem os congres-
sistas, as creches estariam excluídas do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb), conforme 
previa o projeto original do governo federal. 
E que, também graças a eles, o Brasil tem 
um piso salarial profissional nacional para 
os professores, só não implantado em todo 
o país devido à oposição de governadores e 
prefeitos. Seria possível listar outras ações 
essenciais dos legisladores, o que não faz 
deles santos e tampouco permite afirmar que 
sejam dispensáveis.
Os poderes legislativos, apesar do nome, 
têm funções muito mais relevantes do que 
apenas propor e votar leis. É claro que ter 
boas ideias e compromissos com uma le-
gislação que aprimore os sistemas educacio-
nais é importante, mas não basta. Senadores 
e deputados devem: fiscalizar as ações dos 
governantes; garantir que nós, educadores, 
possamos participar dos debates para a ela-
boração de novas leis educacionais; pres-
sionar para que os poderes executivos cum-
pram a legislação que interessa à melhoria 
das escolas; denunciar e brigar para que leis 
prejudiciais à Educação não sejam implan-
tadas; e defender governos com boas inten-
ções ou se opor aos incompetentes. 
Esses diferentes papéis podem ser exercidos 
ou não, dependendo tanto dos legisladores 
como de nós, eleitores. Precisamos eleger 

representantes comprometidos e cobrar 
deles intervenções coerentes com o pro-
metido em campanha. De certo modo, a so-
ciedade precisa se educar para a democracia 
fruir e, nesse processo, gerar legisladores 
educados que respondam à altura daqueles 
que representam - ou seja, a máxima de que 
os políticos são o reflexo da população, que 
inclui professores e gestores escolares. 
Eleições são uma parte (pequena, é fato) 
da democracia - e esta deve ser vivida e 
construída cotidianamente. Em termos da 
Educação brasileira, nossos problemas prin-
cipais não são a falta de leis ou a redação pre-
cária ou insuficiente delas, apesar de ainda 
podermos avançar. Nós conhecemos pouco 
a legislação, raramente somos consultados 
sobre as mudanças e não temos conseguido 
fazer cumprir as muitas (e boas) leis relacio-
nadas ao ensino. Eleger bons legisladores 
é um caminho para melhorar a Educação, 
lembrando que os futuros congressistas têm 
como meta definir o novo Plano Nacional 
de Educação (PNE), o número máximo 
de alunos por sala de aula, o custo-aluno-
qualidade e outros assuntos que vão afetar o 
nosso dia a dia.

Autor:Juca Gil (gestaoescolar@fvc.org.br)
Professor de Políticas Educacionais da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).
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Conheça os homenageados ao título 
de cidadão honorário de São José 

em 2014
Câmara Municipal de São José, realiza Ses-
são Solene de aniversário de 264 anos, com 
a entrega do Título de Cidadão Honorário 
a 12 personalidades que prestaram serviços 
relevantes ao município de São José - SC.
Os homenageados receberão a hon-
raria dos vereadores no Teatro Mul-
tiuso,  as 19 horas do dia 19 de março. 
 
Os homenageados:

Jair Santilho Costa – vereador Sanderson 
De Jesus
Júlio César Gonçalves – vereador Geraldo 
Swiech
Jorge Destri – vereador Adriano De Brito

Cirio Vandresen – vereador Chico Silvy
Eduardo Pinho Moreira – vereador Mari 
Vieira
Renato Hinnig – vereador Moacir Silva
Antônio Luiz Fuchter – vereador Neri Os-
valdo Do Amaral
Nicolau Fernandes Kruel – vereador Orvino 
Coelho De Ávila
Luiz Barbosa Neto – vereador Sandra Mar-
tins
Djalma Lemes – vereador Telmo Pedro 
Vieira
Rudnei José Heiderscheidt – vereador Tulio 
Maciel
Claudinei Costa De Souza – vereador Wal-
lace Avanir De Souza (Tetê)

A prefeita Adeliana Dal Pont abriu a 
programação de aniversário com  

autorização de obras

Foram assinadas or-
dens de serviço para 
pavimentação de ruas e 
lançado o projeto de mo 
dernização da ilumina-
ção pública
A prefeita Adeliana Dal 
Pont iniciou as come 
morações do a-
niversário de 264 anos 
de São José com a as-
sinatura de ordens de 
serviço para obras no 
município. Na tarde de 
sexta-feira (14), foram 
assinadas as ordens de 
serviço para obras de 
recuperação da pavimentação de ruas e lan-
çado o programa de Modernização da Ilu-
minação Pública.
Segundo a prefeita Adeliana Dal Pont, o 
ato, que reuniu representantes das empre-
sas que venceram o processo licitatório, 
o secretário de Infraestrutura José Natal 
Pereira, o secretário adjunto Milton Bley 

Junior e o secretário de Projetos Especi-
ais, Rodrigo de Andrade, marcou a aber-
tura da semana de aniversário de São José. 
Adeliana assinalou que é muito exigente 
na qualidade nas obras e que o objetivo do 
plano é deixar a cidade melhor. “Vamos tra-
balhar para que a gente consiga deixar a ci-
dade mais bonita”, destacou a prefeita.
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Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Cirurgia Plástica

Fiquei entusiasmado com a notícia que rece-
bi recentemente, quando fui informado de 
que em São José a administração municipal  
estaria fornecendo cirurgia plástica para jo-
vens com problemas de “orelha de abano”. 
Tal iniciativa se deu em razão do grande 
número de crianças que estão sofrendo de 
“buylling”, na escolas. 
Parabéns a administração municipal de São 
José por tomar tal iniciativa. Ações como 
esta demonstram claramente a preocupação 
com os munícipes, principalmente com a 
saúde das crianças. 
No entanto, lembramos que as reclama-
ções são fortes com relação a saúde no 
município e esses aclames da população 
não devem ser deixados de lado. Temos 
que ter mais médicos, medicamentos e 
respeito com a população não os deixan-
do em filas de espera, nas madrugadas 
para conseguirem fichas de atendimento. 
 
13 para 19

No último dia 12/03/2014, tive a grata 
satisfação de estar presente em uma ses-
são histórica na Câmara Municipal de 
Vereadores de São José, ocasião em que 
foi aprovado o aumento do número de 
vereadores no município.
Muito ao contrário do pensamento de algu-
mas pessoas, sou totalmente favorável ao 

aumento de vereadores, pois tenho certeza 
de que quanto maior for a representativi-
dade da comunidade no legislativo, melhor 
serão os debates em prol do desenvolvi-
mento do município. 
Nesse processo todo o fato que me cha-
mou a atenção foi a posição contundente, 
frenética, de duas entidades do município 
que se quer sabem o que é um voto popu-
lar. Quanto a Aemflo/CDL, a escolha de 
sua diretoria é feita por um segmento (em-
presários) e a outra entidade, Observatório 
Social, dizem que é um entidade formada 
por voluntários que objetiva fiscalizar as 
ações do executivo e do legislativo e que 
não sei como é feita a escolha de sua di-
retoria. Deve ser indicação de alguém.  
Para lembrar, o presidente da Aemflo/CDL 
mora em Florianópolis e sua empresa é da 
capital também, pois é...estamos em São 
José. Quanto ao presidente do Observatório, 
o mesmo é funcionário público (concursa-
do), tendo que prestar 40 horas semanais de 
trabalho, ou seja, oito horas de trabalho por 
dia, mas o mesmo esta sempre a disposição 
da entidade...Esse sabe administrar seu tem-
po...será?
O presidente do Observatório diz que sua 
entidade é isenta que presta um grande ser-
viço para a população fiscalizando as ações 
do legislativo e do executivo, pois bem, va-
mos por partes: 

1º - Qual foi a posição da entidade quando 

foi denunciado que a administração munici-
pal deixou, por vários dias, a população sem 
insulina?
2º - Qual a posição do observatório quanto 
ao não cumprimento, por parte da prefeita 
Adelina, que afirmou, durante um debate 
no teatro do multiuso de que no primeiro 
ano de seu governo o USJ teria sua sede 
própria?
3º - Qual a posição do observatório quanto 
a ambulância que esta abandonada em uma 
oficina mecânica por falta de pagamento a 
mais de um ano? Valor este em torno de 5 
mil reais;
4º - Quando a entidade irá colocar no seu 
site o seu portal de transparência? A comu-
nidade deve saber quem são essas pessoas, 
de onde elas veem, o que fazem e como 
fazem para sobreviver desenvolvendo um 
trabalho tão importante como este?
5º - Qual o teor do convênio firmado com a 

prefeitura de São José, no ano de 2013?
Pois é, temos tanto para perguntar e eles 
querem discutir o aumento do número de 
vereadores no município e o pior sem argu-
mentos. Me poupe Dr. Jaime. 
E a Aemflo/CDL debatendo o tema argu-
mentando que o aumento do número de 
vereadores prejudicaria o repasse de re-
cursos para a Saúde, Educação, segurança 
e outros. Será que eles não sabem que os 
recursos da saúde e da educação são previs-
tos na Constituição Federal e que devem ser 
cumpridos a risca pelo poder público mu-
nicipal? Se não sabem busquem informa-
ções antes de falarem besteiras. 
Pior é ver colegas, nos seus veículos de 
comunicação falarem besteiras e ficar por 
isso mesmo. Defenderem bandeiras e só 
ouvirem um lado dos fatos. Sejamos profis-
sionais e éticos acima de tudo colegas. Até... 
Viva a DEMOCRACIA...

Sessão histórica na Câmara Municipal de 
Vereadores de São José
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No segundo semestre do ano passado 
o vereador Neri Osvaldo do Amaral 
(PMDB), apresentou Projeto de Lei, onde 
insere o programa de incentivo a doação de 
sangue entre os servidores, no município 
de São José.
De acordo com o projeto, o programa at-
ende os critérios estabelecidos pela por-
taria nº 1.353 do ministério da saúde, que 
estabelece as idades mínimas de dezesseis 
e máximas de sessenta e sete anos para o 
doador, além de demais critérios. 
No parágrafo primeiro do referido projeto, 
estabelece que, após a devida comprova-
ção da doação, o servidor receberá dispen-
sa do ponto, no dia da doação de sangue, 

Chico Silvy quer alterar Lei que trata do Conselho  
Municipal dos Direitos das Mulheres
No final de 2013 o vereador do PT, Fran-
cisco Bento Silvy apresentou Projeto de 
Lei propondo a alteração da Lei nº 3.313 
que dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres - 
COMDIM - no município de São José.
De acordo com o projeto apresentado por 
Chico Silvy, vários pontos da Lei, que 
trata do assunto, poderão ser alteradas 
para serem adequadas as normas da Secre-
taria Especial de Política para Mulheres da 
Presidência da República, criada no ano de 
2003. Tal secretaria tem status de Ministé-
rio e foi constituída para tratar das questões 

dos direitos das mulheres.
De acordo com o vereador petista, a partir 
deste momento, se faz necessária modifi-
cações nas leis que tratam dos conselhos 
municipais, para que os mesmos se adap-
tem à nova estrutura nacional. "É interes-
sante para que possam elaborar projetos 
de políticas públicas capazes de atender as 
demandas das mulheres, receber recursos 
federais, encaminhar e monitorar implanta-
ção de novos benefícios para as mulheres. 
No caso do nosso município, estas mudan-
ças se fazem necessárias, pois a Lei é de 
1999, portanto, anterior à criação da Se-
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FONE:  3247-0355

ABERTO TODOS OS DIAS, DAS 19h ÀS 24h

O MELHOR DA GASTRONOMIA
ORIENTAL EM DOIS ENDEREÇOS

WWW.SUSHIMAKI.COM.BR

cretaria de Políticas para Mulheres", frisou 
o vereador. 
Chico Silvy destacou ainda que seu pro-
jeto de lei busca melhorar e aprimorar a 
lei já existente. As modificações previstas 
são relativas tanto à composição, quanto à 
denominação e conteúdo de alguns artigos. 
"Se minha proposta for acatada pelos de-
mais vereadores, o município de São José 
será contemplado com uma Lei compatível 
com os novos tempos de direitos das mu-
lheres e de suas representações", concluiu 
o parlamentar. 

Programa incentiva a doação de sangue entre os 
servidores municipais

sem prejuízo do salário, em cada doze me-
ses de trabalho contínuo.  
Já no artigo 3º do projeto, fica defino que 
o poder público municipal terá a respon-
sabilidade de estabelecer campanhas de es-
tímulo à doação de sangue no âmbito das 
unidades que lhe são subordinadas. 
Em sua justificativa o vereador Neri des-
taca que o seu projeto pretende colocar o 
município em parceria constante com o 
HEMOSC e procura captar uma quanti-
dade maior de sangue, seus componentes 
e hemoderivados para utilização nos hos-
pitais que são abastecidos pelo Centro de 
Hematologia com sede em Florianópolis. 
"Pela falta constante do abastecimento nos 

centros de hematologia, a apresentação do 
meu projeto visa, também, obter um aces-
so de pessoas que são funcionários munici-
pais e que podem contribuir pelo aumento 
das doações naquele hemocentro, vez que 
a condição de voluntário para aquele que 
doa seu sangue abre as portas para a tran-
quilidade do doador quanto à preservação 
da saúde e para sua responsabilidade e seu 
compromisso comm as outras pessoas, 
pois os hemocentros cumprem rigorosa-
mente o programa de qualidade do sangue 
elaborado pelo ministério da Saúde", de-
stacou o vereador Neri. 
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Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC
(próximo ao Camelão de Campinas)

Aproveite nosso desfile de ofertas!!!!

Do tamanho PP ao Plus Size 
aproveite pra ficar na moda!

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

                 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

Rua Valdemiro Cunha, 173
Forquilhinhas - São José - SC

48 3247-9612
www.censl.com.br

Reside em Forquilhas há 18 anos e  nos 
contou que as melhorias para este 
bairro chegam a passos de tartaruga . 
Uma das lutas mais antigas são às calça-
das na geral de Forquilhas, onde atro-
pelamentos e acidentes são aconteci-
mentos frequentes, o engraçado é que a 
prefeitura somente “roça “ o mato para 
parecer menos pior, outra coisa é que 
lembraram de fazer várias lombadas 
mas esqueceram de tampar os diversos 

buracos que tem na pista, se der 
sorte você desvia de um e caí em 
outros ou desvia e bate. A falta de 
vagas nas creches é outra coisa 
problemática temos um Cei no 
Vista Alegre que não sai para dar 
uma nova expectativa a comuni-
dade tão necessitada de Educação.

ATENÇÃO AUTORIDADES MUNICIPAIS!!!
Forquilhas reivindica a solução dos seus problemas, vejam fotos e relatos:

Glaucia Schmitt, mora no Lotea-
mento Mello em Forquilhas

Manuel e Vilma Souza da Rosa, moram no 
Loteamento Lisboa em Forquilhas.

Residem em Forquilhas a 3 anos e 
a 2 anos sofrem com a rua da sua 
casa, a Rua Vila Real onde moram 
é um problema sério, por ser 
passagem de ônibus a rua vive 
cheia de buracos, os muros das 
casas �cam sujos de barro e sem 
contar que várias casas da rua que 
já estão cheias de rachaduras, os 
moradores da rua se mobilizaram e 
�zeram um abaixo assinado para 
reivindicar o concerto da rua, não 
foram nem atendidos, indiginados 
e visando a solução do problema, 
chamaram a televisão, foram aten-
didos e receberam uma promessa 
do vice prefeito e secretário José 
Natal, que o conserto seria feito em 
Fevereiro e até agora nada aconte-
ceu...

Glaucia Schmitt, mora no Lotea-

Manuel e Vilma Souza da Rosa, moram no 

Residem em Forquilhas a 3 anos e 
a 2 anos sofrem com a rua da sua 
casa, a Rua Vila Real onde moram 
é um problema sério, por ser 
passagem de ônibus a rua vive 
cheia de buracos, os muros das 
casas �cam sujos de barro e sem 
contar que várias casas da rua que 
já estão cheias de rachaduras, os 
moradores da rua se mobilizaram e 
�zeram um abaixo assinado para 
reivindicar o concerto da rua, não 
foram nem atendidos, indiginados 

Na Rua Vila Real, os ônibus sujam os 
muros das casas 

Loteamento Lisboa em Forquilhas.foram nem atendidos, indiginados 
e visando a solução do problema, 

-
didos e receberam uma promessa 
do vice prefeito e secretário José 
Natal, que o conserto seria feito em 

-

Manuel e Vilma Souza da Rosa, moram no 
Loteamento Lisboa em Forquilhas.

reivindicar o concerto da rua, não 
foram nem atendidos, indiginados 

Falta faixa de pedestre

buracos que tem na pista, se der 
sorte você desvia de um e caí em 
outros ou desvia e bate. A falta de 
vagas nas creches é outra coisa 
problemática temos um Cei no 
Vista Alegre que não sai para dar 
uma nova expectativa a comuni
dade tão necessitada de Educação.

mento Mello em Forquilhas

Falta faixa de pedestreFalta faixa de pedestre
ceu...

Faltam calçadas Pessoas andam na rua por falta de 
calçadas

Rua Vila Real - a Rua dos Buracos

Rua Joaquim José Meurer, no Los Angeles
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Para que serve uma avaliação de  
desempenho na prática?

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Em geral nossos RH,s são 
pouco estratégicos, utilizando-
se apenas do subsistemas de 
Departamento de Pessoal e de 
Recrutamento e Seleção, como 
posso querer mudanças, aumen-
to de produtividade,melhoria 
de comportamento,formação 
de multiplicadores do meu 
negócio, senão há uma avalia-
ção para medir estes indicado-
res??? 
E bem comum e muito pre-
senciado por nós consultores, 
belíssimos planejamentos es-

tratégicos, que por sua vez 
ficam só na alta escada de 
gestão, sendo que o empresário 
se pergunta por que as coisas 
não acontecem como planeja-
mos? ou seja, cade a avaliação 
de desempenho? não só das 
competências necessárias para 
execução dos cargos, mas se há 
a prática diária do que é plane-
jado? se faz parte da cultura e 
das ações de sua equipe o que 
se desenhou, criou, analisou 
e propôs como um direciona-
mento de gestão.

Ai entra o papel estratégico 
desta ferramenta, isso porque 
oferta subsídios fundamentais 
para um planejamento a curto 
prazo, além de contribuir para 
as decisões estratégicas, como 
resultado espera-se o favoreci-
mento de melhores práticas .
É um instrumento gerencial 
que permite mensurar resulta-
dos obtidos por um colabora-
dor, por um grupo e ou setor da 
empresa, por um determinado 
período, que não deve vir so-
zinho, só analisando pessoas, 
há uma necessidade de sincro-
nia com os demais processos de 
gestão.
Sem contar o ganho de estar 
próximo da sua equipe, ouvir, 
ensinar, desenvolver, orientar, 
afinal meu caro empresário este 
é o seu papel, pois ser líder é 
estar em constante busca pelas 
melhores práticas de gestão. 

Carmen Silveira
Work Advantage Recursos 

Humanos

Financeira

Clientes

Processos
Internos

Funcionários

Fornecedores

Ambiental

Visão
Estratégica

Avenida Central
Posto

Vaga de emprego

(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

•Ambiente Climatizado
•Café 100% Orgânico
•Almoço executivo
•Espaço para Eventos
•Drinks Especiais

Rua Adhemar da Silva, 1096 - Kobrasol /embaixadacafé
3035-521048

FORQUILHINHAS (48) 3357-2792

R. Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01

KOBRASOL (48) 3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100

Ed. Pedra Branca

Por apenas

até +4 Graus

Lentes Multifocais

PROMOÇÃO DE VIRAR A CABEÇA

escurecem ao sol

aquelas que

active digitalizadas

lentes multifocais

Pagamos a consulta de seu 

oftalmologista no limite de R$ 100,00
Disponibilidade 200 consultas
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

VARIEDADES

Começa o cadastramento dos  
moradores para a  isenção do  

pedágio

A Diretoria Municipal de Trân-
sito de Palhoça vai cadastrar – na 
próxima segunda e terça-feira, 
24 e 25, os moradores de Três 
Barras para receberem a isenção 
do pedágio. Os munícipes desta 
região seriam impactados pela 
cobrança de tarifa com a instala-
ção da praça, no quilômetro 243 
da BR 101, Sul de Palhoça.
Porém, na semana passada, o 
prefeito Camilo Martins, o se-
cretário da Região Sul, José 
Henrique dos Santos e o diretor 
geral de Trânsito de Palhoça, 
Leonel José Pereira, se reuniram 
com representantes da  empresa 
Auto Pista Litoral Sul e das co-
munidades locais para viabilizar 
um levantamento do número de 
veículos que serão beneficiados 
pela isenção.
“Agradecemos o esforço do pre-
feito Camilo Martins que garan-
tiu esta ação em nosso município 
e evitou a cobrança e o isolamen-

to desta comunidade”, afirma o 
diretor de Trânsito, Leonel José 
Pereira.
O cadastramento ocorrerá na 
Escola Reunida Professor Bento 
José do Nascimento, localizada 
na Estrada Geral de Três Barras 
– Bairro Três Barras – próximo a 
igreja católica. 
Interessados devem se dirigir ao 
local munidos de originais e có-
pias de:
.CPF e RG;
. Carnê de IPTU (se for o pro-
prietário, caso contrário, uma 
declaração de que reside no lo-
cal – com grau de parentesco - ou 
contrato de compra e venda)
. Documento do veículo que de-
seja isenção.
O horário de atendimento será 
das 9 as 12h e das 14 às 17h.
Comunicação / Prefeitura Mu-
nicipal de Palhoça
(48)3279-1821 

Palhoça

Prefeito assina ordem de 
serviço para casa mortuária da 

enseada de brito
O prefeito Camilo Martins assi-
nou, quarta-feira (19), a ordem 
de serviço para a construção 
da Casa Mortuária da Enseada 
de Brito. A AGB Empreiteira, 
vencedora da concorrência, de-
verá começar as obras na segun-
da-feira, com prazo contratual de 
150 dias para conclusão.
Mas o prefeito pediu “agilidade, 
porque a comunidade não pode 
mais esperar. Toda a copulação 
do Sul está aguardando essa obra 
ansiosamente, por isso recomen-
do agilidade nos trabalhos”, disse 
Camilo. “Quero inaugurar num 
prazo bem menor”, aposta o pre-
feito. Marcelo Henrique Silveira, 

presidente do CPC (Conselho 
Pastoral Comunitário) da Igreja 
Matriz da Enseada de Brito, 
demonstrou vontade em acom-
panhar o andamento da obra.

A construção da Casa Mortuária 
da Enseada de Brito é uma das 
mais antigas reivindicações co-
munitárias conhecidas em Pa-
lhoça. Segundo está definido no 
projeto, a casa mortuária atenderá 
todas as comunidades da Região 
Sul de Palhoça. Outras casas 
mortuárias estão estabelecidas no 
bairro Barra do Aririú e na região 
central, mais especificamente no 
bairro Passa Vinte.
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#ADORO CINEMA

-SOS - Mulheres ao Mar
Lançamento - 20/03/2014
Gênero - Romance, Comédia

- Rio 2
Lançamento - 27/03/2014 
Gênero - Animação, Aventura, Comédia

- Noé
Lançamento - 03/04/2014 
Gênero - Aventura, Épico

- Copa de Elite
Lançamento - 17/04/2014
Gênero – Comédia

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

#BLOG DE SUCESSO

O blog das meninas Tabatta e 
Tamires de Floripa, Love Apple está 
fazendo muito sucesso, pois elas 
tratam do assunto sexo de uma 
maneira divertida. 
http://loveapplett.blogspot.com.br

#PORTA DOS FUNDOS

O grupo Porta dos Fundos vai lançar 
uma série de quatro episódios sobre a 
Aids. O primeiro episódio vai ao ar no 
primeiro sábado de abril. Cada vídeo 
terá 15 minutos.
http://loveapplett.blogspot.com.br

#THE NOITE COM DANILO GENTILI

O programa �e 
noite, do Danilo 
Gentili, estreou com 
grande sucesso e eu 
simplesmente amei. 
Recomendo galera, 
de segunda a sexta a 
partir da 00h.

#GIRLS GENERATION
Girls' Generation É um girl 
group pop sul-coreano formado 
por 9 garotas : Taeyeon, Jessica, 
Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, 
Sooyoung, Yoona e Seohyun. O 
grupo ficou famoso pelos hits 
Gee, Run Devil Run e The 
boys.
Agora está fazendo sucesso 
com o mini-albúm Mr.Mr

Enfeitiçadas – As Crônicas das Irmãs Bruxas, de Jessica 
Spotswood - Antes do alvorecer do século XX, um trio de 
irmãs chegará à idade adulta, todas bruxas. Uma delas terá o 
dom da magia mental e será a bruxa mais poderosa a nascer em 
muitos séculos: ela terá poder su�ciente para mudar o rumo da 
história, para suscitar o ressurgimento do poder das bruxas ou 
um segundo Terror. Quando Cate descobre esta profecia no 
diário de sua mãe, morta há poucos anos, entende que precisa 
repensar seus planos. Qual será a melhor opção: servir a Irman-
dade, longe dos olhos vigilantes dos Irmãos caçadores de bruxas, 
aceitar uma proposta de casamento que lhe garanta proteção e 
segurança ou abandonar tudo e viver um grande amor proibido? 
Prepare-se para se encantar com os jovens pretendentes de Cate, 
abominar o ódio e a repulsa que os Irmãos dedicam a meninas e 
mulheres, e aguardar ansiosamente pela sequência de As Crôni-
cas das Irmãs Bruxas.
Segredos e Mentiras – Diane Chamberlain - Cara Anna, 
Já comecei esta carta várias vezes e aqui estou, começando-a 
novamente, sem fazer a mínima ideia de como lhe dizer. A carta 
não terminada é a única pista que Tara e Emy têm para entender 
o que levou sua amiga Noelle ao suicídio. As três eram 
inseparáveis desde a faculdade e tudo a respeito de Noelle – seu 
trabalho de parteira, a forma como se dedicava apaixonada-
mente a diversas causas sociais, seu amor pelos amigos e a 
família – se encaixava na descrição de uma mulher que amava a 
própria vida.Só que havia muitas coisas que Tara e Emy descon-
heciam. Por exemplo, quem é Anna e por que Noelle nunca a 
mencionara.Com a descoberta da carta e do terrível segredo que 
a motivou, as duas começam a desvendar a verdade sobre essa 
mulher forte, independente e gentil que entrou em suas vidas 
trazendo amor e compaixão, mas que também pode ser a 
responsável por muitas tristezas e ilusões.Com delicadeza e 
equilíbrio, Diane Chamberlain constrói uma história sensível 
sobre amizade e relacionamentos e levanta a pergunta: até que 
ponto você seria capaz de perdoar alguém que ama?

#THE NOITE COM DANILO GENTILI#THE NOITE COM DANILO GENTILI

O programa �e 
noite, do Danilo 
Gentili, estreou com 
grande sucesso e eu 
simplesmente amei. 
Recomendo galera, 
de segunda a sexta a 
partir da 00h.
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BiguaçuFlorianópolis
IPTU segue com desconto de 

10% até o dia 10 de abril

O pagamento em conta única do 
Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) em Biguaçu segue 
com desconto de 10% até o dia 
10 de abril. O contribuinte pode 
ainda optar pelo pagamento par-
celado em até 10 vezes.
O prazo para quitação com 20% 
de desconto em cota única encer-
rou-se em 10 de março e teve a 
adesão de mais de 55% dos mora-
dores.  A adesão ao pagamento da 
cota única nesse importante per-
centual é extremamente  positivo 
para que o município continue 
conseguindo isentar a população 
da taxa de lixo e honrar as contra-
partidas para obras importantes, 
como a do Hospital Regional 
de Biguaçu, em que a Prefeitura 
neste mês de março investiu mais 
de meio milhão de reais com as 
obras no entorno, além de outras 
ações.
Os contribuintes que não rece-
beram os carnês em suas residên-

cias em função da greve dos Cor-
reios, também poderão retirá-los 
acessando o site www.bigua.
sc.gov.br/iptu2014 ou no atendi-
mento tributário do Pró-Cidadão.

Isenção da taxa de lixo

Os munícipes de Biguaçu, dife-
rentemente dos moradores dos 
demais municípios da Grande 
Florianópolis, não pagam a Taxa 
de Coleta de Resíduos Sólidos 
(Taxa do Lixo).
A isenção foi estabelecida por 
Decreto Municipal, assinado em 
2011 pelo Prefeito José Castelo 
Deschamps, que retirou de to-
dos os moradores do município 
a obrigatoriedade de pagamento 
da Taxa de Lixo cobrada anual-
mente com o IPTU.
Mais informações: (48) 3279-
7911 | (48) 3279-7916
Endereço: Rua Lúcio Born, n° 12 
– Centro – Biguaçu/SC

Autorizada licitação do 
Mercado Público do Continente

Expectativa é que Mercado Público do Continente seja inaugurado em 2015

Foi assinada no dia 18 de março 
a autorização para licitação do 
novo Mercado Público do Con-
tinente. O projeto está completo, 
perfeito para as necessidades de 
todos os moradores da região, 
incluindo São José, já que o 
mercado ficará no bairro Jardim 
Atlântico, próximo à divisa com 
Barreiros.
O mix conta com 28 boxes 
incluindo diversos serviços 
como peixaria, açougue, costu-
reira, sapataria, cervejaria e até 
laboratório médico e agência 
bancária. De acordo com secre-
tário do Continente, João Batista 
Nunes, todo o processo de licita-
ção será realizado nos meus mol-
des do mercado do Centro.

 “Qualquer pessoa poderá par-
ticipar da licitação e ganha quem 
oferecer o melhor preço. Será um 
investimento de quase R$ 5 mi-
lhões em um momento histórico 
para o Continente. Agradeço 
muito ao prefeito por ter acom-
panhado o processo desde o iní-
cio e ter aprovado esta grande 
iniciativa”, disse João Batista.
O próximo passo é escolher as 
empresas por meio de licitação, 
prevista para ocorrer neste pri-
meiro semestre, começar as o-
bras no segundo semestre e inau-
gurar no início de 2015.
 “Temos um modelo de edital já 
aprovado pelo Tribunal de Contas 
e pelo Ministério Público. Tenho 
certeza de que teremos sucesso 

nesta licitação, como ocorreu re-
centemente no Centro. Será um 
grande centro de serviços para 
a região”, disse o prefeito Cesar 
Souza Júnior.
A transformação do terminal 
desativado de ônibus do Jardim 
Atlântico em Mercado Público 
foi aprovada pela comunidade. 
A ideia partiu do secretário João 
Batista Nunes.
Veja os principais serviços que 
serão oferecidos no novo mer-
cado público do Continente:

 - Açougue
- Peixaria
- Chaveiro
- Sapataria
- Costureira
- Bazar
- Artesanato
- Hortifruti
- Empório
- Cervejaria
- Lanchonete
- Fármacia
- Caldo de Cana
- Lotérica
- Agência Bancária
- Correios
- Laboratório médico
- Salão de beleza

Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - 2ª Andar
Sl.01 - Forquilhinhas - São José - SC

Bel.João L. MondadoriBel.João L. MondadoriBel.João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188-SC

Dr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462
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Por David Fadel
 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br
 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores, 
Hoje quero dar uma pequena demonstração da diferença que existe entre Chefes e Líderes, por isso pedi para 
uma especialista no assunto um artigo exclusivo. Trata-se da extraordinária  Cíntia Lopes, que tem sua base 

em Blumenau, atua como palestrante motivacional e consultora corporativa nas áreas de gestão, comunicação e 
comportamento. Escritora premiada com mais de 350 mil exemplares de livros vendidos e adotados em institu-
ições de ensino. Professora de universitária e mestra em Psicologia pela UFSC. Reconhecida pela atuação com 

foco em resultados de impacto e soluções criativas para as empresas.

Com muito orgulho e satisfação, vamos apreciar o aprendizado abaixo, boa leitura:
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R$ 130,00

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

3357-1904(48)

É comum ouvir gestores reclamando 
sobre o baixo desempenho e compro-
metimento dos colaboradores, a des-
motivação, rotatividade e conflitos 
nas empresas. Todas as organizações 
têm problemas, até aí nada de novo. A 
grande questão é que muitas delas a-
inda não se deram conta que estão na 
contramão do mercado ao manter um 
excesso de chefes e não investir no 

Sobram chefes e faltam líderes nas empresas

treinamento de seus líderes.
O desenvolvimento do país aumentou a 
oferta de empregos e a possibilidade de 
as pessoas escolherem onde vão traba-
lhar. Por outro lado, falta mão-de-obra 
qualificada para ocupar certos cargos, 
principalmente os de liderança. O que 
observamos pelo Brasil afora são co-
laboradores promovidos sem as devi-
das habilidades para comandar equipes.
Muitos chefes têm qualidades técni-
cas, mas não apresentam competência 
emocional para inspirar e engajar pes-
soas de perfis diferentes em torno de 
um objetivo comum. O resultado é a 
“cultura do cabresto” que cria hosti-
lidades e inibe o potencial criativo dos 
colaboradores. O chefe adora mandar, 
tem perfil autoritário e espalha medo e 
desconfiança. Seus funcionários obede-
cem as ordens porque temem perder o 
emprego.
O chefe é típico da herança colonial e 
escravocrata do Brasil, em que, para se 
sentir superior, era preciso desmerecer 
e pisar no outro. Muitas empresas ainda 
funcionam dessa forma e acreditam que 
estão estimulando seus colaboradores 

a produzir. Pesquisas 
indicam que, para as 
pessoas mais qualifica-
das, o salário não é o 
mais importante, e sim 
o clima bom para se 
trabalhar. Por isso, na 
primeira oportunidade, 
elas pulam fora e vão 
em busca de organiza-
ções que valorizam seus 
cola-boradores.
A empresa de sucesso tem a cultura de 
criar líderes e não chefes. O líder moti-
va, desafia e orienta a equipe para obter 
melhores resultados. Por isso, os car-
gos de liderança devem ser exercidos 
por pessoas com inteligência emocio-
nal, capazes de conquistar respeito e di-
vidir responsabilidades. Os resultados, 
sejam bons ou ruins, são assumidos por 
todos, sem procurar culpados.
O mercado competitivo e instável exige 
lideranças fortes e que deem respostas 
rápidas. Quem comanda deve gos-
tar de trabalhar com equipes e não se 
apegar a crachás. O líder conhece bem 
a si mesmo e os seus liderados e não 

perde tempo em mostrar quem manda. 
Ele motiva, dá feedbacks sobre o tra-
balho executado, sabe delegar funções 
e procura deixar claro o que se espera 
da equipe.
A empresa que planeja ser susten-
tável deve valorizar seus talentos por 
meio de treinamentos constantes. So-
mente lide-ranças maduras e quali-
ficadas podem criar um clima bom de 
trabalho e estimular a cooperação. O 
verdadeiro líder é capaz de promover 
as condições para manter a empresa 
competitiva e motivar os colabora-
dores. Por isso, treinar é imperativo. 

Cíntia Lopes - Palestrante.
www.cintialopes.com.br

3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

TOP CRED
Negócios Financeiros

ATENÇÃO AS NOVAS E MELHORES 
CONDIÇÕES E AS TAXAS ESPECIAIS PARA 

OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
 JUSTIÇA DE SC

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
 COM TAXAS A PARTIR 

DE 1,20% A.M 
PRAZO DE ATÉ 96 MESES

* Sujeito a alteração sem aviso prévio
 ** Necessário apenas conta corrente

 (48) 4107-1768 
OU VIVO: (48) 9131-1112 
OU  TIM: (48) 9804-6385
hediomerize@gmail.com

beatrizmerize@gmail.com
SEM CONSULTA A SPC E SERASA

solicite uma simulação sem compromisso

Vamos até você!!!

C

A
NTINA XIX

SNACK BAR

Lanches, Sucos
e Bebidas Especiais

Rua XV de Novembro, bloco B - Sl.19
Centro - Florianópolis - SC
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chefrodrigorauth@hotmail.com

ASSESSORIA JURÍDICA

Por Douglas Philips de Freitas
 Advogado / Prof.de Direito / Presidente do IBDFAM/SC
 douglas@douglasfreitas.com.br
 www.douglasfreitas.adv.br

Planejamento empresarial
 e sucessório: Sua empresa vai 

durar até quando?

Infelizmente as empresas não pos-
suem uma vida muito longa no Brasil. 
Parte da responsabilidade é o custo da 
empresa - tributos e emprego -, parte 

é a falta de planejamento e gestão.  
A mortalidade das empresas é 
altíssima e, aquelas que sobre-
vivem aos primeiros anos de cria-

ção, um novo problema surge: sua 
mantença nas gerações futuras.  
De todas as empresas criadas em 
nosso país, aproximadamente 90% 
são familiares. Enquanto em outros 
países como Espanha, Inglaterra ou 
EUA o percentual é na média de 70%.  
Pode-se dizer que no Brasil as em-
presas são predominantemente 
familiares. Nesta modalidade de 
gestão empresarial, a confusão entre 
os cargos da empresa e a estrutura-
ção familiar cria uma série de pro-
blemas de gestão que muitas vezes 
são a causa da ruins do negocio.  
É imprescindível, portanto, que haja 
uma profissionalização e chama-
mento de parceiros para gerir tais 
negócios familiares, a fim de dar 
uma sobrevida ao negócio, e, tam-
bém, manter a coesão da família.  
Historicamente, empresas que ado-
taram tal postura, são hoje gigantes 
comerciais como a Wal-Mart (famí-
lia Walton), Ford (família Ford), 
Carrefour (família Defforey), en-
tre outras, com faturamento médio 
de mais de 150 bilhões, e, mesmo 
após tantas gerações, aproximada-
mente 40% da empresa ainda se 
mantém nas famílias fundadoras.  

Planejar a gestão da empresa e a 
forma de sua sucessão em caso de 
divórcio e morte dos fundadores é 
quebrar o ciclo pérfido das prematu-
ras mortes de empresas de potencial 
sucesso, além de assegura renda aos 
filhos e netos. 
A contratação de gestores ou con-
sultores administrativos e jurídicos 
para gerir e otimizas as decisões, di-
minuir os passivos bancários, traba-
lhistas e fiscais, ajustar os contratos 
e  planejar a sucessão da empresa 
é, acima de tudo, romper com a es-
tatística que hoje assola esta modali-
dade de empresa: 75% na gestão de 
quem fundou, 20% na gestão dos 
filhos dos fundadores e somente 5% 
dos netos e demais parentes. 
Sua empresa e família merecem os 
frutos de seu árduo trabalho. Mere-
cem ser agraciados com a sobrevida 
do negócio, deste sonho arduamente 
conquistado e que não deve acabar 
quando seu fundador deixar de estar 
à frente da empresa. 

Duvidas e informações sobre o 
tema:contato@douglasfreitas.adv.br - 

www.douglasfreitas.adv.br
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O MAIOR PROGRAMA DE BOLSAS 
UNIVERSITÁRIAS DE SANTA CATARINA.

Mais de 26 mil alunos beneficiados em 2013.
Conquiste seu futuro com o UNIEDU, o programa de bolsas universitárias do Governo de Santa Catarina. 

Cadastro para participar do Programa de Bolsas em www.uniedu.sed.sc.gov.br.

Tayse Valdira Vieira, 
nutricionista, formada 
com bolsa do UNIEDU, 
do Governo do Estado.
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BATISTA PONTA ESQUERDA
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Entrevistei o nosso querido ponta es-
querda, João Batista Tomaz, que foi 
um atleta,  habilidoso com a perna 
esquerda e dono de um chute forte. 
João recebeu vários apelidos como 
o canhão do América de Barreiros, 
pelo seu violento chute; começou 
jogando no amador no Palmerinha 
do Nelinho(Sr Nélio Cidral-), no 
Náutico(Edézio Bar na frente do 1º 
de Maio), no time do Sr. Fermínio,  
jogou no  Atlético do Cesar da Rua 
Velha, no Campo Grande  junto com 
o amigo Ademir Saldanha em 1965. 
Já pegava umas brexas no Aspirante 
do América com outro amigo o Mari-
nho, na sequência, Batista , Marinho, 
Ademir, Augusto Bosfild e Huguinho 
(Arcindíno), foi para o Juvenil do 
Figueirense no  tempo do Sr. Vali-
nho, na época ele e Marinho andávam  
até o centro, nas Lojas da Seda, para 
pegar o dinheiro da passagem com o 
Sr. Dias que era diretor da categoria.  
Em 1969, foi para Marinha do Bra-

Na foto o time do Coração Cansado

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Na noite de 19 de março 2014 o UNI-
DOS FutSete deu a largada com o pé 
DIREITO no Campeonato Brasileiro 
FutSete Toninho Society, a equipe 
ALAMBIQUE FC saiu na frente 1 x 
0 , logo em seguida o UNIDOS em-

patou, porém ficou atras do placar no-
vamente 2 x 1, o Unidos partiu para o 
empate e para a virada, com gols de 
Fabio Maximiano Neves (2) e Alex-
andre Carpes de Souza(1) o resultado 
se manteve 3 x 2 até o fim da partida. 

SÃO JOSÉ CONQUISTA 7 MEDALHAS 
NO CAMPEONATO CATARINENSE 

SUB-21 DE JUDÔ
O trabalho realizado pela Fundação 
Municipal de Esportes e Lazer de São 
José vem rendendo frutos. No total, 
a equipe josefense conquistou sete 
medalhas, sendo três ouros, duas pra-
tas e dois bronzes. Além disso, a equi-
pe feminina foi campeã e a masculina 
ficou na quarta posição.
“Esse é um excelente resultado e 
mostra todo nosso trabalho de base. 
Temos vários atletas ‘pratas da casa’ 
e o mais interessante é que muitos 
deles têm menos de 18 anos, ou seja, 
ainda com muito potencial pela 
frente nessa categoria”, destacou o 
treinador da equipe Fábio Maciel.
No Super-Ligeiro, Maria Fernanda 
conquistou o primeiro ouro para 
a equipe josefense, enquanto João 

(48) 8431-2993 - 9672-1194 
Bairro: Fazenda do Max 

Rua: Pedro Ivo Mayvorne S/Número.
São José – SC 

Email: societyfc.sc@gmail.com 
www.toninhosociety.com.br

Pavão foi bronze. No Ligeiro mais 
duas medalhas: bronze para Luiza 
Monteiro e prata para Leandro Ma-
noel. O segundo ouro da equipe de 
São José veio no Leve, com o judoca 
Bruno Ogliari e o terceiro no Meio-
Médio, com Aline Silva. Fechando a 
participação, Roberta Silva foi prata 
na categoria Pesado.

Na estréia  o Berrado vence por 6 a 
5 a equipe do Freitas, duas equipes 
que certamente brigarão por título.  
O jogo  do Itaguacu x Desportivo foi 
bastente disputado, mais acabou no 
empate de 3 x 3.
No jogo Nativos x Galo quem se deu 
melhor foi o Nativos que goleou o 
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CAMPEONATO BRASILEIRO  
FUTSETE TONINHO SOCIETY

Galo por 6 x 2, é isso ai pessoal em 
novembro conheceremos o campeão 
até lá teremos muitas surpresas...
Boa sorte a todos e muito o-
brigado por fazerem parte desse 
evento do Toninho Society.  
Para ver as tabelas, acesse o site: 
www.toninhosociety.com.br

sil, jogou na seleção da Escola. Em 
1970 foi para o aspirante do Améri-
ca,  depois foi para o Rio de Janeiro 
onde jogou  na Seleção da Esquadra, 
voltando para Florianópolis foi  para 
o 5º Distrito Naval, ali foi  formado,  
um time de Futebol De Salão e foi 
campeão do campeonato do Comer-
ciário, jogou com o  Júlio Cesar e  o 
careca, depois foi para  América,  ali 
que foram muitas historias e muitos 
campeonatos, como(Copa Apesc - 
Arizona Federação, liga de São José), 
sempre foi um dos artilheiros por 
onde passou. Paralelo a isso  jogou  
no 3ºATO, Coração Cansado do Bela 
Vista,  encerrando sua carreira no 
Futebol Amador. Batista é declarado 
Americano de coração, destacando-se 
pelo seu forte chute do pé canhoto e 
pela habilidade de conseguir colocar 
a bola aonde queria, foi considerado o 
melhor de sua posição no período que 
passou no América de Barreiros.

Neste grande amigo encontramos 
sempre uma palavra amiga, na ver-
dade nossa  amizade é um bom e-
xemplo de doação. Amigo Batista 
Que fica na lembrança ou até mais 
que isso, fica na nossa memória, no 
nosso coração e no resto da vida.

                                              Renato
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                    dicadapersonal@gmail.com

SAÚDE

É lamentável que o Ministério da 
Saúde, através da portaria 1253/13, 
tenha restringido e dificultado o aces-
so ao exame para mulheres, onde o 
SUS,  com essa atitude diminui a pre-
venção ao câncer de mama para mu-
lheres na faixa de idade inferior a 50 
anos, deixando milhões de brasilei-
ras com maior risco de desenvolver 
a doença sem que o diagnóstico seja 
feito de maneira precoce.  O que 
adianta o Poder Público  investir em  
campanhas de prevenção de Câncer 
de mama se o  governo excluiu o di-
reito de mulheres de até 49 anos   re-
alizarem mamografia diagnóstica no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Essa  
portaria é ilegal, segundo o Conselho 
Federal de Medicina, pois contraria 
a Lei 11.664/08 – que afirma que o 
SUS deve assegurar a realização de 
exame mamográfico a todas as mu-
lheres a partir dos 40 anos de idade.
O Instituto do Câncer (INCA) afirma 
que o câncer de mama é o segundo 
tipo de câncer mais frequente e a  
principal causa de morte em mu-
lheres no mundo, e a mamografia 
é o principal exame para detectar a 
doença. Em 2010, no Brasil morre-
ram 12.705 mulheres e 147 homens 

em decorrência do câncer de mama, 
em 2011 13.225 mortes pela doença. 
O INCA alerta que  até 35 anos de 
idades a doença é relativamente rara, 
sendo que acima desta faixa etária   
cresce a  incidência desse tipo de 
câncer,  principalmente em mulheres 
de 40 a 49 anos de idade. Dados do 
Instituto Nacional de Câncer consta-
tam que 57 mil novos casos foram 
diagnosticados no Brasil em 2014. 
Diante deste quadro preocupante, 
considero um absurdo e contesto a 
atitude  do governo em ter negado 
as mulheres o direito á prevenção do 
câncer de mama no Pais.

Soninha Silva - Enfermeira no  
Hospital Ilha e Maternidade
COREN -383.225 

OPINIÃO - SAÚDE

Soninha Silva

Cozinhas e Dormitórios

em até

1099,00R$ 

Sofá Planalto Almofadas Soltas 1,80m

2399,00R$ 

Sofá Itapoá Assento Retrátil
Encosto Articulado - 2,84m

PROMOÇÃO!!!!

/casadaspeliculas(cp)
Av. Leoberto Leal, 01 - Salas 2, 3 e 4

Barreiros - São José-SC

www.casadaspeliculas.com.br

Películas Arquitetônicas 
e Automotivas

 O sonho de se manter como empresário 
completará 15 anos no dia 18 de junho de 2014 , para Deivid 
Soares e Vanderléia Dalprá se sentem realizados,começamos 
com 1 funcionário e hoje temos 27 colaboradores que 
tratamos como família procurando mater um ambiente 
saudável ,onde a convivência por passarmos mais horas com 
nossos colegas de trabalho do que muitas vezes com a 
família acreditamos que temos que nos gostar e aceitar 
nossas diferenças nos respeitando e trabalhando dando o 
seu melhor para o futuro da empresa .
 Colocamos Deus sempre acima de tudo que Ele nos 
guie para sempre fazermos o correto . Viemos através deste 
agradecer nossos amigos , parceiros e clientes , agradecer os 
15 anos de indicações de amigos , da propaganda boca a 
boca das midias e jornais parceiros que sempre nos 
atenderam como muita atenção e são grandes responsáveis 
pela empresa . Que acreditamos ser um sucesso até hoje é o 
fato de fazer clientes amigos e parceiros ,não atender o 
cliente para uma única vez e sim para ser um indicador de 
nossos serviços , procuramos que o cliente saia satisfeito , 
contratando profissionais cuidadosos pois atendemos carros 
residências .De todos da família CASA DAS PELICULAS 
obrigado por tudo.

15 A
nos!

Soninha Silva
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A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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Elas vêm e vão, e dessa vez voltaram com tudo!
Vejam então algumas formas de usar essa tendência que vai 
dar o que falar!

Franjas e mais franjas
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Jeans destruyed
Todos sabem que o tecido 
mais versátil da moda é o 
jeans, seja em calças, cami-
sas, jaquetas ou coletes. 
Devido a sua versatilidade e 
durabilidade, o jeans partici-
pa constantemente do nosso 
dia a dia e por  isso sempre 
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Tendências da Moda
Nesta edição vamos falar um pouco das tendências que vão estar com tudo nesta estação: 
o jeans destroyed (rasgado) apresenta o seu retorno e as franjas que voltaram!
Veja alguns exemplos e inspire-se! 

está se adequando às tendên-
cias.
Pelo que as passarelas in-
ternacionais indicam para 
o  inverno 2014, o jeans de-
stroyed (rasgado) apresenta 
o seu retorno, em calças 
mais largas com rasgos im-

ponentes que já ganharam as 
ruas.
Escolhemos  alguns exem-
plos de como o  “novo-vel-
ho-jeans” pode ser  usado e 
dar aquela modernizada no 
visual.

Inspiradas? Que tal apostar nesse estilo casual chic, meninas?





Rua Souza Dutra, 145 - Sala 212
Estreito - Florianópolis - SC • 88070-605
Telefone: (48) 3206-2227 / 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

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


