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Para demais 

opções acesse nosso

cardápio completo

www.itspizza.com.br

Entregamos São José e região

Florianópolis (continente)

Aberto das 18:00h às 23:50h 

de terça a domingo

Para demais 

Peça em casa!

Peça em casa!

Não tem pra ninguém, promoções para a Família toda

Pizza Gigante - 40% OFF

www.itspizza.com.br/3990
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Pizza Brotinho+coca 1,5lts
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Combo Pizza Gigante 

+ Borda recheada

A Broto da promoção pode ser sabor (chocolate branco ou ao leite). Demais a parte.    Pedidos por telefone ou whatsapp terão preços da casa, não válido para promoções anunciadas
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A Broto da promoção pode ser sabor (chocolate branco ou ao leite). Demais a parte.    Pedidos por telefone ou whatsapp terão preços da casa, não válido para promoções anunciadas
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 Um pedido no Fala, São José! 
 Se tornou realidade em 4 meses

Nem o frio e o vento Sul 
desanimaram a comuni-
dade da Ponta de Baixo 
que, no último sábado 
(18), assistiu a um antigo 
sonho se concretizar. A 
revitalização do trapiche 
e da orla da praia da Ponta 
de Baixo foi inaugurada 
e entregue oficialmente 
à população de São José 
em uma cerimônia que 
contou com a presença 
da prefeita Adeliana Dal 
Pont, de autoridades e 
representantes da comu-
nidade.
O investimento da Pre-
feitura de São José 
foi de cerca de R$ 1,5  
milhão para revitalizar 
o espaço e proporcionar 
mais qualidade de vida 
aos cidadãos josefenses, 
além de fomentar o tu-
rismo e a gastronomia, 
gerando empregos e 
renda para o município, 
e incentivar a prática de 

esportes náuticos e a pes-
ca.   Durante a cerimô-
nia, a prefeita Adeliana 
Dal Pont lembrou que a 
construção do trapiche 
e a revitalização da orla 
era um sonho da comuni-
dade da Ponta de Baixo 
de mais de 30 anos. “Eu 
estou tendo a honra, jun-
to com a minha equipe 
de governo, de realizar 
esse e outros sonhos da 
população de São José. 
Era exatamente para 
isso que eu queria ser 
prefeita, para cuidar das 

pessoas e dar oportuni-
dade a elas, assim como 
esta obra, que dará opor-
tunidade de economia 
e bem-estar”, salientou 
Adeliana.
O pedido de revita-
lização do espaço e a  
construção do trapiche, 
apresentado por mo-
radores do bairro em 
audiências e no projeto 
Fala, São José!, se tornou 
realidade em quatro me-
ses, tempo considerado 
recorde para realizar uma 
obra de tamanha estrutu-
ra e qualidade.

Trapiche e orla da praia da Ponta de Baixo são  
inaugurados e entregues à população

A Prefeita Adeliana Dal Pont  
assinou ordem de serviço para  
pavimentação de mais 10 ruas

As vias contempladas são 
dos bairros Areias, Bar-
reiros, Real Parque, Pica-
das do Sul e Forquilhas
A prefeita Adeliana Dal 
Pont assinou, na noite da 
última segunda-feira (13), 
a ordem de serviço para 
pavimentação de mais 10 
ruas dos bairros Areias, 
Barreiros, Real Parque, 
Picadas do Sul e Forqui-
lhas. A prioridade será para 
as vias utilizadas como 
corredor para o transporte 
coletivo.
A Avenida Leoberto Leal, 
em Barreiros, a Rua Ál-
varo Medeiros Santiago, 
em Areias, a Rua Kiliano 
Hames e a Rua Vidal Vi-
cente de Andrade, em 
Forquilhas, serão recu-
peradas com o serviço de 
tapa buraco. “No caso da 
Avenida Leoberto Leal, 
por exemplo, estamos con-
versando com a empresa 
para definir uma estraté-
gia para o início das obras, 
uma vez que se trata de 
uma das principais artérias 

do trânsito do município. 
Está sendo avaliada a pos-
sibilidade de realizar as 
obras nos finais de semana 
ou no período noturno para 
reduzir os transtornos para 
a população”, explica a 
prefeita Adeliana.
Já as ruas Elis Regina e 
Antônio Cândido, am-
bas localizadas no bairro 
Areias, receberão asfalto 
novo em toda a extensão. 
Enquanto a Rua Francisco 
Jacinto de Melo, em Are-
ias, e a Rua João José Mar-
tins, no bairro Real Parque, 
receberão Cimento Asfálti-
co de Petróleo (CAP).
No pacote de obras tam-

bém está prevista a recu-
peração das ruas Treze 
de Junho e São Matheus, 
em Picadas do Sul, que 
atualmente são de lajotas 
e receberão asfalto. Os re-
cursos utilizados para as 
obras de infraestrutura de 
São José foram liberados 
por meio de um convênio 
de R$ 5 milhões, assinado 
pela prefeita Adeliana Dal 
Pont e pelo governador 
Raimundo Colombo no 
dia 2 de junho, no Centro 
Administrativo do Gover-
no do Estado, sendo que a 
publicação do contrato foi 
feita na última terça-feira 
(7) no Diário Oficial.
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Michel Schlemper faz visita ao 
Senador Dário Berger 

em Brasília
O vereador Michel Schlem-
per,  na condição de presi-
dente do PMDB de São 
José, esteve na última sema-
na em Brasília a convite do 
senador Dário Berger.  
O foco principal da visita 
foi o início do mapeamento 
de sugestões de emendas no 
Orçamento Geral da União 
para o município de São 
José. 
O vereador Michel 
aproveitou a visita para 
colocar o senador à par de 
todas as articulações políti-
co-eleitorais do município 
- especialmente no que diz 
respeito ao PMDB - e ainda 
para trazer as considerações 
e as opiniões de Dário Ber-
ger - reconhecido por Mi-
chel como grande líder por 
toda sua história com São 
José e por até hoje ser vis-
to como a maior liderança 
política do município em 
atividade. 
Durante o período em que 
esteve em Brasília, Michel 
pôde acompanhar o senador 
no seu dia a dia, no exercício 
de seu mandato, participan-
do de reuniões nas mais di-
versas comissões das quais 

Dário Berger faz parte. 
“Tive a oportunidade inclu-
sive de participar, junto com 
o senador, de uma reunião 
da Comissão do Impeach-
ment, da qual o senador é 
membro titular, e de audiên-
cias com o Ministro da  
Agricultura em exercí-
cio, para tratar de assuntos 
relacionados à pesca da 
tainha aqui na nossa região 

litorânea. A visita foi de 
fato muito proveitosa, pois 
conseguimos dar vários en-
caminhamentos de ordem 
interna e estratégica do 
PMDB de São José, visan-
do o sucesso na eleição do 
nosso pré-candidato José 
Natal Pereira e da nossa 
bancada de pré-candidatos 
à vereadores do nosso par-
tido”, comentou Michel.

 O Deputado Estadual Mário 
Marcondes promove reuniões 

para ouvir a Comundidade
Com o projeto “São José 
Precisa Ouvir Você” o par-
lamentar conversou na noite 
de quinta-feira (16) com 
mais de 300 moradores da 
cidade, o evento foi pro-
movido no CTG Os Praia-
nos.
Para o deputado estadual 
Mário Marcondes o Poder 
Público precisa ouvir o ci-
dadão, tomar consciência 
de suas necessidades e lu-
tar por me-lhorias efetivas. 
“Temos um compromisso 
social e São José hoje pre-
cisa de uma gestão que 
priorize o coletivo, e que 
a tão dita crise econômica 
não seja desculpas para a 
falta de atividade de uma  
administração” afirma Mar-
condes.
As reclamações apresen-
tadas se repetem indife-
rentemente da comunidade, 
como: falta de vagas em 
creches e escolas, mobi-
lidade urbana que não é efi-
ciente, saúde pública que o 
posto de atendimento não 
tem estrutura para atender 
os moradores com o básico, 
segurança que em todas as 
regiões está defasada de efe-

tivos, saneamento básico e 
tantas outras melhorias que 
o cidadão Josefense merece 
para viver com dignidade. 
“O bom gestor tem o dever 
de promover aos seus ha-
bitantes um futuro melhor 
para cada família e por isso, 
minha missão é trabalhar 
com o povo e para o povo”, 
ressalta parlamentar.
“Cada comunidade que me 

recebe me sinto mais forta-
lecido em perceber que as 
pessoas tem interesse pela 
política e que valorizam o 
poder do diálogo, porque 
só através do debate poder-
emos construir um futuro 
melhor para a nosso mu-
nicípio de São José”, res-
salta o deputado Mário Mar-
condes. 
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Casa das

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

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

3357-1904(48)

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Rua Otto Júlio Malina, 627 - Ipiranga - São José - SC
/reidasporçõessc

www.reidasporções.com.br

Na foto Michel e Dário no Senado
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Nosso dia a dia está 
repleto de tecnologia. 
Nos últimos anos sofre-
mos uma avalanche de 
inovação, computadores, 
tables, smartphones, ele-
trodomésticos, games etc. 
Tudo isso veio para ali-
viar, ajudar e entreter nós 
humanos. Esta evolução 
chegou também na edu-
cação e hoje é possível 
encontrar em várias es-
colas a programação e a 
robótica educacional. 
Aqui em São José a Cria-
tio – Educação Criativa 
tem apostado fortemente 
nesta área, desde 2011 
trabalha em colégios da 
grande Florianópolis com 
aulas de programação e 
robótica extra curricula-
res para crianças de 6 a 
14 anos de idade. E no 
ano de 2014 abriu sua es-
cola aqui em Campinas 
onde ministra aulas em 
parceria com os colégios 
do bairro.
“O curso de programa-
ção e robótica da Criatio, 

tem como objetivo levar 
o estudante a conhecer 
e aplicar recursos tec-
nológicos em favor de 
sua aprendizagem for-
mal (escolar) e informal 
(dia a dia). Favorecer 
a interdisciplinaridade, 
promovendo a integração 
de conceitos de diversas 
áreas, tais como: lingua-
gem, matemática, física, 
eletricidade, eletrônica, 
mecânica, arquitetura, 
ciências, história, geogra-
fia e artes.” Relata a pro-
fessora Alexandra Falk, 
responsável pelo projeto. 
A robótica é uma ex-
celente oportunidade 
de aprendizagem, já é 

fundamental para mui-
tas profissões: médicos, 
dentistas, engenheiros, 
cientistas, mecânicos, 
etc. Está presente nas 
melhores instituições de 
ensino do país. Agrega 
competências, valores, 
habilidades, atitudes na 
educação dos alunos.
Se você quiser conhecer 
mais sobre as aulas de 
programação e robótica e 
ver o que essa criançada 
anda aprontando acesse o  
site: www.euamoroboti-
ca.com.br.

Programação e Robótica  
na Educação

Câmara Municipal de São José  
repassa R$ 500 mil para  

conclusão da Policlínica de 
Forquilhinhas

A Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal de São 
José autorizou repasse de 
R$ 500 mil à prefeitura 
a fim de colaborar com 
o término da construção 
da Policlínica de Forqui-
lhinhas. O anúncio da 
decisão ocorreu através 
do vereador Neri Amaral 
(PSB), vice-presidente 
do legislativo, durante 
Sessão Ordinária realiza-
da no Plenário Eugênio 
Manoel da Cunha.
 O presidente da Câmara 
Municipal de São José, 
vereador Orvino Coelho 
de Ávila (PSD) explica 
que viabilizou os R$ 500 
mil à obra através da 
redução parcial das dota-
ções do orçamento do 
poder legislativo. “Houve 
economia de R$ 250 mil 
com corte de pessoal em 
contratos de terceiriza-
ção e outros R$ 250 mil 
na manutenção e obras 

das instalações do atual 
prédio da Câmara, que 
em breve, ganhará nova 
sede na Beira-mar de São 
José”, esclarece.
 A construção da Poli-
clínica de Forquilhinhas 
começou em 2011. Ao 
custo de cerca de R$ 7 
milhões, deve ser ent-
regue à população até o 
final de 2016 depois da 
rea-dequação do projeto 
arquitetônico e estrutural.

 Havia um convênio 
com o governo federal 
que disponibilizaria R$2 
milhões para construção 
da Upa e R$ 1,5 milhões 
para a policlínica. Por 
causa dos problemas, o 
convênio foi desfeito e 
o valor que já havia sido 
utilizado (R$127,3 mil 
em 2011 e R$185,7 mil 
em 2014 e a prefeitura 
precisou retomar as obras 
com recursos próprios.
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Amauri dos Projetos busca apoio 
para o pleito de 2016

No último dia 3 de junho, 
Amauri participou de um 
congresso em Balneário 
Camboriú, sobre Marke-
ting político, várias auto-
ridades estaduais e nacio-
nais estiveram presentes.
Na semana seguinte  
Amauri esteve em Brasí-
lia visitando Senadores e 
deputados Federais, entre 
eles, Dalírio Beber, Paulo 
Bauer e Dario Berger, em 
busca de apoio para me-
lhorias no município de 
São José – SC.
Na noite do dia 15,  
Amauri Valdemar da 
Silva participou de mais 
uma reunião com os pré-
candidatos a vereador, do 
DEMOCRATAS - São 

José, com a participação 
do vice-presidente esta-
dual Doreni Caramori Jr., 
para definir a agenda e o 
cronograma do partido.
Na última semana  
Amauri também esteve 

reunido com várias lide-
ranças partidárias do mu-
nicípio, visando apoio 
para a sua pré-candida-
tura ao pleito de 2016.  
Estou trabalhando por 
São José. Amauri

Na foto Pitanta, Amauri e Andrezinho no Congresso

Caê Martins colocou seu nome a  
disposição do partido como  
pré-candidato a Vereador

Caê Martins, morador do 
Bairro Praia Comprida, é 
jornalista, 34 anos, vê a 
política como missão de vida 
há serviço da coletividade.  
Além do Jornalismo ele 
ampliou seus conhecimen-
tos realizando cursos de 
especialização na área da 
comunicação. Em sua tra-
jetória profissional atuou 
em grandes empresas, entre 
elas se destacam o trabalho 
desenvolvido na assessoria 
de comunicação do Colégio 
Catarinense e na extinta TV 
Câmara de São José, onde 
foi diretor e apresentador. 
Trabalhando na Câmara 
Municipal de São José, am-
pliou sua visão de cidade 
e da urgência de políticas 
públicas que melhorem, 
verdadeiramente, a vida do 

cidadão.
Na vida pública, foi Super-
intende da Fundação Mu-
nicipal de Cultura e Turismo 
de São José, entre os anos de 
2014 e 2016, onde alcançou 
o reconhecimento pelo tra-
balho prestado à cultura e 
turismo de São José, entre 
os destaques de sua gestão 
estão a formatação da lei 
que rege o Sistema Munici-
pal de Cultura, implantação 
do Conselho Municipal de 
Cultura, a Feira da Fregue-
sia, o projeto Viver São José, 
o Turismo de Experiência, o 
Festival de Culturas Urba-
nas, o Centro Coletivo de 
Ensaios, a Corrida de Canoa 
a Vela, a revitalização da Es-
cola dos Oleiros, o Simpósio 
Internacional de Esculturas, 
entre outros...
Caê Martins traz consigo a 
força e a energia da juven-
tude. Suas ações, públicas, 
são maduras e pautadas pelo 
compromisso ético e de ser-
viço à comunidade. Ainda 
que não extensa, a abertura 
ao diálogo, as posições 
políticas bem definidas e o 
desapego a objetivos estrita-

mente pessoais, fizeram a 
diferença quando atuou no 
serviço público. É a  nova 
política além do discurso! 
Renovar é preciso. Trans-
formar é possível.

Na foto a Prefeita Adeliana e  
Caê Martins, no recebimento 
do Prêmio SEBRAE Prefeito 
Empreendedor de 2015/2016.
Uma resposta ao desa-
fio posto. A Feira que 
quebrou paradigmas. 
A loucura que contagiou a 
Grande São José teve o re-
conhecimento do povo e do 
Sebrae.
A Feira da Freguesia tem o 
selo de Prefeita Empreen-
dedora!
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O Partido dos Trabalhadores de SJ 
lançou Círio Vandresen como 

 pré-candidato a prefeito
No último dia 16, em uma 
reunião completamente 
lotada de lideranças, no 
plenário da Câmara de 
Vereadores, a execu-
tiva do partido indicou 
Círio Vandresen como 
pré-candidato a prefeito 

para o pleito de 2016. 
O objetivo de Círio é 
recolocar São José no 
eixo do desenvolvimento  
econômico, com  propos-
tas concretas para mini-
mizar os problemas da 
comunidade.

4ª Marcha Azul Marinho em São José

Aconteceu no dia 11/06, a 
4ª Marcha Azul Marinho 
em São José, trata-se de 
um evento de nível es-
tadual que São José sediou 
este ano. Neste evento foi 
cobrada a aplicação da Lei 
Federal 13022, que é a lei 
que regulamenta a ativi-

dade das Guardas Munici-
pais. A cobraça ocorreu  
por que o prazo legal para 
a aplicação acaba em outu-
bro deste ano e até agora 
nada foi feito para aplicá-
la.
A prefeita Adeliana  não 
compareceu ao evento.

A prefeita não só foi 
convidada, como seria 
ela a fazer a abertura do  
evento!
Como pode uma cidade 
que tem uma Guarda Mu-
nicipal armada não inve-
stir nela para o bem do 
cidadão?
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Crediário Próprio

Vá até uma das nossas lojas e retire um vale cheque no valor de R$ 100,00, que 
valerá como desconto na compra de um óculos para você ou para alguém que vc 

queira presentear

PROMOÇÃO DE ABRIL DAS ÓTICAS MONDADORI

Alianças e mais Alianças  
para a pré-candidatura a prefeito de  

Fernando Anselmo
O PPS foi o primeiro par-
tido a confirmar apoio 
a pré-candidatura a pre-
feito de São José, de 
Fernando Anselmo. A 
decisão aconteceu em 
reunião entre o PPS e o 
PDT no último dia 16. 
Na tarde do dia 17, 
mais dois partidos fir-
maram aliança com o 
PDT, o PRB e PEN.  
Participaram do encontro, 
Luis Miguel Vaz Viegas 
(coordenador do PDT), 
Sérgio Motta (Presidente 
Estadual do PRB), Fer-

nando Anselmo (pré-
candidato a prefeito) Ma-
noel Dias(líder nacional 
PDT), Hélio Gonçalves ( 

Presidente do PEN), Cre-
spo (Presidente PRB). No 
total já são três partidos  
unindo forças ao PDT.

Na foto a reunião com  o PPS

Jandir da Rosa, natural 
de Chapecó - SC, filho de 
Ernesto da Rosa e Leoni 
da Rosa, vem de uma 
família de cinco irmãos. 
Saiu de casa aos 14 anos 
de idade e desde então 
adotou,  São José como 
cidade do coração. Veio 
em busca de algo me-
lhor para ele  e sua minha 
família, hoje tem 38 anos,  
é casado, pai de dois fi-
lhos, Giliardi e Amanda .
Trabalhou por 24 anos na 
empresa Argabem Mate-
riais de Construção, com 
17 anos começou seus 
trabalhos sociais com 
escolinha de futebol gra-
tuita, por ser morador do 

bairro Forquil-
hinhas a 25 anos, 
hoje é Presidente 
da Associação 
de Moradores do 
Loteamento Ben-
jamin, também 
é Presidente da 
Argabem Fute-
bol Clube, conse-
lheiro do colégio 
Forquilhão, e  

ainda faz parte da direto-
ria da ONG Travessia.
Depois de muitos anos  
atuando como líder co-
munitario,  decidiu co-
locar o  seu nome a dis-
posição do partido como 
pré-candidato a vereador 

O líder comunitário Jandir da Rosa 
colocou seu nome a disposição do 

partido como pré-candidato  

por São José – SC.
Nunca deixarei de ser 
líder em minha comuni-
dade,  pois essa é minha 
vocação! 
“Toda forma de servir é 
uma bênção de Deus”.
Jandir da Rosa.

O ex-vereador Dacio Pacheco  
colocou seu nome a disposição do 

partido como pré-candidato
Dacio Pacheco, militar 
da reserva da Marinha do 
Brasil, e ex-vereador  de 
São José- SC, de 88 a 92, 
filiado há mais de  30 anos 
no  PMDB,  colocou no-
vamente seu nome a dis-
posição do partido como 
pré-candidato a vereador. 
Quando era vereador atu-
ou muito na área da edu-
cação e filantropia, para 
ele a educação é o futuro 
para uma grande nação. 
Darcio é apoiador  do 
vice-prefeito José Natal  e atual pré-candidato a prefeito pelo PMDB.

Na foto o vice-prefeito José Natal, Dacio e sua esposa

O Vereador Moacir da Silva  
comemora pavimentação de 6 ruas no 
Sertão do Maruim e Colonia Santana

Na foto o presidente da Câmara, Orvino Coelho de Ávila, a pre-
feita Adeliana Dal Pont, o vereador Moacir da Silva, o secretário
Milton Bley Júnior, o líder comunitário Jair Costa e o superinten-
dente regional da Caixa Roney  Granemann

A prefeita Adeliana Dal 
Pont assinou no começo 
do mês as ordens de ser-
viço para a pavimenta-
ção de seis ruas dos bai-
rros Sertão do Maruim 
e Colônia Santana, com 
um investimento de  
aproximadamente R$ 
4,5 milhões, as obras de-
vem ser concluídas em 
seis meses. O ato de as-
sinatura das duas ordens 
de serviço do Sertão 
ocorreu na residência 
dos moradores Orildes 
Venâncio e do Moacir, 
que abriram as portas de 
casa para receber os ser-
vidores municipais e os 
representantes das em-
presas que farão as obras.    

Para o vereador Moacir 
da Silva, a prefeita Ade-
liana está transformando 
um sonho de muitos anos 
dos moradores do Sertão 
do Maruim e da Colônia 
Santana em realidade. 

“Parabéns pela inicia-
tiva, eu tenho certeza de 
que essa obra será uma 
divisora de águas, o que 
significa respeito por cada 
pessoa que mora nessas 
comunidades”, assinalou 
o vereador.
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

É MÊS DE SÃO JOÃO E O LATÃO 
É QUE VIRA FOGUEIRA

No dia 13 de Junho 
às 06:20 hs da manhã 
nas proximidades de 
Forqui-lhinhas, o ôni-
bus Forqui-lhas / Flo-
rianópolis pegou fogo. 
Os passageiros sairam 
em pânico e os motoris-
tas de outros ônibus da 
mesma empresa que ali 
passavam emprestavam 
seus extintores onde es-
tes também não funcio-
naram. A empresa Estrela 
cobra uma passagem 
CARA, para uma frota 
sucateada oferecida para 
a população do bairro 
Forquilhas.  E os horári-
os do transporte é outra 
vergonha.  Será que será 
preciso algum passageiro 

ou funcionário machucar 
gravemente para que fis-
calizem esta empresa do 
transporte coletivo.          

SERÁ QUE A NOVELA VAI 
 TERMINAR?

Em outra edição foi solicitado 
que a secretária de obras tentasse 
arrumar a rua Jacob Ferreira de 
Mello, conhecido Loteamento 
Mello em Forquilhas. Pois com 
a insistência de Paulo Becker,  
o secretario Milton apareceu na 
rua e conferiu de perto o pro-
blema.  E o secretario deu um 
prazo de 25 dias para iniciar os 
trabalhos de manutenção das 
lajotas. Já que o asfalto para 
a rua não sairá este ano. Ou 
seja, só consertar o calçamento.  
Esperamos as cenas dos próxi-
mos capítulos...

SE ESSA RUA SE ESSA RUA TIVESSE?
A rua Izabel Pires de 
Oliveira, situada no Hor-
to Florestal em Forqui-
lhas está mergulhada no 
esgoto. Os moradores so-
frem com este problema 
todos os anos e apesar 
de pagarem sua conta de 
água e esgoto. Recebem 
de brinde esgoto escor-
rendo em frente de suas 

residências. E como sem-
pre a Casan é chamada e 
até o momento nada fez. 
A pergunta que deve ser 
feita é, isto não seria as-
sunto de saúde pública e 
quando houver uma epi-
demia de cólera as autori-
dades tomarão providên-
cias?  Cadê a fiscalização 
minha gente?

ENQUANTO ISSO 
A FOGUEIRA É NO 
BUSÃO DA FORQUI-
LHAS.
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Acupuntura
Massoterapia
Cromoterapia
Geoterapia
Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

(48) 9902-0919
eunice.acupuntura@yahoo.com.br

www.energizar.yolasite.com

Edifício Boulevard Naior Vieira
Rua Irmãos Vieira, 221 - Sl. 53

Campinas  - SJ

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 
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3241-177948

2,99
R$

100gr

Centro Comercial Campinas  - Loja 33
Aberto de seg. à Sab. das 11h às 14h15

Aceitamos convênios e temos planos semanais e mensais

14,95R$

Bu�et Livre
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MARROM MIX
CONSERTOS E ÓTICAMMMM

ÓCULOS

RELÓGIOS

JÓIAS

CELULARES

VENDA E CONSERTO  DE SEMI JÓIAS

/marrommixconsertos

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

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

BANHO DE OURO E PRATA

AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

A desnutrição é um pro-
blema endêmico no mundo, 
resultado tanto da fome 
quanto da obesidade, indica 
uma nova pesquisa.Isso sig-
nifica que uma em cada três 
pessoas no mundo sofre de 
algum tipo de desnutrição, 
conclui o estudo, realizado 
em 129 países.Estar desnu-
trido é a “nova norma”, de 
acordo com os autores do 
relatório.Tradicionalmente, 
a desnutrição está associada 
às crianças que estão pas-
sando fome, apresentam pro-
blemas de crescimento e são 
mais suscetíveis à infecção.
Esse problemas persistem, 
mas alguns avanços foram 
verificados.Os autores do 
relatório destacaram o “es-
calonamento do desafio 
global” representado pelo 
aumento da obesidade.Se-
gundo eles, a alta ocorre 
em todas as regiões do 
globo e praticamente em 
todos o países.Centenas de 
milhões de pessoas estão 
desnutridas porque apre-
sentam so-brepreso, além 
de ter muito açúcar, sal ou 
colesterol no sangue, in-
dica o relatório.‘Totalmente 

inaceitável’Segundo a pro-
fessora Corinna Hawkes, 
co-responsável pela pes-
quisa, o estudo “redefiniu o 
que mundo pensa sobre estar 
desnutrido”.
“A desnutrição significa lit-
eralmente uma nutrição ruim 
- ou seja, quem não come  
adequadamente”, diz.
“Observamos a face mais vi-
sível do problema em quem 
está muito magro, quem 
não está crescendo rápido o 
bastante...ou também quem 
está com sobrepreso ou tem 
um nível de açúcar alto no 
sangue, o que leva à diabe-
tes”, acrescenta ela.
O relatório aponta que en-
quanto as metas para reduzir 
o crescimento atrofiado e o 
número de crianças abaixo 
do peso, muitos poucos 

países estão registrando 
avanços em enfrentar a obe-
sidade e as doenças associa-
das às doenças do coração.
Segundo o levantamento, o 
número de crianças abaixo 
de cinco anos com sobrepeso 
está se aproximando do de 
crianças abaixo do peso.
“Vivemos em um mundo 
onde ser desnutrido é a nova 
norma”, diz Lawrence Had-
dad, outro responsável pela 
pesquisa.
“É totalmente inaceitável”, 
acrescenta.O relatório pede 
mais financiamento e com-
prometimento político para 
enfrentar o problema.
Segundo a pesquisa, US$ 1 
gasto em programas de in-
centivo à nutrição resulta em 
US$ 16 em benefícios para a 
população.
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OBESIDADE ESTÁ LEVANDO A 
DESNUTRIÇÃO AO MUNDO

Segundo o Relatório Global de Nutrição de 2016, 44% dos países 
enfrentam “níveis muito severos” de subnutrição e obesidade.

AMOR DE VERDADE A GENTE  
CONSERTA NÃO JOGA FORA

No mês dos namorados 
não poderíamos deixar 
de falar sobre o AMOR... 
Considerado o “Poderoso 
Chefão” dos sentimentos, 
todo mundo quer encon-
trar o grande amor. Mas, 
ao mesmo tempo, ninguém 
quer dividir tristezas e 
desilusões, sentir as incan-
sáveis dores físicas, passar 
por torturas psicológicas 
ou ficar noites sem dormir. 
Ninguém quer ter que 
aguentar o outro de mau 
humor,suportar as diferen-
ças, compartilhar e ceder.
As pessoas querem mesmo 
é viver apaixonadas, curtir 
aquele desejo e vontade de 
fazer sexo todas as noites, 
tomar sol em uma casa de 
veraneio na praia ao som 
dos pássaros cantando e 
viver o sonho da famí-
lia Doriana. Por isso, os 
amores de hoje são tão 
descartáveis. A cada esqui-
na se acha alguém para se 
apaixonar, mas ninguém 
para amar. Cadê as pes-
soas que estão dispostas a 
suportar, no dia a dia, as 
imperfeições e que estão 
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afim a criar problemas e, 
depois, resolvê-los juntas?
Está tão clichê dizer eu 
te amo e fazer amor (que 
nem pode mais se chamar 
de amor), que andar de 
mãos dadas não reflete 
companheirismo e um 
elo, mas sim, só mais duas 
mãos e alguns passos, que 
podem seguir separados. 
O que mais me impres-
siona não é nem o fato do 
“felizes para sempre” estar 
quase que em extinção, 
mas a coragem que as pes-
soas têm de, quando não 
conseguirem fazer as coi-
sas darem certo e enfren-
tarem dificuldades juntas, 
se consolarem com o sim-
ples “Não era pra ser…”. 
Porque afinal, a culpa toda 
é do destino.
Esses dias estava tentando 
resolver um cubo mágico 
e me irritei tão fácil que 
obviamente não cheguei 
nem na primeira lateral de 
cores. Fiquei pensando na 
quantidade de coisas na 
vida que deixamos passar 
por falta de força de von-
tade. Com o amor é assim. 

Não queremos unir o azul, 
o amarelo, o verde, o bran-
co e o vermelho, queremos 
só o vermelho e pronto. 
Mas para tudo e todo tipo 
de amor, sejam entre ho-
mens e mulheres, amigos 
e familiares é preciso de 
uma união de cores, sen-
timentos e mais do que 
isso, paciência. Tudo pre-
cisa se encaixar no lugar 
certo. Só que nós pre-
cisamos fazer nossa parte 
para que isso aconteça.  
 
Tentar, quem sabe?
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A OXIMED – Clinica de 
Medicina Hiperbárica de São 
José recebeu no dia 15/06 
a visita de um grupo de 20 
Bombeiros Militares Sob o 
comando do Tenente Coro-
nel Alexandre. Oriundos de 
diferentes regiões do Estado 
os bombeiros estão reali-
zando no quartel do Corpo de 
Bombeiros Militar de Itajaí, 
sede do 7º Batalhão BM no 
Litoral Centro-Norte, o Curso 
de Mergulhador Autônomo 
(CMAut).
Em 160 horas de capacitação 
teórica e prática, eles terão 
contato com técnicas de mer-
gulho livre e autônomo in-
dicadas para a realização de 
busca e resgate subaquático 
frente a situações emergenci-
ais. O CMAut é dividido em 
10 módulos de ensino, previs-
tos para serem encerrados na 
primeira quinzena de outubro. 
Considerando a aproxima-
ção da medicina hiperbárica 
com a exploração do ambi-
ente subaquático, ocorreram 
progressivas tentativas de 
superar as limitações do meio 
aquático, principalmente 
as relacionadas com o sur-
gimento de doenças dentro 
de ambientes subaquáticos 

Um grupo de 20 Bombeiros Militares de diferentes regiões 
do Estado visitou a Oximed em busca de conhecimento  

sobre a Medicina Hiperbárica

ou pressurizados, tornando 
necessária a intervenção de 
pesquisadores. A base da 
medicina hiperbárica mod-
erna foi dedicada ao estudo 
das alterações fisiológicas e 
metabólicas do organismo 
exposto a pressões superi-
ores à pressão atmosférica e 
sistematizou a oxigenoterapia 
hiperbárica, utilizando a in-
alação de oxigênio puro em 

ambiente pressurizado.
Esta visita com os alunos 
bombeiros buscou o conhe-
cimento dos mesmos sobre 
a medicina hiperbárica, e a 
identificação de sua subdi-
visão em duas áreas: (1) uma 
delas é dedicada à atividade 
profissional e saúde ocu-
pacional de mergulhadores 
(mergulho de saturação), 
aeronautas e trabalhadores 

sob ar-comprimido, por-
tanto ligada à medicina do  
trabalho; e (2) a outra área 
da medicina hiperbárica está 
voltada à aplicação clínica da 
oxigenoterapia hiperbárica na 
assistência à saúde da popu-
lação e os benefícios alcan-
çados naqueles casos onde  
existe a indicação médica 
para isso.
Considerando a aproxima-

ção da medicina hiperbárica 
com a exploração do ambi-
ente subaquático, ocorreram 
progressivas tentativas de 
superar as limitações do meio 
aquático, principalmente 
as relacionadas com o sur-
gimento de doenças dentro 
de ambientes subaquáticos 
ou pressurizados, tornando 
necessária a intervenção de 
pesquisadores. A base da 
medicina hiperbárica mo-
derna foi dedicada ao estudo 
das alterações fisiológicas e 
metabólicas do organismo 
exposto a pressões superi-
ores à pressão atmosférica e 
sistematizou a oxigenoterapia  
hiperbárica, utilizando a in-
alação de oxigênio puro em 
ambiente pressurizado.

Esta visita com os alunos 
bombeiros buscou o conhe-
cimento dos mesmos sobre 
a medicina hiperbárica, e a 
identificação de sua subdi-
visão em duas áreas: (1) uma 
delas é dedicada à atividade 
profissional e saúde ocu-
pacional de mergulhadores 
(mergulho de saturação), 
aeronautas e trabalhadores 
sob ar-comprimido, por-
tanto ligada à medicina do  
trabalho; e (2) a outra área 
da medicina hiperbárica está 
voltada à aplicação clínica da 
oxigenoterapia hiperbárica na 
assistência à saúde da popu-
lação e os benefícios alcan-
çados naqueles casos onde  
existe a indicação médica 
para isso.

SÃO JOSÉ
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chefrodrigorauth@hotmail.com

SEGURANÇA

11 Dicas de Segurança com  
Armas de Fogo

01 Sempre trate uma 
arma de fogo como se ela 
estivesse carregada.
02  Somente aponte sua 
arma, carregada ou não, 
para onde pretende atirar.
03 Nunca aponte sua 
arma para ninuém.
04 Antes de utilizar 
uma arma, obtenha in-
formações sobre como 
manuseá-la, com um ins-
trutor capacitado.
05 Mantenha seu dedo 
indicador estendido ao 
longo do corpo da arma, 
só colocando-o no ga-
tilho quando a arma esti-
ver apontada para o alvo 
e você preparado para o 
disparo.
06 Nunca teste as travas 
de segurança da arma, 
acionando a tecla do ga-
tilho.
07 Certifique-se de que o 
alvo e a zona que o cir-
cunda sejam capazes de 
receber os impactos de 
disparos com a máxima 
segurança.

08 Caso a arma “falhe”, 
mantenha-a apontada 
para o alvo por alguns se-
gundos. Em alguns casos, 
pode haver um retarda-
mento de ignição do car-
tucho.
09 Sempre que entregar 
uma arma a alguém, en-
tregue-a descarregada.
10 No caso de pistola, 
mesmo que o “carrega-

dor” esteja fora da arma, 
certifique-se de que não 
haja munição em sua “câ-
mara”.
11 Lembre sempre de 
que é responsabilidade 
do proprietário da arma a 
orientação de todas as de-
mais pessoas que tenham 
acesso a ela, sobre essas 
regras de segurança.
www.clubetatical.com.br

Use sua arma com responsabilidade, pois uma puxada de gatilho não tem volta

A Tatical oferece um ambiente totalmente  
seguro e familiar, estudado e projetado para 
bem atender o atirador e sua família. Traga 
sua família e amigos, veja nossos preços 
e condições e venha ser um Associado ao 

Clube Tatical ou mesmo um  
Atirador Visitante.

Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais
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Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

Rua Manoel Sebastião de Souza, 97 - Forquilhinhas  - São José - SC

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

ATACADO E VAREJO

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

P E I X A R I A

T H I A G O 
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

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

EUNI SILVA

Euni  Orlando Silva, natural 
de Florianópolis, nascido 
em 08/02/1937,  casado
com dona Lucy Silva,  têm 
5 filhos, Sandro, Marcos,  
Euni Filho, Sandra e Lucy.  
Relembra grandes fatos do 
futebol em sua vida. Euni 
trabalhou na fábrica de Bor-
dados Hoepcke,  lojas Ko-
erich,  Felipe Sport, Casa do 
Atleta ate que se estabeleceu 
por conta própria, com uma 
loja denominada “EUNI 
SPORT”, onde vendia todo 
tipo de material  esportivo, 
onde doava muitos troféus 
para os festivais do América 
de Barreiros organizados 
pelo tio Beto e Cola e os
campeonatos da amizade e 

disciplina organizados pelo 
Demica. Foi o Organizador 
de grandes eventos como o 
maior deles, é o “Destaques 
Esportivos” onde eram pre-
miadas pessoas que de al-
guma forma contribuíram 
para o engrandecimento 
dos esportes e atingir  e ho-
menagear os heróis esqueci-
dos que deram glorias para 
Florianópolis e municípios 
vizinhos.
Relembra de nomes que ho-
menageou como Bico Fino 
e Adairton seus grandes 
amigos que fez no fute-
bol.  Euni começou a jogar 
no Bocaíuva com Bonga, 
Ceará, Teodoro, Carriço e 
Toto (goleiro). Em 1956 foi 
para o Clube Atlético Ca-
tarinense do Batalhão Do 
Exército onde foi campeão 
da Cidade. Depois jogou no 
América, Saldanha e Gema( 
Grêmio Esportivo Movido a 
Álcool) de Barreiros, San-
tos da Serraria e Caravana 
da Rua Monsenhor Topp na 

cidade de Florianópolis. Foi 
treinador do Atlético Catari-
nense na Trindade, Forqui-
lhinha e do Ipiranga de Bar-
reiros . Euni conta que deu 
a placa ao LICO a pedido 
do Roberto Alves quando 
foi campeão pelo Flamengo 
e recebeu em Santa Cata-
rina.  Euni se considera um 
homem feliz, ainda mais 
por ter nascido nesse berço 
encantado. Conheço Euni 
a muitos anos, uma pes-
soa amigável, alegre que 

ESPORTE

A Desejosa

No instante em que te procuro,
Vens ser desejosa de minha alma.
Uma loucura de sensações,
Em que não me traz malefícios.

Só uma enxurrada de canções!
Cujo som me entorpece.
Por mil vezes mais,
Sou um pouco de teu vestígio.

E nada além das muralhas,
É mais encantador que as visões...
De um imaginar contigo,
Nas estradas fora do meu normal.

Meu normal é a razão!
Esta que me despreza,
Por estar se aliando ao coração,
Que verdadeiramente não presta.

Por que és assim meu espírito,
Absoluto em si mesmo?
O que revelas não ter,
Vou assim me perdendo.

Autor: Ricardo Oliveira

Por estar se aliando ao coração,
Que verdadeiramente não presta.Que verdadeiramente não presta.

Vou assim me perdendo.Vou assim me perdendo.

Por estar se aliando ao coração,
Que verdadeiramente não presta.

Por que és assim meu espírito,

.com.brmfmadeiras

3334-981148

já deu muito pela cidade, 
pois quando comerciante 
patrocinava inúmeras pro-
moções de caráter esportivo 
e Filantrópico, me fala que 
ser manezinho da ilha é uma 
honra fazer parte da história 
e cultura da Ilha, e orgulho 
de que aqui ter nascido, e en-
tender os sotaques e as fan-
tásticas expressões dos mais 
escondidos recantos desse 
pedacinho de terra perdido 
no mar!

Euni no América de Barreiros
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                    dicadapersonal@gmail.com

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

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

CARNAVAL 2017 - Passistas da Escola 

de Samba Josefense Jardim das 

Palmeiras começam a alinhavar os 

projetos para o Carnaval 2017 na 

Passarela Nego Quiridu, em Flori-

anópolis.

CARNAVAL 2017 - Passistas da Escola 

FAZENDO FALTA - Enquanto Presiden-

te da AEMFLO, Odílio Guarezi lutou 

contra a CPMF. Direto do túnel do 

tempo.

FAZENDO FALTA - Enquanto Presiden-

SIMPATIA - A bela Carina Frago-

so esbanjando simpatia 

FESTA - Parabéns à família Ghizoni que 

esteve reunida na AABB, em Coqueiros, 

para uma bela confraternização.

FESTA - Parabéns à família Ghizoni que 

ANIVERSÁRIO - O setor de comunicação 

da Câmara Municipal de São José está em 

festa! Parabéns aos aniversariantes 

Roberval e Renato.

ANIVERSÁRIO - O setor de comunicação ANIVERSÁRIO

BEM-VINDOS - A família Steiner 

ganhou dois novos presentes em 2016, os 

gêmeos Antônia e Francisco. Na foto: 

Willy Steiner, Kelly Steiner, filho Leonardo 

Steiner e os gêmeos Antônia Steiner e 

Francisco Steiner

BEM-VINDOS - A família Steiner

HOMENAGEM - Presidente da Câmara 

Municipal de São José, vereador Orvino 

Coelho de Ávila e sua esposa Sandra 

entregam a Medalha Infância Protegida 

a Juliana da Silva Lefer de Jesus.

HOMENAGEM - Presidente da Câmara 

Por Daniel Pereira
      Fotógrafo e Jornalista
      /danielpereirafoto?fref=ts

AAAAAAAAAAAAAAACCAAAAAAAACACACACCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!

FELICIDADES - Comemorando o 

Aniversário do meu Amigo Roberval 

no Restaurante Zabot , Na foto o Sr. 

Amauri Zabot ,Max Capella ,Rodrigo 

Wandal e Sr. Wilson Wandal
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Pagou a mais, foi enganado? 
Saiba se defender de 9 abusos contra clientes

Negar cobertura de plano 
de saúde, cobrar mais caro 
de quem paga com cartão 
ao invés   de dinheiro, fa-
zer uma oferta sensacio-
nal e depois não entregar.
Esses são exemplos das 
chamadas práticas abusi-
vas proibidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), mas que ainda são 
queixas comuns 26 anos 
após a lei entrar em vigor.
Conheça alguns dos 
principais abusos:
1) Cobrança a mais: Um 
exemplo é o cálculo de ju-
ros estar errado. A empre-
sa faz a conta e não mostra 
a planilha das contas.
O que fazer: O PROCON 
atua quando há erro, e o 
consumidor está sendo 
cobrado a mais. Mas a dis-
cussão se a taxa de juros 
é abusiva só pode ser feita 
na Justiça.
2) Cobrança de preços 
diferentes em cartões de 
crédito ou cheque: o preço 
à vista deve ser igual em 
todos os tipos de paga-
mento.
O que fazer: Denúncia ao 

PROCON.
3) Envio de produto não 
solicitado: Não se pode 
enviar produtos para a 
casa das pessoas sem 
pedido.
O que fazer: O cliente 
pode considerar que é uma 
amostra grátis e não pagar.
4) Serviço feito sem or-
çamento prévio: Não é 
informado o custo final. 
Por exemplo, é passado o 
preço do metro linear de 
um piso, mas não se diz o 
total da compra, incluindo 
mão de obra.

 O que fazer: O con-
sumidor não é obrigado 
a aceitar o serviço sem 
orçamento com todos os 
dados importantes. Pro-
cure o PROCON e, se não 
resolver amigavelmente, 
terá de ir à Justiça.
5) Descumprimento dos 
prazos: Combinar entrega 
de um produto, que atrasa; 
pagar uma empresa de fil-
magem para o aniversário 
e ninguém aparecer.
O que fazer: Vale a regra 
do artigo 35 do CDC. O 
consumidor pode exigir 

o cumprimento forçado 
do serviço, aceitar outro 
produto ou serviço equi-
valente ou rescindir o con-
trato, com direito à resti-
tuição do dinheiro. Para 
exigir perdas e danos, terá 
de procurar a Justiça.
6) Descumprimento da 
oferta: O consumidor 
compra um produto e, de-
pois, a loja informa que 
não vai poder entregar 
porque está em falta.
O que fazer: Vale também 
a regra do artigo 35 do 
CDC, conforme o item an-
terior.
7) Negativa de cobertura 
de plano de saúde: Cli-
ente precisa de exame ou 
cirurgia, mas o plano de 
saúde recusa.
O que fazer: O plano não 
pode negar cobertura 
em casos de urgência e 
emergência. A negativa 
tem de ser por escrito. O 
PROCON orienta a, em 
casos de urgência, já pro-
curar um advogado para 
entrar com um pedido  
liminar na Justiça e só 
posteriormente fazer a 

reclamação também no 
PROCON.
8) Não entrega de cupom 
fiscal: Sem o documento, 
não há como provar data 
e local da compra, o que 
impede usar a garantia do 
produto ou reclamar de 
outros problemas.
O que fazer: Negar a entre-
ga da nota fiscal é crime. 
Denuncie ao PROCON e 

à Secretaria da Fazenda 
do Estado, que recolhe o 
imposto.
9) Venda casada: O con-
sumidor é obrigado a le-
var um produto na com-
pra de outro. Exemplos: 
cobrança de consumação 
mínima, pedir empréstimo 
num banco e ser obrigado 
a contratar seguro, entre 
outros. Fonte: PROCON SJ

Aluna 

Giulia Oliveira Gonzalez

UNIDADE KOBRASOL

do sonho a realização!
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PRECISANDO DE
DINHEIRO?

EMPRÉSTIMOS
APOSENTADOS 

E PENSIONISTA DO INSS

Rua Walter da Silva Koerich 179
Sala 02 - Kobrasol - São José - SC

3066-885048

Disk Din Din

PET

Como cuidar dos animais de 
estimação durante o frio?

Em uma região de cli-
ma frio, estas dicas vão 
ajudá-lo a proteger seu 
pet quando as temperatu-
ras caírem:
1 – Mantenha seu gato 
dentro de casa. De fora, 
os gatos podem sentir 
muito frio, se perder ou 
serem roubados, feridos 
ou mortos. Gatos que pas-
seiam fora de casa estão 
expostos a doenças infec-
ciosas, incluindo a raiva, 
transmitidos por outros 
gatos, cachorros ou ani-
mais selvagens.
2 – Durante o inverno, ga-
tos às vezes dormem sob 
o capô do carro. Quando 
o veículo é ligado, o gato 
pode ser ferido ou morto 
pela correia do motor. Se 
for comum haver gatos 
em sua vizinhança, bata 
com força na carroceria 
antes de ligar a ignição, 
para dar-lhes uma chance 
de escapar.
3 – Nunca tose o pelo de 
seu cão até a pele durante 
o inverno; uma pelagem 

mais longa ga-
rante mais calor. 
Quando banhar 
seu cachorro 
nos meses mais 
frios, seque-o 
completamente 
antes de deixá-
lo sair. Se tiver 
um cão de pelo curto, 
considere comprar uma 
roupinha que cubra desde 
o pescoço até a base da 
cauda e toda a barriga. 
Para muitos cães, essa 
proteção é obrigatória to-
dos os anos.
4 – Nunca deixe seu cão 
ou gato sozinho no carro 
em dias frios. Um carro 
pode ser como uma gela-
deira no inverno, retendo 
o frio e causando hipoter-
mia em seu animal.
5 – Filhotes não suportam 
o frio da mesma forma 
como os cães adultos, 
por isso pode ser difícil 
treiná-los a fazer suas ne-
cessidades fora de casa 
no inverno. Se seu cãozi-
nho aparenta ser sensível 

ao clima, você pode optar 
por ensiná-lo a evacuar 
num jornal, dentro de 
casa. Se seu cão é sensí-
vel ao frio devido à idade, 
doença ou raça, leve-o 
para fora apenas na hora 
de ele se aliviar.
6 – Seu cão passa muito 
tempo brincando lá fora? 
Aumente a quantidade de 
comida, especialmente 
proteína, para deixá-lo, 
assim como seu pelo, em 
boa saúde.
7 – Certifique-se de que 
seu animal tem um lugar 
quentinho para dormir, 
fora do chão e longe de 
correntes de ar. Uma 
cama aconchegante para 
cães ou gatos com um 
cobertor ou travesseiro 
quentinho é perfeito. Fo
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