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0 São José termina os JASC em quarto lugar 

com a melhor campanha da história
Os atletas e equipes de São 
José marcaram seu nome na 
história do município. Após 
dez dias de intensas dispu-
tas em Caçador, foi encer-
rado, no domingo (16), os 
Jogos Abertos de Santa 
Catarina 2018. A atual dele-
gação josefense foi res-
ponsável pela melhor cam-
panha da cidade na história 
da competição terminando 
em 4º lugar na classificação 
geral com 113 pontos. Além 
disso, essa edição marcou a 
melhor campanha no quesi-
to medalhas, com 74 pódios 
para São José, sendo 21 de 
ouro, 27 de prata e 26 de 
bronze.
Com quase 330 atletas, 
São José enviou sua maior 
delegação para uma edição 
dos JASC com o objetivo 
de melhorar a campanha 
de 2017, quando a cidade 
terminou em quinto lugar 
geral e 57 pódios obtidos. 
Com a base mantida, a 
equipe josefense protago-
nizou momentos de grande 
expressão, chegando a 
liderar o quadro de pontos 
por alguns dias. No total, 
foram 12 troféus (quatro 
de campeão, quatro de 
vice e quatro de terceiro), 
113 pontos somados e 74 
medalhas (21 de ouro, 27 

de prata e 26 de bronze) 
deixando São José à frente 
de municípios tradicionais 
nos JASC, como Joinville e 
Florianópolis.
Nas modalidades indi-
viduais, São José teve 
destaque no Atletismo, 
campeão nos dois naipes,  
Judô (campeão no femi-
nino e vice-campeão no 
Masculino), Natação (vice-
campeão no feminino), 
Ciclismo (vice-campeão no 
feminino) e Triathlon (3º 
colocado nos dois naipes). 
Já nas modalidades coleti-

vas, destaque para o título 
no Vôlei de Praia mascu-
lino, o vice-campeonato no 
Basquete masculino, e os 
terceiros lugares no Hande-
bol masculino e Futebol de 
Campo feminino.
Confira os resultados finais 
dos JASC:
1º Blumenau - 247 pontos
2º Itajaí - 207 pontos
3º Chapecó - 158 pontos
4º São José - 113 pontos
5º Florianópolis - 102 pon-
tos
Troféus de São José nos 
JASC:

Campeão: Atletismo Femi-
nino, Atletismo Masculino, 
Judô Feminino e Vôlei de 
Praia Masculino
Vice-Campeão: Basquete 
Masculino, Ciclismo Femi-
nino, Judô Masculino e Na-
tação Feminino
3º colocado: Futebol de 
Campo Feminino, Hande-
bol Masculino, Triathlon 
Feminino e Triathlon Mas-
culino
Medalhas:
Ouro - 21
Prata - 27
Bronze - 26
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 local é o primeiro prédio 
tombado como patrimônio 
do Município e possui  um 
acervo com mais de 3 mil 
peças
O Museu Histórico de São 
José celebrou 30 anos de 
existência na sexta-feira 
(21). O prédio, localizado 
no Centro Histórico da ci-
dade, foi a primeira edifi-
cação a ser tombada como 
patrimônio do Município e 
permanece intacto em sua 
construção original. Repleto 
de bens culturais do século 

XIX, o Museu é um espaço 
ideal para pesquisadores e 
visitantes que buscam ad-
quirir conhecimento sobre a 
história josefense.
O local já abrigou a Guarda 
Nacional, serviu de residên-
cia para a família Ferreira 
de Mello, Escola Militar, 
Casa de Comércio, senzala 
e cavalaria. Restaurado em 
1984, o edifício passou a 
abrigar o Museu Histórico 
de São José que hoje che-
ga a ser visitado por mais 
de 260 pessoas por mês. 

O Museu é mantido pela 
Prefeitura de São José, 
através da Fundação Mu-
nicipal de Cultura e Turismo 
e também recebe o público 
infantil, com a promoção 
de atividades educativas 
como releitura de acervo, 
desenhos e redações, além 
do Projeto Audioguias, que 
contempla pessoas com de-
ficiência auditiva e visual 
ao promover visitas guiadas 
por meio de gravações em 
Libras e áudios em portu-
guês, inglês e espanhol. 
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Museu Histórico de São José 
celebra 30 anos de fundação

 SÃO JOSÉ

Semana do Idoso será  
comemorada com programação 

especial em São José
A Semana do Idoso será 
marcada com programação 
especial em São José a partir 
de terça-feira (25). As ativi-
dades seguem até a próxima 
segunda-feira (01) com a 
realização de palestras, ses-
sões de dança e cinema, ro-
das de violão e corte do bolo 
na sede do Centro de Aten-
ção a Terceira Idade (CATI). 
A semana festiva é promov-
ida pela Prefeitura de São 
José por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, que tem como uma 
das prioridades o cuidado e 
a atenção com o idoso em 
São José.
 “São pessoas que já deram 
a sua contribuição para o 
desenvolvimento da nossa 
cidade. É um grupo formado 
por trabalhadores, aposenta-
dos, detentores de sabedoria 
e que merece toda a nossa 
atenção, trabalho e carinho 
para que possa continuar 
vivendo com qualidade em 
nosso município. Por isso, 
não medimos esforços para 
investir em ações como esta, 
em que o principal objetivo 
é fazer com que eles se sin-
tam felizes, integrados e 
continuem exercendo sua 

cidadania com dignidade”, 
comenta a prefeita Adeliana 
Dal Pont.
Na terça-feira (25), as ativi-
dades iniciam no CATI a 
partir das 9h30min com pa-
lestra para os idosos sobre 
envelhecimento e aula de 
dança às 14h. A programa-
ção continua na quarta-feira 
(26), às 9h30min, com ses-
são de cinema e aula de dan-
ça às 14h. Na quinta-feira 
(27), uma roda de violão 
será realizada a partir das 
8h30min e, na sequência, os 
idosos participarão de uma 
palestra sobre saúde bucal 
às 9h30min, às 14h uma pa-

lestra abordará o tema previ-
dência e aposentadoria.
Na sexta-feira (28) as ativi-
dades continuam com um 
passeio ciclístico às 8h30min 
e aulão de dança às 14h. 
No domingo (30), o CATI 
recebe o tradicional evento 
ao ar livre Beira-Mar em 
Movimento, que rea-lizará 
uma edição especial no local 
em homenagem a Semana 
do Idoso. Na segunda-feira 
(01), às 9h30min acontecerá 
uma palestra sobre saúde 
auditiva, e às 14h, será re-
alizado o corte do bolo em 
comemoração ao Dia Interna-
cional da Pessoa Idosa.
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A semana festiva é promovida pela Prefeitura de São José por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e segue 

até a próxima segunda-feira (01).

João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

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

3214 -5676
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Agende sua consulta pelos telefones

Crediário Próprio

Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - Sala 1
Forquilhinhas - São José

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

A Escola Profissional de 
Campinas, localizada na Rua 
Altamiro Di Bernardi, 365, 
ao lado do Ginásio de Es-
porte em Campinas, tem suas 
atividades diárias voltadas 
ao Artesanato, onde apre-
senta para a comunidade 12 
cursos, envolvendo mais de 
1.400 alunos. “Além dessa 
prática pedagógica, nossa  
instituição de ensino busca se 
envolver com alguns projetos 
sociais, como exemplo, as 
arrecadações para campanha 
do agasalho e campanha para 
animais de rua, visando nesta 
última, o BEM ESTAR ANI-
MAL de São José” ressaltou 
o diretor Luís Antônio de 
Aguiar.
A campanha ao Bem Estar 
Animal mobiliza toda a co-
munidade escolar, pois hoje 
as alunas e alunos estão sen-
sibilizados e engajados para 
o seu sucesso, que busca ar-
recadar além dos utensílios 
e acessórios, como camas, 
casinhas entre outros, tam-
bém alimentos, preferencial-
mente são rações, sacos de 
quilos, marcas e valores dis-
tintos. Os peludos de quatro 
patas, carentes, por vezes 
doentes, com frio e fome 
serão os beneficiados. Uma 
das arrecadações de extre-
ma importância são tampas 
plásticas de garrafas.
Com a responsável pela ONG 
DIBEA – DIRETORIA DO 

BEM ESTAR ANIMAL DE 
SÃO JOSÉ, Helena Márcia 
Kretzer a Escola Profissional 
de Campinas no último dia 
04 de setembro, efetuou a 
entrega de mais de 25 sacos 
de 100 litros. Esses sacos es-
tavam cheios de tampas de 
diversos tamanhos e cores, as 
quais foram gentilmente ar-
recadadas pelos alunos, pro-
fessores e suas famílias, que 
ainda participam maciça-
mente do processo de valor 
sem igual. Esse elo formado 
com tanto esmero, está sendo 

alvo de muitos comentários 
positivos que navegam pela 
internet. Elogios pela inicia-
tiva não faltam.
O Destino final dessas tam-
pas é a ECOPET, com vários 
pontos de arrecadação pela 
Grande Florianópolis. As 
tampas são vendidas, até 
porque se trata de um materi-
al reciclável e o valor arreca-
dado é revertido para a cas-
tração de cães e gatos, além 
da compra de medicamentos, 
pois muitos são os animais 
recolhidos das ruas e doentes.

Solidariedade não importa  
para quem
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Grupo Gestor Pró Turismo  
realiza encontro para debater o 

setor em São José

O Grupo Gestor Pró Turis-
mo de São José se reuniu, 
na sede da Associação Em-
presarial da Região Metro-
politana de Florianópolis 
(AEMFLO), na última 
quinta-feira (20), para de-
bater sobre o desenvolvim-
ento do setor no município. 
O encontro, que faz parte 
do programa Cidade Em-
preendedora, contou com a 
presença de representantes 
da Prefeitura Municipal de 
São José, da Câmara Mu-
nicipal, da AEMFLO/ CDL 
de São José e do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 

(Sebrae-SC).
A reunião teve ainda a par-
ticipação de empresários do 
ramo de hotelaria, gastro-
nomia, eventos, transporte 
turístico, serviços, taxistas, 
lazer e apoiadores do seg-
mento. O grupo discutiu o 
potencial do turismo como 
gerador de riqueza e de-
senvolvimento econômico, 
definindo os pontos fortes 
e fracos do segmento, além 
das oportunidades, para tra-
çar um plano de ação para o 
setor.
Para o vereador Caê Mar-
tins, que também estava 

presente no encontro, o Mu-
nicípio precisa reconhecer 
seu potencial turístico, com 
ênfase no eixo cultural e no 
de eventos. “Estamos no co-
ração da região metropoli-
tana e podemos acolher a 
todos os que vêm à Capital e 
região. É preciso uma legis-
lação que possa fomentar o 
fortalecimento dos equipa-
mentos da rede turística, ge-
rando emprego e renda. Que 
possamos fortalecer esse 
eixo da Cidade Empreend-
edora com um conjunto de 
legislação favorável à ci-
dade.” - conclui.

Fo
to

: P
M

SJ



Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca 5SÃO JOSÉ

3259-2086
48

98818-3433

Disk Reserva

Av. Lisboa, n°43 Lote 4 - Lisboa - São José - SC

PONTO DO FRANGO

Venha deliciar-se!

Casa de Assados

Carnes - Frangos

Linguicinhas - Farofas

Maionese e Bebidas

Sábados , Domingos e Feriados

Pagamos até 100% da FIPE no seu Usado
Financiamos para Negativado - Score Baixo - Autonomo

48 98447-5727 Atendimento Imediato

@realizaseminovoAv. Josué Di Bernardi, 859 - Kobrasol - S.José - SC         48 3058-1644

Financiamos para Negativado - Score Baixo - Autonomo

(48) 3247-5579             (48) 98848-776
    
R. Léo Augusto Petry , 260 - Praia Comprida - SJ

Associação Social  
Amigos do Fefe

Foi realizado no dia 08/09 
o 1º Chá de Debutantes 
da Terceira idade, a qual 
reuniu centenas de pes-
soas no salão do clube 7 
de setembro, em Palhoça, 
evento este realizado pela 
Associação Social Amigos 
do Fefe (ASOAFE), com 
o propósito de enaltecer e 
valorizar todas as pessoas 
que já fizeram muito por 
suas famílias e também 
pela sociedade. Participa-
ram da valsa quinze debu-
tantes com idade de 60 a 
87 anos de idade ,sendo se-

lecionadas idosas do Cras 
do Bela vista,Caminho 
novo e grupos de ido-
sos do bairro Ponte do 
Imaruim,todas desfila-
ram esbanjando alegria 
e simpatia,juntamente 
com seus pares da Es-
colas de Aprendizes-
Marinheiros de SC, elas 
levaram consigo suas 
experiências, sabedoria 
e exemplo de vida . 
O evento ainda teve um 
maravilhoso Café Colonial 
completo com variedades 
de doces e salgados, após 

a Valsa das Debutantes a 
animação tomou conta da 
pista com um baile total-
mente para a terceira idade. 
“Este evento irá ficar 
marcado pra sempre na 
minha memória, foi muita 
emoção mesmo, prin-
cipalmente olhando a 
alegria no rosto de todas 
as debutantes”. Voltamos 
no tempo vivenciando um 
momento único e que para 
muitas era um sonho que 
se tornou realidade, revela 
o Presidente da Asoafe Jef-
ferson dos Santos (FeFe).
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A peça “Muitas Luas” 
abriu o circuito de apre-
sentações das oficinas de 
teatro, que seguem até o 
dia 9 de novembro
A manhã de quinta-feira 
(20) foi repleta de magia 
para as 214 crianças que 
conferiram a primeira 
sessão das Oficinas do 
Theatro Adolpho Mel-
lo no Teatro do Centro 
Educacional Municipal 
(CEM) Antônio Francis-
co Machado, localizado 
no bairro Forquilhinha. A 
peça “Muitas Luas” abriu 
o circuito de apresenta-

ções, que seguem até o 
dia 9 de novembro.
Com o texto adaptado de 
Tatiana Belinky, a peça 
“Muitas Luas” conta a 
história de uma princesa 
que está doente e pede 
a lua para seu pai, o rei. 
Preocupado com a saúde 
da filha, o rei envolve 
diversas figuras do reino 
para atender o desejo da 
princesa. “Gostei bastante 
da parte em que apareceu 
a Malévola e também das 
luzes que tinham formas 
diferentes”, conta Daniel 
de Jesus, 8 anos, aluno do 

2º ano do CEM Antônio 
Francisco Machado, que 
assistiu pela primeira vez 
a uma peça teatral.
Os professores da rede 
municipal de ensino de 
São José que quiserem le-
var seus alunos para con-
ferir as apresentações de-
vem fazer o agendamento 
prévio e obrigatório so-
mente pelo telefone (48) 
3259-2368. No total 
serão apresentadas sete 
peças, sempre as quintas 
e sextas-feiras, com ses-
sões matutinas, vesperti-
nas e noturnas.

Oficinas do Teatro Adolpho 
Mello estreiam com sucesso e 
atraem o público em São José
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Tempo vem construindo de certa forma a vida do 
qual levamos. E não se pode negar o fato de que 
ao longo do caminho se deixe algumas coisas para 
trás. Bem, não existe hora e muito a desculpa da 
idade, pois a vontade conta e muito para seguir os 
desejos próprios dos quais vão dá ênfase no 
surgimento da alegria.

A alegria de poder sentir a autoestima além da 
média, e saborear o doce sabor da conquista. O 
tempo já passou...Esta frase já não é mais válida, 
sim, o interessante é olhar para dentro de si, 
positivamente! Diga: “Eu posso, eu consigo! A 
chave para a desistência da realização do que se 
tem projetado, consiste no aqui e no agora.

Por que “aqui e agora”? Esta racionalidade tem 
a sutileza poética de reconhecer o quanto o ciclo 
existencial não é desculpa para vivenciar os ansei-
os, doravante, guardados na caixinha de pando-
ra. Sempre tem a possibilidade de abri-la, trazen-
do-a ao momento presente. Por esta razão, os 
sonhos ainda são reais.

Sabem o que é tarde demais? É abandonar a 
esperança das oportunidades. Agarrem-se, 
minhas lindas, a escolha da certeza do “empoder-
amento feminino”, e coloquem em prática suas 
questões familiares, pessoais, profissionais, 
artísticas dos quais foram perdendo-se diante de 
seus olhos. 

“Não te aflijas com a pétala que voa” 
Cecília Meireles.

Ricardo Oliveira
oliveirapoeta.oliveira@gmail.com

Av. Delamar José da Silva, 186 - Kobrasol - São José - SC
3094-002348

Venha experimentar 
nossos pratos e curtir bons momentos

com a familia e ou os amigos!

Charles Colzani assume mandato de 
vereador na Câmara Municipal de São José

Na Sessão Ordinária do 
dia 19, um novo parla-
mentar assumiu o manda-
to na Câmara Municipal 
de São José. Trata-se de 
Charles Colzani (PSDB) 
que substitui, por 30 dias, 
a vereadora Sandra Mar-
tins (PSDB), em licença 
para tratar de assuntos 
particulares.
A posse do novo inte-
grante do Legislativo 
josefense foi bastante 
prestigiada por amigos e 
familiares, o que levou 
Colzani a agradecê-los 
em sua primeira mani-
festação na Tribuna. 
“Foram muitas lutas e 

responsabilidades que 
me trouxeram até aqui. 
Sinto-me orgulhoso em 
honrar amigos, família 
e eleitores que me colo-

Marcos “Canetta” Rufino assume mandato 
na Câmara Municipal de São José

caram aqui”, declarou, 
salientando suas áreas de 
atuação na vida pública, 
especialmente na cul-
tura. “Em 18 anos junto 

da Fundação de Cultura 
e Turismo, desenvolvi 
atividades no carnaval, 
em festividades natali-
nas e criei as oficinas do 
teatro Adolpho Mello”, 
lembrou.
Colzani recebeu os cum-
primentos de diversos 
vereadores em suas falas 
na Tribuna. Um deles, o 
vereador Túlio Maciel 
(PSC), ressaltou a im-
portância da presença de 
suplentes na Câmara em 
virtude da “diversidade 
e representatividade no 
parlamento josefense”.
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Na Sessão Ordinária do 
dia 17, o suplente Marcos 
Aurélio Rufino (DEM) 
tomou posse na Câmara 

Municipal de São José em 
substituição ao vereador 
Alexandre Rosa (DEM) 
licenciado por motivos 

particulares. Dessa for-
ma, Marcos Canetta exer-
cerá o cargo por 30 dias.
Em sua primeira mani-
festação na Tribuna, o 
novo parlamentar lem-
brou sua história em di-
versas áreas da cidade. 
“Todos que me conhecem 
sabem que tenho uma 
trajetória de 30 anos na 
luta social, econômica, 
cultural, desportiva e na 
área da segurança públi-
ca. Sou um professor de 
direito e administração, 
policial civil e tenho mili-
tado no movimento negro 
nesses 30 anos”, ressal-
tou, agradecendo ainda 

o apoio dos familiares, 
vereadores e amigos.
Já o presidente do Le-
gislativo, Orvino Coelho 
de Ávila (PSD), deu as 
boas vindas ao parla-
mentar Marcos Aurélio 
Rufino e agradeceu a pre-
sença de diversas auto-
ridades, como o prefeito 
de Governador Celso Ra-
mos, Juliano Campos; o 
vereador de Florianópo-
lis, Lino Peres; além do 
ex-ministro da Secretaria 
de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, o 
sociólogo João Carlos 
Nogueira.
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Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Implantes • Próteses • Clinica Geral • Aparelhos
Forma de Pagamento facilitada. Venha nos Visitar!

Consultório Odontológico

8841-8214
9165-8095

9815-9281
8444-36953357-417048

Atendimento rápido e com a qualidade
que você e sua familia merecem!
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São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, camisetas, 
polos, calças, bermudas, mochilas, calçados e acessórios 

São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, camisetas, 

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Do PP ao Plus size!

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

Sábados das 09h às 18h

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

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

3241-2013 | 98842-218048

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

Sábados das 09h às 18h

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

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

3241-2013 | 98842-218048

O vereador Sérgio Scarpa 
(MDB), na sessão do dia 
24,  em sua fala na tribu-
na, destacou as melhorias 
realizadas pela prefeitura 
no bairro Fazenda Santo 
Antônio. “Tínhamos 
uma demanda de ilumi-
nação nos morros e hoje 
eles se tornaram mais se-
guros devido à instalação 
naquelas áreas. Peço que 

O Vereador Sérgio 
Scarpa(MDB) destaca  

melhorias realizadas na 
Fazenda Santo Antônio 

os poderes Legislativo 
e Executivo sejam mais 
participativos e possam 
fazer parte de projetos 
com as comunidades 
mais carentes para se-
gurança nos bairros. Na 
Fazenda Santo Antônio, 
há parceria com a Polícia 
Militar, Guarda Munici-
pal e Polícia Civil”, con-
cluiu.
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Rosiane, completou mais um ano de vida no dia 25 de 
setembro. A equipe do Jornal Comunidade de SC, deseja 

que os teus dias sejam repletos de muita alegria... 
Parabéns! Feliz aniversário!

Parabéns e Feliz  
Aniversário para a  

Colunista Rosiane Favero! 

Câmara Municipal de São José aprova  
projetos voltados à área social

a Sessão Ordinária de segun-
da-feira, 24, a Câmara Mu-
nicipal de São José aprovou 
três importantes projetos de 
lei para a área social da ci-
dade. Todos foram votados 
em primeira discussão e ai-
nda carecem de nova aprova-
ção para serem enviados ao 
Executivo e assim, se torna-
rem leis.
Primeiro a ser apreciado, o 
PL nº 118/2018 autoriza o 
Executivo a conceder sub-
venção social à APAE São 
José. O projeto foi encamin-
hado ao Legislativo pelo 
presidente da Casa, vereador 
Orvino Coelho de Ávila, 
quando ocupava a função de 
prefeito em exercício entre 
julho e agosto.
Dessa forma, a prefeitura 
poderá repassar até R$ 100 
mil à entidade. O valor é igual 
ao contido no Orçamento 
Geral da União do Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Agrário para o município. 
No entanto, segundo justi-
ficativa do PL, o Fundo Na-
cional de Assistência Social 
não permite que o município 
repasse o valor como subven-
ção social. Por isso, criou-se 
o projeto para que São José 
fique com a quantia e repasse 
o mesmo valor à APAE.

Cessão de uso à Igreja em 
Potecas

Em seguida, o Legislativo 
votou e aprovou de forma 
unânime, a cessão de uso de 
um imóvel pertencente ao 
município de São José para a 
Mitra Metropolitana de Flo-
rianópolis. A área, de mais 
de 2.000 m2, está situada no 
bairro Potecas, onde há anos 
existe uma Igreja. A cessão 
é válida por 15 anos, poden-
do ser prorrogada por igual 
período.

“Essa demanda vem se ar-
rastando faz muito tempo, 
considerando que a capela da 
comunidade do Senhor Bom 
Jesus, em Potecas, já estava 
lá há mais de 60, 70 anos. 
Naquele entorno, construiu-
se um loteamento chamado 
Vó Cota. Em 2003, acabou-
se, por descuido, colocando-
se o espaço onde está a igreja 
como área institucional. 
Quando a Igreja foi fazer a 
reforma da capela, deparou-
se com o problema, pois a 
área passou para o nome da 

prefeitura. Está se corrigindo 
um erro, doando-se um es-
paço que já era da igreja há 
mais de 50 anos”, explicou o 
vereador Michel Schlemper 
(MDB).

Semana Municipal da Pes-
soa com Deficiência
Outro PL aprovado foi o 
nº 111/2018, que institui a 
Semana Municipal da Pes-
soa com Deficiência, a ser 
comemorada, anualmente, 
entre os dias 21 e 27 de 
setembro.

Ver. Michel explica importância dos projetos de cunho social
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Festa PECATTO by 
Raquel Alves, participan-
do da Parada do Orgulho 
LGBTI+ 2018, que acon-
teceu no dia 9 de Setem-
bro das 13h às 21hs, na 

Parada do Orgulho  
LGBTI+ 2018

Avenida Beira Mar Con-
tinental. - Florianópolis 
- SC
Na foto Raquel Alves ao 
lado de uma mãe pela  
diversidade.
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Há uma tragédia silenciosa 
que está se desenvolvendo 
hoje em nossas casas e diz  
respeito às nossas joias mais 
preciosas: nossos filhos. Nossos 
filhos estão em um estado emo-
cional devastador! Nos últimos 
15 anos, os pesquisadores nos 
deram estatísticas cada vez mais 
alarmantes sobre um aumento 
agudo e constante da doença 
mental da infância que agora está 
atingindo proporções epidêmicas. 

As estatísticas:
-1 em cada 5 crianças tem pro-
blemas de saúde mental;
-um aumento de 43% no TDAH 
foi observado;
-um aumento de 37% na de-
pressão adolescente foi obser-
vado;
-um aumento de 200% na 
taxa de suicídio foi observado 
em crianças de 10 a 14 anos. 

O que está acontecendo e 
o que estamos fazendo de  
errado?
As crianças de hoje estão sendo 
estimuladas e superdimensio-
nadas com objetos materiais, mas 
são privadas dos conceitos bási-
cos de uma infância saudável, tais 
como:
-pais emocionalmente dis-
poníveis;
-limites claramente definidos;
-responsabilidades;
-nutrição equilibrada e sono a-
dequado;
-movimento em geral, mas espe-
cialmente ao ar livre;
-jogo criativo, interação social, 
oportunidades de jogo não estru-

turadas e espaços para o tédio. 

Em contraste, nos últimos anos 
as crianças foram preenchidas 
com:
– pais digitalmente distraídos;
– pais indulgentes e permissivos 
que deixam as crianças “governa-
rem o mundo” e sem quem esta-
beleça as regras;
– um sentido de direito, de obter 
tudo sem merecê-lo ou ser re-
sponsável por
obtê-lo;
– sono inadequado e nutrição de-
sequilibrada;
– um estilo de vida sedentário;
– estimulação sem fim, armas tec-
nológicas, gratificação instantânea 

e ausência de momentos chatos. 

O que fazer?
Se queremos que nossos fi-
lhos sejam indivíduos felizes e 
saudáveis, temos que acordar 
e voltar ao básico. Ainda é pos-
sível! Muitas famílias veem me-
lhorias imediatas após semanas 
de implementar as seguintes re-
comendações:
– Defina limites e lembre-se de 
que você é o capitão do navio. 
Seus filhos se sentirão mais se-
guros sabendo que você está no 
controle do leme.
– Oferecer às crianças um estilo 
de vida equilibrado, cheio do que 
elas PRECISAM, não apenas o 
que QUEREM. Não tenha medo 
de dizer “não” aos seus filhos se o 
que eles querem não é o que eles 
precisam.

– Fornecer alimentos nutritivos e 
limitar a comida lixo.
– Passe pelo menos uma hora 
por dia ao ar livre fazendo ativi-
dades como: ciclismo, caminha-
das, pesca, observação de aves/
insetos.
– Desfrute de um jantar familiar 
diário sem smartphones ou tec-
nologia para distraí-lo.
– Jogue jogos de tabuleiro como 
uma família ou, se as crianças 
são muito jovens para os jogos 
de tabuleiro, deixe-se guiar pe-
los seus interesses e permita que 
sejam eles que mandem no jogo.
– Envolva seus filhos em traba-
lhos de casa ou tarefas de acordo 
com sua idade
(dobrar a roupa, arrumar 
brinquedos, dependurar roupas, 
colocar a mesa, alimentação do 
cachorro etc.).
– Implementar uma rotina de 
sono consistente para garantir 
que seu filho durma o suficiente. 
Os horários serão ainda mais im-
portantes para crianças em idade 
escolar.
– Ensinar responsabilidade e 
independência. Não os proteja 
excessivamente contra qual-
quer frustração ou erro. Errar os 
ajudará a desenvolver a resiliên-
cia e a aprender a superar os de-

“Há uma tragédia silenciosa em nossas casas”

Saúde emocional
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Com o BistekOnline
o seu dia rende mais

bistekonline
.com.br

www.Compre sem
sair de casa

safios da vida.
– Não carregue a mochila dos 
seus filhos, não lhes leve a tarefa 
que esqueceram, não descasque 
as bananas ou descasque as laran-
jas se puderem fazê-lo por conta 
própria (4-5 anos). Em vez de 
dar-lhes o peixe, ensine-os a pes-
car.
– Ensine-os a esperar e atrasar a 
gratificação.Fornecer oportuni-
dades para o “tédio”, uma vez que 
o tédio é o momento em que a cri-
atividade desperta. Não se sinta 
responsável por sempre manter as 
crianças entretidas.
– Não use a tecnologia como uma 
cura para o tédio ou ofereça-a no 
primeiro segundo de inatividade.
– Evite usar tecnologia durante as 
refeições, em carros, restaurantes, 
shopping centers. Use esses mo-

mentos como oportunidades para 
socializar e treinar cérebros para 
saber como funcionar quando no 
modo“tédio”.
– Ajude-os a criar uma “garrafa 
de tédio” com ideias de atividade 
para quando estão entediadas.
– Estar emocionalmente dis-
ponível para se conectar com cri-
anças e ensinar-lhes autorregula-
ção e habilidades sociais.
– Desligue os telefones à noite 
quando as crianças têm que ir 
para a cama para evitar a distra-
ção digital.
– Torne-se um regulador ou trei-
nador emocional de seus filhos. 
Ensine-os a reconhecer e geren-
ciar suas próprias frustrações e 
raiva.
– Ensine-os a dizer “olá”, a se 
revezar, a compartilhar sem se 
esgotar de nada, a agradecer e 
agradecer, reconhecer o erro e pe-
dir desculpas (não forçar), ser um 
modelo de todos esses valores.
– Conecte-se emocional-
mente – sorria, abrace, beije, 
faça cócegas, leia, dance, pule, 
brinque ou rasteje com elas. 
Autor:Dr. Luís Rajos Marcos
Médico Psiquiatra
Traduzido do original: The silent trag-
edy affecting today’s children

“Ensine responsabilidade 
e independência”
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Setembro Amarelo

Como Reconhecer os  
Sinais de Alerta do Suicídio:

1) Solidão
Uma das queixas mais recorren-
tes na tentativa de suicídio é a 
solidão. O sentimento de isola-
mento, de uma angústia profun-
da por se sentir sozinho, de que 
ninguém vai compreendê-lo e 
julgá-lo, de que não agüentam 
mais e estão cansados, são e-
xemplos de falas dessas pessoas. 
2) Depressão
A conseqüência mais desastrosa 
da depressão é o suicídio. 
Na depressão, a pessoa se isola, 
chora muito, fica irritadiça, não 
sente mais prazer nas atividades 
que antes lhe agradavam, prefere 
não falar sobre seus sentimentos, 
não confia em ninguém e tem 
pensamentos suicidas.
3) Presença de outras doenças 
ou má saúde
Algumas doenças que deixam as 
pessoas impossibilitadas de al-
guma forma física, como andar, 
falar, ouvir, etc, ou, por exem-
plo, outras doenças como HIV, 
câncer, uma doença terminal ou 
transtornos mentais (esquizo-
frenia, depressão, bipolaridade, 
distúrbios da ansiedade e a per-
sonalidade, bulimia e anorexia, 
etc), podem contribuir para uma 
maior desorganização ou descon-

forto emocional, uma vez que, 
por essas pessoas acharem que 
tem uma doença incurável, ficam 
sem esperanças.
4) Problemas conjugais e de re-
lacionamento
As brigas recorrentes com os pais 
e falta de amparo deles, término 
de um relacionamento, discussões 
freqüentes com o (a) parceiro 
(a), divórcio e separação podem 
levar uma pessoa ao suicídio.  
5) Dificuldades financeiras ou 
profissionais
Dificuldades financeiras, pro-
blemas no trabalho, desemprego 
e perda do status socioeconômico 
são outros riscos para o suicídi-
ocrises familiares e sensação 
de impotência, agravando as-
sim tendências autodestrutivas, 
abuso de álcool e outras drogas e 
transtornos mentais, como ansie-
dade e depressão.
6) Bullying
Atualmente muito se tem falado 
sobre a relação de bullying e 
suicídio. Casos ocorridos com 
crianças e adolescentes que so-
freram violência física e/ou psi-
cológica por um grupo de indi-
víduos na escola, no bairro ou 
outro local e cometem suicídio 
tem aumentado.

7) Problemas na adolescência e 
início da vida adulta
Adolescentes suicidas tendem 
a abandonar os estudos ou a ter 
problemas de comportamento na 
escola, embora alguns sejam es-
tudantes talentosos que se sentem 
pressionados para serem perfei-
tos e os melhores da turma.
8) Luto ou perdas afetivas
Perder um familiar querido 
(pais, irmãos, cônjuge, fi- 
lhos) muitas vezes faz certas 
pessoas cometerem suicídio.  
9) Abuso de drogas
O abuso de drogas faz com que 
estas pessoas fiquem deprimidas 
e se matem ou elas recorrem às 
drogas como uma forma de li-
dar com a depressão e se matam 
quando as drogas já não ajudam 
mais.
10) Timidez
Pode parecer impossível al-
guém tímido pensar em suicí-
dio. Porém, a timidez é um dos 
fatores de risco para uma pes-
soa cometer suicídio. Mas não 
se trata aqui da timidez normal e 
sim da patológica, conhecida pe-
los profissionais de saúde mental 
como Transtorno de Ansiedade 
Social.
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SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

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

SUPER TROCA DE ÓLEO

Naturóloga/Colunista
Danielle Bida

Ao longo desses 20 anos que trabalho 
com terapias e ouço pessoas com suas 
limitações e desafios, o mais obvio, é que 
todos nós temos em comum como o prin-
cipal objetivo na vida, o encontro com a 
tal “felicidade“. Seja essa busca através 
do ganhar mais dinheiro, um emprego 
melhor, ter filhos, uma vida harmoniosa 
com a família ou ter um bom relaciona-
mento social, amoroso ou consigo 
mesmo, percebi que cada interagente 
traz  através de histórias diferentes, a 
mesma busca. 
E na tentativa de compreender como al
cançar esse objetivo, percebi que 
existem algumas leis universais que pre-
cisam ser compreendidas e aceitas para 
que consigamos chegar lá. 
Percebi que existem algumas “leis 
universais” que regem o ser humano, leis 
que são invioláveis e quanto mais resisti-
mos a elas mais distante ficamos de 

Em busca da tal FELICIDADE

ATRAÇÃO, ficou famosa pelo filme O 
SEGREDO e percebi tantas pessoas 
entusiasmadas achando que com 
aquela informação conseguiriam tudo 
que desejassem da vida, mas infeliz-
mente não é assim tão simples. Aquela 
é apenas uma das leis as quais estamos 
sujeitos a compreender e se adequar.  
Acredito que ainda estamos distantes 
de compreender a grandiosidade do 
projeto que estamos inseridos, e nem 
tenho prepotência de achar que estou 
totalmente certa. Mas sei que a com-
preensão e adequação a essas leis que 
estarei aqui trazendo auxiliam sim na 
caminhada em busca da felicidade.
Portanto se você também é uma dessas 
pessoas que tem o mesmo objetivo, 
fique ligado nesta coluna que estarei 
trazendo um pouco mais a cada mês 
sobre esses estudos.

nosso objetivo. Resolvi então fazer algumas 
postagens e trazer para vocês sobre essas 
descobertas e percepções.  
Estarei ao longo dos próximos meses escre-
vendo sobre cada uma das leis que já conse-
gui mapear e atestar a eficácia de seu uso ao 
orientar meus interagentes em suas buscas.
Se parar para pensar vai lembrar que a um 
tempo atrás uma dessas leis, a LEI DA 

Dani Bida

MERCADOMuller
Av Lisboa, Sn, Lote 1 - Qd 42
Forquilhas - São José - SC

3247-261848

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

3357-1904(48)

3246-2960

Há 30 anos

com você!



Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca 11

chefrodrigorauth@hotmail.com

Rosiane Favero

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

O SONHO DE TER
SEU CARRO NOVO 

COMEÇA AQUI

O SONHO DE TER
SEU CARRO NOVO 

COMEÇA AQUI

Sorria
para novos
horizontes

Administradora / Colunista

 Como é gostoso e gratificante, a sensação da 
conquista pelo mérito! Cada um de nós fazendo a sua 
parte, como também, os vários setores da sociedade 
como, as instituições, governos, trabalhando a serviço 
das pessoas e comprometidos com o resultado para um 
bem maior. Não é verdade? Dia desses acompanhei a 
minha filha como sempre faço, e estava na fila de um 
Banco, quando pedi licença as pessoas e disse que eu 
estava ali para orientá-la no manuseio do caixa eletrôni-
co, já que era a sua primeira operação. Ainda “brinquei” 
e disse: estou ensinando a pescar o “peixe. ”  Percebi 
então, que as pessoas sorriram. Uma delas olhou para 
mim e disse: “você tem razão, moça; eu não tinha pensa-
do dessa forma, mas gostei da ideia. Vejo que você orien-
ta e educa a sua filha. ” Agradeci, a fila andou, eu disse 
um tchau desejando saúde, e ao me dirigir ao caixa 
percebi que as pessoas continuaram a conversar entre si 
sobre o assunto. Saí dali feliz, por ter plantado uma boa 
semente. É simples, não é?

“Se dermos o “peixe” e não ensinarmos a pescar, de 
nada adiantará. ”

O nosso compromisso como cidadãos e pais que 
educam, é enorme! Tudo depende da nossa vontade, 
amor no que se propuser a fazer, responsabilidade e 
atitude. Em conversa com um grupo de jovens há dias 
atrás, me perguntaram o que eu pensava sobre o 
lamentável fato ocorrido no Museu Histórico Nacional, 
que a meu ver é mais um exemplo clássico do descaso. 
Neste triste episódio, com a educação, cultura, preser-

tos, situações, tão preocupantes por cidades de todo 
País...que a gente se pergunta...aonde vamos parar?
 
“Ou melhor, aonde está o limite? Sim, porque ele deve 
existir numa sociedade que se diz organizada. ”

 A violência gratuita, seja moral, emocional, física...corre 
solta. E nada, é tratado e resolvido com honestidade, 
verdade, rigor e imparcialidade. Porém, não podemos 
permitir que o que fere a legítima democracia, se 
instale. Por certo, o Brasil terá um caminho de prosperi-
dade abundante, com brasileiros capazes, e seguros da 
potência que é o seu País. Voltando a acreditar, 
trabalhar, investir, empreender, e não desistindo dele. É 
o que eu espero ansiosamente! E de uma vez por todas, 
é preciso ter consciência da nossa responsabilidade 
como seres humanos e cidadãos brasileiros. Não 
podemos nos omitir e atribuir a nossa parte a outro. E 
por falar nisso, cito como exemplo a campanha “que 
Brasil você quer para o futuro? ” A meu ver a pergunta 
não seria essa, mas sim: “o que eu, você, nós...estamos 
fazendo pelo Brasil que queremos para o futuro? ” Vale 
uma reflexão, não vale?

“Ensinar a pescar no que se refere a educar, orientar e 
conscientizar, sempre será o melhor caminho para o 

“rio” e...o “peixe” terá muito mais sabor e valor. ”

Aprender a pescar o “peixe” 

vação da história de um País, como também, das tradições 
da sua gente. Pensativos, olharam para mim e disseram: 
“estamos sem história, passado, registros...meu Deus, 
como o nosso País existirá? ” Aí então, pensei comigo 
mesma...seria tão absurdo imaginar que pessoas estariam 
pensando em criar uma outra “história? ” Mas, seria com 
base em que, e, com que intenção? Foi algo que me 
ocorreu, apenas. Respirei fundo, olhei para aqueles 
jovens, e disse que se concentrem em fazer a sua parte da 
melhor forma possível, seguindo os valores e princípios 
que nortearam a sociedade brasileira, e que sigam em 
frente respeitando as suas convicções, e valorizando as 
suas conquistas pensando no hoje e também no amanhã; 
lembrando que a nossa ação, bem como, das Instituições, 
afetará alguém positiva ou negativamente. E nunca, mas 
nunca, permitam-se fazer parte de “manobra”, seja qual 
for. E sigo pensando, são tantas barbáries, acontecimen-

“BOA PESCARIA ”

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
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Estudante de Jornalismo
Bianca Bonassa

#HORA DA LEITURA
DICAS DE LIVROS

Livro : DOM CASMURRO
Autor: Machado de Assis
Gênero: Realismo Literário
"Este livro trata- se de uma pseudo-bio-
grafia de um homem envelhecido que 
parece preencher sua solidão com 
recordação de um passado pessoal.
site: https://www.infoescola.com/livros/dom-cas-
murro/

#MUNDODOSFAMOSOS
Bruna Makezine em Veneza
Acompanhando o VENICE FILM FESTIVAL 
( Festival de Cinema) na Italia, a atriz  
publicou em sua conta do Instagram 
fotos e Stories  passeando na cidade de 
Veneza. Font: INSTAGRAM

#CINEMAEMAÇÃO
FILME: A FREIRA
GENÊRO:  MISTÉRIO  
LANÇAMENTO:  06/09/2018
Presa em um convento na Romênia, uma 
freira comete suicídio. Para investigar o 
caso, o Vaticano envia um padre assom-
brado e uma noviça prestes a se tornar 
freira. Arriscando suas vidas, a fé e até 
suas almas, os dois descobrem um 
segredo profano e se confrontam com 
uma força do mal que toma a forma de 
uma freira demoníaca e transforma o 
convento em um campo de batalha.

#AS 3 MAIS TOCADAS NACIONAIS

1- Calvin Harris (part Dua Lipa) nova! One 
kiss
2-Maroon 5 ft Sza. What lovers do
3- Ariana Grande- No Tears left to cry
site :https://maistocadas.mus.br/musi-
cas-internacionais

#REFLEXÃO
Uma vida Humilde
As pessoas humildes são as mais fortes, 
porque elas sabem que ainda precisam 
aprender muito, lutar muito, estudar 
muito, suar muito para conseguir alca-
nçar o que desejam.
O humilde não se vangloria quando 
conquista uma vitória, pois ele sabe que 
fazer isso é deixar a porta aberta para a 
inveja e para o fracasso.
Viver de forma humilde é a maneira 
mais sábia de todas, porque a humil-
dade nos ensina a aceitar os altos e 
baixos da vida, e que na realidade, 
apesar de todas as diferenças, ninguém 
é melhor do que ninguém.
site:https://www.mundodasmensagens.com
/mensagens-reflexao-vida/

contato@intelectosc.com.br
Av.Lédio João Martins, 1190 - Sl.104
Kobrasol - São José - SC - 88101-101www.intelectosc.com.br

99686-6082 / 3343-938848
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                    dicadapersonal@gmail.com

HENRIQUE HARMONIA
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nossa
pelaTudo gente.

Pistas de caminhada Esportes radicaisPlayground Quadras esportivas

Para investir, para crescer, para viver: 

todos os motivos estão em São José. E o 

Novo Parque do Araucária, na Serraria, é 

mais um deles. Afinal, são mais de 9.000 m2 

com muito lazer e segurança para a nossa 

gente. E segue o trabalho da Prefeitura de 

São José por toda a cidade.

NOVO PAROUE
DO ARAUCARIA.
MAIS ESPORTE
E LAZER PARA 
SAO JOSE.
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 Marco Aurélio Platt Nahas ( Moscão), 
nasceu em Florianópolis em 28/11/65 hoje com 
52 anos, foi  Caixa  do BESC onde fez muitos 

Marco Aurélio Platt Nahas (Moscão)

 Moscão  encerrou a carreira precoce 
pois não queria mais se ver com gesso, em 2 
anos colocou 3 vezes mais feliz por ter encerra-
do no seu Time do coração o Ajax do Saco Dos 
limões, Alto e forte Moscão   usava com muita 
inteligência seu corpo e dificilmente perdia a 
bola para um adversário, tornando-se um 
grande perigo na área inimiga.  Hoje de bem 
com a vida, simpático e bom papo que dentro 
de muitas qualidades prima com alegria por
seus amigos, um conservador bem informado 
se identificou com hábitos e tradições de Flori-
anópolis , um exemplar chefe de família, sua 
paixão é o futebol.

amigos em sua carreira profissional  e vestiu a 
camisa do banco. No futebol era sinônimo de gol 
dentro da área, artilheiro e goleador com faro de 
gol começou a se destacar jogando no Ajax com 
15 anos, onde entrava aos poucos  nos 15 minu-
tos finais pra ir aprendendo como era o time 
principal, nesse período treinou um  ano e meio 
no Avaí  no Adolfo Konder duas vezes por 
semana,  e nos sábados de manhã jogava no 
Corinthians Do Pantanal Juvenil  onde ficou  mais 
de 2 anos sem perder, se destacou também  no 
time  Fernando Raulino. Sempre a tarde estava 
nos jogos do Ajax, com seus dois irmãos do 
coração Beto e Ratão,
gostou tanto do Ajax que foi goleador e ficou por 
30 anos nesse time e foi Campeão Amador Da 
Grande Florianópolis em 87-94-99. Foi artilheiro  
nos ampeonatos de suíço no Lic , Paula Ramos e 
no  torneio Suiçobol da grande Floriápolis nos 2 
anos que fizeram com os melhores times da 
cidade.  Fala já emocionado do seu pai Gilberto 
Nahas que foi presidente por vários anos no 
Ajax, e sempre será lembrado na História & 
Memória do Jornalismo de SC por ser um  efetivo 
defensor dos Ex-Combatentes, ficou  Conhecido 
por ter expulsado absolutamente todos os 22 
jogadores no clássico  entre Avaí e Figueirense  
em 1971.

Renato Americano

artesaodopao@gmail.com @artesaodopao 48 99911-9511

Rua Adhemar da Silva, 1208 - Kobrasol - S.José - SC
@armazemkobrasol48 3372-2884
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Surpreenda-se com toda a infraestrutura pensada
especialmente para deixar seus dias mais

singulares.

Seu
O Melhor custo benefício por metro quadrado da região

Inteligente
Perto de Tudo. Localização privilegiadas em Campinas. 

Singular
Torre única. Plantas diferenciadas e até duas vagas na garagem. 

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

48 9640.4500
spaziosaojose.com.br

Av.Brigadeiro Silva Paes, 399 - Campinas - São José - SC

Glaucia Schmitt

Glaucia Schmitt
Pedagoga/ Colunista

Habemos buracos
Novamente peço desculpas pelo transtorno em repetir nova-
mente o suplício de alguns moradores da rua Jacob Ferreira 
de Melo, em Forquilhas/São José. Uma das primeiras ruas do 
bairro , hoje não pode ser chamada de RUA. Os buracos a 
definem e os pedestres, moradores e condutores, estão em 
uma fase de não sei se posso definir como, Rali dos Sertões 
com lajotas, ou fossas Marianas pela profundidade dos bura-
cos existentes, ou corrida de obstáculos que acredito que 
nenhum atleta em sã consciência faria tal percurso, também 
pode ser cenário pós guerra. Enfim, é uma rua com imenso 
trafego de veículos, pedestres , ciclistas e pelo andar da 
destruição da rua Jacob Ferreira de Melo, quando houver um 
acidente mais grave dos que estão acontecendo. A secretaria 
de obras finalmente fará o seu serviço. Que se faz urgente 
nesta comunidade.

Hipocrisia!
Eu sou mulher e voto no falso moralismo!
Falou a mulherzinha submissa que abaixa a 
cabeça pro marido machista.

Pelo fim do feminismo! 
Falou a mulher que hoje vota,dirige e escolhe 
seu próprio trabalho.

Bandido bom é bandido morto! 
Falou o PM que pede "cafezinho" na blitz!

Pela moralização da família!
Falou a novinha que anda com homem casado!

Pela família tradicional! 
Falou o homem que traí, espanca e humilha a 
mulher!

Pelo fim da corrupção! 
Falou o vizinho que tem gato na Luz!

Não existe racismo!
Falou o branco que esconde a bolsa quando 
um negro se aproxima!

Pelo fim dos homossexuais!
Falou o cara que paga trans escondido da 
mulher! 

Pelo fim dos direitos humanos! 
Falou o cara de raça desconhecida!

Bandido bom é bandido morto! 
Falou o CRISTÃO que esqueceu de resgatar almas 
e não lembra que seu pastor é um ex traficante. 

Pelo armamento do cidadão de bem! 
Falou o cara que não respeita o sinal de trânsito!

Por menos direitos, para se ter mais trabalho!
Falou o cidadão politizado que não enxerga que é 
o seu bolso que vai perder o pouco que já 
conquistamos!

Autor desconhecido.


