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R. Lédio João Martins, 201 - Ed. Silvia Maria
Kobrasol - São José/SC

 3247-6339 I 8484-791848

/amazonianativa

Castanha do Pará direto da Amazônia
Castanha de Caju do Ceará • Alimentos Funcionais
Produtos sem glúten e sem lactose • Produtos Diet

Açai da Amazônia • Tapioca • Grãos e Sementes 
Frutas Secas • Pães Bolos e Biscoitos

Temperos e especiarias

Servimos Sanduiches Naturais
E a verdadeira Tapioca e o açaí da Amazônia

Chegou ao Kobrasol... amazonianativa19@gmail.com

 3333-4287 I 8483-791848
Mercado Público Fpólis - Box 19

A Prefeitura de São José, através da Secretaria Municipal de Educação, renovou os convênios com as escolas particulares 
e filantrópicas para a concessão de bolsas de estudo mediante compensação tributária. O encontro para assinatura da 

documentação, foi na sede da Administração Municipal.
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Estou encaminhando a esse canal 
informação, um pedido de Grito de 
Socorro da Comunidade da Colô-
nia Santa, em São José.
A comunidade passa já faz algumas 
semanas, por problemas sérios nas 
estradas e também em uma ponte 
que está totalmente deteriorada, 
colocando em risco toda uma pop-
ulação. A comunidade já recorreu 
a Secretaria de Infra Estrutura e a 
Ouvidoria do Município, e até ago-
ra nada. As fotos mostram o grande 
risco de vida que a comunidade 
está passando. Vale a pena conferir.

Rogério da Silva 

O Jornal Comunidade SC, levou 
ao conhecimento do Secretário de 
Infraestrutura  e vice-prefeito, José 
Natal a reivindicação da comuni-
dade da Colônia Santana, pergunta-
mos:
O que esta sendo feito pela co-
munidade da Colônia Santana e 
o que vai ser feito a respeito das 
reivindicações da carta do leitor?

O Secretário de Infraestrutura  e 
vice-prefeito José Natal, disse que 
existe o projeto  para pavimentação 
da rua do morro do cemitério(Rua 
João Adelino Ventura) e que este 
projeto já esta na Caixa Econômica, 
foram feitas todas as adequações ne-
cessárias para o projeto ser liberado, 
agora ele precisa ser analisado por 
um técnico  da Caixa, sendo que a 
Caixa possui apenas meia dúzia de 
técnicos para 25 municípios e este 
é o calcanhar de Aquiles dos mu-
nicípios. 

Na carta enviada também é men-
cionada uma ponte que oferece 
risco as pessoas?
 
Natal, diz que verificou a estrutura 
da ponte e que as vigas não estão 
comprometidas, ele verificou que o 
assoalho precisa ser trocado,  a se-
cretaria esta com dificuldades em 
adquirir as madeiras e que assim que 
for possível vai ser feita a substitu-
ição.

Cidadão Josefense,

Conquistas, sonhos e lutas 
fazem parte de uma história 
criada por você ao longo de 
265 anos.

Parabéns!!!

São José, 265 anos!

Fernando Souza
Secretário de Desenvolvimento
Econômico, ciência e Tecnologia

Fernando Souza
Secretário de Desenvolvimento
Econômico, ciência e Tecnologia

Ponte Colônia Santana

Estrada geral morro do cemitério

Obras em andamento na  
Colônia Santana

A Rua Cecília Piai, fundos do Hospital 
Colônia Santana, esta sendo feita,  na 
manhã de quarta-feira 18 de Março,  das 
08:00 as 12:00 o acesso pela ponte esteve 
fechado. Motivo, foi  lançado a lage da 
ponte.
A ponte do Salto do Pagará também será 
reformada. 
Segundo o Secretário de Infraestrutura  e 
vice-prefeito José Natal, a Prefeitura tem 
feito a parte dela, mais esta esbarrando na 
burocracia, pois a SDR esta demorando 
para analisar as obras concluídas, isto 
está sendo o maior entrave do município, 
para o andamento das  obras ou a con-
clusão.
O não cumprimento do repasse do con-
vênio de 30 milhões firmado com o 
governo do estado em 2014, para fazer 
a pavimentação das ruas e pontes, esta 

atrasando o andamento das obras, pois o 
governo do estado não esta cumprindo a 
sua parte na liberação das verbas, o con-
vênio seria liberado em 3 parcelas de 10 
milhões e o município ainda não recebeu 
toda a primeira parcela.
É importante o governo do estado cum-
prir o convênio,  para não atrasar o anda-
mento das obras do município, enfatizou 
Natal.

Obra da Ponte Mathias Schell, no Sertão 
do Maruim, chega à fase final

A obra da ponte na Rua Mathias Schell, 
no Sertão do Maruim, segue em ritmo 
acelerado. Na segunda-feira (16), a equi-
pe da construtora responsável pela obra 
e técnicos da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura acompanharam o lançamento 
das vigas centrais de sustentação. A pre-
visão é concluir a obra até o mês de abril.

O valor do investimento, considerando o 
convênio do Governo do Estado somado 
à contrapartida da Prefeitura de São José, 
totaliza mais de R$ 300 mil, incluindo a 
etapa em andamento. A nova ponte terá 
25 metros de extensão e contará com pas-
seios para tráfego de pedestres e ciclistas.
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Prefeitura de São José concede  
233 bolsas de estudo na rede  

particular de ensino
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encontro para assinatura da documen-
tação aconteceu no dia 18 de Março, 
na sede da Administração Municipal.
O oferecimento de bolsas de estudo 
está previsto na Lei Municipal n° 
4.110, de 2004, que prevê compen-
sação tributária às escolas que abrem 
estas vagas. O número de bolsas 
ofertadas é proporcional ao valor dos 
tributos a serem compensados. As va-
gas são válidas para o ano letivo de 
2015, garantindo o valor de 100% da 
anuidade.
Os alunos atendidos constam no Censo 
Escolar de São José como matricula-
dos via convênio. Para este ano, 233 
famílias foram beneficiadas com bol-

sas distribuídas entre as 19 unidades 
da rede particular de ensino parceiras. 
O processo de inscrição e seleção foi 
realizado pelo Conselho Municipal de 
Educação. “Uma prefeitura não tem 
condições de promover todas as áreas 
de uma única vez. Por isso, quando se 
encontra parceiros, é interessante para 
ambos os lados, resultando em um mel-
hor serviço para a população. A Sec-
retaria de Educação, juntamente com 
o Conselho Municipal de Educação, 
busca qualidade em todos os sentidos e 
muitas têm sido as conquistas, a exem-
plo desse convênio e boa vontade des-
sas instituições”, destacou a secretária 
municipal de Educação, Méri Hang. 

A Prefeitura de São 
José, através da Se-
cretaria Municipal 
de Educação, reno-
vou os convênios 
com as escolas par-
ticulares e filantrópi-
cas para a concessão 
de bolsas de estudo 
mediante compen-
sação tributária. O 

Unidade móvel do CAD Único atenderá 
em todas as regiões da cidade

A Prefeitura de São José deu mais 
um passo para atender às famílias 
mais necessitadas do município. A 
Unidade Móvel do CAD Único, in-
augurada na quarta-feira (18), per-
correrá as regiões da cidade para 
levar os serviços da Secretaria de 
Assistência Social até as pessoas. O 

objetivo é promover o acesso e a in-
clusão das camadas mais pobres da 
sociedade aos benefícios já garanti-
dos por lei.
Referência nacional, o ônibus foi 
totalmente adaptado para atender as 
necessidades do projeto.
A prefeita Adeliana Dal Pont acred-
ita que a unidade móvel é uma 
oportunidade para levar a estrutura 
da Prefeitura para todos os cantos. 
“Não é o munícipe que se desloca 
até nós, ao contrário, somos nós que 
vamos ao encontro das pessoas. Isso 
é importante, também, para conhec-
er bem a nossa realidade”, destacou. 
Somente no último ano, mais de 10 
mil famílias foram inscritas no Ca-
dastro Único em São José.
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O chefe de gabinete, Lédio Coe-
lho, a prefeita Adeliana Dal Pont, 
a secretária de Assistência Social, 
Norma Warmling, e o presidente 
da Câmara de Vereadores de São 
José, Orvino Coelho de Ávila, in-
auguram a unidade que atenderá o 
município

Academia de Forquilhinhas 
contrata Professor de Educação 

Fisica (Bacharel).
Salario + beneficios

Contato  - (48) 9163-4696

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

Piscina aquecida do CATI é aberta com 
aula inaugural de hidroginástica

Na manhã de quarta-feira (18), a pre-
feita Adeliana Dal Pont entregou mais 
uma obra para a cidade. A piscina 
aquecida do Centro de Atenção à Ter-
ceira Idade (CATI) vem reforçar o local 
como espaço de referência no trabalho 
com o idoso. Com este novo equipa-
mento, os idosos agora passam a contar 
também com as aulas de hidroginásti-
ca, que complementam as mais de 15 
atividades que já são oferecidas dia-
riamente. Além dos grupos de idosos 
do município, secretários municipais, 
vereadores, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catari-
na, deputado Gelson Merisio, e o presi-
dente da Câmara de Vereadores, Orvino 

Coelho de Ávila, também acompan-
haram a solenidade.
Durante os discursos de inauguração, a 
importância do cuidado com a terceira 
idade foi ressaltada. A presidente da 
Associação de Voluntários Josefenses 
de Assistência Social (AVJAS), Zélia 
Guimarães Ferreira Laurentino, desta-
cou que em São José os idosos recebem 
a atenção do poder público.  “Muitas 
vezes a terceira idade é abandonada e 
esquecida, trancada dentro de casa pela 
própria família. Por isso, o CATI é um 
espaço importante para valorizar es-
sas pessoas e incluí-las na vida social”, 
afirmou Zélia.
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STOP TECH
MECÂNICA AUTOMOTIVA

Especializada

TOYOTA 3247-1092 I 8441-9617
jackson.stoptech@hotmail.com

Rua Antônio Jovita Duarte, 5401 - Forquilhas  - São José - SC

O consumidor poderá incluir o nome do 
cônjuge nas faturas mensais

Os casais catarinenses têm um novo di-
reito. Com a publicação da lei 16.606, no 
dia 19 de Março, de autoria do deputado 
estadual Gelson Merisio (PSD), as fatu-
ras de serviços públicos como água, luz e 
telefone poderão conter o nome do titular 

e de seu cônjuge. A medida vai facilitar 
a homens e mulheres casados e que não 
têm contas em seu nome a comprovar 
residência e contribuirá como prova fu-
tura de uma união estável.
O titular da conta continua sendo um só, 
mas agora é permitida a inclusão do nome 
de seu companheiro a partir de solicita-
ção à empresa. “Com essa possibilidade, 
corrigimos, junto àqueles que se sentem 
prejudicados, um constrangimento ilegí-
timo e desnecessário, o de não ter um 
comprovante de residência em seu nome 
e ter de recorrer às declarações em favor 
de terceiros”. O projeto ganha relevân-
cia quando se analisa os dados do último 
Censo do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), feito em 2010, 
que levanta que mais de três milhões de 
catarinenses vivem em união conjugal.

Deputado estadual Gelson Merisio (PSD)

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



 Estado de Santa Catarina - Ano IV - Edição 44- Março 2015

4

SÃO JOSÉ

O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI

UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

São José,265 anos!

Fernando AnselmoFernando Anselmo

2ª Mega Liquidação 
foi mais um 

Sucesso

O evento contou com 80 expositores co-
mercializando produtos com até 70% de 
desconto,  no Centro Multiuso de São 
José, a entrada e estacionamento foram 
gratuitos, o evento aconteceu do dia 12 
até o dia 15 de Março.
A Mega Liquidação de São José, além de 
vestuário e calçados, trauxe artigos para 
casa, decoração, acessórios, terapias alter-
nativas, entre outras opções com preços 
atrativos.
Cerca de 15 mil pessoas visitaram o even-
to em 2014, número que surpreendeu os 
organizadores, resultando em adequações 
positivas. “A feira ganhou um dia a mais 
e, em reunião com os lojistas, chegou-se 
ao entendimento que podemos promover 
duas edições anuais: uma para queima de 

estoque de primavera/verão e a segunda, 
de outono/inverno”, revela Fernando 
Souza. A próxima feira está prevista para 
o mês de setembro.
Nesta segunda edição, a feira ganhou 40 
novos expositores. 
Praça de alimentação, espaço criança, 
entrada franca e estacionamento gratuito 
atrairam  o público e chama atenção dos 
expositores, sobretudo dos que partici-
pam pela segunda vez. 
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Servidores públicos de São José estão 
em greve por tempo indeterminado

Os servidores em greve pedem que 
a Prefeita cumpra o acordo coletivo 
de 2014. 
Na inauguração da piscina do Cati, 
os grevistas gritavam: 
“Servidor na rua, prefeita a culpa 
é sua!”
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Campeonato Catarinense de 
Motocross 2015

A abertura do Campeonato Catarinense 
de Motocross 2015, foi repleta de baterias 
emocionantes. Realizado nos 14 e 15 de 
março, no Motódromo Marronzinho, em 
São José, a etapa teve até zebra... e du-
pla. O gaúcho João Pedro Ribeiro que no 
ano passado, nessa mesma pista de Pote-
cas, foi nono e terceiro nas classes MX1 e 
MX2, dessa vez venceu as duas, desban-
cando o atual campeão de ambas as cat-
egorias, José Brayan, além dos pilotos da 
casa.
Quem também comemorou com duas 
vitórias no fim de semana foi Milton 
Chumbinho Becker, ao faturar as classes 
MX3 e MX4. Agora os pilotos terão duas 
semanas para se prepararem para a próx-
ima rodada: dias 28 e 29, em Concórdia.
O Campeonato Catarinense de Motocross 

é uma realização da Federação Catari-
nense de Motociclismo e conta com o 
apoio do Grupo Geração, Destak Trans-
portes, Motoshop Racing, TBT Suspen-
sões, Motos Neno e H-Parts. A etapa de 
abertura da temporada 2015 também tem 
o apoio da Prefeitura de São José e Funda-
ção de Esportes e Lazer. 
Fonte: Federação Catarinense de Motociclismo
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São José  acima de tudo, um lugar de 
gente de bem e acolhedora, onde 

contribuo com o meu trabalho para 
fazer dessa cidade um lugar ainda 

melhor de se viver.

Feliz aniversário, São José! 
Parabéns pelos seus 265 anos!

Adair Hames

São José, 265 anos!
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O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI

Parque Gastronômico Maricota, na 
Avenida Baira-Mar de São José

Foi realizado no sábado(14) o segundo 
encontro de Food Trucks em São José, 
agora com o nome de Parque Gas-
tronômico Maricota, na Avenida Baira-
Mar de São José. Além dos simpáticos 
caminhõezinhos adaptados para vender 
comida, o evento contou com diversas 
atrações:

* Grupo Folclórico Alivanta Meu Boi
* Banda Suricato
* Concurso Chope em Metro
* venda de artesanato de barro - Oleiros 
de São José

A iniciativa é resultado da parceria entre 
empresários do ramo e a Prefeitura de 
São José, com realização da Fundação 
Municipal de Cultura e Turismo e Sec-
retaria de Projetos Especiais. O nome 
escolhido para o local tem a intenção 

de misturar a cultura folclórica à cultura 
urbana, provocando o resgate e envolvi-
mento entre o moderno e o tradicional. 
O espaço dos food trucks leva o nome 
da mulher alta, que rodopia e balança os 
braços; a moça faceira retrata o colorido 
da cultura açoriana e é personagem dos 
rituais do Boi de Mamão.

Fonte: Fundação Municipal de Cultura e 
Turismo de São José
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Presidente da Assembleia 
Legislativa visita obras em São José

O presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, deputado Gel-
son Merisio, visitou a prefeita Adeliana 
Dal Pont na tarde de segunda-feira (9). Na 
oportunidade, o parlamentar aproveitou 
para conhecer obras importantes que estão 
em andamento no município, como a pi-
scina coberta do Centro de Atenção à Ter-
ceira Idade (CATI), as obras da Policlínica 
de Forquilhinha e as futuras instalações da 
Central de Vídeomonitoramento da Secre-
taria Municipal de Segurança, Defesa So-
cial e Trânsito.
“Essas obras demonstram o real interesse 
da Prefeitura de São José em melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos”, consid-
erou Merisio, ao reafirmar seu empenho de 
trabalhar como interlocutor da cidade com o 
Estado. Tanto a obra no CATI, como a Cen-
tral de Videomonitoramento estão sendo re-
alizadas em parceria com o Governo. “São 
José é um grande município, com muitas 
oportunidades e perspectivas”, destacou 
Merisio. Para a prefeita Adeliana Dal Pont, 
as três obras apresentadas ao deputado são 
importantes, porque são compromissos as-
sumidos com a população. “Todas essas 
ações envolvem um grande planejamento 
e investimentos até que tudo esteja pronto 
e seja entregue à comunidade”, explicou a 
prefeita.
Para priorizar os investimentos e as deman-
das que recebe, Adeliana afirma colocar em 

primeiro lugar a necessidade de cuidar das 
pessoas. “As policlínicas, por exemplo, são 
um compromisso que assumi, por isso esta-
mos trabalhando muito para finalizar a de 
Forquilhinha ainda este ano. Já a Policlínica 
de Barreiros vamos inaugurar no dia 14 de 
abril”, antecipou a prefeita, lembrando que 
na Policlínica de Forquilhinha, o segundo 
andar será totalmente dedicado à saúde da 
mulher e da criança.
A piscina coberta do CATI já está na fase 
final de acabamentos e será inaugurada no 
próximo dia 18, dentro das comemorações 
dos 265 anos de São José. “Queremos at-
ender os idosos da melhor maneira e am-
pliar o número de atividades que são ofer-
ecidas para eles”, afirmou Adeliana. Sobre 
a Central de Vídeomonitoramento, que está 
em fase de implantação, a prefeita afirmou 
que são mais de 200 câmaras de vigilância 
em toda a cidade. “Estamos bem próximo 
do início das operações”, adiantou a pre-
feita.
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Santé I Corps.
Centro de Cursos e Especializações

Apresente este cupom na Santé. Efetue sua matrícula para os curso Técnicos 
de Massoterapia ou Estética e concorra a um curso de Micropigmentação.

Nome Completo:_________________________________________________
Telefone: (___)__________________ e-mail: _________________________

Indique mais alguém para fazer o curso Técnico em Massoterapia ou estética e se essa 
pessoa efetuar a matrícula você ganha mais dois cupons para concorrer.

Nome:________________________Tel.: (___)_________________________

FAÇA UM CURSO DE 

TOTALMENTE GRATUITO
PARTICIPE DA PROMOÇÃO. FAÇA SUA MATRÍCULA E CONCORRA. DOBRE SUAS CHANCES DE GANHAR INDICANDO MAIS UMA PESSOA E ELA SE MATRICULANDO.

em em

Pague apenas

no ato da matricula e a próxima só em abril/2015

E concorra ainda a um curso de

Material didático digital incluso
Certificado regulamentado pelo MEC

Aprovado pelo parecer nº 339 de 04/11/2014
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“São José em mais um ano de vida, 
uma rica e brava história, que somada 
a fé e a capacidade de trabalho de seu 
povo a fez crescer...

Passado o tempo, o que temos para 
comemorar hoje, são tantas as dificul-
dades no ir e vir, no atendimento as 
necessidades básicas, na ausência de 
oportunidades aos jovens...

Isso nos faz pensar em qual modelo de 
cidade queremos realmente viver com a 
família, amigos, desenvolver nossos 
negócios, carreira e especialmente ter 
qualidade de vida... 

Josefenses, apesar de tudo é preciso 
acreditar que trabalhando juntos, 
unidos em um mesmo projeto faremos 
desta bela cidade, uma cidade melhor...

Feliz 265 anos a nossa terra firme!!.”

Amauri dos Projetos

São josé
265 anos!

Foi inaugurada a nova Unidade de 
Saúde no bairro São Luiz

A estrutura já iniciou o atendimento à população no dia 12 Março

A unidade básica de saúde São Luiz foi 
inaugurada na noite de terça-feira (10). 
Na imagem, a secretária de Saúde Suza-
na Bousfield, o vice-prefeito José Natal 
Pereira, o vereador Sanderson de Jesus, 
o presidente da Câmara, Orvino Coelho 
de Ávila; o secretário da Susp, Michel 
Schlemper, a vice-presidente da Asso-
ciação de Moradores, Juraci Justino, e a 
prefeita Adeliana Dal Pont 
A felicidade estava estampada no rosto 
dos moradores do bairro São Luiz . Eles 
receberam a prefeita Adeliana Dal Pont, 
o vice-prefeito José Natal Pereira, secre-
tários e vereadores para a inauguração 
da Unidade Básica de Saúde São Luiz. 
No local, a comunidade passou a ter at-

endimento com clínico geral, pediatra, 
ginecologista, enfermeiros, consultório 
odontológico, sala de vacina, sala de cu-
rativos e farmácia básica.
A vice-presidente da Associação de 
Moradores do Bairro São Luiz, Juraci 
Justino, destaca que a comunidade espe-
rava há muito tempo por uma unidade 
de saúde e que a obra fará muita dife-
rença na vida das pessoas. “Esta era uma 
luta da comunidade, porque temos uma 
população grande de idosos que tinham 
dificuldades para ir até o posto Santo 
Saraiva. E se alguém precisava de uma 
nebulização ou curativo tinha que ir até 
a Forquilhinha ou para o Hospital Re-
gional”, conta Juraci.

Centro Universitário Municipal de SJ 
forma mais 70 profissionais

A cerimônia de inauguração foi re-
alizada, dia 14, no Centro Multiuso 
cerimônia de outorga de grau do 
Centro Universitário Municipal de 
São José (USJ),  reuniu alunos, do-
centes e familiares para comemorar 
a formatura de 70 acadêmicos dos 

cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências da Religião e 
Pedagogia. A solenidade, realizada 
no Centro Multiuso de São José, 
marca também o ano em que a in-
stituição completa 10 anos de funda-
ção.
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3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

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

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
AAAA .Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02

wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online
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SÃO JOSÉ 265 ANOS

Películas Arquitetônicas e Automotivas

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

www.casadaspeliculas.com.br

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

3357-1904(48)

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

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

A Câmara Municipal de São 
José realizou Sessão Solene, 
alusiva aos 265 anos da cidade, 
no Clube Recreativo 1º de Jun-
ho, a partir das 19 horas. Du-
rante a Sessão foram entregues 
à 11 personalidades o Título de 
Cidadão Honorário de São José 
por terem prestado ou por ainda 
prestarem relevantes serviços 
ao Município.
A entrega do Título de Ci-
dadão Honorário Josefense foi 
aprovada, por unanimidade dos 
Vereadores da Casa, através 
da Resolução Nº 433 de 11 de 
março de 2015.

Conheça os agraciados com o 
Título de Cidadão Hono-rário 
Josefense:
● Agostinho Pauli - Hom-
enageado do Vereador Sander- 
son de Jesus
● Carlos Alberto Kita Xavier 
- Homenageado do Vereador 
Túlio Sales Maciel

As comemorações do 
Aniversário de São José
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As comemorações do ani- 
versário de São José, 
começaram com a celebração 
da missa em homenagem a São 
José, na Igreja Matriz. 
E, na sequência, o corte do bolo 
no coreto da Praça Hercílio 
Luz, no Centro Histórico.
Dia em que foi comemorado 
265 anos de transformações da 
nossa terra e evolução do nosso 
povo. Terra que me acolheu e 
que acolhe muitas pessoas to-
dos os anos.
A  Prefeita Adeliana Dal Pont,  
não participou da comemora-
ção e do corte do bolo,  Adeli-
ana ficou cuidando da sua mãe, 
que foi hospitalizada e sofreu 
um intervenção cirurgica.

Parabéns São José e que ve-
nham mais 265 anos!

Fonte e fotos: Scarlet Silva
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Câmara Municipal realiza 
Sessão Solene Alusiva aos 

265 anos de São José

● Daniel Genésio de Souza 
- Homenageado do Vereador 
Clonny Capistrano
● Jaime Aleixo de Souza - Ho-
menageado do Vereador Neri 
Osvaldo do Amaral
● Leandro Ibagy - Hom-
enageado do Vereador Moacir 
da Silva
● Luiz Fernando Philippi 
- Homenageado do Vereador 
Geraldo Swiec
● Mário Marcondes Nas-
cimento - Homenageado do 
Vereador Adriano de Brito
● Pedro Paulo Coelho - Ho-
menageado do Vereador Telmo 
Vieira
● Romão José Ferreira - Ho-
menageado do Vereador Chico 
Silvy
● Sidney José Martins - Hom-
enageado da Vereadora Sandra 
Martins
● Wilson Rogério Wan-Dall - 
Homenageado do Vereador Or-
vino Coelho de Ávila
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SÃO JOSÉ

Saiba quem são os possíveis candidatos a prefeito em São José 
 para as eleições de 2016 

O vereador mais votado do mu-
nicípio de São José, oposição 
ao atual governo, Amauri dos 
Projetos também deve sair do 
PMDB e é pré-candidato a pre-
feito pelo novo partido, nada se 
confirmou ainda.

Mario Marcondes, eleito 
deputado estadual pelo PR, 
também surge como pré-
candidato a prefeito, pela rá-
dio corredor  ele conta com o 
apoio de vários vereadores do 
PMDB, só nos resta saber se 
o PMDB também vai apoiar...                

Há rumores que o PMDB vai 
ser vice de Adelina em 2016...  

                                                 

A pergunta é como fica a situa-
ção do atual vice-prefeito, será 
ele candidato?

Amauri dos 
Projetos

Mario 
Marcondes

Adeliana 
Dal Pont

José  
Natal

E quem os irmãos Berger ( Djalma e Dário) vão apoiar? 
Djalma Berger sairá candidato?

Fernando 
Anselmo

O suplente de vereador Fer-
nando Anselmo já deixou o 
PMDB e se filiou ao PDT, 
existem rumores que ele tam-
bém é pré-candidato a prefeito. 
 
Vamos aguardar e ver se os 
rumores irão se concretizar...
As eleições de 2016 prome-
tem...

Os desentendimentos com a a-
tual adminitração, rompimen-
tos com os partidos,  alianças 
entre velhos rivais e a forma-
ção de novos grupos, assim 
promete ser o quadro político 
de São José, para as eleições de 
2016.

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

D R O G A R I A   E   F A R M Á C I A

3357-4343

Rua Ver.Arthur Mariano, 1175 - Forquilhinhas - S. José - SC

48

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

R$ 130,00

Reteste de

CILINDRO

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores,

Com muito orgulho e satisfação, tenho a honra de trazer nesta edição 
um artigo que foi originalmente veiculado na revista Isto É, porém meu 
amigo RICARDO AMORIM permitiu que pudéssemos republicar no 
JCSC, pois trata de assunto de grande importância para a economia e 

tendências do nosso país. 

Boa leitura a todos!

COMO AGIR NO PERÍODO DE ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA?

Em meu trabalho como consultor e 
palestrante, tenho a oportunidade de 
interagir com pessoas e empresas de 
todos os setores da economia brasileira. 
Ao menos desde o Plano Collor, há 25 
anos, não observo tanta preocupação, 
medo e pessimismo. Razões não faltam. 
Ao maior caso de corrupção da história 
do planeta, na Petrobras, somam-se 
prováveis racionamentos de água e en-
ergia elétrica. Em 2015, pela primeira 

vez em mais de 70 anos, o PIB cairá 
pelo segundo ano seguido.
É óbvio que um cenário econômico as-
sim traz muitos desafios a cada um de 
nós. Menos óbvio, ele também traz mui-
tas oportunidades.
Nos períodos de bonança, o barco se 
move rapidamente sem que sequer te-
nhamos de cuidar de suas velas. Torna-
mo-nos displicentes, preguiçosos e aco-
modados. Com a economia crescendo 
5% a.a. em média entre 2004 e 2008, 
dezenas de milhões de brasileiros sendo 
incorporados aos mercados de trabalho 
e de consumo e a demanda por produtos 
brasileiros no exterior batendo recordes, 
salários subiam acima da inflação, os lu-
cros das empresas cresciam e os dese-
quilíbrios das contas públicas pareciam 
controlados, apesar de corrupção e gas-
tos galopantes.
O cessar dos ventos, ou neste caso do 
crescimento, expôs a insustentabilidade 

destas situações. Salários só sobem 
acima da inflação se a produtividade 
cresce. Para ganhar mais, o trabalhador 
tem de produzir mais. Caso contrário, 
seu produto ou serviço ficará cada vez 
mais caro e acabará não sendo mais 
comprado, a empresa perderá dinheiro 
e o trabalhador, o seu emprego. Sem ne-
nhum programa nacional amplo e pro-
fundo de automação e qualificação de 
mão de obra, a produtividade brasileira 
estagnou desde 2011. É responsabi-
lidade do governo e de cada empresa 
criar programas assim, mas, se quere-
mos ganhar mais, também cabe a cada 
um de nós nos qualificarmos indepen-
dentemente das políticas do governo e 
das empresas em que atuamos.
Nas empresas, o período de bonança le-
vou muitas a esquecerem seus propósi-
tos e focarem em ganhos de curto prazo. 
Adeus inovações, melhoria de proces-
sos, produtos e serviços ou geração de 
oportunidades de crescimento para seus 
colaboradores.
As empresas que se perpetuam são 
aquelas capazes de se fortalecerem em 
ambientes desafiadores. Nos perío-
dos de seca, os erros das épocas de 
abundância são expostos. Se corrigidos, 
o sucesso das empresas a longo prazo 
será garantido.
E o governo? No dia 2 de agosto de 
2011, ele lançou o Programa Brasil 
Maior, voltado a aumentar a competitiv-

idade da indústria através de maior in-
tervenção governamental. Desde então, 
a indústria encolheu. Desde o ano pas-
sado, o PIB também encolheu.
A estagnação reforçou ao menos três 
lições fundamentais. Primeiro, planeja-
mento e gestão são imprescindíveis se 
não quisermos viver novas crises hídri-
ca, hidrelétrica e outras. Segundo, um 
Brasil mais competitivo, rico e justo re-
quer um Estado menor, menos oneroso 
à sociedade e mais eficiente. Terceiro, 
combater implacavelmente a corrupção 
é função de todo e qualquer governo e 
deve ocorrer em três frentes.
Para diminuir o volume de recursos 
acessível aos mal intencionados, pre-
cisamos reduzir o tamanho do Estado, 
sua participação direta na economia e 
os impostos. Segundo, a transparência 
das contas e negócios do setor público 
deve ser total para que a corrupção seja 
menor. Por fim, quando houver corrup-
ção, as punições têm de ser draconianas.
Se o governo, as empresas e cada um de 
nós aproveitarmos estas oportunidades, 
este momento difícil da economia não 
terá sido perdido.

RICARDO AMORIM - Economista, 
apresentador do programa Manhattan 
Connection da Globonews e presidente 
da Ricam Consultoria.
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

Rua Padre Justino Cortegens, 404 - Sl. 02
São josé - SC - email: gnacentermix@yahoo.com.br

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

BOM ATENDIMENTO É TUDO
Prezado Leitor.
Bons exemplos serão sempre falados 
e escritos por esta colunista, pois to-
dos os dias aprendemos algo com as  
pessoas, por isso devemos valorizar 
á todos, sejam eles de quaisquer pro-
fissões, sempre veremos algo novo 
que agregue valor sendo feito por al-
guém.
Pedi a permissão ao proprietário do 
restaurante Frigideira da Ilha em Flo-
rianópolis, para contar nesta colu- 
na a feliz experiência que eu obtive 
neste mês.
Estava em uma das raras oportuni-
dades caminhando sem carro pelo 
centro da cidade, quando passados 40 
minutos do meio dia resolvi almoçar, 
olhei na rua Hercílio Luz um restau-
rante de fachada interessante, pela es-
colha do nome, entrei e ai começa a 

minha grande surpresa.
Fui recebida pelo proprietário com 
um largo sorriso, ele perguntou se era 
a primeira vez que eu estava entrando 
em seu estabelecimento, respondi que 
sim, quando terminei minha resposta 
o mesmo disse-me que eu era muito 
bem vinda aquele local, que sua comi-
da era preparada seguindo os padrões 
da vigilância e com muito carinho, 
feita por profissionais qualificados e 
prontos para melhor servir, tem mais, 
me levou até o balção oferecendo seu 
cardápio e explicando a composição 
dos pratos preparados.
Servi meu prato e sentei com o olhar 
de observadora (típico de profission-
ais de RH, afinal trabalhamos com 
capacitação em atendimento), perce-
bi que cada cliente novo ou não, era 
recebido com a mesma educação e 

presteza, não só do proprietário como 
de toda sua equipe.
Fiz questão de sentar próximo ao 
caixa, onde o senhor estava agra-
decendo na entrada a vinda dos clien-
tes habituais, saudando os novos e o 
melhor finalizando com o convite para 
o novo cardápio do dia seguinte, ou 
seja, recebi uma aula de paixão pelo 
negócio.
Habituada a trabalhar em ambientes 
de gastronomia, via pela reação das 
pessoas o quanto impactava  esta at-
endimento na satisfação, eu mesma 
confesso a comida tipicamente caseira 
estava uma delicia, mas melhor ainda 
foi a experiência de ser muito bem at-
endida.
Ao pagar minha conta, questionei ao 
simpático proprietário ser era sempre 
assim que ele atendia aos clientes desta 

mesma forma, para mais uma surpresa 
a resposta foi a seguinte: Amo o que 
faço e tenho de Deus este restaurante, 
meu trabalho reflete na felicidade das 
pessoas, que necessitam comer bem, 
em um ambiente preparado para que 
elas tenham uma boa refeição para 
continuar seu dia com alegria.
Só este texto fala por si, obrigada ao 
proprietário pelo excelente exemplo 
de amor ao trabalho.
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Pagamos a consulta do seu
oftalmologista no limite de R$ 100,00

Rua Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

48

Rua Delamar José da Silva, 100
Ed. Pedra Branca - Kobrasol - São José - SC

3047-476748

Rua 24 de Abril, 2943 - Centro Palhoça - SC 
Térreo do Prédio da CDL de Palhoça

3242-404148

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Transitions

499,00

Reais299,00299,00
Multifocal Anti ReflexoMultifocal Anti Reflexo

Reais

Multifocal Active

399,00
Reais399,00

Multifocal Active

3357-279248

ParabénsSão José pelos
265 anos de história!
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HOMENAGEM

48 3357-6102
Rua Antônio Jovita Duarte, 5555

48 3357-6102

3246-2960

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

19 de março, aniversario da nossa querida cidade de São José...
minha homenagem a todos que fazem a diferença nessa cidade maravilhosa!!!

Mariangela Leite, professora do teatro 
Adolpho Mello....persistência e dedicação 

junto a cultura Josefense!

Armi de Mello...eternizada na 
história desse municipio...querida 

funcionaria da FMCT

Meu querido e eterno Adriano de Brito...que ajudou 
e muito em movimentos culturais na Cidade de São 

José...coração plantado nessa terra!

Serratine e sua esposa Suellen, 
aguardam com muita felicidade o envio 

da cegonha. Será o primeiro bêbe do 
casal. Betina ou Theo chega ao mundo 

em Setembro. Felicidades ao casal.

Juntos somos mais...neste dia 1 de março 
,fui convidado para estar junto ao trio 

elétrico que animou a 4 edicao da parada 
da diversidade de SJ.... recebi um forte 

carinho da Equipe da Fundacao de 
cultura..que tem como secretário Caê 

Martins.

A querida Cacília Ramos...funcionária da biblio-
teca Publica Municipal...faz a diferença no centro 

Historico de São José...Josefense de verdade...
Léia Heidersheidt...feliz aniversariante...

nasceu no dia 19 de marco, aniversário do 
nosso padroeiro...ela que é organizadora do 

outubro Rosa em São José....Parabéns..

Érica Veiga...porque a arte esta 
presente nessa história de teatro..

Cícera Martins, 
querida e Ícone do Centro 

Multiusode SJ

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!
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                    dicadapersonal@gmail.com

FLORIANÓPOLIS

Secretaria vai centrar fiscalização em cima de recicladoras

A Secretaria Municipal do Conti-
nente fará operações multidisci-
plinares semanalmente para tentar 
diminuir a incidência de crimes 
– principalmente furtos de fiação – 
na região continental. As operações 
serão feitas em parceria com a Polí-
cia Militar, a Guarda Municipal, a 
equipe de Abordagem de Rua da 
Secretaria de Assistência Social, o 
Ministério Público e a Comcap.
Os furtos de fios vêm ocorrendo 
com frequência no comércio, nas 
escolas e em residências na região. 

O crime é praticado principalmente 
por usuários de drogas, que reven-
dem o material para os ferros-velhos 
e recicladoras da região e com o din-
heiro adquirido sustentam seu vício.
Segundo o secretário do Continente, 
Deglaber Goulart, a ação com out-
ros órgãos irá facilitar a identifica-
ção dos ferros-velhos e recicladoras 
que compram os produtos furtados. 
O setor de fiscalização da Secretaria, 
informou Deglaber, irá atuar “de for-
ma intensa e rigorosa, com o intuito 
de fechar os comércios que agem 
na clandestinidade e que colaboram 
com esse tipo de crime”.

1º AÇÃO
Quando: 19 de março (quinta-feira)
Horário: a partir das 9h (saída da 
Secretaria do Continente)
Local: O LOCAL NÃO SERÁ 
DIVULGADO ANTECIPADA-
MENTE PARA NÃO INTERFERIR 
NO TRABALHO DA OPERAÇÃO.

Parabéns Floripa
Continente terá ações contra

 o furto de fios
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Dr.Carlos  Manoel  B.  Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SCO Japão é aqui!

Produtos importados e nacionais

Rua Wanderlei Junior, 259 - Loja 03 - Ao lado do Camelão
Campinas - São José - SC I Tel. (48) 3035-7523

www.toriiprodutosorientais.com

Temperos • Utensílios • Presentes • Alimentos e bebidas
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ESPORTE

LUIS CARLOS ALMEIDA POPULAR BICO FINO

vamos esquecer. BICO FINO será eter-
nizado em nossas mentes. Sua amizade 
nos deixa marcas positivas que o tempo, 
jamais poderá apagar. Que a
tua história, BICO FINO seja várias 
vezes contada por teus filhos, netos, 
parentes e amigos com respeito, admi-
ração, orgulho e apreço.

Na foto Bico Fino

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

Blumenau onde foi vice campeão em 
uma decisão contra o Avaí. Já em 1974 
foi para o Inter De Lages, também foi 
vice campeão perdendo para o Figuei-
rense, em 1976  veio para o Marcilio 
Dias ficando 52 partidas invictos, per-
dendo só para o Flamengo do Rio de Ja-
neiro. Em 1975 foi para o Goitacaz do 
Rio, já em 1977 jogou na chapecoense 
que foi campeão em cima do Avaí. Em 
1978 jogou no Paysandu de Brusque, 
1979 Brasil de Pelotas, depois veio 
para o amador através do seu amigo 
Orival Meira e foi apresentado a o Sr 
Vicente Goulart(presidente do América 
De Barreiros) e Amilton Goulart joga-
dor e treinador daquela época. Ele me 
fala de Adairton seu amigo que se foi 
com grande sentimento e agua nos  
olhos, sente muitas saudades desse que 
se foi embora prematuramente. Com 
problemas no joelho parou com o fute-
bol. O tempo passou  e se encontramos 
novamente e relembramos grandes 
histórias. BICO FINO foi um craque 

de muita técnica e raça, onde jogava-
se aquele futebol “ARTE” e com ele 
aprendemos a ter amor e garra por uma 
camisa. Por onde passou deixou sua 
forte marca que era aconselhar, e dar 
bons exemplos. Embora craque indi-
vidual privilegiava sempre o coletivo, 
que com sua simples presença nos deix-
ava felizes. Obrigado por fazer parte de 
nossa caminhada, sua humildade nunca 

Na foto Britinho, Zico e Bico Fino

Nessa entrevista falei com um ami-
go que joguei com ele no América de 
Barreiros, pessoa calma e simples que 
não nos encontrávamos a muitos anos, 
LUIS CARLOS ALMEIDA POPULAR 
BICO FINO, nascido em 04/07/1950, 
me fala que começou sua carreira com 
13 anos no Figueirense e ficou até os 
19 anos,  ficou 6 meses no Maringá do 
Paraná, depois foi para o Palmeiras de 
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Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Parabéns, cidade amada, 
pelos 265 de história. 

E que possamos continuar a
 contribuir com seus avanços

 e crescimentos!

Parabéns, cidade amada, 
pelos 265 de história. 

E que possamos continuar a
 contribuir com seus avanços

 e crescimentos!

265 anos
Foto: Adriano Amaro da Silva
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Hora de Apertar os cintos!

Planejar o orçamento e  
quitar as dívidas

O ano de 2015 iniciou com uma série de 
aumentos de preços e ajustes em produtos, 
serviços e impostos, elevando os índices in-
flacionários e diminuindo o poder de com-
pra do brasileiro. 
Para minimizar os efeitos negativos da eco-
nomia,  selecionamos Dez dicas:

PLANEJAMENTO - Faça um bom plane-
jamento, anotando todos os compromissos 
financeiros existentes. Coloque, inclusive, 
os pequenos gastos do dia a dia. Eles têm 
grande participação nas contas no fim do 
mês. Use uma planilha de orçamento do-
méstico. 

FAMÍLIA - Tenha uma conversa franca em 
família e compartilhe com todos da casa a 
atual situação econômica. O apoio e a con-
scientização são fundamentais para encarar 
as dificuldades. 

ENCARE A HORA - Crie uma sintonia 
entre a atividade econômica do país e o or-
çamento doméstico. 

DESPESAS - Analise o que pode ser cor-
tado neste momento sem que haja grandes 
prejuízos no dia a dia. Fuja dos gastos 
desnecessários, centralizando o dinheiro 
apenas no que for essencial. RENDA - Evite 
comprometer ainda mais a renda com finan-
ciamentos e parcelas longas. Com os juros 
mais altos, já está difícil de pagar todas as 

dívidas assumidas e o caminho para a inad-
implência pode ficar cada vez mais curto.
 CARTÃO - Controle os gastos com o 
cartão de crédito. Ao receber a fatura com 
as despesas, faça o pagamento integral, evi-
tando o uso do crédito rotativo.
 
CHEQUE ESPECIAL - Esta deve ser 
a última alternativa. Evite usa-lo como 
complemento do salário. Se precisar de din-
heiro, procure outras possibilidades, como o 
crédito consignado que tem menores taxas 
de juros. 

ALIMENTOS - Tente substituir o que está 
mais caro por um produto que esteja com 
melhores condições. Muitos supermercados 
escolhem um dia da semana para fazer pro-
moções dos produtos de feira. Aproveite. 

ECONOMIZE - Economize o quanto 
puder no dia a dia. Faça comparações e veja 
se é mais vantajoso fazer refeições dentro 
ou fora de casa. A economia também vale 
para o consumo de água e luz. Reaproveite 
a água para a limpeza da casa. Desligue os 
aparelhos eletrônicos da tomada quando não 
estiver usando. 

DÍVIDAS - Se já estiver inadimplente, a 
orientação é renegociar a dívida. Explique 
ao credor a situação e proponha valores e 
condições que caibam no bolso. 

Fonte: O Dia Online

Talvez me falte inspiração, talvez não. 

Talvez seja só a falta do que falar, talvez não.

Muita gente escreve acontecimentos, reescreve histórias,

 transcreve o mundo.

Se me perguntassem sobre o que eu gostaria de escrever? 

Eu diria: Sobre pessoas, gostaria de contar suas histórias, 

de transmitir o brilho dos olhos de uma criança, 

gostaria de falar sobre um local. Existem locais incríveis, que foram 

feitos com tanto carinho e cuidado, que mais parecem obras de arte.

Talvez não, talvez eu só escreva sobre atualidades, sobre a vida, 

assuntos importantes que estão acontecendo, 

ou sobre temas que me peçam. 

Mas escrever... esse é o fato, o assunto principal deste texto, 

a coisa mais linda que uma pessoa pode fazer. Passar informação, 

contar histórias, chegar no coração do leitor, fazê-lo pensar, mudar 

seu ponto de vista ou faze-lo repensar, trazer alegria e emoção. Observar 

os fatos e acontecimentos ao seu entorno e os compreender, na ânsia pelo 

porquê do porquê, pois não há dúvidas de que as respostas 

sempre chegarão, na hora certa. 

Ah, a escrita é tão importante e tão bela ao mesmo tempo. 

Tem que ter sensibilidade, e ser sensível nesse mundo,

 requer muita coragem. 

Todos os dias! E me pediram para escrever um texto. 

Mari Abreu

‘’ Escrevo-vos uma longa carta porque

 não tenho tempo de a
 escrever breve.’’

Voltaire
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EDUCAÇÃO

LEIA O MUNDO COM SEUS PRÓPRIOS OLHOS

O Método Kumon é um método de estu-
do no qual o aluno é capaz de tornar-se 
adiantado em relação a sua série esco-
lar, para tanto é necessário que o mesmo 
realize um pouco de exercício todos os 
dias.
Nossa Unidade foi a pioneira do Mé-
todo Kumon em Santa Catarina sendo 
a única no  município de São José que 
oferece o método Kumon nas discipli-
nas de Matemática, Português e Inglês. 
O Kumon não é um reforço escolar, 
ele é um curso com uma metodologia 
própria, criado por um professor de 
matemática e pai, preocupado com o 
processo de aprendizagem do filho. O 
método Kumon estimula o aluno a go-
star de aprender e a se sentir seguro no 
processo de aprendizagem, com mate-

rial didático de excelente qualidade, o 
que permite que nossos alunos através 
de um planejamento adequado possam 
estudar, se desenvolverem e tornarem-
se alunos adiantados além de suas séries 
escolares.
Quando um aluno chega a uma Uni-
dade do Kumon, é realizado um teste 
diagnóstico para que seu estudo seja 
iniciado de um ponto ideal para o aluno 
pois o  método Kumon não se prende à 
idade ou série escolar. No Kumon, cada 
aluno estuda no ponto mais adequado à 
sua capacidade, podendo avançar além 
dos conteúdos da sua série escolar. A 
proposta do método é justamente de-
senvolver a capacidade de cada um ao 
limite máximo, mas de forma tranquila 
e suave, de forma que o aluno conheça 
o prazer de aprender, a segurança de re-
alizar e a alegria de conseguir bons re-
sultados com seu empenho.
A triangulação entre família, aluno e 
Unidade é muito poderosa e esse poder 
é utilizado para que crianças, jovens e 
adultos possam superar suas defasa-
gens, seus medos, seus traumas e pas-
sarem a ter uma vida estudantil de muito 
sucesso. O professor Thoru Kumon, cri-
ador do Método Kumon, sempre dizia 
para seus alunos: “Esta bom, mas pode 

ser melhor”! A não acomodação e a 
dedicação são passos importantes para 
todos aqueles que desejam sucesso nos 
bancos escolares e nos concursos. O 
grande segredo para o sucesso é a dedi-
cação que cada um dá para conquistar 
seus sonhos.
Qual o futuro que você deseja para seu 
filho? O Kumon ajuda a sonhar e a re-
alizar sonhos, a transpor barreiras, ajuda 
pessoas do mundo inteiro e de todas as 
idades a se superarem, a se sentirem ca-
pazes! 
O Kumon é uma metodologia de estudo 
que visa incentivar na criança a autono-
mia nos estudos, buscando fortalecer o 
potencial de aprendizado de cada um. 
Por meio de um processo de apren-
dizagem planejado e individualizado, o 
aluno se torna confiante e capaz de en-
frentar sozinho o desafio da conquista 
do conhecimento.
A grande 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 solucione os exercícios sozinho. 
A capacidade de realizar exercícios por 
si mesmo é muito valorizada no método 
Kumon.
Independente de idade ou da série esco-

lar em que seu filho esteja, ele começará 
os estudos por questões simples para, 
aos poucos, passar a ter contato com 
questões mais complexas, sempre ad-
equadas à sua capacidade. Desta forma 
ele terá sempre condições de alcançar a 
nota 100 (nota máxima). O objetivo é 
desenvolver no aluno a autoconfiança, 
o interesse em estudar e aprender por si 
até que consiga chegar ao seu desem-
penho máximo. Assim, em cada estudo 
realizado, ele poderá sentir a satisfação 
e dizer para si mesmo: “Eu consegui!”, 
experimentando a alegria de aprender e 
de expandir, cada vez mais, sua própria 
capacidade.
Voçê sonha com um futuro para o seu 
filho com autonomia, com resultados, 
com sucesso e nós do Método Kumon 
Unidade São José - Kobrasol, ajudamos 
você e seu filho a tornar o sonho reali-
dade. Nós trabalhamos para que os es-
tudantes dessa Unidade tenham sucesso 
nos bancos escolares, nos concursos, na 
vida como um todo!

Dra.Adriana Mariom Ribeiro
          Orientadora

2341-5676 / 9972-3098
Av. Irmãos Vieira 300 sala 5 

Ed. Paola, próximo ao Giassi

M
od

aMasculina

Feminina
com preços promocionais

Próximo ao Camelão de Campinas
Rua Coronel Eliseu Guilherme, 36

Campinas - São José - SJ

Venha conferir

3015-7733 I 48 9181 6703

Chás • Oleaginosas • Frutas Secas • Farinhas • Temperos • Suplementos 

Albumina

8,59
100gr

R$

Glutamina

12,24
100gr

R$

Venha conhecer o que a nossa loja tem para oferecer:

End: Rua Altamiro de Bernardi, 51 loja 6  - (48) 3372-9764


