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Procon passa a atender em 
prédio da Prefeitura de SJ. 
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 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 299,00
Diárias 

7,50
R$R$ a partir(48) 

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

Rua Adhemar da Silva, 1096 - Kobrasol /embaixadacafé
3035-521048
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3SÃO JOSÉ

Vias onde transitam ônibus do transporte
 coletivo serão recuperadas

O vice-prefeito de São José e secretário 
de infraestrutura, José Natal Pereira, rece-
beu, em seu gabinete a equipe do Jornal 
Comunidade SC, onde deu entrevista, 
falando um pouco de seu trabalho frente 
a pasta nos últimos meses. O secretário 
Natal destacou que no ano de 2013, levou 
ao conhecimento da prefeita Adeliana Dal 
Ponte o estado precário de diversas vias 
onde transitam os ônibus do transporte 
coletivo do município. De acordo com o 
secretário, após o “OK” da prefeita, ime-
diatamente iniciou-se um trabalho de le-
vantamento de diversas ruas do município 
que receberão as obras de recuperação. 
Diante do estudos foi elaborado um pro-
jeto de revitalização e as empresas foram 
contratadas, após processo de licitação. 
Foram três lotes e, na sequência, em 40 

dias será dada a ordem de ser-
viço para o início das obras de 
recuperação das vias onde tran-
sitam os ônibus do transporte 
coletivo do município de São 
José. 
As vias públicas que sofrerão as 
melhorias, receberão pavimen-
tação asfáltica, segundo desta-
cou o secretário Natal. Quanto 
as vias que são pavimentadas 
com lajotas essas recebem pe-
riodicamente atenção por parte 
da secretaria, no sentido de 

mantê-las adequadas ao transporte cole-
tivo urbano. 
Os recursos a serem utilizados nesta obra, 
segundo o secretário serão do município 
e também parte do governo do estado, 
através de convênio firmado com a prefei-
tura de São José. Nesta primeira etapa do 
projeto serão investidos entre 10 e 12 mil-
hões de reais, sendo 6 milhões por parte 
do município e o restante, em torno de 4 
a 6 milhões de reais por parte do governo 
estadual. O total da obra, que deverá ser 
concluída num prazo de 2 anos é de 23 
milhões de reais.

Avenida Beira Mar

O secretário destacou uma das principais 

obras que esta em andamento 
no município que é a revitaliza-
ção da Beira Mar de São José. 
Segundo o secretário a mesma 
encontra-se dentro do crono-
grama de prazos que foram 
estabelecidos para início e con-
clusão da referida obra. 
Natal salientou que a obra esta 
recebendo elogios da comuni-
dade que utiliza o espaço dia-
riamente, pela forma com que 
esta sendo realizada e nos as-
pectos de melhorias que vem 
sofrendo, como a colocação de decks en-
tre outras. O secretário frisou que a pró-
xima etapa será recuperação da pista de 
skate, o replantio de grama e posterior a 
construção de um bicicletário para utiliza-
ção por parte da comunidade que utiliza 
este meio de transporte para se deslocar 
até a Beira Mar. 
Quanto a possibilidade de construção de 
quiosques gastronômicos ao longo da 
avenida, o secretário Natal lembrou que 
desde que a prefeita Adeliana Dal Ponte 
assumiu, havia um grande imbróglio ju-
rídico em torno, ou seja , o município não 
tinha a concessão do patrimônio da União 
para a utilização do espaço. No entanto, 
após várias visitas da prefeita Adeliana 
ao patrimônio da União, tratando dire-

tamente com a Ministra, onde, recente-
mente, o município recebeu sinal para 
que pudesse realizar obras e investimen-
tos na Beira Mar. O secretário lembrou 
ainda que, neste mesmo sentido, o Centro 
Multiuso também estava com o mesmo 
problema, ou seja o município não pode-
ria locá-lo para particulares e iniciativa 
privada, somente para eventos promovi-
dos pela própria prefeitura e agora, com a 
liberação da concessão isso poderá ocor-
rer.
O Secretário José Natal Pereira, disse que 
o prazo final de recuperação/revitalização 
da Avenida Beira Mar é no fim do mês 
de agosto, mas que a garantia, pois pro-
blemas de ordem natural poderão ocor-
rem, poderá ser no final do mês de setem-
bro. 
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Centro de Inovação 
Tecnológica em São José

Governo apresenta projeto de implantação de

Representantes do Governo do 
Estado e da Prefeitura de São 
José discutiram, na tarde de 
quinta-feira (15), a implantação 
de um Centro de Inovação Tec-
nológica no Município. As ci-
dades que irão receber o projeto 
foram estrategicamente escolhi-
das por meio de um mapeamento 
em cada região do Estado. O ter-
reno escolhido para a construção 
do Centro de Inovação fica no 
Sertão do Maruim e a previsão 
para início da construção é em 
2015. 
Participaram da reunião os se-
cretários municipais Bernardo  
Meyer (Planejamento e Gestão 
Orçamentária), Rodrigo de 
Andrade (Projetos Especiais), 
Guarany Pacheco (Governo), 
Fernando Souza (Desenvolvi-
mento Ciência e Tecnologia), o 
secretário adjunto de Ciência e 
Tecnologia, Luiz Beirith; a su-
perintendente da Fundação Mu-
nicipal Educacional, Ana Cristi-

na Hoffmann; a reitora do Centro 
Universitário Municipal de São 
José – USJ, Elisiani Noronha; o 
procurador geral do Município, 
Clóvis Renato Squio; o diretor 
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da Secretaria do Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável (SDS), Dalton Silva 
Ribeiro; e a gerente de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da SDS 

Clarissa Stefani.
O diretor Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado, Dalton 
Silva Ribeiro, explicou que as 
cidades que irão receber os Cen-
tros de Inovação Tecnológica no 
Estado foram escolhidas a partir 
do mapeamento das regiões ca-
tarinenses. Segundo Dalton, os 
centros irão criar uma cultura de 
inovação nas regiões do Estado, 
permitindo que as empresas e 
instituições se articulem para 
dar um salto na produtividade e 
competitividade.
Segundo gerente de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Es-
tado, Clarissa Stefani, serão as-
sinados convênios com os mu-
nicípios, sendo que o Governo 
fará o repasse do projeto padrão 
e dos recursos para a construção 
do Centro de Tecnologia. Já a 
Prefeitura Municipal fica res-
ponsável pela viabilização do 
projeto e a manutenção do local.

O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Dalton Silva Ribeiro, e a ge-
rente de Ciência, Tecnologia e Inovação da SDS Clarissa Stefani (centro), apresentam o 
projeto do Centro de Inovação Tecnológica. Fotos: crédito Jacqueline Assing - Secom/
PMSJ

A proposta é que o Centro seja construído em um terreno no Sertão do Maruim. Na foto, o 
secretário de Desenvolvimento, Fernando Souza, o procurador geral do Município, Clóvis 
Squio, o secretário de Planejamento, Bernardo Meyer, e a superintendente da Fundesj, Ana 
Cristina Hoffmann Fotos: crédito Jacqueline Assing - Secom/PMSJ

Peça pela internet 
CHINAINBOX.COM.BR

São José | 3901-3130
Av. Adhemar da Silva, 974
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Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848

Orientadora 

Dra. Adriana Mariom Ribeiro

Unidade Kobrasol - 3241-5676
Rua Irmãos Vieira,300 - Sl.05 - Campinas - São José - SC

Matriculas abertas o ano todo

Português 
Matemática

e Inglês

                 
Aberto de Segunda a Sábado

 das 17:00hs a 01:00h

 48.3372-1040
Aberto de Segunda a Sábado

 das 17:00hs a 01:00h

 48.3372-1040 Av. Altamiro Di Brenardi, 98 Lj. 02
Campinas - São José - SC

Av. Altamiro Di Brenardi, 98 Lj. 02
Campinas - São José - SC

Procon de São José passa a  
atender no prédio da Prefeitura 
a partir de segunda-feira (26)

Objetivo é oferecer mais con-
forto e facilitar o acesso aos 
cidadãos
A partir da próxima segunda-
feira (26), o Procon de São José 
estará atendendo no piso térreo 
do prédio da Prefeitura Mu-
nicipal (Avenida Acioni Souza 
Filho, n°403 – Beira-Mar de 
São José). O horário de atendi-
mento será de segunda a sexta, 
das 8h às 19h, e o telefone de 
contato passa a ser o (48) 3259-
6910.

O Procon é um serviço público 
que tem como finalidade prote-
ger, amparar e defender o con-
sumidor de práticas comerciais 
enganosas ou que lhe tragam 
danos ou prejuízos. Cabe ao 
Procon orientar, receber, ana-
lisar e encaminhar reclama-
ções, consultas e denúncias de 
consumidores, fiscalizar pre-
viamente os direitos dos con-
sumidores e, quando for o caso, 
aplicar sanções.
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5SÃO JOSÉ

Começam as obras de reabertura dos 
acessos da BR-101 em São José

A concessionária Autopista 
Litoral Sul iniciou as obras em 
dois acessos da BR-101, em 
São José. Desde o início do 
ano passado, a prefeita Adeli-
ana Dal Pont vinha se reunindo 
com a Autopista, ANTT e Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
para buscar uma solução para o 
problema, já que o fechamento 
dos acessos da rodovia jogou 
o trânsito de bairros como 
Roçado e Kobrasol no trevo da 
Forquilhinha, complicando ain-
da mais os congestionamentos 
no local.
Pelo cronograma acordado en-
tre Prefeitura, Autopista Litoral 
Sul, ANTT e PRF, as interven-

ções no local foram iniciadas 
pelos acessos. O acesso loca-
lizado no km 207,66 (Morro do 
Avaí), que havia sido fechado 
pela PRF, será reaberto e terá 
sentido rodovia para a mar-
ginal. Já o acesso no km 208,1 
(próximo ao trevo) terá o sen-
tido invertido e passará a fun-
cionar sentido marginal para 
a rodovia. As obras foram ini-
ciadas na última semana e têm 
prazo de conclusão de 45 dias.
A secretária municipal de Se-
gurança, Defesa Social e Trân-
sito, Andréa Pacheco, explica 
que as intervenções no local 
foram iniciadas pelos acessos, 
porque esta obra melhorará a 

capacidade das vias, fazendo 
com que os motoristas que sa-
iam do Kobrasol para ir até 
Palhoça, por exemplo, entrem 
antes na rodovia, sem precisar 
passar pelo trevo.
Seguindo o cronograma, o dia 
31 de maio foi estipulado como 
prazo final para a realocação 
do semi pórtico que existe no 
trevo da Forquilhinha, sendo 
que esta obra será de respon-
sabilidade da Prefeitura. No dia 
1° de junho será iniciada a obra 
no trevo da Forquilhinha com a  
instalação dos semáforos. Estão 
previstos oito semáforos para 
fazer o ordenamento do trânsito 
local. A obra é de responsabili-
dade da Autopista e tem prazo 
de 21 dias para conclusão. As 
intervenções no trevo serão fei-
tas durante a noite, quando o 
fluxo de veículos é menor, para 
minimizar os transtornos aos 
usuários.
No dia 15 de junho, a Prefeitura 
irá iniciar as obras do binário, 
devendo ser concluída no prazo 
de 15 dias. A rua Vereador Ar-
thur Mariano, hoje mão dupla, 

passará a ter mão única, no 
sentido bairro. Para o retorno, 
os motoristas seguirão pela rua 
Manoel Joaquim Santos até a 
rua 25 de Dezembro, que hoje 
também é mão dupla e passará 
a ter mão única, 
sentido rodovia. 
Para completar o 
binário, uma parte 
da rua Luiz Fa-
gundes (até o tre-
vo) também será 
transformada em 
mão única. Para 
o dia 1° de julho, 
foi marcado um 
teste geral de todo 
o sistema e se tudo 

Na sequência, serão realizadas as adequações no trevo da Forquilhinha

estiver certo, o novo sistema 
será liberado no dia 2 de julho.

Secretaria de Comunicação
Social Prefeitura de São José
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Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - 2ª Andar
Sl.01 - Forquilhinhas - São José - SC

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

Dr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462
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Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

Avenida Central
Posto

3240-2199 / 8415-0687
Rua Vereador Mário Coelho Pires, 262 - Campinas - São José 

www.uptrainning.com.br
Botox Capilar 5 em 1

A partir de R$ 60,00

desfrizante • Cauterização • Selagem
Alisamento natural • Redução de Volume

Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Policiamento

Um fato me chamou muito atenção nos 
últimos dias doi o grande número de 
PMs, pelas ruas das cidades de Flori-
anópolis e São José, onde tenho transita-
do. Segundo alguns comentários o fato 
aconteceu devido ao novo comando da 
Polícia Militar, que é de ter policiamen-
to nas ruas. O novo comandante, Coro-
nel Valdemir Cabral é da linha de que 
policias devem andar nas ruas. Parabéns 
comandante, espero que mantenha essa 
linha, pois a população esta carente de 
segurança e desta forma a sensação é 
que temos alguém olhando por nós.

Educação

O vereador do PMDB, Túlio Maciel, 
ocupando a tribuna do legislativo jose-
fense, recentemente, pediu para que os 

governos, municipal, estadual e federal 
olhem com mais atenção e respeito pe-
los professores, especialmente para os 
do ensino fundamental, que são a base 
de todo o processo educacional do País. 
Parabéns vereador pela postura. Tam-
bém comungo da opinião, pois a edu-
cação é fundamental para o crescimento 
de todos, principalmente de uma nação. 

Suplente

O vereador Wallace Avanir de Souza, 
(Tetê),do PDT, deu sua vaga, por um 
período de 30 dias ao suplente Silvio 
Odair de Souza (apesar do mesmo so-
brenome não são parentes), dentro de 
um processo de valorização e rodízio do 
partido. 

Suplente I

O fato, nesse período que me chamou a-
tenção é  de que o vereador Tetê, mesmo 
afastado do legislativo, não deixa de es-
tar presente, diariamente nas dependên-
cias da casa, bem como acompanhando 
as sessões e dando continuidade ao seu 
trabalho junto aos seus assessores. Para-
béns vereador pelo seu trabalho.

Suplente II

Já por sua vez o vereador “Soldado 
Silvio”, também vem demonstrando 
grande atuação na casa, onde fez pro-
nunciamentos fortes, principalmente no 
setor que é de sua competência a segu-
rança. Silvio pediu mais atenção, por 
parte da PM na questão de segurança 
no município. Outro fato que chamou 
minha atenção foi a apresentação do 
Projeto de Lei de autoria do vereador 
que é “Olho Vivo”, que irá oportuni-
zar ao comerciante do município que 
fiscalize as ações de marginais através 
das câmeras de videomonitoramento da 
PMSC. Parabéns vereador pela inicia-
tiva e pela sua atuação na câmara. 

Transporte coletivo

Acompanhei, recentemente, através de 
matérias de colegas da imprensa a aqui-
sição, por parte da prefeitura da capital 
de ônibus, para melhorar o transporte 
municipal. O veículo “SIM”, Sistema 
Integrado Municipal, é muito bonito, 
imponente, mas o que adianta ter um 

veículo deste porte se não temos uma 
malha viária adequada para suporte este 
tipo de transporte. Isso é querer tapar o 
sol com a peneira. Primeiro deveriam 
disponibilizar de acessos para que esses 
tipos de veículos circulassem, ao con-
trário é balela e querer enganar o povo.

Observatório

Não queria mais falar desta entidade aqui 
na coluna, mas algumas ações estão me 
chamando a atenção nos últimos dias. A 
primeira é que a entidade solicitou ao 
Ministério Público que interferisse no 
edital de licitação da TV Câmara de São 
José com a alegação de que o mesmo 
esta direcionado e super faturado. o Se-
gundo fato é que também denunciou ao 
MP que o edital que trata da contratação 
dos terceirizados do legislativo jose-
fense fosse averiguado pela órgão com a 
suspeita de que não estivesse atendendo 
aos requisitos básicos de contratação. 
Só para lembrar as pessoas que foram 
contratadas através desse processo ga-
nham menos de hum mil reias por mês 
e se o mesmo não acontecer com o fi-
cam os funcionários? O Observatório 
irá contratá-los? A entidade deve ter um 
grande interesse nesses assuntos, princi-
palmente, porque ambos estão ligados 
ao legislativo municipal. Porque não 
agem assim no executivo? Atenção ob-
servatório vamos colocar os dois pesos 
em lados opostos da balança da justiça. 
Sem revanchismo...
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Segurança Pública
 nos bairros  

Há algum clamor por mais policia-
mentos nos bairros da grande São 
José, uma carência que se acentua  
à medida que se avança em direção 
a periferia. Os chamados bairros 
inseguros, apesar dos moradores 
de alguns bairros reclamarem da 
falta de policiamento, dizem que 
mesmo sem a polícia no local fa-
zendo a segurança à prioridade é 
pela educação e saúde.
Os conselhos de segurança (Con-
segs) foram criados, na gestão pas-
sada, diante da escassez de poli-
ciais nas ruas. Embora os efeitos 
dessa ausência possam ser medidos 
nos índices de criminalidade, sabe-
mos que esse não é o maior dos 
problemas. Entretanto, que junto 
à falta de segurança nos bairros, 
a prioridade para os moradores é  
ainda a ausência da saúde (falta de 
posto de saúde) e educação (falta 
de creches e escolas).
Os moradores pedem, por seguran-

ça, antes de tudo, mais investimen-
tos nas áreas de saúde e educação. 
Além de outras ações para melho-
rar a qualidade de vida. Já que o 
Conseg, é uma entidade de apoio 
às policias estaduais, um grupo 
de pessoas reunidas para discu-
tir as soluções dos problemas dos 
bairros que refletem na segurança 
pública.
No dia-a-dia do bairro, o diagnósti-
co a que chegaram essas entidades 
revela uma relação de causa e efei-
to entre a deficiência das políticas 
públicas e a segurança pública. “É 
um conjunto de problemas que as 
autoridade têm o dever de solucio-
nar, mas, parece que eles pouco 
importam às autoridade”, desabafa 
um dos moradores do bairro - Praia 
Comprida.
As demandas apresentadas pelos 
moradores mostram a desigual-
dade social, que se torna mais 
evidente em áreas mais populosas 
e próximas aos limites da admi-
nistração pública. Por exemplo, 
a reclamação sobre a carência de 
policiamento existe, mas, os mo-
radores revindicam   melhorias na 
área da saúde em primeiro lugar, 
educação, pavimentação em es-
tradas, pedidos por calçadas, prin-
cipalmente para as pessoas com 
necessidades especiais) melhorias 
no transporte público, moradias e 

áreas de lazer.
Portanto, não é só de policiamento 
que os moradores destacam, mas 
que os Conselhos ou Associação 
de bairros, devem ter maiores in-
vestimentos e por sua vez, devem 
pensar em alternativas para melho-
rar a segurança pública e a quali-
dade de vida em suas localidades. 
Segundo um morador do bairro 
de Campinas, dizia: “Mais polícia 
nem sempre resulta em mais segu-
rança”.
Finalizando, em alguns casos, 
pode até aumentar o problema, 
pois, esse protagonismo a socie-
dade civil, legitimado pelos Con-
segs, precisa servir também para 
materialização de direitos básicos. 
As políticas públicas de segurança 
precisam visitar “in loco” nos bair-
ros e ouvir a população, mas não 
podem ser pautadas pela comoção. 
A sensação de medo nem sempre 
é justificativa suficiente para levar 
mais policiais aos bairros, já que a 
distribuição do policiamento de-
veria ser conduzida com base nas 
estatísticas, mas nem sempre acon-
tece na prática.
E a vida segue, com copa do mun-
do, eleições, inflação etc..

Carlos Caldas, Servidor público Munici-
pal – advcaldas@terra.com.br

Vereador Silvio Odair de Souza 
(PDT de São José) conhecido 
como Soldado Sílvio apresen-
tou na sessão da Câmara de 
vereadores do dia19 Projeto de 
Lei de sua autoria denominado 
de “Olho Vivo”, um programa 
que consiste no monitoramento 
por câmeras de vídeo em pontos 
estratégicos, locais de grande in-
cidência criminal no comércio da 
cidade, cujo objetivo será permitir 
ao proprietário de estabelecimen-
to comercial do município acesso 
à imagem da câmera de monitora-
mento. Para o parlamentar, o pro-
jeto irá favorecer a prevenção, por 
intimidar a ação delituosa, haja 
vista que além do monitoramento 
da própria polícia, o comerciante 
poderá prestar o efetivo auxilio, 
também fiscalizando e unindo 
forças contra o crime. Segundo o 
vereador que é policial militar, o 
crescimento acelerado dos furtos 
e assaltos nos centros comerciais 
de São José causa insegurança na 
população josefense e afasta os 
consumidores, em conseqüência 
há queda nas vendas e o fecha-
mento dos estabelecimentos co-
merciais.  Como medida preven-
tiva, a câmera intimida o agente 
criminoso. Além disso, a câmera 

contém o registro da atitude cri-
minosa, o que facilita as investi-
gações. O vereador argumenta que 
por essas vantagens e devido ao 
aumento da criminalidade, aderir 
ao programa permitirá o acesso 
das imagens do monitoramento 
das câmeras por comerciantes da 
forma especificada.
O parlamentar afirma que a vio-
lência é apontada como um dos 
principais problemas vividos 
pelo comércio atualmente e que 
através desse programa a cidade 
estará fomentando a segurança 
cidadã, com ênfase na prevenção 
à violência e criminalidade, pri-
mando por espaços urbanos segu-
ros que garantam a convivência 
entre as pessoas. “Medidas como 
está cumprem cada vez mais a 
função de zelar pela proteção dos 
cidadãos e contribuem para o bem 
estar da população josefense,” sa-
lienta o vereador.

Sargento Silvio apresenta 

PROJETO OLHO-VIVO
na Câmara de São José

Especialidades: 
Implantodontia • Prótese • Cirurgia

Periodontia • Ortodontia e Endodontia.

3035-5092 / 3035-3850 48
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

��rso��e��t�a���a��o�em
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em�aten��mento�masc���no

Ínicio dia 31/05 - Vagas Limitadas

O público masculino está 
buscando cada vez mais os tratamentos

estéticos. esteja preparada(o) 
para atendê-lo!

www.santecorps.com.br��������������

Multifocal Transitions

399,00
Reais

Multifocal Active

299,00
Reais

Multifocal Anti Reflexo

199,00
Reais

PRÊMIO DESTAQUE
Melhor Ótica da Grande Florianópolis

Pesquisa RIC RECORD 2013

Prezados leitores,

 Cada vez que publico no Jornal Comunidade SC, sinto que fortifica a cultura da nossa 
região, pois graças a muito trabalho e dedicação meu orgulho e satisfação em poder con-
tar com os melhores palestrantes do Brasil nos brindando com artigos de altíssima quali-
dade, pois nesta edição tenho o imenso prazer de compartilhar o Tema: “Foque em suas 
certezas e vença”, do mais carismático e um dos melhores palestrantes da atualidade, 
Carlos Hilsdorf que é autor do Best Seller Atitudes Vencedoras, apontado como uma das 
5 melhores obras do gênero, e do sucesso 51 Atitudes Essenciais para Vencer na Vida e na 
Carreira. Referência nacional em desenvolvimento, consultor e pesquisador do compor-
tamento humano. Palestrante do Congresso Mundial de Administração (Alemanha) e do 

Fórum Internacional de Administração (México)......boa leitura:

FOQUE EM SUAS 
CERTEZAS E VENÇA !!!

Muitas pessoas ficam paralisadas pelas 
incertezas com relação ao futuro. Por 
não saberem ao certo o que vai acontecer 
observam, sem reação, seu poder de de-
cisão sendo congelado, sua ansiedade 
aumentando e, com isso, ficam sujeitas à 
perigosas indefinições.
Em vez de nos paralisarmos pelas nossas 
incertezas, por que não focamos nas certe-
zas que possuímos? Vejamos algumas:

1) Seja qual for o futuro teremos que en-
frentá-lo. E nossa única opção é vencer 
sejam quais forem as circunstâncias.

2) É verdade que nem todos os caminhos 
que nos trouxeram até aqui servirão no fu-
turo, mas também é verdade que a garra, a 
determinação, a dedicação e o aprendiza-
do contínuo servirão sempre.

3) Sejam quais forem as características do 
futuro, nossas chances de êxito aumen-
tam exponencialmente se mantivermos a 
mente aberta e desenvolvermos nossa ca-
pacidade de adaptação.

4) Os melhores colaboradores, fornece-
dores e parceiros são investimentos segu-
ros em todas as épocas.

5) Quanto mais exigente o mercado e os 
clientes se tornam mais eficazes e ex-
celentes devemos ser, especialmente em 
marketing, administração, recursos huma-
nos, negociação, vendas e atendimento.

6) Quando o futuro chegar, deve nos en-
contrar despertos, conscientes e prepara-
dos. Isso depende 100% do que estamos 
fazendo agora.

7) O futuro cuida de si quando o presente 
é sustentável, ou seja, quando nossas de-
cisões e atitudes atuais não o colocam em 
risco.

8) Não realizaremos nada de grande no 
futuro se não realizarmos as pequenas 
mudanças cotidianas que estamos sempre 
adiando porque são difíceis, delicadas ou 
trabalhosas. A hora de mudar é agora.

9) A melhor maneira de prever o futuro é 
criá-lo. A história que você não escreve, 
será escrita por outras pessoas, e você será 
obrigado a ler!

10) O verdadeiro perigo não é o futuro, 
mas o apego ao passado!

Assim como no cinema a sombra do 
monstro é sempre maior que o próprio 
monstro, nossa preocupação agiganta as 
dificuldades do futuro deste mundo em 

constante transformação.
Substitua preocupação por ação conscien-
te e focada. Dedique-se a levantar as ne-
cessidades e prioridades que podem tornar 
sua vida e seu negócio extraordinários!
Faça perguntas essenciais como:

1) Onde e com que estou perdendo e-
nergia, oportunidades e negócios? Corrija 
Imediatamente.

2) Como posso tornar o que faço ainda 
mais especial, especial ao ponto que as 
pessoas a meu redor e meus clientes 
possam notar a diferença de forma tão 
evidente que tenham dificuldade em com-
parar-me com os concorrentes? Torne-se 
único!

3) Como posso aprender mais rápido que 
a concorrência? Observe que não é apenas 
trabalhando mais que se vence, mas tra-
balhando de maneira mais inteligente que 
nossos concorrentes.

4) Onde e com o que estou acomodado? 
Cuidado! Já observou o que acontece com 
a água parada? Saia da zona de conforto! 
Mova-se!

5) Quem pode me ajudar a melhorar tudo 
o que faço? Não somos obrigados a saber 
de tudo, mas conhecer quem sabe e fazer 
parcerias é fundamental!

Estas são breves reflexões para que você 
possa perceber que o medo do futuro é, 
frequentemente, fruto de uma consciên-
cia que sabe não estar fazendo tudo o que 
podia no momento presente e, que isto é 
reversível.
Em vez de ficar paralisado por suas in-
certezas, foque suas certezas e vença. Afi-
nal, todos nós nascemos para vencer!

Um grande abraço,
Seu parceiro rumo à melhor versão do 

Futuro!

CARLOS HILSDORF
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Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Até 72 meses para pagar!

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

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

Parcelas
A Partir de
R$ 315,68

Estudar, estudar e estudar, 
Garante uma boa carreira?

Meu caro profissional ou em-
presário, conhecimento não ocu-
pa lugar, quanto mais melhor.
Ao buscar um profissional o em-
presário deve levar em considera-
ção seu esforço na busca de for-
mação, seja por uma graduação 
ou cursos profissionalizantes, ao 
buscar o conhecimento em uma 
determinada área, geralmente o 
profissional mostra ao mercado 
sua predileção, a exemplo alguém 
que nunca atuou na área comer-
cial e tem um currículo voltado 
para área financeira, resolve fazer 
cursos de oratória, vendas, plane-
jamento estratégico para vendas, 
marketing, ele está querendo bus-
car oportunidade fora de sua área 
de atuação, por muitas vezes nos 
deparamos com pessoas em espe-
cial na maturidade querem uma 
mudança de carreira, este exem-
plo é bem comum de acontecer.
Sabe aquela sensação que falta 
algo na carreira, que o que faço 
não satisfaz, é a hora da virada.
Não adianta esperar, estudar é 
sem dúvida o melhor começo, o 

próprio network com profission-
ais desta nova área dará a você a 
condição em primeiro de saber 
se esta é mesmo a decisão cor-
reta a ser tomada, se será nesta 
atividade que você será feliz, se 
financeiramente esta nova ativi-
dade irá suprir suas necessidades 
e o melhor se você será motivado 
para buscar seu lugar ao sol.
Quando participar de uma en-
trevista de emprego, ou você 
empresário for entrevistar um 
possível novo talento para sua 

empresa, entenda este momento, 
o porque alguém busca a mu-
dança? o que fez esta pessoa que-
rer atuar em uma nova profissão, 
qual o objetivo com estes cursos?
O mesmo quando for alguém sem 
a devida experiência profissional, 
entenda que estudar é tempo e 
dinheiro, se há um investimento 
envolvido por que há um desejo, 
valorize este investimento.
Para finalizar é importante tam-
bém que seja levado em consi-
deração um dos aspectos que 
mais demitem, o comportamento, 
não adianta fazer cursos se não 
consigo relacionar-me com os 
demais colegas, se no momento 
da entrevista não passo esta segu-
rança do que realmente quero e o 
que que busco, importante olhar 
pra si com análise de seus pontos 
positivos e seus pontos de me-
lhoria, por que sua carreira tam-
bém necessita de estudo sobre o 
comportamento e em especial so-
bre o seu comportamento e seus 
resultados.
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Av. Elizeu di Bernardi, 200 - sala 02/03 - Campinas - São José - SC - (48) 3241-5812

Horário de Funcionamento
de segunda à sexta
das 7h30 às 19h30

Sábados
das 7h30 às 14h00

Frutas • Verduras • Cereais •Produtos orgânicos e 
ou coloniais • Sucos integrais e Geléias

EMPÓRIO DA TERRA
produtos naturais

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

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

Whey Protein concentrado R$ 59,90
Whey Protein Isolado R$ 89,90
Whey Protein Hidrolisado R$ 89,90

Valores sem sabor. Com sabor
 acrescentar R$ 10,00

Compre pela
nossa loja online

Areias - São José - SC
Rua São Pedro, 1370

3246-2950

Saiba quais os principais erros financeiros 
aos 20, 30, 40, 50 e 60 anos

Todo mundo comete erros com o dinheiro, 
seja por não guardar a quantia suficiente, 
gastar demais com produtos desnecessári-
os, não se preocupar com a aposentadoria, 
entre outros.
Porém, existem alguns erros financeiros 
que são quase exclusivos de determinadas 
fases da vida. O site Daily Worth listou 
quais são os principais problemas com or-
çamento que passam pessoas de 20, 30, 
40, 50 e 60 anos.
Confira:

20 anos: Gastar mais do que ganha e 
não poupar para a aposentadoria
Os jovens que estão entrando no mercado 
de trabalho e começando a ganhar seu 
próprio dinheiro acabam ficando tentados 
a comprar um bom carro ou fazer uma 
viagem para se sentirem mais adultos.
No entanto, a maioria das pessoas na faixa 
dos 20 anos não ganha o suficiente para 
ter grandes gastos e acaba se envolvendo 
em dívidas que vão atrapalhar o orçamen-
to por um bom tempo.
A dica para evitar essa situação é criar 
um orçamento, separar uma quantia para 
a aposentadoria – apesar de parecer estar 
longe, é bom começar cedo a se preparar 
para a aposentadoria – e acostumar-se a 
poupar dinheiro para comprar produtos 
mais caros. Além disso, vale evitar usar o 
cartão de crédito.

30 anos: Combinar o orçamento com o 
do cônjuge e evitar seguros
Nessa época, muitas pessoas começam a 
casar ou a morar junto e passam a combi-
nar as contas, investimentos e rendimen-
tos com o parceiro. Porém, esse hábito 
pode levar a um problema financeiro 
maior do que se tivesse mantido as contas 
bancárias separadas.
Em vez disso, mantenha a sua própria 
conta corrente, na qual será depositada 
sua renda, e tenha uma conta conjunta 
aonde cada um irá contribuir com uma 
quantia determinada.
Outro erro comum é deixar de ter planos 
de seguro. Se você está em boas condições 
de saúde e adquiri um seguro de vida nes-
sa idade, o valor é baixo e garante que se-
gurança financeira para quando você tiver 
filhos.

40 anos: despesas dos filhos e descaso 
com a aposentadoria
Muitas pessoas em seus 40 anos estão ocu-
padas em gastar dinheiro em coisas que 
eles querem imediatamente, como férias, 
carros e casa nova, e acabam deixando de 
se preocupar em poupar para a aposenta-
doria. Vale lembrar que quanto mais cedo 
e maior quantia que você juntar, melhor 
será o retorno de juros dos investimentos.
Além disso, aqueles que têm filhos com 
idade universitária acabam sacrificando 
a sua poupança para garantir os estudos 
em faculdades. Se não for possível econo-
mizar ou investir para pagar uma univer-
sidade, considere um financiamento estu-
dantil.

50 anos: co-assinar um empréstimo e 
ficar na defensiva com investimentos
Depois de tanto tempo poupando para a 

aposentadoria, as pessoas de 50 anos ten-
dem a proteger esse dinheiro e diminuem 
os investimentos. Porém, é preciso lem-
brar que os gastos mensais com remédios, 
plano de saúde, além das contas cor-
riqueiras, irão consumir esse dinheiro em 
alguns anos; por isso, é importante manter 
o crescimento da aposentadoria.
Se você tem filhos, em algum momento 
ficará tentado a ser co-signatário para 
ajudá-los com grandes compras, como 
um carro ou uma casa. No entanto, a co-
assinatura de um empréstimo nunca é 
uma boa ideia se a sua intenção é simples-
mente a emprestar o nome e histórico de 
crédito e não para fazer os pagamentos.

60 anos: subestimar os custos com 
despesas médicas e se esquecem da apo-
sentadoria
Muitas pessoas se concentrar na cons-
trução da sua aposentadoria até que se 
aposentam, e depois deixam de investir 
e passa a viver a partir desse fundo. Mas 
o ideal, é que mesmo aqueles que estão 
aposentados continuem investindo para 
manter uma fonte de renda separada.
As pessoas, normalmente, esquecem o 
quanto é caro os cuidados com a saúde 
de idosos. A recomendação é manter um 
bom plano de saúde.

Fonte: Info Money

Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

do

Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

Inventários e Partilhas • Família
Contratos • Usucapião • Possessórias
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chefrodrigorauth@hotmail.com

AROMA E SABOR
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                    dicadapersonal@gmail.com

TENDÊNCIAS DA MODA

Os acessórios são cada vez mais imprescin-
díveis em todos os estilos, pois conseguem 
transformar qualquer look, dando a ele um 
toque original, sofisticado, elegante, etc. 
Veja quais são as tendências em acessóri-
os para o outono-inverno 2014-2015:

Tendências em acessórios outono/Inverno 2014/2015

Bolsas. A bolsa é um acessório imprescin-
dível para completar todos os nossos looks. 
Na temporada outono/inverno são protago-
nistas as bolsas estruturadas como as doctor 
bags e a maxi clutch em formato redondo 
e quadrado. O material eleito por diversas 
marcas é o pelo, que pode estar presente 
apenas num detalhe na bolsa ou na bolsa 
inteira. Outra bolsa que também vai estar 
presente nesta temporada é a bolsa redonda 
a tiracolo.

Transparências. As transparências são uma 
tendência que já tem vindo de estações an-
teriores e, que vai continuar neste outono 
inverno de 204-2015. Para além de estarem 
presentes em peças de roupa, também va-
mos poder vê-las em bolsas e sapatos, feitos 
com partes de plástico.

Cintos. Algo imprescindível neste outono/
inverno são os cintos, integrados em todo 
tipo de looks para marcar bem as curvas e 
a forma da figura feminina. Usam-se so-
bre casacos, jaquetas, vestidos, calças, para 
marcar a cintura.

Colares. Outro acessório a destacar para 
a temporada outono/inverno são os maxi 
colares, ideais para dar um toque dife-
rente e sofisticado às camisetas básicas e 
vestidos simples. Você encontrará colares 
enormes, barrocos, com pedras e brilhantes. 
Os colares de corrente comprida com pin-
gentes grandes também estão presentes 
nas coleções de acessórios para este ano, 
aproveite para projetar um look mais origi-
nal.

Óculos de sol. Mesmo estando nos meses 
mais frios, os óculos de sol são um dos 
acessórios que sempre estão na moda e que 
servem para o ano inteiro. Para esta tempo-
rada a aposta está nos óculos de armação 
grossa, estampados, com apliques metálicos 
e com um toque futurista. 

Chapéus. Um acessório muito chique que 
está na moda são os chapéus. Os chapéus 
pretos em modelos como panamá e cowboy 
são a aposta para este outono inverno. E 
para os dias de muito frio, há a opção dos 
gorros de lã com pompons.

Cachecóis e lenços. Os lenços, cachecóis 
e echarpes vêm com tudo nesse outono 
inverno. Vamos poder vê-los em diversas 
cores, estampas, cortes, tamanhos e formas. 
Os lenços de tamanho médio para ficarem 
ajustados ao pescoço e as echarpes compri-
das para serem amarradas com efeitos, serão 
a tendência nesta temporada.

Fo
to

s:
 D

iv
ug

aç
ão



Estado de Santa Catarina - Ano III - Edição 34 - Maio 201414 VARIEDADES

#LIVROS COMO NÃO AMAR

- A Escolha de Kiera Cass
- Quando Tudo Volta de John 
Corey Whaley
- O Tesouro da Encantadora 
de Caroline Carlson
- O Verão das Bonecas 
Mortas de Toni Hill
- Como Viver Eternamente 
de Sally Nicholls

Mortas

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

Michael Jackson e Justin Timberlake– 
Love Never Felt So Good

A exemplo de Pharrel Willians com Get 
Lucky e Bruno Mars com a animada 
Treasure, Justin Timberlake vem rechean-
do seu repertorio como fez com Suit and 
Tie, lembrando os bons tempos da 
Motown. Dessa vez cantando junto com 
Michael Jackson, graças a tecnologia, e os 
arranjos de Timbaland na produção a 
música “Love Never Felt So Good”, nos faz 
lembrar bons tempos com a pegada atual 
de batida. Com mais de 9 milhões de 
visualizações no You tube a música 
simplesmente contagia! Não tem como 
não bater o pezinho... 

LEA MICHELE - ON MY WAY

A atriz e agora cantora lançou o clipe para 
a música "On My Way", que faz parte do 
álbum Louder. 

APPLE ESTÁ PRESTES A COMPRAR A BEATS

Pharrell Williams–Marilyn Monroe

APPLE ESTÁ PRESTES A COMPRAR A BEATSAPPLE ESTÁ PRESTES A COMPRAR A BEATS

LEA MICHELE - ON MY WAY

A atriz e agora cantora lançou o clipe para 
a música "On My Way", que faz parte do 
álbum Louder. 

Pharrell Williams–Marilyn Monroe

Pharrell Williams está de volta com 
o segundo single de seu álbum “G I 
R L”. Marilyn Monroe tenta obter o 
mesmo sucesso de Happy.

#AMO CINEMA

- X-Men: Dias de um Futuro 
Esquecido
Lançamento - 22/05/2014
Gênero - Ação, Ficção

- Malévola
Lançamento - 29/05/2014 
Gênero - Fantasia

- A Culpa é das Estrelas
Lançamento - 05/06/2014
Gênero - Romance, Drama

APPLE ESTÁ PRESTES A COMPRAR A BEATSAPPLE ESTÁ PRESTES A COMPRAR A BEATS

ONE DIRECTION NOVA 
TURNÊ
Os meninos do One Direction 
mal encerraram a turnê 
"Where We Are" e já têm uma 
turnê planejada para o início 
do ano que vem. Isso porque 
ainda não há previsão de 
lançamento de álbum novo... 
Por enquanto, há cinco datas 
confirmadas na Austrália, três 
na África do Sul e uma em 
Cingapura, na Tailância, em 
Hong Kong, nas Filipinas, na 
Indonésia e nos Emirados 
Árabes.

A Beats, uma famosa empresa que fabrica fones de ouvido que estão na cabeça 
de alguns dos DJS mais famosos do mundo, deve ser comprada pela Apple por 
uma bagatela de US$ 3,2 bilhões. Caso concretizada a compra colocará a fabri-
cante do iPhone no mercado de serviços de música por assinatura...!!!

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

Nosso entrevistado desse mês com a fala 
mansa é nosso amigo Rene Suenes nascido 
em  Florianópolis, em 11/09/38, uma pes-
soa calma e carismática, que nos  revela 
sua passagem pelo futebol profissional e 
amador. Junto com seus  filhos Rinaldo, 
Renato e Fernando, fala seu Rene que 
jogou no  Avaí de 1956 a 1966, começou 
como juvenil no Avaí, como goleiro e 
passou  por varias posições nesse mesmo 
time, relata que jogou de goleiro a ponta 
esquerda.
Depois veio para o futebol de salão, jogou 
no Paula Ramos, Bocaiúva, e seleção 
Catarinense. A partir de 1969 veio jo-
gar pelo futebol amador, como  meio de 
campo e centroavante, em times como: 

Ipiranga, Nacional, América,  Bandei-
rantes todos de Barreiros, Jogou no Pay-
sandu do Aririú, Cruz de Souza, Renner, 
Alvim Barbosa do Morro Do Céu, Nova 
Trento, Irmão Vidal da  Trindade, encer-
rando a carreira no Ipiranga De Barreiros.  
Seu Rene sempre tratou todos com respei-
to e de forma igual, hoje se recorda com 
grande alegria dos amigos que fez, quando 
jogou futebol. Jogar futebol era  diversão e 
também muita responsabilidade, seu Rene 
nos fala que hoje é um  homem realizado 
e que durante a sua vida só fez amizades e 
que hoje ele  acredita contabilizar um mi-
lhão de amigos.
Sempre deu apoio para seus filhos que 
fundaram em 12/02/1982 o Grêmio  Es-
portivo Aquaryus De Barreiros, pelo seu 
filho Luis Fernando Suenes,  José Paulo 
Santos, (Biquinha) e Vanildo Macedo, 
esse sonho começou a surgir  e foram 
Campeões Metropolitanos da segunda di-
visão da grande Florianópolis em  1989, 
esse time pela sua formação deu muito 
trabalho, nos campos do amador  na 
década de 80 e 90, tinha que suar muita 
a camisa para vencer esse grande time.  
Aquaryus sua tradição o deixou conhecido 
por todos que tinham paixão pelo futebol 
amador nessa década.

RENE SUENES
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A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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Nunca fui contra o socorro imediato 
a muitos brasileiros que vivem na mi-
séria. Recorro rapidamente à história 
para citar que meu partido foi quem 
iniciou uma série de programas sociais, 
consolidando os alicerces do Bolsa-
Família que ajuda tantos brasileiros atu-
almente. Mas nunca precisamos usar, de 
forma selvagem, esses programas como 
cabos eleitorais, o que seria uma ati-
tude indecente. Acreditamos acima de 
tudo que os benefícios que o governo 
cede às parcelas mais necessitadas da 
população devem ser um ponto de iní-
cio na evolução de cada família assis-
tida. Não podemos transformar milhões 

de brasileiros em reféns de programas 
sociais. Precisamos garantir educação, 
saúde, saneamento básico, segurança 
e emprego para que nossa sociedade 
cresça estruturada em um projeto de 
governo preocupado com a evolução de 
cada brasileiro que hoje se encontra na 
miséria. Precisamos resgatá-los de sua 
situação precária e não mantê-los lá, 
apenas para angariar mais votos.
Em outubro do ano passado, o senador 
Aécio Neves deu entrada com um pro-
jeto de lei que finalizava a cansativa dis-
cussão de quem seria o inventor do Bol-
sa-Família. O projeto previa que esse 
programa social se tornaria uma política 
de Estado, o que garantiria o Bolsa-
Família nos próximos governos, inde-
pendente de quem ocupasse a presidên-
cia. Mas em fevereiro deste ano, a base 
aliada do governo mobilizou-se no 
Congresso para atrasar a votação do no-
bre projeto. Pergunto: por qual motivo 
atrasaram a votação?  
Não é prudente enxergar apenas os mi-
lhões de votos dos brasileiros. Precisa-
mos enxergar os milhões de brasileiros 
e suas necessidades. E este cenário pre-
cisa mudar urgentemente. John Ken-
nedy, um dos maiores presidentes dos 
Estados Unidos, fez cada cidadão de 
seu país refletir ao proferir a frase “Não 

Brasileiro é mais
 que um voto!

pergunte o que seu país pode fazer por 
você. Pergunte o que você pode fazer 
por seu país”. Ao tornar os milhões de 
brasileiros necessitados em reféns do 
Bolsa-Família, anula-se a força de mi-
lhões de brasileiros que poderiam as-
cender socialmente e, vitoriosos, faze-
rem muito pelo Brasil. O brasileiro pode 
e deve fazer mais!
Sugestão de olho: Não podemos trans-
formar milhões de brasileiros em reféns 
de programas sociais. Precisamos res-
gatá-los de sua situação precária e não 
mantê-los lá, apenas para angariar mais 
votos.

Autor: Marco Tebaldi é deputado fe-
deral pelo PSDB de Santa Catarina. Foi 
prefeito de Joinville entre 2002 e 2008. 

É engenheiro sanitarista e ambiental, 
formado pela UFSC.

o sonho 
vai virar 

realidade!

A boa notícia para os moradores e 
veranistas da Palhoça, nas praias 
na Região Sul do Município e que 
a Prefeitura já deu inicio a tão so-
nhada obra para a implementação 
da rede de tratamento da Água na 
Região.
A população da Baixada do Ma-
ciambú pode comemorar, pois vão 
ter água de qualidade sim o mais 
breve possível.

● PALHOÇA

GERAL
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Cozinhas e Dormitórios

em até

1290,00R$ 

Sofá Planalto Almofadas Soltas 1,80m

1737,00R$ 

Sofá Garopaba 2,10m 
(assento retrátil e encosto articulado)

1348,00R$ 

Roupeiro 100%MDF 2 portas de 
correr c/ 1 espelho

a partir de


