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(48) 3015-7715
Rua Adhemar da Silva, 917 loja 03

 (Rua da Caixa Econômica Federal)
www.rrmoveiseambientes.com.br

*ROUPEIRO 2 PORTAS
DE CORRER

R$ 920,00 à vista (1 + 1)

6x de R$ 165,83
* disponível na cor branca

CONJUNTO DE JANTAR
6 CADEIRAS

R$ 2.990 à vista (1 + 1)

10x de R$ 324,00  

Sofás
Poltronas
Colchões

Dormitórios 
Cozinhas 
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RECEITAS DE FAMÍLIA

Buffet LivreBuffet LivreÉ BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC(48) 9620-8452 / 8447-5900

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Padaria

Silva

Aceitamos encomendas
 para festas.

3259-5339 8483-1607

NACIONAIS E IMPORTADOS

Polenta com salame, queijo e vinho 

 
Acompanhamentos
Salame, ou costelinha de porco frita, salada completa , queijo e vinho. 
 
Para finalizar deixe uma mensagem que você leva para a sua vida:
Trabalho, honestidade, educação, respeito e canja de galinha  
não faz mal a ninguém...

Nesta edição vamos saber qual é a  RECEITA DE FAMÌLIA do empresário  
josefense João Mondadori, ele também nos contou um pouco sobre a sua história:

Modo de preparo
Leve a água ao fogo.
Com a água fervida, coloque a 
farinha, aos poucos, mexendo sem-
pre para não embolotar.  
Deixe 40 minutos cozinhando.

Ingredientes:
2L de água fervida
800g de farinha de 
milho (fubá)
1 colher (sopa) de 
sal

O segredo da polenta é colocar um fio de óleo, deixar cozinhar até não sentir mais 
o cheiro do milho e mexer até soltar da panela. 
Em seguida, coloque a polenta sobre uma tábua de madeira ou semelhante e reserve.

João Mondadori, nasceu em São Joaquim, é 
Administrador e Optometrista,  
empresário em São José, tem 4 filhos:Thiago, 
Fernanda, Suzann, João e Dhiovanna. 
Religião: Acredita em Deus
Personalidade: Movido a Desafios
Comunidade: Apoia eventos beneficientes, 
esportes, esporte amandor e algumas  
entidades sem fins lucrativos.
História de vida: Voltou a estudar com 39 anos e se formou aos 46 em Optometria.
Três coisas importantes na sua vida: Família, Trabalho e Saúde. 
O que mais te motiva? O desafio de viver.
O que você gosta de fazer em seu tempo livre? 
Passear de moto e conhecer lugares... 
Quais seus planos para o Futuro? 
Continuar trabalhando e investindo na empresa enquanto a vida permitir.
Do que você tem saudade? Da juventude.
Quem não tem aquela receita tradicional de família? 
Qual é a sua?
Minha receita é:

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Expediente
Impressão: Diário Catarinense
Edição nº 48- 16 Páginas - Impresso 24/08/2015

Arte Anúncios
GoArt Criação

Redação e Diagramação

S Ã O J O S ÉS Ã O J O S É
ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748
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SÃO JOSÉ

www.promovercreditos.com.br

Servidor Público, Aposentado e Pensionista.
Empréstimos

(48) 3037 0600

Rua Dinarte Domingues, 543 - Loja 13
Centro Comercial Jardim Continental - Kobrasol - SJ

(Atrás do McDonald's ao lado do centro comercial campinas)

Empréstimo Consignado
Cartão de Crédito Consignado
Consórcio
Empréstimo Pessoal
   - Garantia de Imóvel
   - Débito em Conta

Definada a data da 
entrega do Parque 

Linear Lisboa
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Nova obra de  
Educação é entregue 
para a comunidade 

do L. José Nitro

O Centro de Educação 
Infantil (CEI) Antônio 
de Quadros foi ampli-
ado e reformado para 
atender às necessidades 
da comunidade escolar. 
A cerimônia de inau-
guração foi realizada 
na noite de quinta-feira 
(20), com a presença 
dos pais, servidores e 
autoridades municipais.
Com a conclusão da 
obra, o CEI passa a con-
tar com espaços ade-

quados, pensados para 
receber 145 crianças 
em período integral. 
A unidade foi criada 
em 1998 pela associa-
ção de moradores do 
bairro por intermédio 
do então presidente da 
entidade, o senhor An-
tônio de Quadros. A 
partir do ano 2000, pas-
sou a fazer parte da rede 
Municipal e, em 2013, 
recebeu o nome de seu 
fundador.

Uma cerimônia marcou a entrega das obras de reforma e
ampliação do CEI Antônio de Quadros para a comunidade

Anteprojeto de  
revitalização da 

Praia do Guararema 
foi apresentado

A Prefeitura de São José 
apresentou, na noite do 
dia (11), o anteprojeto de 
revitalização da Praia do 
Guararema para os mora-
dores do bairro Ponta de 
Baixo. Reunida no salão 
de festas da Igreja Nossa 
Senhora dos Navegantes, 
a comunidade conheceu as 
mudanças que a iniciativa 
trará para a região e pode 
contribuir com sugestões 
e críticas para melhorar a 
proposta da equipe técnica 
da Secretaria Executiva de 
Projetos Especiais.

A prefeita Adeliana Dal 
Pont participou da re-
união, pois acredita que o 
diálogo é o melhor cami-
nho para que a obra atenda 
as necessidades da comu-
nidade. “Queremos ouvir 
a sociedade e decidir os 
pontos do projeto. Tra-
balhando juntos vamos 
conseguir devolver para 
a cidade este belo cartão 
postal que estava esqueci-
do”, assinalou. Adeliana . 
 O vice-prefeito, José Na-
tal Pereira, também par-
ticipou do encontro.

A presidente da Associação de Moradoeres, Rosana
Machado, recordou que a revitalização é um sonho antigo
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Na  solenidade de pos-
sse  da nova diretoria E-
xecutiva e Conselho Fis-
cal Gestão 2015/2017 da 
AMPREL (Associação 
de Moradores do Parque 
Residencial Lisboa),  a 
prefeita Adeliana Dal 

Pont  e o vice prefeito 
José Natal assumiram o 
compromisso da entrega 
do PARQUE LINEAR 
LISBOA, no dia de Nossa 
Senhora Aparecida, 12 de 
outubro.

Os moradores lotaram  a solenidade de posse da nova 
diretoria Executiva e Conselho Fiscal Gestão 2015/2017 da 
AMPREL
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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

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

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

3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

Rua Ver. Arthur mariano, 678
Forquilhinhas - São José - SC

Peças e Of icinas Multimarcas

O projeto do Hospital Oncológico 
Pediatrico  de SJ teve avanços

Foi encaminhada a licença 
ambiental e o Projeto 3D 
ficou pronto:
Após dois anos foram 
protocolados os projetos 
arquitetônicos a secretaria 
da SUSP encaminhou o 
projeto para a secretaria 
do meio ambiente e nessa 
data a FHOPSC protoco-
lou, no dia 16/07/2015, 
sob número: 016385 e 
16386/2015, o requeri-
mento de licença ambien-
tal prévia (LAP) para dar 
prosseguimento a aprova-
ção do projeto arquitetôni-
Assim caminhamos firmes para realização de nosso 
 projeto. Ademir Jorge Silveira.

co do hospital e casa de 
apoio.
Após seis anos de muita 
luta a procura de parceiros 
que acreditassem que esse 
projeto seria possível, 
chegou o grande dia em 
que recebemos das mãos 
do arquiteto Ângelo Fe-
drigo os projetos do hos-
pital e casa de apoio em 
3D e com alta resolução, 
sendo imagens internas e 
externas para serem usa-
dos para fins de divulga-
ção perante sociedade.  
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O Presidente do PDT  
Fernando Anselmo, afir-
ma que partido vai ter 
candidatura a prefeito 
ou a vice, até o momento 
nenhuma sigla procurou 
o partido, hoje o candi-
dato do partido a prefeito 
é Fernando Anselmo, 
mais estamos abertos a 

novos nomes, desde que 
haja um consenso entre 
os filiados do partido, e 
que este esteja a frente 
dos  projetos que sejam o 
melhor para o município. 
 
O PDT vai estar onde 
estiver o melhor projeto 
para São José.

O momento do PDT

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-SC
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A Fundação do Meio Ambiente de 
São José esta simplificando o  

atendimento para as  
pequenas empresas

O Superintendente da 
Fundação Municipal do 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, 
Moacir da Silva, disse que 
a Fundação esta abrindo 
cada vez mais as portas 
para as pequenas empre-
sas que precisam ser licen-
ciadas. Muitas empresas 
tinham receio da fundação 
como se fosse um órgão de 
polícia.
Buscamos o entendi-
mento dos empresários, 
do por que licenciar, pois 
licenciar traz benefícios 
para as empresas, esta-
mos tentando trazer o 
empreendedor a fundação 
para desmistificar(perder 

medo) e para que ele possa 
ter o auxílio técnico, para a 
sua regularização.
Algumas empresas já ti-
veram os procedimentos 
simplificados. Ex: ofici-
nas, serralherias e mer-
cados.Tivemos procedi-
mentos dentro da lei que 
já foram simplificados,  
executando o que a le-
gislação permite, com isso 
melhorou a capacidade do 
acompanhamento do que se 
tem licenciado. Nos últimos 
dois meses houve um acrés-
cimo de 30 a 40 % a mais do 
que se tinha.
Quanto mais simples for o 
processo da empresa, sendo 
de menor porte, desde que 

exista pouco potencial po-
luidor, tem se tornado mais 
simples o licenciamento.
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O empresário e admi-
nistrador Hélio Gon-
çalves, coloca seu 
nome a disposição para 
concorrer a prefeitura 
de São José - SC, com 
o apoio de empresários 

do ramo atacadista e da 
construção civil, busca 
ser a opção de mudança 
no município. Hélio 
quer ser o candidato da 
família josefense.
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UNIDADE KOBRASOLUm estudo eficaz
independente para

o seu filho!

VENHA PARA O  KUMON E TENHA 
SUCESSO COMO A LAURA E O MATHEUS!

CANSOU DE FICAR A PÉ?

USE O CONSÓRCIO
PARA TER SEU CARRO ZERINHO

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

por mês
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Acupuntura
Massoterapia
Cromoterapia
Geoterapia
Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

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

www.energizar.yolasite.com

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

Campinas  - SJ

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

SÃO JOSÉ

São José inaugura 
o primeiro Jardim 
Botânico de Santa 

Catarina

Durante a cerimônia, a banda da Polícia Militar de
Santa Catarina tocou o hino de São José em homenagem
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A manhã do dia (14) foi es-
pecial para a cidade de São 
José. Com 160 mil m² de 
mata atlântica preservada, 
o primeiro Jardim Botânico 
de Santa Catarina foi oficial-
mente inaugurado no bairro 
Potecas. Reconhecido pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
e integrante do Sistema Na-
cional de Jardins Botânicos 
(SNJB), o equipamento é um 
importante instrumento de 
estudo e preservação de espé-
cies nativas da flora brasileira. 
A iniciativa privada foi a re-
sponsável pela construção do 
espaço, que, junto com a área, 

foi doado ao Município.
O Jardim Botânico tem uma 
área central onde abriga: a 
sede administrativa, anfite-
atro para eventos de educação 
ambiental, trilhas ecológi-
cas, estufa com vegetação 
nativa e um herbário, uma 
coleção científica composta 
por amostra de plantas secas, 
semelhante a um museu de 
espécies. Agora, São José está 
entre as 25 cidades brasilei-
ras que podem utilizar este 
equipamento oficial para pes-
quisar, recuperar e proteger o 
patrimônio florestal.

Denis Barleze, começou  
no Jiu Jitsu por esporte, e 
por apoio e incentivo do 
mestre Alexandre Teixeira 
Araújo, entrou em rota de 
colisão nos campeona-

Denis Barleze vence 
o Sul Brasileiro de 

Jiu Jitsu
tos de Jiu Jitsu no final de 
2007 por Santa Catarina. 
E em 2008 se consagrou 
vice-campeão Sul Ameri-
cano de Estreantes CBJJ 
confederação Brasileira de 
Jiu Jitsu, desde então vem 
colecionando vários títulos 
e vitórias. O ultimo foi no 
dia 01 de Agosto onde con-
segui ganhar 2 lutas durís-
simas e assim se consagrou 
Campeão Sul Brasileiro de 
Jiu Jitsu CBJJ confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu 2015, 
Categoria Master Super 
Pesado Faixa Roxa.
Denis Barleze treina prati-
camente todos os dias. O 
atleta atualmente reside em 
São José-SC.

Banda Marcial Maria Luiza de Melo 
recebe novos instrumentos 

 musicais
A banda é composta por 58 es-
tudantes do Colégio Municipal 
Maria Luiza de Melo e, no úl-
timo ano, foi reformulada com 
o objetivo de ensinar música e 
se apresentar em eventos den-
tro e fora da unidade escolar.
No início deste ano, houve a 
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São José ganha  
novas academias ao 

ar livre para a  
prática esportiva

Outras áreas de lazer es-
tão sendo construídas e 
revitalizadas na cidade 
A academia ao ar livre é uma 
ótima opção para quem quer 
começar a fazer atividade 
física, principalmente na ter-
ceira idade. Em São José, a 
Se-cretaria de Infraestrutura 
está instalando mais quatro 
unidades: na Rua Eugênio 
Raulino Koerich (Kobrasol); 
no Loteamento Mello (Forqui-
lhinha); no Loteamento Terra 
Firme (Forquilhas) e no Roça-
do. Os locais foram escolhidos 
de acordo com a disponibili-
dade do terreno e a demanda 
apresentada pelos moradores.
Os equipamentos instalados 
são variados e escolhidos para 

movimentos de alongamento 
e exercícios físicos, como os 
simuladores de caminha, es-
qui e cavalgada e o supres-
sor de pernas. O investimento 
é todo feito com recursos 
próprios.
Os aparelhos são indicados 
para todas as idades e, em 
cada um, há uma placa com 
orientação sobre os movimen-
tos corretos. Além da queima 
de calorias, os equipamentos 
podem ajudar no fortaleci-
mento dos músculos e ativa-
ção das articulações. “É um 
local bom para quem deseja 
fazer exercícios rápidos, por 
exemplo, entre caminhadas 
pela região”, afirma o secre-
tário municipal de Infraestru-
tura, José Natal Pereira
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renovação do naipe de sopro 
e, no último dia 20 de agosto, a 
Banda Marcial recebeu novos 
instrumentos de percussão, 
entre eles cinco bumbos com 
diferentes polegadas, cinco 
caixas tenor e um quinton.

Vendo casa na 
Praia do Sonho

2 dorm, parede dupla, madeira 
de Angelim,  contrato de 

compra e venda.
R$ 95.000,00

Aceito carro no negócio.
Contato (48) 8490-0621



Acesse nosso site www.comunidadesc.com.br

7/jornalcomunidadesantacatarina

SÃO JOSÉ

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

O Projeto Verdeperto, de-
senvolvido pela Escola Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
de São José, foi um dos gan-
hadores do 13º Prêmio Insti-
tuto Guga Kuerten – IGK. 
A premiação é destinada a 
organizações e pessoas que 
desenvolvam ou divulguem 
ações sociais envolvendo 
crianças, adolescentes ou 
pessoas com deficiência em 
Santa Catarina.
O evento foi realizado na 
noite de 16 de agosto e reu-
niu cerca de 900 pessoas no 
teatro do Centro Integrado 
de Cultura (CIC) em Flori-
anópolis. A cerimônia an-
tecipou as comemorações 
dos 15 anos do Instituto, 
criado no dia 17 de agosto 
de 2000, e contou com apre-
sentações das APAEs, do 
Grupo de Dança IGKDance, 
finalizando com um show 
da cantora Ivete Sangalo. 
Para a diretora da Escola 
Municipal do Meio Am-

Prêmio Expressão de 
Ecologia

A premiação busca divulgar 
e incentivar ações ambien-
tais na região Sul do país 
O projeto Verdeperto, de-
senvolvido pela Escola 
Municipal do Meio Am-
biente de São José, rece-
beu o Troféu Onda Verde 
do Prêmio Expressão de 
Ecologia. A premiação foi 
criada em 1993 pela Edi-
tora Expressão com o ob-
jetivo de divulgar as ações 
ambientais de empresas da 
região Sul do Brasil, além 
de incentivar projetos com 
esta temática. Em sua 22ª 
edição, o prêmio conta 
com o reconhecimento do 
Ministério do Meio Ambi-
ente.
O evento foi realizado no 
último dia 14 de agosto na 
sede da FIESC (Federação 
das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina) em Flori-
anópolis. A secretária Méri 
Hang destacou que o prê-
mio representa uma con-
quista para o meio ambiente 
e para a Instituição Munici-
pal, uma vez que as ações 
desenvolvidas permitem 

que o aluno reconheça seu 
papel como cidadão em 
sua comunidade. “Estimu-
lar hábitos de cooperação, 
respeito e responsabilidade 
na convivência com o meio 
ambiente, garante a melho-
ria da qualidade de vida no 
bairro e no município”, as-
sinala Méri.

Formatura de mais 
60 acadêmicos da 
USJ e anúncio da 

nova sede

Projeto educacional 
de SJ é premiado 

pelo Instituto  
Guga Kuerten

biente, Cinthya Persike, a 
premiação é um estimulo 
para que a escola continue  
trabalhando com a comu-
nidade que está sendo be-
neficiada diretamente pelas 
ações promovidas pelo Pro-
jeto Verdeperto, adquirindo 
conhecimento, competên-
cias e habilidades.

Diretora CinthyaPersike(esq), 
Professora Simone Defreyn.
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No sábado (15), cerca de 60 
acadêmicos do Centro Uni-
versitário Municipal de São 
José (USJ) colaram grau 
em Administração, Ciências 
Contábeis e Pedagogia. Eles 
se juntam aos outros 688 
egressos que já passaram 
pelos bancos da instituição 
nesses 10 anos de funda-
ção. Atualmente, com mais 
de 1,3 mil acadêmicos dis-
tribuídos em cinco cursos de 
graduação e dois cursos de 
pós-graduação, a instituição 
ganhará em breve uma sede 
própria no bairro Bela Vista.

Durante a solenidade, a re-
itora Elisiani Noronha re-
cordou que, de acordo com 
o IBGE (2014), somente um 
de cada sete brasileiros con-
segue concluir o Ensino Su-
perior. Isto representa 15,2% 
da população na faixa etária 
de 25 a 34 anos. “O USJ 
foi criado com o objetivo 
de diminuir esta estatística 
no município de São José. 
Tanto que 70 % das vagas 
são destinadas aos muníci-
pes que cursaram o ensino 
fundamental e médio em 
escolas públicas daqui”, re-
forçou.

A diretora da Escola do Meio 
Ambiente, Cinthya Persike 
(esq), e a secretária de Edu-
cação, Méri Hang, recebem o 
Troféu Onda Verde do repre-
sentante do ICMBio, Ricardo 
Castelli Vieira
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Quando o artista e fotó-
grafo neozelandês Henry 
Hargreaves ouviu um 
médico dizer que refri-
gerantes são “o cigarro da 
nova geração”, ele quis 
encontrar uma maneira de 
representar o risco de ma-
neira visual.
Cientistas acreditam que 
o açúcar contido nessas 
bebidas é um dos maio-
res causadores de doen-
ças como a obesidade, a 
diabetes e os distúrbios 
cardíacos. Um estudo rea-
lizado ao longo de 22 anos 
por especialistas da Uni-
versidade Harvard, nos 
Estados Unidos, revelou 
que apenas uma lata de 
refrigerante por dia pode 
aumentar o risco de um 
ataque cardíaco em 20%.
“Vi que outro fotógrafo fez 
uma série de imagens co-
locando a bebida ao lado 
de um monte de açúcar, 
mas achei que deveria ter 
uma maneira mais impac-
tante de passar o recado”, 
conta Hargreaves.

Ele decidiu mostrar o 
que acontece depois que 
a água presente no re 
frigerante e em energéticos 
se evapora. Após ferver a 
bebida, ele pegou o con-
teúdo restante – uma mis-
tura de açúcar, corantes e 
outros subprodutos – e o 
aplicou em uma forma de 
pirulito feita de silicone.
Para Hargreaves, re 
frigerantes são doces dis-
farçados de bebidas
“Acho que o pirulito é a 
forma perfeita porque, 
para mim, é isso o que um 
refrigerante é: um tipo de 
doce disfarçado como be-

Artista ferve refrigerantes e faz  
pirulitos para mostrar teor de açúcar

bida”, conta.
Outro fato interessante é 
de que ao colocar os piru-
litos em contato com água, 
ele rapidamente se tornava 
uma bebida novamente.
Hargreaves conta que o 
pirulito de Coca-Cola é 
estranho ‘com uma textura 
quase como lava’
Hargreaves conta que não 
é muito fã de refrigerantes, 
tendo deixado de consumi-
los na adolescência. Mas 
ao provar seus pirulitos, 
sentiu que se tratavam de 
versões super açucaradas 
das bebidas.
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Fonte:Agencia Brasil
Av. Brigadeiro da Silva Paes, 85 - Loja. 05 - Campinas - São José - SC 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

Ambiente aconchegante, cardápio pra lá de especial. A Vó Linda está 
de portas abertas para proporcionar a você momentos deliciosos. As 
receitas da vovó são preparadas com ingredientes frescos, de forma 

artesanal e trazem todo o charme da culinária local. Venha conhecer 
nosso espaço e se render aos sabores da vó linda!

/volinda

@cafevolinda

3015-781048

cafevolinda@gmail.com

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!
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GERAL

Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

Nanossatélite lançado pela agência 
espacial Japonesa teve participação 

de estudantes Catarinenses

O primeiro nanossatélite 
do Sistema Espacial para 
Pesquisas com Nanossaté-
lites, da Agência Espacial 
Brasileira, em parceria com 
universidades, foi lançado 
dia 19 pela agência japone-
sa, às 8h50, e está a caminho 
da Estação Espacial Interna-
cional, em órbita a uma dis-
tância de 330 a 430 quilô-
metros da Terra.
O satélite de pequeno porte 
está a bordo da cápsula 
japonesa HTV5, que leva 
também suprimentos e ma-
teriais de pesquisa para o 
laboratório espacial. A pre-
visão é que a cápsula seja 
acoplada à estação na NO  

dia 24, quando as duas esti-
verem com as órbitas ajusta-
das.
O nanossatélite estará em 
órbita da Terra no final 
de setembro ou início de 
outubro. O estudante de 
engenharia aeroespacial da 
Universidade de Brasília 
(UnB) Brenno Popov, um 
dos jovens que ajudaram a 
criar e a montar o artefato, 
disse que o desafio é provar 
a capacidade dos pequenos 
satélites na transmissão de 
dados.
O objetivo é que o pequeno 
satélite seja capaz de rece-
ber e devolver mensagens 
que podem ser baixadas de 

qualquer lugar do planeta. 
“Após 30 minutos do lança-
mento no espaço, o sistema 
será ligado, e as antenas, lib-
eradas, deixando o satélite 
pronto para receber comu-
nicações da Terra”, explica 
Popov.
A agência brasileira investiu 
R$ 800 mil no nanossatélite. 
“Como é um satélite univer-
sitário, que os estudantes 
ajudaram a desenvolver, 
não há certeza de que vai 
funcionar. Mas, por ser uma 
plataforma barata, de fácil 
manuseio, se der problema, 
a perda é pequena”, expli-
cou o estudante.
Além de alunos dos cursos 
de engenharia aeroespacial 
e de engenharia elétrica da 
UnB, participaram do pro-
jeto estudantes das univer-
sidades federais de Santa 
Catarina, do ABC, de Minas 
Gerais e do Instituto Federal 
Fluminense e das universi-
dades de Vigo, na Espanha, 
Morehead State California e 
State Polytechnic, nos Esta-
dos Unidos, e Sapienza Uni-
versità di Roma, na Itália.
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Fonte:Agencia Brasil Fonte:Agencia Brasil

Cachorro pode comer comida  
de Gato?

Você já ofereceu 
comida de gato para 
o seu cachorro?  
Se a resposta for “sim”, 
fique atento: segundo os 
médicos veterinários, é 
comum os cães começa-
rem a se interessar pela 
ração dos bichanos pela 
maior variedade de sab-
ores, mas fazer este tipo 
de troca não é nada bom 
para a saúde dos pets.
“Os produtos alimentí-
cios feitos para gatos 
têm mais gordura em sua 
composição, o que pode 
causar uma sobrecarga 
no sistema digestivo dos 
cães”, comenta Yolanda 
Eisenbach, médica veter-
inária especializada em 
patologia clínica do Hos-
pital Veterinário Pron-
tovet.
Ela explica que os ca 
chorros que comem ração 
de gato também tendem a  
ganhar peso rapidamente 
e, se a oferta for exage-
rada, o animal pode ficar 

obeso e aumentar suas 
chances de ter doen-
ças como diabete e pro-
blemas cardiovasculares.
O alerta serve para todos 
os tipos de “comidinhas” 
vendidas especialmente 
para os bichanos, co-
morações secas, mistu-
ras pastosas e petiscos. 
“Cada produto é feito 
para atender às neces-
sidades nutricionais de 
cada espécie. As rações 
de cachorro, por exem-
plo, têm uma série de nu-
trientes adequados para 
animais que são ativos. 
Como os gatos são mais 

sedentários, a ração do 
cão pode render casos de 
convulsão e até doenças 
neurológicas”, alerta De-
nise de Oliveira, médica 
veterinária do Hospital 
Veterinário Clinivet.
No caso dos cachorros, a 
dica, segundo Denise, é 
escolher a ração de ma-
neira que ela seja atrativa 
para o pet. “Tente variar 
os sabores, identificar o 
que seu cão gosta e pro-
curar por marcas que ofe-
reçam rações mais pala-
táveis”, recomenda.
 
Fonte:Gazetadopovo
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SÃO JOSÉ

Schmitt
 baffona@hotmail.com
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3258 - 06063258 - 0606(48)(48)

Películas 
Arquitetônicas 
e Automotivas

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

Barreiros - São José-SC

www.casadaspeliculas.com.br

3357-1588
Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

Os moradores da rua Vila Real 
não aguentam mais esperar...

Vergonha na rua Vila 
Real no Loteamento 
Lisboa. Quem pas-
sar por ali só tem uma 
opção chacoalhar bas-
tante e arrebentar com 
os veículos que pas-
sam por ali. E O PIOR 
É QUE A RUA ESTÁ 
TÃO FEIA QUE A 
MAIORIA DAS CA-
SAS DESTA RUA 
ESTÃO A VENDA. 
A SITUAÇÃO AIN-
DA PIORA POIS O 
ÔNIBUS DONA ZE-
NAIDE TEM SUA 
ROTA QUE PASSA 
NESTA RUA. VER-
GONHA...
Chacoalhar é o que 
resta...

O drama dos pais do  
CEI interditado

Obra inacabada

Prestem atenção nas fotos, este é o CEI, 
LOS ANGELES, depois de mais um mês 
em obras que foi orçada em 67mil reais 
e ainda vejam que coisa interessante es-
queceram de fazer uma calçada em frente 
ao CEI, não sabemos se faltou dinheiro 
ou se faltou semancol?Quanto as profis-
sionais que trabalham  no CEI, não temos 
o que reclamar, mas esta estrutura mal  
arrumada, faz favor...

Após reunião com os 
pais das crianças do CEI 
LISBOA a senhora pre-
feita pede paciência aos 
pais para reformar um 
“CEI NOVO”, que esta 
caindo o teto e paredes, 
isto no período de um 
mês. Se os pais que tra-
balham terão que tirar 
seu filhos do CEI, para 
segurança dos peque-
nos, quem vai garantir 
o emprego destes pais e 

mães
Foi necessário a De-
fesa Civil e o Minis-
tério Público, mostrar 
a Secretaria da Edu-

cação não enxergou... 
É um absurdo com a 
nossa educação su-
cateada desde seus pri-
meiros degraus.
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(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
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wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online

 Mais que serviços... 
Soluções!

3246-8317 48 

Madeireira
Brisa do Mar

3269-1109 I 3369-101848
Rua Vereador Arthur Mariano, 1900 - Forquilhinhas - São José - SC

admbrisadomar@gmail.comwww.madeireirabrisadomar.com

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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ESPORTE 

Duas gerações e uma 
paixão: O Futebol

ALDOINO NATALÍ-
CIO ANDRADE, 
nasceu em Apiúna em 
25/12/1943 hoje com 
72 anos e com grande 
memória nos fala que 
começou a jogar no 
Asa Branca F.C. de 
Apiúna em 1958, Es-
trela Azul em 1964, 
Nos meados de 1965 
no Juventus de Rio Do 
Sul e no Grêmio Gra-
vatiense De Gravatal, 

da liga de Tubarão e 
Rio Do Sul. Veio jogar 
no América e foi treinar 
no Paula Ramos com 
Cola, Amir Bentinho, 
Valmir Nunes e no Avai 
na época de Cavalazzi e 
Rogerio Maluco. Voltou 
jogar no América e foi 
jogar no independente 
time dos Dissidentes 
do América e Saldanha 
da gama, onde encer-
rou sua carreira no 

futebol. Lembra muito 
de seus amigos Lucio, 
Huguinho Ricci, Lala, 
Carlinhos Ricci, Cola, 
Amir, Anisio, Dauri, 
Valdir, Memésio, Mar-
nei, Ademar, Amilton, 
Valmir chaves e Tes-
ourinha. Aldoino são 
esses momentos ricos 
que serão sempre lem-
brados por nós. Pessoa 
honesta, simples e de 
voz mansa, e de sorriso 

A amizade e o carinho 
entre pai e filho sem-
pre falaram mais alto, 
e que nas próximas 
gerações também cul-
tivem a mesma paixão.

Adelmo Moreira (Bugiu) Valdir De Oliveira 

Adelmo conhecido como 
Bugiu nasceu em Barreiros 
em 08/02/1944 hoje com 71 
anos bem vividos, começou 
a jogar no Figueirense em 
1964 como zagueiro e logo 
após veio para o Saldanha 
Da Gama onde jogou por 
muito tempo, e foi quatro 
vezes campeão pela liga 
de São José, Copa Arizona 
e Citadino De Florianópo-
lis, na década de 70 e 80. 
Bugiu foi um zagueiro 
mais de choque, de trom-
bada, sabia usar a força jo-
gava com pegada, era bom 
cabeceador e tinha o tempo 
da bola. Jogando também 
no Guarani De Blumenau, 
Tiradentes De Tijucas, 
América De Barreiros, 
Independente De Santo  
Amaro.
Sou um cara realizado fiz 

Valdir De Oliveira 
nasceu em Coqueiros 
em 20/06/1938, hoje 
com 77 anos, casado 
com Teresa Santiago 
De oliveira começou a 
jogar no Atlantida no 
Estreito do morro da 
Igreja De Fátima em 
1956 de zagueiro, indo 
logo ápós
para o Atlântico do bair-
ro do Jardim Atlântico e 
foi para o Saldanha Da
Gama, onde foi se efeti-
var no América De Bar-
reiros, jogando quatro 
anos no primeiro time, 
encerrou sua carreira 
precoce com 25 anos 
com uma grande con-
tusão na virilha. Sau-

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

muitos ami-
gos no fute-
bol e fora 
dele já emo-
cionado fala 
de alguns 
amigos que 
jogou como 
M a r i n h o , 
Ademir, Ju-
randir, Naza-

reno, Marquinhos, Almir, 
Iedo, Edson, Nabal, Cola, 
Hugo pequeno, Magal, 
Jardim, Kido, Saro en-
tre outros. Bugiu foi um 
grande beque, desses que 
tanto podiam desfazer 
ataque adversário com uma 
jogada com raça ou com um 
chutão para qualquer lugar 
(“para o mato”, como se 
dizia na gíria do futebol”).
Personalidade forte e de um 

coração grande, Agradeço a 
todos que de uma forma ou 
outra também me ajudaram 
a construir minha história. 
Bugiu apresentava futebol 
simples, sem firulas, mas 
extremamente eficiente, 
uma pessoa carismática, 
amiga, sincera, humilde 
desejamos de coração que
continue com suas risadas 
e sempre que chega num 
local e preenche com sua
presença.

dosista lem-
bra de alguns 
amigos que 
fez no fute-
bol entre eles, 
Vico, Te-
sourinha, Ar-
jalon, Estan-
islau, Nilton, 

Teco,Alfredo,Valmor e 
Elio Schoroeder, Dauri, 
Baltazar, fez muitos 
amigos dentro do fute-
bol e fora dele. VAL-
DIR grande amigo, uma 
pessoa família, sempre 
honesta, pessoa alegre, 
otimista e guerreira. 
Impunha-se também 
pela sua personalidade 
e seriedade durante as 

partidas. Como amigo, 
transmitia aos
demais jogadores garra 
e espírito de coletivi-
dade, características 
que marcaram a sua 
carreira. Saiba que na 
arquibancada da vida, 
estarei sempre
torcendo por você...
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espontâneo, uma marca 
de boas atitudes para 
todos nós.
MAURICIO DE AN-
DRADE Nasceu 
em Barreiros em 
17/03/1966 hoje com 
49 anos começou a 
jogar no América De 
Barreiros mesmo time 
de seu pai Aldoino, foi 
convidado na época do 
Belini a jogar no Ju-
venil do Figueirense 

jogou no campo do 
Bigua e venceram por 
2 a 1, e nesse mesmo 
horário era o jogo do 
América, seu time do 
infância e o coração 
falou mais alto, um 
Americano sempre 
Americano. Jogou em 
todas as categorias do 
América De Barreiros 
e acabou jogando no 
Expressinho desse 
mesmo time, encer-

rando sua carreira. Fala 
com muita saudades do 
Jaiminho, neguinho, 
kri cebolão, carioca, 
Jackson, Renato, Mar-
lon entre outros. Mel-
hores lembranças com 
o meu pai são ligadas 
ao futebol, em campos 
de várzea e nos incon-
táveis jogos que vimos 
juntos, na arquibanca-
da do futebol Amador e 
Profissional.. Essa coi-
sa do time é algo que 
me aproxima do meu 
pai”.

LUIZA POSSI

AdemilAr. PrA Ter mAis dA vidA.

ComPrA, ConsTrução, reformA ou APosenTAdoriA imobiliáriA.

48 3029-3800Unidade de Negócio ACesse AdemilAr.Com.br e ConheçA hisTóriAs reAis de quem já Tem mAis dA vidA.
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TREINAMENTO   

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Faça a diferença
Muito comum escutar-
mos das pessoas em ent-
revistas de emprego que 
a empresa isso, a empresa 
aquilo, mas é importante 
refletir a cerca do seu pa-
pel como pessoa e profis-
sional, pois ambos não se 
desassociam, somos úni-
cos em todos os aspectos 
e nosso comportamento 
tende a ser o reflexo em 
qualquer área de nossas 
vidas.
Para fazer a diferença seja 
em qualquer cargo, pre-
cisa começar por você, o 
primeiro passo para uma 
boa mudança e conhecer-
se a si mesmo, suas quali-
dades, seus pontos de 
melhoria, mas especial-
mente sua auto-estima, 
amar-se mesmo com uns 
quilinhos a mais, mesmos 

com nossas diferenças, 
olhar-se no espelho e ter 
orgulho do que você enx-
erga, saber que é único 
entre milhões de pessoas, 
que ninguém tem a sua 
digital, ela é só sua.
Segundo passo é bom 
balanço de sua vida, 
como realizo minhas me-
tas, vou até o fim, ou tudo 
fica pela metade, consigo 
finalizar aquele curso, 
consigo entregar nos pra-
zos aquele relatório, uso 
de procrastinação sem-
pre? como dou andamen-
to ao que quero? escrevo 
e planejo minha carreira, 
meu dia, minha semana? 
detalho em uma folha de 
papel o que sei que tenho 
de aprender e melhorar, 
em termos de competên-
cias ou deixo a vida me 

levar?
Com as pessoas costumo 
ajudar o meu colega? 
costumo ajudar minha 
família? costumo a aju-
dar o outro sem ao menos 
conhecê-lo por meio de 
um trabalho voluntário, 
só pelo prazer de ajudar? 
Tudo que realmente que-
remos seja em nossa vida 
pessoal ou seja no trab-
alho, depende única e ex-
clusivamente só de você, 
posso naquilo que me for-
taleço, ou seja, posso na-
quilo que acredito, nossa 
vida é cercada de resulta-
dos, mas lembre-se só há 
resultado se tiver ações, 
sentar e esperar não vai 
trazer nenhuma mudança, 
comece hoje, pesquise 
aquele curso de excell que 
a tanto você sabe que pre-

cisa fazer, pois é Auxiliar 
Financeiro e sempre tem 

Aqui é especial
Traga seu carnê 

Koerich ou cartão 
e conquiste até 

%

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

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

3357-279248

Lentes Blue Life
Lentes Active 1
Lentes Active 2
Lentes Transitions
Armação Mondadori a partir de

R$ 299,00
R$ 399,00
R$ 499,00
R$ 599,00
R$ 149,00

Pagamos a consulta do seu oculista
no limite máximo de R$ 100,00 na compra de seu óculos

idosos e deficientes buscamos em seu domicílio(disponibilidade 250 consultas)

Crediário Próprio

Segunda a Sexta
das 09h as 19h

Sábado
das 09h as 16h
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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

dificuldades com suas 
planilhas, leia mais, pois 

sabe que seus e-mails 
precisam ser melhorados 
em termos de competên-
cia redacional, levante-se 
cedo e vá caminhar, passe 
mais tempo de lazer com 
sua família, mas passe 
presente não só seu corpo 
mas em seus sentimen-
tos e emoções, viva, a fi-
nal eu não conheço nada 
melhor na vida do que a 
própria VIDA.

 
ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca - São José/Vara da Infância e da Juventude e Anexos
Rua Domingos André Zanini, 380, Proximidades do Shopping Itaguaçú, Barreiros - CEP 
88117-200, Fone:48,
São José-SC - E-mail: saojose.infancia@tjsc.jus.br
Juiz de Direito:Ana Cristina Borba Alves
Chefe de Cartório:Ivoni Leal Schaefer

EDITAL DE INTERDIÇÃO - Art.1184, do CPC - PRAZO DE EDITAL: 10 DIAS
Interdição nº0308217-30.2014.8.24.0064
Requerente: NÉDIO GONZAGA DE SOUZA
Requerido:NAZARENO JOSÉ DE SOUZA

Interdito(a)(s):Nazareno José de Souza, residente na Dona Carola, 514, Serraria - CEP 
88115-150, São José-SC.
Doença Mental Diagnosticada: CID 10 F 20. Data da Sentença: 17/03/2015. Curador(a) 
Nomeado(a): Nédio Gonzaga de Souza. Por intermédio do presente, o que virem ou dele 
conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente 
os autos do processo epigrafo, até sentença final, sendo decretada a medida postulada, con-
forme transcrito na parte suoerior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a), o (a) qual, aceit-
ando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para que 
de costume e publicado 3 vez(es), com intervalo de 10 dias na forma da lei.
São José(SC), 10 de agosto de 2015.
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                    dicadapersonal@gmail.com
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Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

3035-5092 / 3035-3850 3035-5092 / 3035-3850 

C L Í N I C A  O D O N T O L Ó G I C AC L I N I C A  O D O N T O L O G I C A

Rua castro Alves, 251 - Esquina com Victor Meirelles
Campinas - São José - SC - cleandent@live.com

Prezados leitores,
Hoje quero apresentar um artigo muito especial que trata da nossa saúde, 
sobre um programa de pensar magro e saudável.
Minha amiga e palestrante especialista no assunto, Rebecca Domitilla está 
nos brindando com este maravilhoso artigo, boa leitura....

O Programa EmagreS-
er + é resultado de um 
trabalho multidisci-
plinar desenvolvido 
por especialistas cog-
nitivo-comportamen-
tais, profissionais da
nutrição, educação físi-
ca e terapias alternativas 
para resolver problemas
recorrentes relaciona-
dos ao emagrecimen-
to e manutenção de 
peso. Acompanha-se
frequentemente di-
versas tentativas frus-
tradas de resolver 
o ciclo vicioso do
emagrecimento, mas 
sem sucesso. Mesmo 
com acompanhamento 
médico, nutricional
e físico, as pessoas 
continuam a apre-
sentar dificuldades 
em manter o novo
comportamento ali-
mentar. O que se ob-

serva é que grande 
parte dos programas
de emagrecimento en-
sinam apenas “o que” 
comer, mas não ensi-
nam “como” comer
de forma adequada, in-
dependente da situação 
que esteja. Costumam se
concentrar exclusi-
vamente na comida, 
mas não ensinam 
como lidar com o dia a
dia de quem passa 
por uma reeduca-
ção alimentar, e mui-
to menos a manter o
peso ideal. O Pro-
grama EmagreSer + 
é diferente de todos 
os outros programas
de emagrecimento. 
Ele não só orienta so-
bre o que comer e 
como comer, mas
também o ajuda a mu-
dar o que você pensa e 
sente sobre fazer dieta,

garantindo assim um 
novo e duradouro 
comportamento ali-
mentar. Baseado na
Terapia Cognitivo-Com-
portamental, o Programa 
EmagreSer + parte do
pressuposto de que a 
forma como as pes-
soas pensam, afe-
ta como elas se
sentem, que por sua 
vez afeta a maneira 
como se compor-
tam. Dessa forma,
pensamentos sabotado-
res podem gerar com-
portamentos alimentares
disfuncionais, a me-
nos que a pessoa apre-
nda a identificá-los e a
substituí-los por 
pensamentos mais 
saudáveis. Ele ofer-
ece ferramentas que
provocam verda-
deiras mudanças na 
forma de pensar e se 

comportar diante dos
a l i m e n t o s . 
METODOLOGIA: O 
Programa EmagreSer 
+ está disponível em 
formato individual,
grupo, workshop 
e palestras. O for-
mato de grupo que 
está sendo relatado,
está organizado em 8 
sessões realizadas se-
manalmente em en-
contros de 1 hora
e 30 minutos cada. Ele 
fornece um plano passo-
a-passo para desenvolver
habilidades impor-
tantes para manter o 
objetivo conquista-
do. Por meio de um
livro de tarefas exclu-
sivo do Programa, os 
participantes realizam 5
habilidades por semana, 
uma para cada dia útil, 
totalizando ao final dos 8
encontros, 35 ha-
bilidades desenvolvi-
das que com a prática 
passarão a usá-las
de modo automático. 
RESULTADOS: O 
Programa EmagreS-
er + reúne até o mo-
mento mais de 100
participantes, com 
idades entre 9 e 60 
anos. Registra-se 
emagrecimento desde
a primeira semana de 
participação, mesmo 
antes de receber a dieta
personalizada realizada 
pela nutricionista do 

Programa. A média de
emagrecimento por 
pessoa durante os 
dois meses do pro-
grama é de 5 kg, sendo
que as pessoas con-
tinuam emagrecendo 
durante o primeiro 
ano após o programa.
A média anual de 
emagrecimento reg-
istrada entre pes-
soas que continuam
praticando as habi-
lidades do EmagreS-
er + é de 30kg, não 
voltando mais a
recuperá-los. Rela-
tam ainda que após 
os 2 primeiros me-
ses, as principais
habilidades pratica-
das tornam-se cada 
vez mais automáti-
cas e fáceis de serem
mantidas. Abaixo al-
guns depoimentos: 
“Sabe, quando ten-
ho vontade de com-
er um doce, falo pra 
mim mesma hoje não,
vamos deixar para o final 
de semana. Aí chega fi-
nal de semana e vejo que

Psicologia do Emagrecimento 
 e Qualidade de Vida

estou conse-
guindo ficar 
sem o doce, 
aí falo pra 
mim mesma 
não pre-
ciso disso
para viver, 
e então a 
v o n t a d e 

passa. Às vezes pa-
rece mágica sabe, pois
antigamente eu 
não aguentava. (...)  
Só tenho a agradec-
er o que aprendi no
EmagreSer +, pois quan-
do só ia na nutricioni-
sta era um terror fazer a
reeducação, agora não, 
dá gosto de fazer, de subir 
na balança e ver que o
ponteiro está descendo.” 
(E.W. Pomerode - SC)
“Com o Programa 
EmagreSer + já foram 
várias habilidades 
conquistadas. Vamos
mantê-las em nos-
sas vidas. Pra mim 
tem sido uma con-
quista maravilhosa.
Muitos aspectos da 
minha vida mudaram e 
estou muito feliz!” (A.P. 
Blumenau -
SC)
Autora: Rebecca 
Domitilla Santos Sil-
va Brinhosa. www.
emagresermais.com.
br emagresermais@ho-
tmail.com Facebook/
emagresermais

Rua General Eurico Gaspar Dutra 862 - Bairro Estreito - Florianóplis - SC 
contato@mercadodooleo.com.br

     

SUPER TROCA DE ÓLEOSUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48
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Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

VARIEDADES

Alimentos Saudáveis
É um pouco difícil obter ali-
mentos que trabalham em um 
nível físico imediato, pois 
eles geralmente começam em 
um nível celular e, em segui-
da, mostram-se fisicamente”, 
confirma Dana James, nu-
tricionista sediada em Nova 
York. Mas, mesmo sem es-
perar que os nossos corpos 
mudem completamente du-
rante a noite, existem cer-
tos alimentos que podemos 
comer que podem nos fazer 
parecer e sentir melhor em 
questão de horas. E James 
revelou quais são.
Ela já adianta que se você 
tem uma dieta ruim (nesse 
caso, bom pra você!), você 
vai sentir melhor os resulta-
dos do que alguém que tenha 
uma dieta saudável. “Para 
uma pessoa que come ham-
búrguer e outras porcarias e, 
de repente, muda para o suco 
verde, vai sentir sua energia 
aumentar, o peso diminuir e 
a pele ficar com mais viço, 
diferente de alguém que já 
bebe suco verde todos os dias 
e tem menos danos celulares, 
portanto o benefício adicio-
nal é menor”, explica ela. A 
seguir você confere quais ali-
mentos são:
Salmão selvagem

“O salmão selvagem é rico 
em ômega-3, que ajuda a 
hidratar a pele e criar um 
brilho. Mas, para obter este 
benefício, você precisa comer 
uma dose de salmão de 170g, 
duas vezes ao dia. O salmão 
de viveiro não trará o mesmo 
benefício, uma vez que con-
tém menos de 1/10 do ôme-
ga-3 que o selvagem.”
Shot de clorofila

“A clorofila é o pigmento 
verde das plantas. Ela ajuda a 
oxigenar as células levando a 
uma maior vitalidade e rubor 
nas bochechas. Ela também 
remove toxinas como pesti-
cidas e mercúrio, que podem 
deixar sua pele pálida. Tome 
um shot de clorofila todas as 
manhãs.”
Óleo de coco

“Constipação acontece – e 
mais do que você está dis-
posto a admitir publica-
mente! Mas há um truque 
simples: tome uma colher de 
chá de óleo de coco na parte 
da manhã e seus problemas 
vão acabar. Eu recomendo-
o misturá-lo em um copo 

de café ao estilo Bulletproof 
ou em um smoothie verde.  
Olá barriga lisa!”
Sem glúten ou lactose

 
“Você já leu sobre como cada 
modelo ou celebridade não 
come glúten ou lactose an-
tes de um evento e há uma 
razão para isso: eles te in-
cham. Parte do peso que você 
perde quando você corta esses 
alimentos e água, mas é uma 
água tóxica que não vai voltar 
se você não adicioná-los de 
volta a sua dieta em uma base 
regular.”
Cogumelos Medicinais

“Em um dia, os cogumelos 
medicinais vão colocar para 
fora aquele resfriado ou gripe. 
Eles rapidamente aumentam 
as células que destroem vírus 
e bactérias do organismo. Eu 
recomendo algumas gotas de 
cogumelo medicinal: você 
coloca metade de um conta–
gotas na água sei vezes ao 
dia quando você sentir que a 
febre, coriza e cansaço estão 
chegando.”
Fonte: harpersbazaar.com.br

Museus Virtuais tem nova 
temporada no CIC

Massagem Terapêutica Sensitiva-Afetiva
Massagem Ayurvédica 
Naturologia Aplicada

Psicologia
Psicoterapia Reencarnacionista

Parapsicologia Clínica
Reiki 

Frequência de Brilho

Projeto realiza 56 sessões 
gratuitas e traz novos temas 
relacionados à história da 
arte
 O projeto Museus Virtuais, 
que traz educação, cultura e 
entretenimento para a comu-
nidade por meio da tecnolo-
gia, estreia uma nova tem-
porada de apresentações em 
Florianópolis, desta vez re-
alizada no Cinema do CIC – 
Centro Integrado de Cultura. 
Durante a atividade, uma 
visita virtual por museus e 
galerias de todo o mundo é 
conduzida por um arte-edu-
cador, que aborda um tema 
específico da história da 
arte, como Renascença, Arte 
Clássica ou Arte Brasileira, 
entre outros. 
Nesta nova fase do projeto, 
mais dois temas foram incor-
porados à programação: Arte 
Moderna, que apresenta as 
principais escolas artísticas 
europeias, como Futurismo, 
Abstracionismo, Dadaísmo, 
Surrealismo e Expressio-
nismo, e mostra obras de 
grandes gênios criativos, 
como Picasso, Matisse, Sal-
vador Dalí e Miró, expostas 
em locais importantes, como 

o Instituto de 
Artes de Chi-
cago e a Gale-
ria Nacional de 
Arte Moderna 
de Roma; e Arte 
Contemporânea 
em Espaços 
Abertos, que 
faz um passeio 

pelos jardins do Instituto 
Inhotim, em Minas Gerais, 
mostrando obras de artis-
tas renomados, como Adri-
ana Varejão, Tunga, Cildo 
Meireles e Hélio Oiticica, 
e em um segundo momento 
aborda a streetart em grandes 
centros urbanos, como Bo-
gotá, Roma e Londres.    
“Esta nova fase do Museus 
Virtuais no CIC traz grandes 
oportunidades ao projeto, 
pois além de levarmos as 
crianças para as sessões vir-
tuais, poderemos colocá-las 
em contato com um museu 
“real”, no caso o MASC 
– Museu de Arte de Santa 
Catarina, que fica ao lado 
do cinema”, comenta Heitor 
Lins, coordenador do projeto 
Museus Virtuais. “Fizemos 
essa mudança após perceber-

mos que cerca de 90% das 
crianças que participavam 
das visitas nunca tinham ido 
a um museu de verdade!”, 
completa.
O projeto é uma realiza-
ção do Instituto Maratona 
Cultural, com patrocínio 
da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, Secretaria 
Municipal de Cultura e da 
Fundação Franklin Cascaes, 
por meio da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura. 
Programação: entre agosto 
e dezembro de 2015, con-
forme agendamento.
Local: Cinema do CIC – Av. 
Gov. Irineu Bornhausen, 
5.600, Agronômica
Preço: Gratuito
Informações: www.institu-
tomaratonacultural.com
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BASTIDORES

&

G R U P O

Condomínios

Contabilidade

O Grupo é uma empresa com  
experiência em administrar condomínios 
residenciais e comerciais, nasceu com o  
propósito de oferecer mais segurança,  
gerenciamento e confiabili-
dade aos síndicos e moradores na  
administração de condomínios horizontais 
e verticais. Nossas soluções são simples,  
completas, fáceis de operar e,  
principalmente, são  
minuciosamente desenvolvidas por  
profissionais do ramo, com foco nas 
necessidades específicas das empresas 
de gestão de condomínios e imóveis. 

SERVIÇOS: 
 
› Setor Contábil
› Setor Financeiro 
› Setor de Arquivamento 
› Setor de Compras
› Setor de Cobrança
› Setor Pessoal 
› Setor Jurídico
 
Diferenciação, Excelência, Evolução, 
Valorização Pessoal e Engajamento, são  
valores do Grupo STAFF.

GRUPO STAFF  
(48) 3035 7963  
Avenida Eliseu Di Bernardi, 54 
Campinas, São José -SC  
www.grupostaffsc.com.br

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com
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G R U P O

Condomínios

Contabilidade

A linda Ana Luiza Heidersheidt...
curtindo a vida cheia de 
responsabilidades...

Na foto com o maridão Luiz Claudio, 
Fernanda Cabral é a recém-formada 
em Pedagogia....Parabéns!

Ana Carolina Nunes Mateus....Destaque em 
charme e simpatia.... a linda moça é filha do nosso 
querido Vereador Moacir Silva...

Luisa Gutierrez...mais linda e renovada... 
a loira anda cheia de projetos...aguardem! 
Ela vem com tudo!

Cheiro de casamento no ar...Tartiere Meister e 
Renato Ciz... noivos que se preparam para  
subir no altar....

Temos uma novidade mágica aqui em São José. Há 
uma semana, foi inaugurado em Areias na Rua São 
Pedro 694, o novo espaço Brewmille. Localizado nesta 
nova rota gastrônimca de São José, o novo espaço 
gastronomico e cultural promete oferecer aos seus cli-
entes uma experiencia única, através de um cardápio 
original com sobremesas e lanches exclusivos, além 
de cafés e cervejas artesanais. Tem mais! Seus clientes 
ainda aproveitam de uma programação cultural se-
manal, música boa, bom atendimento, e um ambiente 
rústico muito aconchegante!
O proprietario é nosso querido Marcos Espindola. Vale a sua visita!
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