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MÉRI HANG: MULHER DE GARRA
Nascida no distrito de Barra Clara, graduada em Pedagogia e Pós graduada em Metodologia de Ensino, Atua hoje como secretária de Educação de São José e 

entende a política como uma forma de trabalhar em prol das pessoas. Exigente nos assuntos de trabalho. Possui uma personalidade conciliadora. 
Conheça mais dessa mulher de garra. Pág. 02
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Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC
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E MAIS...

OPERAÇÃO VERÃO: Fique 
mais magra para as 

festas. Pág.13

FLORIANÓPOLIS:
Alimentação segura 

é tema de encontro na 
Assembleia. Pág.7

CAPACITAÇÃO: 2015 já 
começou. Pág.10

ESPORTE: 
Agnaldo Liz Souza na 

coluna do Renato Pág.12 

PATAS: Veja quais frutas 
pode ou não dar ao seu 
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MÉRI HANG: MULHER DE GARRA
Méri Terezinha de Melo Hang 
nasceu no distrito de Barra 
Clara e aos 11 anos foi para An-
gelina estudar no Colégio Nossa  
Senhora da Conceição. Aluna 
dedicada teve o incentivo da 
família para seguir com os estu-
dos, fez pedagogia na UDESC.  
Pós-graduada em metodologia 
de Ensino iniciou a trajetória 
profissional como supervisora 
na Secretaria Municipal de Edu-
cação de São José.

POLÍTICA - Méri entende a 
política como uma forma de 
trabalhar em prol das pessoas. 
Sempre foi exigente nos assun-
tos de trabalho. Possui uma per-
sonalidade conciliadora, a ponto 
de em 1998 Fernando Elias, ob-
servou sua boa relação com os 
funcionários e a convidou para 
assumir como Secretária Ad-
junta. Foi 2ª titular do Conselho 
Nacional de Representação da 

sociais e às exigências do seu 
tempo com ações de inovação 
e investimento na área educa-
cional, na formação dos profes-
sores e na elaboração do plano 
municipal de educação. Vale 
citar as 10 ações contempladas 
na Rede Municipal de Ensino 
em 2014: Casa do Educador, 
Centro de Referência em Edu-
cação, a Eleição Direta e Fun-
ção Gratificada para Diretores 
de Escolas, a implantação de 
100% de hora atividade, equi-
paração salarial dos professores 
ACTs em relação aos professo-
res efetivos, oferta de cursos de 
pós-graduação gratuita para os 
profissionais da Rede, criação 
de novos cargos de auxiliares de 
sala na educação infantil, con-
curso de relotação e aumento de 
carga horária, alteração para 40 
horas semanais para professores 
e auxiliares de sala da educação 
infantil e  efetivação de profes-

sores concursados. 
Méri Idealizou e colocou em 
prática a Hora do Conto Iti-
nerante, projeto esse, que tem o 
objetivo de ampliar o incentivo 
à leitura nas unidades de ensino 
de São José.

SONHOS - “Penso que de-
vemos fazer uma administração 
comprometida com as pessoas. 
Acredito que todo cidadão jose-
fense pensa assim, até por que, 
tanto o executivo como o le-
gislativo devem estar a serviço 
da população para atender as 
suas necessidades. É com esse 
propósito, que sigo em frente, 
sempre presente e atendendo 
aos pleitos da comunidade de 
São José, pois desejo ver a nossa 
cidade mais humana, solidária, 
reconhecida no estado de Santa 
Catarina pelo seu desenvolvi-
mento”.

UNDIME-SC; Chefe de Gabi-
nete da Prefeitura de São José; 
Presidente do Colegiado micro-
regional das Secretarias Munici-
pais de Educação da Granfpolis 
e Secretária Municipal de Edu-
cação. Foi eleita Vereadora na 
gestão 2009/2012 e na gestão 
de 2013/2017. Desde setembro 
de 2013 assumiu a Secretaria 
Municipal de Educação. Como 

Vereadora e Secretária, busca 
atender as necessidades da co-
munidade, onde visita regu-
larmente os bairros, haja vista 
compromisso assumido com a 
população, portanto honrando 
com suas propostas.   Méri Hang 
tem os olhos na educação.
AÇÕES -  Méri é amante da 
educação de São José. Sempre 
soube ajustar-se às demandas 

A FESTA 
DO SABER

fonte: C
PESM

E-PM
SJ

O Centro Educacional Munici-
pal Antônio Francisco Macha-
do na sua mostra pedagógica 
apresentou os trabalhos desen-
volvidos no ano letivo de 2014, 
permitindo a integração da co-
munidade escolar. A festa do 
saber contemplou todas as áreas 
do conhecimento, onde os estu-
dantes vivenciaram um processo 
de pesquisa e produção que vai 
além do currículo básico. Prati-
ca essa, cada dia mais presente 
na educação de São José.

NOVEMBRO DA CONSCIÊNCIA NEGRA

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de São José, dentro da 
programação especial “Novem-
bro da Consciência Negra, por 
uma São José sem Racismo”, 
com o objetivo de permitir a 
reflexão e sensibilização para 
a importância de criação das 
políticas públicas, promoto-
ras da igualdade racial exibiu 
o filme SEMEADURA no au-
ditório da Ala Sul no 1° andar 
desta Secretaria, onde contou 
com a presença de Servidores 
entre outros convidados. Esse 
filme cita Janaína Amorim – re-
sponsável pelo setor de Educa-
ção das Relações Ético-Raciais 
e Gênero, foi escolhido por ter 
como temática de discussão as 

cotas e por ser uma produção ca-
tarinense, o que nos possibilitou 
a proximidade com a diretora do 
filme Cleuza Soares, fomentan-
do discussão após a exibição. 
Foi um momento rico onde 
foram pontuados os avanços so-
bre o tema e esclarecimento de 
dúvidas. Pode-se adiantar que 
a programação “Novembro da 
Consciência Negra” está sendo 
um sucesso com exposição sobre 
diversidade familiar e Orixás no 
hall de entrada do prédio da Pre-
feitura. Além disso, os Orixás – 
indumentárias estão expostas no 
museu histórico, como também 
as rodas de conversa e contação 
de histórias, nas unidades de en-
sino da rede municipal. Vale ai-

nda destacar que o Seminário da 
Consciência Negra no auditório 
da Faculdade Estácio de Sá vai 
culminar com o Seminário da 
Equidade Racial e Gênero no 
dia 20, dia da consciência negra, 
no Centro de Eventos Multiuso.
Segundo a Professora Janaina 
Amorim, o Seminário tem como 
objetivo a socialização das uni-
dades escolares no trabalho de 
promoção da Igualdade Racial 
e Gênero no ambiente escolar, 
em todas as áreas do conheci-
mento, tendo como público alvo 
educadores de todos os níveis, 
anos e modalidades de ensino, 
diretores e especialistas, enfim, 
os Servidores da Prefeitura Mu-
nicipal de São José. Na ocasião, 
pretende-se construir um es-
paço de reflexão sobre a valo-
rização da diversidade cultural 
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no espaço escolar, conhecendo 
diferentes realidades e projetos, 
pensando no papel da escola e 
do professor na perspectiva da 
promoção do respeito e da valo-
rização da pluralidade cultural e 
racial, auxiliando no combate do 
racismo, machismo e homofo-
bia, que são obstáculos à quali-
dade educacional.
A Secretária Méri vem acom-
panhando todos os eventos e 
em uma de suas falas concluiu 
com a citação de Nelson Man-
dela “A única arma para melho-
rar o planeta é a Educação com 
ética. Ninguém nasce odiando 
outra pessoa pela cor da pele, 
por sua origem, ou ainda por sua 
religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender e se podem 
aprender a odiar, podem ser en-
sinadas a amar”. 
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SÃO JOSÉ DA PASSOS IMPORTANTES PARA AMPLIAR O SISTEMA 
HABITACIONAL E FOMENTAR O SETOR ECONÔMICO

São José deu importantes pas-
sos para ampliar o sistema 
habitacional e fomentar o setor 
econômico do município. Na 
manhã de quarta-feira (19), o 
prefeito em exercício, sancionou 
a lei de doação de um terreno do 
Município para a implantação 
do projeto Minha Casa, Minha 
Vida e construção de cerca de 
1,2 mil habitações populares. 
A lei 5.452, aprovada pela Câ-
mara de Vereadores, autoriza o 
Executivo a doar um terreno de 
sua propriedade para o Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(FAR), administrado pela Caixa 
Econômica Federal. Na área, 

com 86 mil metros quadrados, 
localizada no bairro Forquilhas, 
serão construídos 1,2 mil apar-
tamentos do programa Minha 
Casa, Minha Vida. O projeto é 
voltado para população de baixa 
renda, que tenham até R$ 1,6 
mil de renda familiar. Segundo 
o secretário de Projetos Espe-
ciais, Rodrigo de Andrade, a 
equipe técnica trabalhou mais 
de seis meses para elaborar o 
projeto e encaminhar para a Câ-
mara. “São José está dando um 
passo importante para garantir o 
direito de moradia digna para a 
população. Este projeto irá ben-
eficiar famílias de baixa renda e 

pessoas que vivem em áreas de 
risco, que passarão a ter a tran-
quilidade de viver em um local 
com mais segurança, com ser-
viço de saneamento e melhores 
condições”, assinalou Rodrigo.
O superintendente regional da 
Caixa Econômica Federal em 
Santa Catarina, Jacemar Bitten-
court de Souza, explicou que o 
programa Minha Casa, Minha 
Vida foi iniciado em 2009, sen-
do que São José não havia ainda 
sido contemplado com o projeto 
na faixa 1, que abrange as famí-
lias de mais baixa renda. “Estas 
pessoas vão pagar uma par-
cela de R$ 25,00 a R$ 50,00 de 
prestação e, em dez anos, terão o 
título de suas casas. Isso é trans-
ferência de renda e uma ação 
importante para o município”, 
ressaltou Souza. Ele parabeni-
zou os vereadores por terem 
tido a sensibilidade de aprovar 
o projeto e autorizar a doação 
do terreno para viabilizar a con-
strução. “Esta ação se refletirá 
no futuro, com menos pessoas 
vivendo em áreas de risco e me-
nos casos de invasão, situações 
que acabam se tornando mais 
caras para o Município”, com-

pletou o superintendente. 
Centros Empresariais - O 
Prefeito em exercício também 
sancionou a lei 5.453, que disci-
plina a venda de imóveis rema-
nescentes e distratados situados 
nos centros empresariais de 
Forquilhas e Sertão do Maruim. 
Segundo o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Fernan-
do Souza, a proposta é viabili-
zar o uso destes lotes que foram 
abandonados ou cujos propri-
etários não cumpriram as de-
terminações do contrato. “Com 
esta ação, queremos incentivar 
a instalação de novas empre-
sas em São José, fomentando o 

setor econômico, com geração 
de emprego e renda”, assinala 
o secretário. Os Centros Empre-
sariais de Forquilhas e Sertão do 
Maruim foram criados, por lei, 
em 2001. São 24 lotes, com cer-
ca de 2,3 mil metros quadrados, 
que já contam com infraestru-
tura pronta. Para o prefeito em 
exercício, a medida permitirá 
atrair novos negócios para o 
município. “São locais de fácil 
acesso e a expectativa é que em 
2015 já tenhamos 24 novas em-
presas instaladas em São José, 
gerando empregos, renda e fo-
mentando a economia local”, 
diz o prefeito em exercício.

O prefeito em exercício, sancionou dez leis municipais, entre elas a que autoriza doação de terreno 
para programa habitacional e a lei sobre venda dos imóveis em centros empresariais

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Souza (2º esq), a venda dos lotes dos 
Centros Empresariais de Forquilhas e do Sertão do Maruim será importante para a geração de 
emprego e renda no município

www.aloha-mexico.com
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Tel. 3034-2244
contato@alohamabrasil.com.br

siga-nos em:

benefícios
para toda a vida

 Operações aritméticas com velocidade e 
precisão.

 Capacidade de concentração e atenção.

 Criatividade e capacidade de visualização.

 Capacidade de escuta e habilidade para 
observação.

 Memória fotográfica e orientação espacial.

 Autoconfiança.

 Habilidades analíticas.

desenvolvimento mental 
 para crianças de 5 a 13 anos

www.alohamabrasil.com.br

20% de desconto
para novas matrículas*

* 20% de desconto para matrículas realizadas até dia 22/12/2014.
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Avenida Central
Posto

MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

R. Frei Hilário, 102 - Campinas
São José - SC

3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

Grupo Gestor do Plano Diretor se reúne 
com representantes da sociedade civil

Na quinta-feira (20), o grupo 
gestor do Plano Diretor Partici-
pativo de São José se reuniu no-
vamente com os representantes 
da sociedade civil organizada, às 
19h30min, no Centro de Atenção 
a Terceira Idade (CATI). Neste 
terceiro encontro, a expectativa 
era eleger os membros que farão 
parte do Colegiado de Acom-
panhamento e Controle (CAC) 
e aprovar o Regimento Interno 
do Processo de Reelaboração do 
Plano Diretor.
Para marcar oficialmente o lan-
çamento do processo e finalizar 
a primeira etapa de preparação 
interna, uma audiência pública 
foi marcada para o dia 25 de no-
vembro, às 19h30min, também 
no CATI. Na sequência, a partir 
de 1° de dezembro, será iniciada 
a primeira rodada de eventos co-
munitários, onde técnicos e mo-
radores farão a leitura, análise, 
levantamento de problemas, 
prioridades e diretrizes técnicas 

dos bairros.
Para as entidades de representa-
ção municipal e que por isso não 
estão limitadas a nenhuma região 
exclusiva da cidade, a reunião 
participativa será chamada de 
“evento setorial” e ocorrerá no 
dia 8 de dezembro, às 19 horas, 
também no CATI.
“O Plano deverá ser coerente 
com o que a sociedade apresen-
tar nestas reuniões, por isso es-
tamos trabalhando para pensar a 
cidade que queremos”, explica o 
coordenador técnico, Edson Cat-
toni.

Agenda do Plano Diretor Par-
ticipativo

 - 20/11 – Reunião com a so-
ciedade civil organizada, às 
19h30min, no CATI
 - 25/11 – Audiência pública, às 
19h30min, no CATI
 - 01/12 – Reunião Setorial 
na região de Forquilhas, às 19 

horas, no Salão da Igreja São 
João Batista 
 - 02/12 – Reunião Setorial na 
região de Sertão do Maruim, às 
19 horas, no Salão da Capela 
Imaculado Coração de Maria
 - 03/12 – Reunião Setorial na 
região de Colônia Santana, às 19 
horas, no Salão da Igreja Santa 
Ana
 - 04/12 – Reunião Setorial na 
região de Fazenda Santo An-
tônio, às 19 horas, no Salão da 
Igreja Santo Antônio
 - 08/12– Reunião Setorial, às 19 
horas, no CATI
 - 09/12 – Reunião Setorial na 
região do Kobrassol, às 19 horas, 
no Salão da Igreja São Francisco 
e Santa Rita de Cássia
 - 10/12 – Reunião Setorial na 
região de Forquilhinha, às 19 
horas, no Salão da Igreja Matriz
 - 11/12 – Reunião Setorial na 
região de Barreiros, às 19 horas, 
no Salão São Judas Tadeu
 - 15/12 – Reunião Setorial na 
região de Jardim Zanellato, às 19 
horas, no Colégio Marista Mu-
nicipal de São José
 - 16/12 – Reunião Setorial na 
região de Areias, às 19 horas, no 
Salão da Igreja Santa Cruz
 - 17/12 – Reunião Setorial na 
região de Forquilhas – Lotea-
mento Lisboa, às 19 horas, na 
Capela Nossa Senhora de Fátima
 - 18/12 – Reunião Setorial na 
região de Nossa Senhora do 
Rosário, às 19 horas, no Salão 
da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário.

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

Durante a capacitação, foram elencados os pontos positivos e negativos, considerando os potenciais e necessidades 
da cidade

O prefeito em exercício,  reuniu-
se com o comando da Guarda 
Municipal de São José, na tarde 
de quarta-feira (19). Durante o 
encontro, Sanderson se inteirou 
sobre o andamento do processo 
de armamento da Guarda Mu-
nicipal.  O procurador-geral do 
Município, Clóvis Squio, expli-
cou os encaminhamentos feitos 
pela Administração Munici-
pal e a tramitação do processo 
na Polícia Federal. O Prefeito 
em exercício se colocou a dis-
posição para acompanhar tam-
bém o processo, principalmente 
no que se refere à viabilidade 
de documentações e informa-

ções junto à PF, que é o órgão 
que concede a autorização para 
a utilização de armas de fogo. 
O prefeito em exercício tam-
bém visitou a sede da GMSJ 
para conhecer os itens recebidos 
por meio de convênio “Crack é 
possível vencer”, firmado com 
o com o Governo Federal.  Já 
foram encaminhados para o 
Município dois veículos, duas 
motos, um ônibus e armas não 
letais. Todo este material será 
utilizado no combate ao uso de 
drogas, em especial, em ações 
de  abordagem, atendimento e 
segurança, em parceria com as 
secretarias de Saúde e de As-
sistência Social.
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Prefeito interino de 
discute projetos com a 

Guarda Municipal

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

Prefeito Interino de São José conversa com o procurador geral do Município, Clóvis Squio, e o sub-comandante da 
GMSJ, Marcos Vinicius de Andrade, sobre o processo de armamento da Guarda Municipal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA
 AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

J. F. Gasttronomia Corporativa Ltda – NUTRIBEM torna 
público que requereu à Fundação do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de São José a Renovação
 da Licença Ambiental de Operação – LAO para Serviços 
de Cozinha Industrial, localizada na Rua Vidal Procópio

 Lohn, 245 -  Picadas do Sul - São José.
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AGROVETERINARIA BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

Relação dos 100 maiores  
devedores de imposto  

da cidade
O Vereador Fernando An-
selmo protocolou um re-
querimento para a Prefeita 
solicitando envio da relação 
dos 100 maiores devedores 
de imposto da cidade.
Por unanimidade dos 
vereadores presentes, o re-
querimento foi aprovado. 
O requerimento tem por ob-
jetivo ajudar no aumento da 
arrecadação, mas, principal-
mente, observar se a Prefei-
tura está utilizando a mesma 
agilidade de cobrança contra 

O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI
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aqueles que devem muito 
da mesma forma que está 
fazendo com o cidadão co-
mum, inclusive com intima-
ção de penhora e etc.

Vereadores reclamam da economia do  
Presidente da Câmara de Vereadores  

Sanderson de Jesus
Na sessão da Câmara Munici-
pal de São José, na noite de se-
gunda-feira, 17,  os vereadores 
Telmo Vieira e Amauri dos 
Projetos, reclamaram da falta 
de estrutura e de condições 
adequadas de trabalho. 
 
O Vereador Telmo Vieira, re-
latou que quando chegou a 
câmara fez uma série de rei-
vindicações, já faz um ano 
e meio e nada foi feito, o 
vereador diz que o computa-
dor do seu gabinte não funcio-
na, diz ainda que não adianta 
fazer média no final do ano e 
devolver dinheiro para a pre-
feitura, se os vereadores não 
tem condições de trabalho. 
 
O Vereador Amauri dos Proje-
tos, relata que a estrutura dos 
gabintes é péssima, fraquís-
sima, que sugaram toda es-
trutura dos gabinetes, não 
tem material de trabalho,  os 

computadores não funcio-
nam, faltam cartuchos, selos, 
entre outros. O vereador diz 
ainda que o atual presidente 
quer economizar, extorquin-
do dos gabinetes a estrutura, 
tirado o direito do vereador 
de atender melhor a popula-
ção, para devolver recursos 
para a prefeitura,  para de-
pois ser prefeito da cidade. 
O sistema de presidencialis-

mo da Câmara Municipal  de 
São José,  faz com que tudo  
depende do Presidente, lem-
bra ainda que um gabinete só 
vai ter papel se o presidente 
quiser.
O Vereador enviou vári-
os  ofícios ao presidente 
reclamando da situação. 
Fonte:
http://www.cmsj.sc.gov.br/

Na foto O Presidente da Câmara Muncipal de São José - Sanderson de Jesus
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para trabalhar em frigorifico de aves.

Salário Fixo + Plano de Saúde + Refeitório + Vale Mer-
cado + Cartão Farmácia +Transporte Fretado

Interessados comparecer para Entrevista:
de Segunda a Sexta-feira às 8:00 no endereço:

Rodovia SC 281 – km 06 - Bairro Colônia Santana – 
São José/SC

Telefone: 3381 9002/ 3381 9090/ 3381 9027
Email: <selecaotyson@gmail.com>

*Trazer Toda a documentação para entrevista*
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SÃO JOSÉ

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

3357-1904(48)

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência 
e Tecnologia de São José 
– SC,  Fernando de Souza, 
voltou de férias e foi recep-
cionado pela Prefeita Adeli-
ana Dal Pont, Servidores da 

Alegre Recepção Um Casal Empreendedor

Se conheceram a 13 
anos, em São Paulo, 
tem dois filhos, Enzo 
de 12 anos e Eric de 10 
anos(manezinhos).
Claúdia Sauri Muniz é 
formada em Adminis-
tração, é natural de São 
Paulo, foi pioneira na 
comida Chinesa na região 
da Grande Florianópolis 
– SC.
Gean Carlos Gonçalves  
Mendonça, Psicólogo, 

O casal desenvolve tra-
balhos voluntários com 
atuação social no Rotary 
Club em reuniões se-
manais, visando sempre 
ajudar nos programas 
sociais da nossa região. 
Como empresários atuam 
com loja(China em Box) em 
Florianópolis a 18 anos, 
em São José com loja 
(China em Box) a 8 anos,  
atuam também no ramo 
de prestações de serviços 
com a Franquia Restaura 
Jeans, que faz reforma 
de roupas, tingimento, 
renovação de couro e la-
vanderia, sempre privan-
do pela preservação do 
meio ambiente.
Atendem anualmente nos 
três comércios cerca de 
60.000 pessoas, geram di-
retamente 40 vagas de tra-
balho com reflexos indire-
tos de mais ou  menos 500 
pessoas. Os empresários, 
tem como  futuro projeto 
atuar fortemente como 
positive Coach,  Forma-
ção que concluem em 
Fevereiro de 2015, para 
contribuir como desen-
volvimento da Felicidade 
Autêntica nas Empresas e 
na Comunidade.
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Na foto Claudia e Gean empresários do China em Box e Restaura Jeans, 
com seus filhos Enzo e Eric.

natural do Ceará.
Formado pela Universidade 
de São Marcos – SP, atendia 
na Empresa SODEXHO e a 
noite no consultório, além 
da formação profissional é 
amante dos livros, partici-
pou da elaboração de anto-
logia poética junto ao grupo 
de poetas livres de Flori-
anópolis, também desen-
volve trabalho voluntário 
como psicólogo no Movi-
mento Porta Aberta à 8 anos.

Claudia e Gean, empreendedores, pais, empresários...

Secretaria e Amigos da Ad-
ministração.
Fernando de Souza ficou 
muito contente com a recep-
ção e disse que agora seu es-
forço tem que ser redobrado 
depois de todo esse carinho...

Esta era uma reivindicação 
antiga, a mais de 20 anos 
os moradores aguardavam a 
pavimentação da Rua Ven-
dolino Ritz , na Vila For-
mosa em São José - SC, o 
líder comunitário Jandir da 

Pavimentação da Rua 
Vendolino Ritz
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Rosa levou a reivindicação 
ao Secretário de Infraestru-
tura José Natal, que atendeu 
a reivindicação e assim final-
mente a rua foi pavimentada, 
os moradores ficaram muito 
satisfeitos.

Na foto Jandir da Rosa  e o morador Marcelo Luiz.

http://www.ceaquarela.com.br/

Restaura Jeans
 São José

Rua Adhemar da Silva, 906
 Sala 01 - Campinas - SJ

 3047 130048

Higiene • Limpeza • Descartáveis
Utilidades Domésticas

e Muito mais....

48 3241.2000
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FLORIANÓPOLIS

carol
cortn sa

R

CORTINAS • PERSIANAS •PAPÉIS DE PAREDE • PISOS • TAPETES
SEGUNDA À SEXTA - 09:00 às 18:00

SÁBADO - 09:00 às 13:00

FLORIANÓPOLIS
R. Prof. Milton Roque Ramos Krieger, 178

 Loja 1 - Trindade - Florianópolis - SC
(48) 3025-5727 / (48) 9141-4860

SÃO JOSÉ
Rua Lédio João Martins, 80, Loja 2

Kobrasol - São José - SC
(48) 3375-4860 / (48) 9134-4860

ANTÔNIO CARLOS
Rua Daniel Petri, 309 sala 01
Centro - Antônio Carlos - SC

(48) 3272-0270

Alimentação segura é tema 
de encontro na Assembleia

Será realizada na próxima quin-
ta-feira (27) a II Conferência 
Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional do Município. 
O evento terá como tema “A 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional é um Direito Humano 
Fundamental” e acontecerá no 
Plenarinho da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Santa Catari-
na (Alesc), a partir das 14 horas.
A ação tem a finalidade de artic-
ular e mobilizar a sociedade civil 
organizada para participar da as-

sembleia de eleição dos repre-
sentantes da sociedade civil para 
composição do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional (COMSEA), no mu-
nicípio de Florianópolis, gestão 
2014-2016.
As inscrições foram prorroga-
das e podem ser feitas até as 18 
horas do dia 24 de novembro, na 
sede da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, localizada 
à avenida Mauro Ramos, 224, 
Centro Executivo Mauro Ramos, 

2º andar.

Confira a programação da 
Conferência: 

13h às 14h: Credenciamento dos 
participantes da Conferência e 
dos delegados votantes para a 
Assembleia de Eleição

14h às 14h30: Abertura da II 
Conferência Municipal de SAN 
de Florianópolis/SC

14h30 às 15h30: Palestra “O Pa-
pel do COMSEA no fomento de 
Políticas Públicas na perspectiva 
de SAN em Florianópolis”

15h30 às 17h30: Assembleia de 
Eleição dos representantes da 
sociedade civil para composição 
do COMSEA de Florianópolis/
SC

17h30 às 18h: Encerramento

Para mais informações: http://
goo.gl/Bm6QQh

O evento acontecerá na próxima quinta-feira (27), na ALESC

Com o Remédio em Casa, a Pre-
feitura mostra carinho, respeito 
e cuidado com quem precisa: os 
idosos e as pessoas com dificul-
dade de locomoção que precisam 
tomar medicamentos de uso con-

tínuo. Têm direito ao serviço os 
idosos acima de 65 anos, os por-
tadores de Hipertensão e Diabe-
tes e pessoas com dificuldades de 
locomoção ou acamadas.

Prefeitura demonstra 
respeito com o Projeto 

Remédio em Casa
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CHARLES

UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

um estudo eficaz
independente para

o seu filho!

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

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online

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

wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Willian Warlimilling e sua Rainha Bia 
Carvalho...Amor sem fim...Pra vocês 
um Natal cheio de luz e alegrias....

Scarlet Silva, linda e cheia de ener-
giaaa...ela sabe por que veio...grande 
profissional na área de comunicação...

Trabalhar com esse sorriso, 
contagia!...Querida Eulália Macário, 

funcionária da FMCT de SJ...

Depois de emagrecer mais de 60kg...é hora de 
ganhar aquele beijo gostoso do filhão Higor 

Rizzo... Tem que ter força de vontade né 
Luciana Rizzo?... Nossa professora nota 10...

Parabéns!!!

Por onde elas passam tudo vira 
alegria...grande beijo para as de-

staques da coluna...Simone e Luciene.
Morgana Matias já esta em ritmo 

de carnaval...aguardem por que ela 
vai dar show na avenida!Amigas para sempre...Silvana Pereira e Luiza 

Bozio...em recente passeio...aproveitando a 
vida...queridasss!

Renato Leal, Rosana Ramos, com a afilhada 
Suzana Zapelini em noite de festa...

comemorar em estilo cabaret.

R$ 130,00
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VARIEDADES

Direto
Campo

de Campinas

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

do

3257-4395Rua Lédio João Martins, 126 - Sl. 06 - Kobrasol - São José
(Esq. com Bento Silvério -Atrás da Vox automóveis)

Buffet Livre
Masculino R$ 40,00    Feminino R$ 35,00

Acompanha temaki: sabores Peixe e Kabi

Temos lanches e Porções!

Lenços: Como amarrar e usar na 
Bolsa, Cabeça e Acessórios

COMO USAR LENÇO AMARRADO 
NA BOLSA - Uma das formas que eu 
acho mais lindo de usar os lenços é na 
bolsa, pode ser na alça, forrando a parte 
exterior da bolsa ou simplesmente colo-
cando o lenço como laço na bolsa e deix-
ando ele pendurado só para dar um toque. 
Essas quatro amarrações de lenços em 
bolsas são as que mais gosto.

COMO USAR LENÇO COMO 
ACESSÓRIO: COLAR, CINTO E 
PULSEIRA - O lenço ou echarpe no 
pescoço não precisa ser, necessariamente, 
só para esquentar essa região no inverno. 
Com apenas algumas amarrações e nós, 
você consegue transformar seu lenço em 
um lindo colar. Para transformar seu lenço 
em pulseira não tem muito mistério, basta 
que seu lenço seja mais fino e você enrola 
ele no seu punho. Outra dica bacana é tirar 
a pulseira de um relógio e amarrar ele em 
um lenço, fica super bacana.

COMO USAR LENÇO NA CABEÇA: 
TIARAS E AMARRAÇÕES - Para 
aqueles dias de muito calor ou simples-

Os lenços e echarpes andam ganhando as ruas e se tornando um acessório não só 
para o inverno, mas para qualquer época do ano. E você encontra diversas formas e 
amarrações para usar e abusar deste elemento em seu visual, separei alguns dos que 
mais gostei e espero que essas inspirações possam servir para vocês investirem nesses 
elementos.

DIVERSAS AMARRAÇÕES DE LEN-
ÇOS EM ROUPAS - A Hermès possui 
uma espécie de manual de lenços, que são 
diversos cartões que ensinam como fazer 
diversas amarrações e transformar seus 
lenços e echarpes em peças de roupas, 
nesses cartões você encontra como trans-
formar lenços em saias, cintos, blusas, 
blosas…são vários tipos de amarrações, é 
só procurar pela internet que você encon-
tra as imagens de todos os cartões, vale 
o clique quando você estiver sem inspi-
ração.
Fonte: http://wefashiontrends.com/como-usar-e-amarrar-len-
cos-e-echarpes/
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Top #5
 
1 - Ariana Grande, The Weeknd - Love 
Me Harder
2 - One Direction - Illusion
3 - Hardwell feat. Chris Jones - Young 
Again
4 - Meghan Trainor - I’ll Be Home
5 - Jessie J - Burnin’ Up ft. 2 Chainz

Cinema #Amodoro 
 
Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 
Gênero - Ação, Drama, Ficção científica 
Lançamento 20/11/2014 

Boa Sorte 
Gênero - Drama, Romance
Lançamento 20/11/2014  

Uma Noite de Crime: Anarquia 
Gênero Terror, Ação, Suspense 
Lançamento 04/12/2014  

O Ciúme 
Gênero - Drama
Lançamento 20/11/2014 (1h17min) 
Quero Matar Meu Chefe 2 
Gênero – Comédia

Lançamento 04/12/2014 (1h48min)  

#AmoLer 
 
O Vale dos Mortos - Rodrigo de 
Oliveira - O Vale dos Mortos baseia-se 
na profecia de que um planeta intruso ao 
sistema solar, ao raspar por nossa orbita, 
fatalmente desencadearia a transforma-
ção de grande parte da humanidade, não 
havendo lugar seguro, ambientes sem 
infecção, pois ela ocorreria simples-
mente pela aproximação do astro. 
 
Desejos - Alexandra Bullen - Para Oli-
via Larsen, nada poderia mudar o fato 
de que sua irmã gêmea, Violet, se foi. 
Até que um misterioso vestido de festa é 
deixado à sua porta, e ele é capaz de lhe 
conceder um único desejo. A única coi-
sa que Olivia quer é ter a irmã de volta. 
Agora, as garotas têm uma nova chance 
de viver tudo o que sempre sonharam. 
 
Um Dia de Cada Vez - Courtney C. 
Stevens - Alexi Littrell era uma adoles-
cente normal até que, em uma noite de 
verão, sua vida é devastada. Envergon-
hada, a menina começa a se arranhar e a 
contar compulsivamente uma tentativa 
de fazer a dor física se sobrepor ao sofri-
mento que passou a esconder de todos. 
Ela só consegue sobreviver ao terceiro 
ano do ensino médio graças às letras de 
música que um desconhecido escreve 
em sua carteira. As canções parecem 
adivinhar o que o coração de Alexi está 
sentindo.  

Apps  
Trioo - jogo 
Microsoft Excel - excel pra iOS #ameiii 
 

Agenda 
02.01. 2015 - David Guetta Show Flo-
ripa  
03.01.2015 Hardwell em Floripa 
24.01.2015 Creamfields Brasil  
31.01.2015 O Rappa Florianópolis

Beijinhos galera até a próxima. 

Fofíssimos do mês  
Ju Dias & Dino Montez 

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com

mente para enfeitar, os lenços na ca-
beça sempre deixam qualquer look mais 
descontraído. Para esse tipo de amarra-
ção o lenço precisa ser de um tecido bem 
levinho, por que do contrário, fica feio e 
com muito volume.
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 Estado de Santa Catarina - Ano III - Edição 38- Setembro 2014

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

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

2015 já começou!

Prezados Leitores,
Com muito orgulho e satisfação quero brindá-los nesta edição com um 
artigo muito especial da melhor palestrante do Brasil, Leila Navarro, a 

única mulher eleita Top of Mind RH, na categoria palestrante.

Boa leitura......

Se você está pensando no próximo ano, 
mas ainda não fez um planejamento 
para 2015... Sorry! Você já está bem 
atrasado. Aqueles que encontram jus-
tificativas para tudo certamente estão 
pensando que 2014 ainda nem acabou, 
mas, antes que você conclua o seu pens-
amento, vamos refletir um pouco sobre 
essa questão. O futuro depende do que 
fazemos no nosso presente. Portanto, se 
fizer um simples processo de elabora-
ção de prováveis cenários para o futuro, 
com os quais você até pode vir a se de-
parar, a probabilidade de que você tenha 

uma vida mais próspera, feliz e produ-
tiva será bem maior.
A comunicação está cada vez mais acel-
erada e isso interfere em todos os níveis 
de relacionamento na vida das pessoas. 
Carreira, negócios, família, filhos, laz-
er, casamento! Tudo faz sentido e tem 
uma conexão incrível. Agora, diferente 
do que dizia uma velha e conhecida 
música, “um ano nem termina e nasce 
outra vez”! E isso gera a necessidade e 
grande importância de planejar e se pro-
gramar. Para ter uma ideia de como será 
o futuro, você precisa pensar e analisar 

como, o que você vive no presente, irá 
apresentar-se adiante.  E para aproveitar 
bem isso não dá para esperar o ano vi-
rar. É preciso pensar no futuro agora. 
Como será o cenário? Como será cada 
atividade, cada coisa que você faz e 
vive hoje, daqui a vinte anos? Já pensou 
nisso?
Por que isso é importante? Porque já vi-
vemos mudanças que nos deixam cheios 
de incertezas e também estressados nos 
dias de hoje. Imagine daqui a alguns 
anos quando a velocidade dessas mu-
danças for tão rápida, que será impos-
sível viver sem aprender a conviver com 
ela! A produção e a absorção do conhe-
cimento passarão a ser mais velozes e 
intensas, e será necessário tomar medi-
das preventivas, pelo menos para tornar 
essas mudanças, quase instantâneas, 
menos traumáticas. Só para você ter 
uma ideia poucos acreditavam que os 
computadores fariam parte da nossa 
vida como acontece agora. Até mesmo 
o Bill Gates não acreditava! Há 25 anos 
foi criado o primeiro computador pes-
soal. Hoje nos deparamos com uma 
tecnologia extraordinária e milhões de 
pessoas conectadas à Internet por meio 
de potentes aparelhos. Pense nas trans-
formações que você já presenciou e no 
impacto que teve na vida das pessoas. 
Segundo uma pesquisa da Arthur An-
dersen, o desenvolvimento do conheci-
mento humano está crescendo em uma 
velocidade inacreditável: dobra a cada 

três anos e, com perspectivas de, a partir 
de 2020, duplicará a cada 73 dias! Veja 
como tem sido a velocidade da transfor-
mação tecnológica que vem ocorrendo 
em nossas vidas. Muitos especialistas 
acreditam que as mudanças que virão 
nos próximos cinco anos poderão ser 
equivalentes às ocorridas nos últimos 50 
anos. Então, o que fazemos hoje pode 
mudar, efetivamente, o nosso futuro?
É impossível prever o futuro ou não 
cometer erros em relação ao que acon-
tecerá. Mas, ao mesmo tempo, é funda-
mental enumerar as possibilidades do 
que pode ocorrer lá na frente, para es-
tarmos melhor preparados para enfren-
tar essas novas possibilidades e tomar 
decisões mais acertadas, ou até mesmo 
antecipar as nossas ações, e assim, não 
desperdiçar recursos, tempo e energia. 
Portanto, a prevenção e a preparação 
para tempos turbulentos vêm da elabo-
ração de cenários de futuro com foco, 
discernimento, objetivos, várias pro-
jeções, hipóteses, com simulação de 
resultados e consequências. O negócio 
é construir o seu futuro agora. Planeje 
2015 hoje!
Leila Navarro é palestrante motivacio-
nal com reconhecimento no Brasil e 
no Exterior. Autora de 15 livros, entre 
eles, “Talento para ser Feliz”, “Talento 
à prova de crise” e “A vida não precisa 
ser tão complicada”, “O poder da super-
ação” e “Obrigado, equipe”. Saiba mais 
no www.leilanavarro.com.br

Roupas e acessórios femininos

48 3024.1317
Rua Adhemar da Silva, 906 - Loja 02 - Kobrasol - São José/SC
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Unidade Kobrasol
Educação Infantil

R. Antônio Scherer, 453
Kobrasol - S. José - SC

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.
Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC
(48) 3241-9999

Matrículas abertas!!!
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

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

São José terá nos próximos dias 
10 e 11 de Dezembro, das 08:00 
às 18:00  horas, mais uma edição 
do consagrado evento Feirão de 
Empregos de São José, este pro-
jeto é realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia da Pre-
feitura de São José, teve total 
apoio e empenho por parte do 
Secretário Fernando Souza, que 
avalia os resultados da edição 
anterior como favoráveis tanto 
aos munícipes, quanto para os 
empresários, favorecendo o de-
senvolvimento econômico da 
região de São José.
Este evento tem o objetivo de ser 
uma via de mão dupla, para as 
empresas que podem ofertar suas 
vagas diretamente para as pes-

soas, da mesma forma para quem 
busca oportunidade de emprego.
É a chance que muitas pessoas 
tem de conhecer as propostas 
,projetos, a cultura das empre-
sas, seus benefícios, sua politica 
de gestão de pessoas, afinal vi-
vemos a maior parte de nossas 
vidas no trabalho, com hoje há 
uma oferta expressiva é impor-
tante a escolha para ambas as 
partes, para quem contrata e para 
quem procura.
Este perfil de evento tem o ob-
jetivo de oportunizar ao primeiro 
emprego, vagas em diversos seg-
mento da economia, ou seja é o 
momento para colocar aquele 
sonho em prática, de ter a opor-
tunidade de trabalhar em algo 
que você meu leitor é apaixo-

nado, buscando a oportunidade, 
não sabendo como fazê-lo este é 
o momento.
Na edição de Janeiro deste ano 
foram contratado mais de 2.815 
pessoas, sendo que contamos 
com 21 empresas, este ano o 
evento terá a participação da 
Delegacia Regional do trabalho 
com a confecção de carteiras 
de trabalho, corte de cabelo 
ofertados pelo SENAC Beleza, 
Palestras gratuitas sobre a in-
serção no mercado de trabalho e 
as oportunidades que estima-se 
mais de 3.000 vagas.
Para as empresas que tenham in-
teresse em aderir ao projeto, as 
informações sobre este evento 
são com Carmen Silveira, no 
telefone (048) 32419494.

2º Feirão do Emprego de 
São José trás mais de 3000 vagas 

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

ESPORTE

Certidões e Registros Públicos em todo o Brasil

Rua Leoberto Leal, 767 - Lj.04 - Barreiros - São José - SC
Tel. (48) 3372-7212 - saojose@cartoriomais.com.br Mais praticidade, economia,agilidade e comodidade

Evite �las! Conheça o Cartório Mais!

Mais de 300 serviços
Um só cartório.

Mais de 300 serviços
Um só cartório.

Certidões e Registros Públicos em todo o Brasil

Agora São José tem mais!  Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 333,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

Agnaldo Liz Souza, mais conhecido como 
Agnaldo (Florianópolis, 7 de junho de 
1968) é um ex-futebolista e, atualmente, 
treinador brasileiro, que atuava como 
zagueiro.  Multi campeão como jogador, 
Agnaldo Liz se destacou pela raça e sim-
plicidade nas jogadas. Ex-zagueiro de 
Grêmio, Flamengo, Fluminense, Guarani 
e Palmeiras, onde foi campeão da Liber-
tadores, Liz tenta o mesmo sucesso no 
cargo de treinador.
E ele sabe que não adianta inventar no 
futebol. Agnaldo Liz acredita que o bom 
futebol é conquistado através do trabalho 

no dia-a-dia e do comprometimento den-
tro das quatro linhas, fator determinante 
para ele conquistar seu primeiro título 
como treinador, o Campeonato Baiano, 
em 2004, pelo Vitória.
“Procuro passar para meus jogadores o 
que eu vivi no futebol. Não podemos in-
ventar. Temos que fazer o simples, porém, 
de forma coerente e correta”, conta Ag-
naldo Liz.
Como treinador  tenta implantar  o mesmo 
método que aprendeu com Felipão, sem-
pre se inspirou nesse técnico. Morando 
em Florianópolis,  se sente feliz e realiza-
do pelos amigos que fez no futebol.
Agnaldo Liz, grande amigo, uma pessoa 
família, sempre honesta, pessoa alegre, 
otimista, guerreira, simples e de voz man-
sa  de sorriso espontâneo, exemplo para 
jogadores de hoje. 
Impunha-se também pela sua perso-
nalidade e seriedade durante as parti-
das. Como capitão da equipe, transmitia 
aos demais jogadores garra e espírito de 
coletividade, características que mar-
caram a sua carreira. Saiba Amigo  que 
na arquibancada da vida, estarei sempre 
torcendo por você...

CARREIRA COMO TÉCNICO

●2003 – TUBARÃO – SC CATARI-
NENSE SÉRIE -A
●2004 -  E.C.VITÓRIA – BA- Brasileiro 
SÉRIE- A
●2004 -  GUARANI F.C  -SP Brasileiro 
SÉRIE- A

●2005 -  TUBARÃO – SC-CATARI-
NENSE SÉRIE-A
●2005 -  ITUANO – SP- Série A1 - SP
●2006 -  CSA -  AL
●2006/07 – COMERCIAL- SP
●2007 – SAMPAIO CORREIA – MA
●2007 – E.C. PELOTAS – RS
●2007/08 – GRÊMIO CATANDU-
VENSE – SP
●2009 – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
CORURIPE – AL
●2009 – GRÊMIO CATANDUVENSE – 
SP
●2009 -  ITUMBIARA- GO- série C 
Brasileiro
●2010 – Clube Atlético Alagoinhas – BA
●2010 – Rio Claro –SP
●2011 -  CAMPINENSE CLUBE-PB
●2011-   FLUMINENSE de FEIRA-BA
●2012-   FLUMINENSE de FEIRA-BA
●2012-   GUARANY-CE
●2013-   CURITIBANOS-SC
●2014-   CLUBE ATLÉTICO ALAGO-
INHAS-BA
●Título:CAMPEÃO BAIANO 2004

CARREIRA COMO ZAGUEIRO           
                                   
●1986/90 - Figueirense FC/SC -Flori-
anópolis
●1991/93 - EC Vitória/BA - Salvador
●1993/94 - Grêmio FBPA/RS - Porto 
Alegre
●1995 - CR Flamengo/RJ - Rio de Janeiro
●1996 - Guarani FC/SP - Campinas
●1997/00 - SE Palmeiras/SP - São Paulo
●2000/01 - Fluminense FC/RJ - Rio de 

Janeiro
●2001 - Brasiliense FC/DF - Brasília
●2002 - América FC/MG - Belo Hori-
zonte
●2002 - Olaria FC/RJ - Rio de Janeiro
●2002 - União São João/SP - Araras
●2003 - CA Lajes/SC - Lajes

TÍTULOS CONQUISTADOS COMO 
ZAGUEIRO 

●1986 - Copa Santa Catarina - Figuei-
rense
●1990 - Copa Santa Catarina - Figuei-
rense
●1992 - Campeonato Baiano - Vitória
●1994 - Copa do Brasil - Grêmio
●1995 - Taça Guanabara - Flamengo
●1996 - Taça Guanabara - Flamengo
●1996 - Campeonato Carioca - Flamengo
●1998 - Copa do Brasil - Palmeiras
●1998 - Copa Mercosul - Palmeiras
●1999 - Copa Libertadores - Palmeiras
●2000 - Torneio Rio-São Paulo - Palmei-
ras.
2000 - Copa dos Campeões – Palmeiras

Agnaldo Liz Souza
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www.escritop.com.br
3372-5515 • 3372-545548

Rua Koesa, 430 - Sl.01 - Kobrasol - São José - SC
88102-310 - e-mail: contato@escritop.com.br

Poltrona Presidente
Maxximus

Sistema relax. Rodízio PU. 
Regulagem independente de 

encosto

POR R$

DE R$1.190,00

833,00

Poltrona Presidente
Eras

Sistema relax. Rodízio PU. 
Aranha cromada

POR R$

DE R$ 790 ,00

553,00

Poltrona Presidente
Zeus

POR R$

DE R$1.430,00

998,00

Venha para a Escritop, seu parceiro em móveis e quipamentos
para escritório. Seu sucesso é nosso maior objetivo.

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES!
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                    dicadapersonal@gmail.com

OPERAÇÃO  VERÃO

Fique magra para as festas de final de ano 
O fim do ano está cada vez mais próximo, junto com as festas de Natal e Ano Novo. Antes de entrar em pânico sobre como dri-

blar o tempo, inspire-se: Dieta líquida elimina 3 kg em 5 dias e faz você chegar as festas mais magrinha. 

Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC - (próximo ao Camelão de Campinas)

Aproveite nossas opções
presentei alguém especial

Natal
neste

Menos 3kg em 5 dias 
com a dieta líquida

A dieta líquida é ideal para 
quem quer emagrecer rápio. A 
dieta à base de líquidos elimina 
3 kg em 5 dias e ajuda a dar as 
boas vindas àquela calça jeans 
que teimava em não entrar.  O 
cardápio da dieta líquida, elab-
orado pela nutricionista Caro-
lina Malheiro, da rede Fitness 
Together (SP), é composto 
basicamente poralimentos 
líquidos, como sucos, sopas, 
vitaminas e shakes, e oferece 
1.000 calorias diárias. "Mes-
mo sendo líquida, essa dieta 
não compromete a saúde e 
nem a disposição. Isso porque 

as refeições são nutritivas, pre-
paradas com frutas, verduras, 
legumes e cereais", diz a espe-
cialista.
Mas vá com calma, nada de 
achar que adieta líquida é a 
chave para conseguir o cor-
po perfeito. Para não causar 
prejuízos, adieta não deve ser 
mantida por mais de cinco 
dias. Mesmo porque, após esse 
prazo, o efeito pode ser exata-
mente o oposto do esperado. 
"O organismo ativa uma es-
pécie de mecanismo de defesa 
em resposta à restrição alimen-
tar e calórica. O metabolismo 
funciona de forma mais lenta e 
o corpo passa a armazenar gor-
dura, em vez de queimá-la", 
conta Carolina Malheiro. 

Café da manhã

Opção 1 - Vitamina feita com 
200 ml de leite de soja sem 
açúcar, 1 fatia de mamão for-
mosa e 1 col. (sopa) de linhaça

Opção 2 - Suco de frutas tur-
binado feito com 1 laranja, 1 
cenoura pequena, 1 fatia de 
mamão formosa, 1 col. (sopa) 
de quinoa em flocos e 100 ml 
de água

Opção 3 - Shake com fibras 
feito com 200 ml de leite 
desnatado gelado, 1 col. (sopa) 
de achocolatado light, 1 col. 
(sopa) de farelo de aveia e 1 
col. (sopa) de gérmen de trigo

Opção 4 - Vitamina feita 
com 160 g de iogurte natural 
desnatado, 1 fatia média de 
manga, 1 col. (sopa) de linhaça 
e 1 col. (sobremesa) de hortelã

Opção 5 - Suco de frutas feito 
com 200 ml de água de coco, 
10 morangos, 1 pera e 1 col. 
(sopa) de amaranto em flocos

Lanche da manhã

Opção 1 - 1 copo (200 ml) de 
iogurte de frutas desnatado

Opção 2 - 1 copo (250 ml) 
de suco de gelatina (gelatina 
sem gelar, com o sabor de sua 
preferência)

Opção 3 - 1 copo (200 ml) de 
suco de abacaxi com hortelã

Opção 4 - 1 copo (200 ml) de 
café com leite desnatado

Opção 5 - 1 picolé de frutas
 Almoço

Opção 1 - 1 prato (sopa) de 
creme de batata com brócolis 
e carne

Opção 2 - 1 prato de sopa de 
beterraba com frango

Opção 3 - 1 prato (sopa) de 
creme de abóbora com carne

Opção 4 - 1 prato de sopa de 
legumes com carne

Opção 5 - 1 prato de sopa de 
mandioquinha com cenoura e 
frango

Lanche da tarde

Opção 1 - 1 potinho de leite 
fermentado batido com 3 
ameixas pretas

Opção 2 - 1 copo (200 ml) de 
suco de frutas à base de soja + 
1 taça de gelatina

Opção 3 - 1 copo (200 ml) de 
suco de maracujá e morango 
com 1 col. (sopa) de gérmen 
de trigo

Opção 4 -  unidade (160 g) de 
iogurte desnatado batido com 
4 damascos

Opção 5 - 1 copo (200 ml) de 
leite desnatado batido com 1 
maçã

Jantar

Opção 1 - 1 prato de sopa de 
abóbora com alho-poró

Opção 2 - 1 prato de sopa de 
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legumes com quinoa

Opção 3 - 1 prato (sopa) de 
minestrone batido

Opção 4 - 1 prato (sopa) de 
caldo verde sem linguiça

Opção 5 - 1 prato de sopa de 
chuchu, abobrinha, beterraba e 
carne
 

Jantar

Opção 1 - 1 copo (200 ml) 
de leite desnatado com 1 col. 
(sopa) de canela

Opção 2 - 1 copo (200 ml) de 
água de coco

Opção 3 - 1 copo (200 ml) de 
suco light à base de soja

Opção 4 - 1 copo (200 ml) de 
iogurte desnatado (sabor de 
sua preferência)

Opção 5 - 1 copo (200 ml) de 
suco de abacaxi com morango

Tenha um bloquinho para an-
otar tudo o que come. Sem per-
ceber você pode comer tantos 
docinhos e carboidratos extras 
que são ingeridos durante o 
dia. Ele vai ajudar você a se 
contrar...

Então, fica a dica: aproveite 
esses dias para eliminar os 
excessos que tanto a incomo-
dam e, depois, invista em uma 
alimentação mais equilibrada 
e moderada para manter os re-
sultados. 

Fonte: corpoacorpo.uol.com.br
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AROMA E SABOR

Coxa e sobrecoxa de frango refogadas 
com pasta a base de gengibre, coen-
tro, castanha de caju, camarão seco, 
amendoim, azeite de dendê e Caldo  
de Galinha.

Ingredientes

• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• 1 colher (chá) de gengibre ralado
• 2 colheres (sopa) de coentro picado
• 1 colher e meia (sopa) de castanha de 
caju torrada e moída
• 50 g de camarão limpo seco e sem 
cabeça
• 1 colher (sopa) de amendoim torrado 

e moído
• 1 tablete de MAGGI® Caldo de 
Galinha
• 2 colheres (sopa) de azeite-de-dendê
• 1 kg de sobrecoxa de frango

Modo de Preparo

Bata no liquidificador a cebola, o alho, 
o gengibre, o coentro, a castanha-de-
caju, o camarão seco, o amendoim e 
o Caldo MAGGI® dissolvido em uma 
xícara (chá) de água quente, até for-
mar uma pasta. Reserve. Em uma pan-
ela, aqueça o azeite de dendê e doure 
bem o frango. Adicione a pasta ao 
frango e cozinhe por mais 10 minutos, 
aproximadamente. Sirva a seguir.

DICAS:

- Esta receita tem sabor bastante apu-
rado e pode ser servida com arroz 
branco. 
- As castanhas em geral são ricas em 
ácidos graxos insaturados, que ajudam 
a diminuir o colesterol do sangue.
https://www.nestle.com.br/site/cozinha/receitas/xin-xim_de_
galinha.aspx

Xinxim de galinha
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A frebre da Tapioca
De origem indígena e típica das 
regiões do Norte e Nordeste, a 
tapioca invadiu o cardápio de quem 
segue uma dieta saudável e está na 
mesa dos gurus de fitness e de quem 
quer eliminar o glúten da sua dieta . 

Mas o que será que a tapioca tem de 
tão especial para deixar de ser um 
prato indígena e se transformar em 
febre nacional? Simples, a massa é 
feita à base de farinha de polvilho e 
água. Super levinha e zero glúten , o 
que ajuda a emagrecer.  
 
Ela é rica em carboidratos, por isso 
é importante rechear com ingredien-
tes saudáveis , como queijo cottage, 
queijo branco frescal, peito peru, 
banana, canela... 

Para quem quer emagrecer, a dica 
da nutricionista Marcela Frias, da 
Clínica Dicorp, no Rio de Janeiro, é 
utilizar queijo cottage, tomate e azeite 
no recheio. É uma receita fácil e 
barata, confira: 

Receita de tapioca
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Ingredientes
2 colheres de sopa de goma de tapi-
oca hidratada
1 colher de sopa de queijo cottage
½ tomate picado
1 fio de azeite 

Modo de fazer
Passe a goma da tapioca pela peneira 
e a espalhe numa frigideira antiader-
ente, alisando para ficar bem macia e 
fininha. Deixe no fogo baixo por um 
a dois minutos, até formar uma liga e 
ficar unida, vire de lado e mantenha 
mais um a dois minutos, adicione o 
queijo o tomate e o azeite e espere 
por mais um minuto.
Valor calórico: aproximadamente 200 
kcal 
Fonte: bolsademulher/ blogdapri
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PATAS PRA QUE TE QUERO

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Active

399,00
Reais

Reais

Óculos para 
leitura  completo

(armação Mondadori mais lentes)

299,00
Pagamos a consulta do seu

oftalmologista no limite de R$ 100,00

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

3357-279248

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
NOVA

LOJA

Multifocal Transitions

399,00499,00

299,00 199,00
Reais199,00

Multifocal Anti ReflexoMultifocal Anti Reflexo

Reais

Óculos para 
leitura  completo

(armação Mondadori mais lentes)

NOVA

LOJA

Multifocal Active

Frutas PERMITIDAS e  
PROIBIDAS para cães

Ao contrário do que muitos tutores pensam, 
os cães domésticos podem comer frutas. 

As frutas a seguir, são as principais que 
podem ser oferecidas para o animal, 
lembrando sempre que um médico vet-
erinário deverá ser consultado antes. 

- Banana: A banana deve ser servida sempre 
sem a sua casca e nunca em grandes quanti-
dades. A banana é rica em potássio, vitami-
nas A e C e fibras. Excelente para uma boa 
manutenção do sistema imunológico.
- Caqui: O Caqui é uma fonte de vitamina 
C e E, sendo uma das mais ofertadas, por 
ter uma boa palatabilidade (por ser bastante 
doce). Além das suas vitaminas, ele tem 
fortes nutrientes, como: Carboidrato, fós-
foro, potássio, cálcio e fibras. Deve-se ad-
ministrar em pouca quantidade.
- Maçã: Essa fruta é de alto valor nutritivo, 
porém não deve ser oferecido o seu talo, 
pois este libera ácido cianídrico. Ela é rica 
em vitaminas B, C e E, sendo uma boa es-
colha para complementar a nutrição diária 
do seu cão.
- Manga: A manga não deve ser oferecida 
com casca e nem caroço, pois pode ocorrer 
um engasgamento. Ela é rica em fibras ali-
mentares e vitamina C. É muito importante, 
quando há um desequilíbrio nutritivo, ofer-
tar ao animal a manga.

- Morango: É uma fonte de vitamina C, A 
e complexo B. O morango é uma das frutas 
mais eleitas pelos os cães. É sempre bom 
oferecer morango orgânico. O morango tem 
poucas calorias e melhora a função cere-
bral, afirmam especialistas. Pode ser admi-
nistrado com a casca, porém em quantidade 
controlada.
 
Caju, goiaba, kiwi e pera, também podem 
ser oferecidas aos cães domésticos.
 
As frutas que não são indicadas para os 

cães consumirem

- Laranja, Abacaxi, Uva, Abacate e  Car-
ambola, não são indicadas aos cães, elas 
podem causar problemas no sistema gastro-
intestinal.
 
Leia mais: http://portaldodog.com.br/ca-
chorros/adultos-cachorros/alimentao 
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CORTINAS • PERSIANAS •PAPÉIS DE PAREDE • PISOS • TAPETES
SEGUNDA À SEXTA - 09:00 às 18:00

SÁBADO - 09:00 às 13:00

Rua Lédio João Martins, 80, Loja 2
Kobrasol - São José - SC

(48) 3375-4860 / (48) 9134-4860

 Venha conhecer
nosso

show room
no  Kobrasol
E prepare sua
casa para as

festas de 
final de ano!



3375-141548

Geometria

Balanceamento

Suspensão

Troca de Óleo e Pneus

Injeção Eletronica

Limpeza de BicoLimpeza de Bico

Escapamento

Freios

Rua Julieta da Silva Melo - Lotes 15 e 16 - Terreno Esquina
Lote Santa Felicidade - dostergilautocenter@gmail.com

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 profissionais! 


