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Anatomia do Amor 
Página 13

Vamos passear?  
Página 15

Beneficiários de  
auxílio-doença são 

convocados pelo INSS 
Página 16

ATÉ  QUANDO  SÃO JOSÉ?

PT

Até quando existirão obras inacabadas ou sem manutenção que 
custaram milhões de reais, a exemplo da Policlínica de Forquilhinha e 
do Centro Multiuso?

Até quando haverá faltas de vagas nas creches públicas enquanto 
milhões de reais são gastos com publicidade, aluguei de carros e 
imóveis?

Até quando a prefeita e seu vice vão continuar a prometer soluções 
para enchentes e alagamentos em vários bairros e depois de passados 
4 anos nada �zeram?
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Feira da Freguesia  
A feira que virou tradição em São José

Página 3
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Jeito de Moça

Não venhas com teu jeito de moça!
Como se nada pudesse ter mudado.
Vejo o quanto estais afoita,
Para sair de vez do meu lado.
 
E pensas que me afastas,
Com jogos e diversões.
Por isso é que eu não desisto,
De dar a ti meu coração.
 
Poesia cintilante! Versos de antiguidade!
Ora és uma criança levada,
Ora uma mulher simpática,
Mas todas mostram tua face.
 
E perdido quem está sou eu!
Pelo modo como me deixas.
Deixas-me intranquilo,
Pelos encantamentos de quero mais...
 
Mais de tua personalidade,
Envolvente e sem distinção.
Sintonia com os perfumes existentes,
Da natureza, de onde tiras a paz.
 
E lanças relâmpagos,
Cuja alma se espanta.
Enlouquecendo-a sem vergonha,
A tocar o véu que tu mesma trás.

Autor: Ricardo Oliveira
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ção sobre a importância 
da doação de órgãos vão 
marcar o mês de setem-
bro, período em que se 
comemora o Setembro 
Verde, instituído pela Lei 
nº 10.374/2015 com obje-
tivo de estimular e intensi-
ficar o debate sobre o tema. 
O transplante de órgãos e 
tecidos é uma técnica cirúr-
gica que tem por finalidade 
substituir um órgão doente 
por um sadio. A transfe-
rência de células, tecidos 
ou órgãos de uma pessoa 
(o doador) para a outra (o 
receptor), muitas vezes 
significa a única chance 
de sobrevivência daquele 

que recebe a doação. Os 
transplantes estão entre os 
procedimentos mais com-
plexos da medicina. Um 
único doador pode salvar 
ou melhorar a vida de mais 
de 25 pessoas, se todos 
os órgãos e tecidos forem 
aproveitados corretamente.
 O primeiro transplante 
bem sucedido de um órgão 
humano foi realizado em 
1954, em Boston, nos Es-
tados Unidos. Dez anos de-
pois, em 1964, era o Brasil 
que fazia o primeiro trans-
plante. Desde então, o país 
avançou muito nas técnicas 
cirúrgicas dos transplantes, 
sendo referência interna-
cional para muitos países. 

Além das novas técnicas, 
que permitiram o transplan-
te de vários órgãos e teci-
dos, a medicina hoje dispõe 
de vários medicamentos 
que evitam a rejeição e 
aumentam a sobrevida do 
órgão transplantado.
 Atualmente, vários órgãos 
e tecidos podem ser trans-
plantados como rins, co-
ração, pulmão, fígado, 
pâncreas, córneas, válvu-
las cardíacas, ossos, pele, 
tendões e medula óssea. 
Alguns transplantes podem 
ser realizados entre pessoas 
vivas como o de rins, fíga-
do e medula óssea.
Brasil: grande em número 
de transplantes e de pessoas 

na fila de espera.
O Brasil tem o maior pro-
grama público de trans-
plantes de órgãos do 
mundo, que paga 92% das 
cirurgias realizadas. Em 
número de transplantes fei-
tos por ano, só perde para 
os Estados Unidos. Segun-
do a Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos 
(ABTO), no primeiro tri-
mestre de 2012 foram re-
alizados 1.839 transplantes 
de órgãos, 9.303 de tecidos 
e 420 de medula óssea.
Apesar do sucesso do pro-
grama brasileiro, mais de 
70 mil pessoas aguardam 
na fila do transplante.  
Fonte: Hospitalvida.com
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“A coragem não é ausência do medo; é a persistência apesar do medo.” 3SÃO JOSÉ

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

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! 

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Dr. Carlos Manoel B. Sobrinho
Resp. Técnico -  Oftalmologista - CRM 9462

Dr. CarBel. João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188 - SC

Feira da Freguesia  
A feira que virou tradição em SãoJosé

Já consolidada no 
calendário cultural 
da cidade, a Feira da 
Freguesia promoveu 
mais uma edição no do-
mingo (11), no Centro 
Histórico de São José.. 
A 24ª edição da Feira 
teve apresentações, ex-
posições, exibição de 
filme e visita guiada, 
além de muitas opções 
em artesanato e gastro-
nomia.
Como já se tornou 
tradição, as apresenta-
ções começam a partir 
das 11h, com apresen-
tação musical da Banda 
Marcial do Colégio 
Dom Jaime, no palco 
principal montado na 
Praça Hercílio Luz. A 
exposição “Narrativas 
Visuais” estará aberta 
para visitação na Casa 
da Cultura Nésia Melo 
da Silveira.
A já tradicional apre-

sentação de Boi de 
Mamão, com o grupo 
Boi de Mamão Panta-
nal, no palco principal 
e a partir das 16h teve 
a apresentação de dança 
com os alunos da rede 
municipal de ensino de 
São José, na Praça Her-
cílio Luz. No mesmo 

horário começa o pro-
jeto Cinema na Praça, 
com a exibição gratuita 
do filme “Asterix e o 
Domínio dos Deuses”, 
no Museu Municipal.
Promovida pela Pre-
feitura de São José, 
por meio da Fundação 
Municipal de Cultura 

e Turismo, a Feira da 
Freguesia ocorre sem-
pre no segundo do-
mingo do mês, com 
apresentações artísti-
cas, culturais e gastro-
nomia, aproximando a 
população de São José 
da tradição açoriana, da 
cultura e da arte.
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ÓTICAS MONDADORI LTDA

ague por este

cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

,            
  de             

             
             

     de 20

Comp Banco
Agência

C1 Conta

C2 Cheque N°
C3 R$

P

R$ 100,00

Cem reais

São José             
    01              

Julho              
        16

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Óticas 
Monda

dori

ague por este
ague por este
ague por este

cheque a quantia de
cheque a quantia de
cheque a quantia de

CompCompComp BancoBancoBanco
AgênciaAgênciaAgência

C1C1C1 ContaContaConta

C2C2C2 Cheque N°
Cheque N°
Cheque N°

C3C3C3 R$R$R$

PPP

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

ÓTICAS MONDADORI LTDA

ague por este

cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

,           
   de            

            
            

        de 20
Comp Banco

Agência
C1 Conta

C2 Cheque N°
C3 R$

P
,           

   de            
            

            
        de 20

,           
   de            

            
            

        de 20

,           
   de            

            
            

        de 20

R$ 100,00

Cem reais

São José            
     01             

 Julho             
         16

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Óticas
 Mond

adori

Crediário Próprio

Se você ainda não tem um,
adquira já em uma de nossas lojas.

Um cheque para você e outro para seu amigo.

Amigo de verdade merece sempre o melhor. 

Mário Marcondes fez 
caminhada em  

Barreiros 

A caravana de José  
Natal vem crescendo 
nas ruas de São José 

Caravana de líderes do 
PMDB fortaleceu a cam-
panha de  José Natal,  o 
senador Dário Berger como 
principal cabo eleitoral,  o 
coordenador Regional do 
PMDB, Valter Galina, a 
Deputada Estadual Dirce 
Heiderscheidt e o Presi-
dente Estadual do Partido, 
Mauro Mariani, percor-
ream a Avenida central do 
Kobrasol e Av Presidente 
Kennedy.Fo

to
: M

ar
ce

lo
 T
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en
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o

O candidato a prefeito 
de São José, Mário Mar-
condes, está confirmando 
presença a todos os de-
bates eleitorais e eventos 
de apresentação do plano 
de gestão aos quais é con-
vidado. Animado e men-
tor de propostas e novas 
ideias realistas para re-
solver os problemas da 

cidade, muitas delas co-
lhidas junto à população 
em reuniões preparatórias 
por toda a cidade. 
“Estou muito satisfeito 
com a receptividade da 
nossa candidatura. E de-
fendo que os concorrentes 
têm que debater em cima 
de suas propostas, suas 

ideias para que população 
possa comparar e escolher 
o melhor para São José. E 
eu não tenho dúvidas de 
que o que estamos pro-
pondo é o que a população 
quer, porque nós sabemos 
e gostamos de ouvir as 
pessoas,” argumentou o 
candidato.

No último sábado(10), o 
candidato a prefeito Mario 
Marcondes (PSDB), par-
ticipou de uma caminha 
em Barreiros, visitou mo-
radores e comerciantes 
e, além de apresentar as 
sua propostas, ouviu as 
sugestões da população. 
Em seu discurso Mario en-
fatiza que são atitudes que 
fazem a diferença, o can-
didato quer fazer São José 
voltar a sorrir!

O candidato a prefeito 
José Natal enfatiza que 
a sua administração vai 
ser voltada para a po-
pulação, ele quer uma 
prefeitura de portas a-
bertas. Natal quer fazer 
uma gestão inteligente, 
utilizando de forma cor-
reta os recursos. Vai tra-
balhar pelo progresso 

da cidade e a qualidade 
de vida dos cidadãos. 
Com  o apoio do Sena-
dor Dário Berger, que 
irá viabilizar muitos pro-
jetos, trazendo recursos  
federais.
Com caminhadas diárias 
Natal e Amauri, junta-
mente com o senador 
Dário Berger, caminham 

pelos bairros da cidade, 
conversando com as pes-
soas e conhecendo as 
reais necessidades de cada 
lugar.
No sábado(10) a camin-
hada foi na Serraria, nos 
Loteamentos Dona Wan-
da, Dona Renata, Jardim 
Zanelato, Morar Bem, 
José Nitro e Araucária.
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Rua Jerônimo Coelho, 60  - Box 16 -  Florianópolis - SC
(Mercado Público de Florianópolis)

3241.0104  I   8444.871948

     

SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

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

SUPER TROCA DE ÓLEO

Rua Otto Júlio Malina, 627 - Ipiranga - São José - SC
/reidasporçõessc

www.reidasporções.com.br

A campanha “São José  
em boas mãos” ganha  

força com as caminhadas
A caminhada da Forqui-
lhinha partiu da Praça 
do Jardim das Palmeiras 
e foi ganhando adesões 
pelas ruas do Flor de Ná-
polis e Picadas do Sul.  
Com vários quarteirões 
lotados, Adeliana em seu 
discurso disse: “O traba-
lho que está mudando para 
melhor a nossa cidade, é 
mais uma região da cidade 
que sente a transformação 
positiva nestes últimos três 
anos e meio. Fizemos ali 

há DEZ anos sem abrir 
nenhuma porta na Saúde.
Uma multidão cantando o 
Hino Nacional emocionou 
e marcou o encerramento 
da caminhada da coligação 
“São José em Boas Mãos” 
(PSD, PSB, PV, PR, PT 
do B, PROS, PSC, PHS e 
PEN) na manhã de quar-
ta-feira (7) pelas comu-
nidades do Floresta e Bela 
Vista. Os participantes 
aceitaram o convite da or-
ganização e compareceram 
vestidos de verde e ama-
relo em homenagem ao 
Dia da Independência do 
Brasil. Em pleno feriado, 
a presença do público foi 
marcante, levando quase 3 
mil pessoas a seguir Adeli-
ana Dal Pont e Neri Amaral 
pelas ruas em uma manhã 
ensolarada.A concentração 

começou por volta das 9 
horas na Praça do Floresta, 
mais uma das áreas de la-
zer recuperadas na gestão 
de Adeliana Dal Pont. A 
obra foi feita em parceria 
com a iniciativa privada, 
sendo que o Município 
investiu na construção de 
uma nova pista de skate e 
de uma quadra poliesporti-
va. Para Adeliana Dal Pont, 
a construção de áreas de 
lazer nos bairros vai muito 
além do ato de embelezar 
a cidade. “É importante 
termos espaços onde as cri-
anças e adolescentes pos-
sam praticar atividades sa-
dias como o esporte. Além 
disso, as praças e parques 
se tornam pontos de en-
contro para toda a comu-
nidade, fazendo com que 
os vizinhos se conheçam e 

propiciando aos moradores 
se apropriarem das áreas 
públicas”, destacou Adeli-
ana.Seguida pelo candida-
to a vice Neri do Amaral, 
candidatos a vereador e 
apoiadores, Adeliana per-
correu as ruas do Lotea-
mento Floresta em direção 
ao bairro Bela Vista, onde 
a caminhada passou por 
vias importantes, como a 
Avenida Brasil e Avenida 
Santa Catarina. Na região, 
a administração abriu uma 
nova creche, na Avenida 
das Torres, no bairro Nossa 
Senhora do Rosário, e vai 
entregar uma nova sede 
para o Centro de Educação 
Infantil Nossa Senhora das 
Graças, no Bela Vista.
Já na área da Saúde, uma 
das propostas da coligação 
é construir mais quatro no-

vas Unidades Básicas de 
Saúde, sendo uma delas 
localizada no bairro Nossa 
Senhora do Rosário, além 
de reformar a unidade do 
Bela Vista. Depois de fi-
car dez anos sem abrir 

uma nova porta da Saúde, 
São José já ganhou quatro 
novas unidades de saúde 
e tem outras três em fase 
de conclusão para entre-
ga. “Queremos continuar 
a mudança iniciada há 

importantes obras viárias, 
ampliamos o atendimento 
na Saúde, na Educação 
e recuperamos áreas de 
lazer. Um trabalho dentro 
da realidade econômica 
do município, e do país. 
Com os pés no chão. 
Também ali, está pronta 
para ser inaugurada ainda 
neste ano, a Policlínica da 
Forquilhinha. Vai ser a sé-
tima unidade que entrega-
mos. E vale lembrar que, 
até 2013, a cidade estava 

quatro anos. Neste perío-
do, a cidade ganhou novas 
creches, novas unidades 
de saúde e áreas de lazer. 
Agora, com as contas em 
dia, podemos fazer muito 
mais”, assinala Adeliana.

Forquilhinha

Floresta
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3246-2960

ELEIÇÕES 2016

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

Rua Princesa Isabel, 314
Forquilhinhas - São José - SC

Rua Princesa Isabel, 314
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Fernando Anselmo intensifica o  
contato direto com o eleitor

O candidato do PDT à Pre-
feitura de São José, Fer-
nando Anselmo, tem inten-
sificado o contato direto 
com o eleitor e à população 
josefense. Além das “Blitz”, 
com “bandeiraço” e panfle-
tagem nas principais sinalei-
ras da cidade, Anselmo tem 
realizado o chamado corpo-
a-corpo por todos os bairros 
do município. Esta semana, 
o pedetista passou a visitar 
os pontos de ônibus na pri-
meira hora da manhã para 

O PSOL intesifica 
a campanha e faz 

caminhadas 

Rafael Melo candidato a 
prefeito pelo PSOL afirma 
ser possível ter uma política 
de assistência social pública, 
gratuita, integral e univer-
sal. Uma de  suas propostas 
é realizar estudo de viabili-
dade para a criação do Cen-
tro Municipal de Referência 

à Pessoa com Deficiência, 
voltado à reabilitação, à 
profissionalização e à in-
serção profissional e social 
das pessoas com deficiência.  
No sábado(10), o PSOL, fez 
caminhada no Bairro Zanel-
lato e Araúcariam, e a tarde 
no Bela Vista.
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Visita da Cegonha 
 
Fernando Anselmo 
teve de dar uma 
pequena pausa na 
correria da cam-
panha, pois, no úlit-
mo dia(06/09), sua 
esposa Ana Caro-
line deu à luz Lívia, 
segunda filha do 
casal, que já possuía 
o Filipe, de 1 ano.   
Felicidades ao casal.

apresentar suas propostas e 
pedir o voto. Na segunda-
feira esteve no Bairro Ser-
raria. Já na terça, passou 
pelo Dona Adélia e Areias.
Com novas propostas, base-
adas na interação com a 
população, Fernando An-
selmo aposta na renovação 
da política do município. 
Sua campanha é baseada 
principalmente na presença 
nas ruas e também digital, 
interagindo com internautas 
pelas redes sociais.Fo
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Battisti reune a militância e  
intensifica Campanha 

Plenária marca o lan-
çamento oficial da can-
didatura de Antonio 
Battisti em São José. 
O “Fora Temer” foi a pala-
vra de ordem da militância 
petista durante a Plenária 
de lançamento oficial da 
candidatura de Antonio 
Battisti a prefeito de São 
José e dona Ivone vice, 
realizada no sábado (3). 
Com o slogan “Política 
de Outro Jeito, Battisti 
Prefeito”, também foram 
apresentados os candida-
tos a vereador e vereadora 
e seus compromissos de 
campanha.
Cerca de 250 apoiadores 
participaram do evento 
que também contou com 
a presença do presidente 
estadual do Partido dos 
Trabalhadores, Claudio 
Vignatti; do petista e can-
didato a vice-prefeito de 
Florianópolis, Gabriel 
Kazzapi (coligação Uni-
dade pela Democracia); 

e do candidato a prefeito 
pelo PT em Palhoça, Ma-
noel Augusto Marcelo. 
Estiveram presentes ai-
nda diversos candidatos a 
vereador e vereadora pelo 
PT em Florianópolis e Pa-
lhoça. Militantes sindicais 
ligados aos bancários, co-
merciários, servidores pú-

blicos estaduais e munici-
pais também participaram 
do ato de lançamento.
Battisti, candidato à pre-
feitura de São José, fez 
um discurso chamando a 
militância e ressaltando 
que a candidatura tem o 
objetivo de mostrar aos 
josefenses os sérios pro-

blemas que estão ocor-
rendo na cidade, além de 
denunciar o golpe de Es-
tado concretizado no úl-
timo dia 31. “A atual pre-
feita Adeliana prometeu e 
não cumpriu muitas coi-
sas. Onde está a área de 
lazer para os jovens, por 
exemplo? Onde estão as 

policlínicas de especiali-
dades para as mulheres e 
para as crianças?”, disse 
ele. Battisti foi enfático 
ao criticar o aumento pre-
visto na taxa de coleta de 
lixo no município, anun-
ciado recentemente pela 
atual administração com a 
justificativa de que o mu-
nicípio gasta mais do que 
arrecada no setor de coleta 
de lixo. “Não aceitaremos 
o tarifaço na taxa de lixo 
já previsto para o começo 
de 2017, que estará no 
carnê do IPTU”, diz ele. A 
candidata à vice-prefeita, 
Ivonilda Maria Xavier da 
Silva, a dona Ivone, afir-
mou que o grupo é forte, 
“não só de candidatos, 
mas de toda a militância”.
Vignatti, presidente es-
tadual do PT, incentivou a 
militância. “Em São José, 
é 13 vermelho na cam-
panha! Se todos que são 
contra o Golpe (Impeach-
ment de Dilma Rousseff) 

votarem no Battisti, ele 
é eleito”, disse ele. Zim-
mer ressaltou a qualidade 
das lideranças presentes 
dando seu apoio à candi-
datura de Antônio Battisti. 
Já o sindicalista Denil-
son Machado lembrou de 
como foi seu incentivo e 
apoio a Battisti quando 
a candidatura foi confir-
mada pelo Partido. “Ao 
longo de toda a história 
dele [Battisti], ele não se 
contaminou. Se manteve 
fiel aos princípios”, disse 
Machado.
Jingle Prá Fazer Acon-
tecer
Ao final da Plenária foi 
lançado o jingle oficial 
da campanha “Política de 
outro jeito, Battisti Prefei-
to”, composto pelo músi-
co e médico José Carlos 
Melo. A música, em ritmo 
de samba, intitulada “Prá 
Fazer e Acontecer” é in-
terpretada pelo grupo Por-
tal do Choro.
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DESTAQUES DE VENDAS

Câmara Municipal de São 
José destaca cumprimento 

da determinação do Tribunal 
de Contas do Estado de SC

Primeiramente, cabe ao leg-
islativo josefense destacar 
que: em sessão ordinária do 
dia 10/12/2014, por meio da 
Decisão prolatada no Pro-
cesso RLA – 13/00151134, 
o Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa 
Catarina – TCE endereçou 
as seguintes determinações 
à Câmara Municipal de São 
José:
1. no prazo de 01 (um) ano, 
reduzir e/ou substituir por 
cargos de provimento efeti-
vo os cargos de provimento 
em comissão, em observân-
cia da regra constitucional 
do concurso público como 
forma de ingresso na Ad-
ministração Pública, para 
que o número de servidores 
comissionados não exceda 
o quantitativo existente de 
servidores ocupantes de 
cargo de provimento efe-
tivo (item 3.4.1 do Relatório 
DAP n. 763/2014);
2. promover, no prazo de 01 
(um) ano, concurso público 
para o cargo de provimento 

efetivo de Procurador, de 
acordo com o previsto no 
art. 37, inciso II, da Con-
stituição Federal (item 
3.4.4 do Relatório DAP n. 
763/2014).
 Dessa forma, a Presidência 
da Câmara Municipal de São 
José adotou providências 
visando ao cumprimento 
da determinação do Tribu-
nal de Contas e, ao mesmo 
tempo, recorreu da decisão. 
O recurso interposto pelo 
Presidente da Câmara foi 
protocolizado no Tribunal 
de Contas sob o n.º REC 
15/00113937 e originou a 
decisão da notícia veiculada 
no sítio do TCE/SC.
No cumprimento da deter-
minação do TCE - por meio 
da Portaria nº 085, de 18 de 
março de 2015, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico 
do Município no dia 27 de 
março de 2015 -, foi con-
stituído Grupo de Trabalho 
encarregado de realizar es-
tudos com vistas à reor-
ganização da estrutura ad-

ministrativa da Câmara e à 
revisão do plano de cargos e 
salários dos servidores, além 
de identificar as demandas e 
propor a estrutura de cargos 
necessária à execução dos 
serviços inerentes à Secre-
taria Administrativa para 
posterior abertura de con-
curso público para provi-
mento de cargos efetivos.
Os estudos culminaram com 
a proposta de Lei Comple-
mentar sugerida à Mesa Di-
retora da Câmara Municipal 
de São José que, por sua 
vez, deu origem ao Projeto 
de Lei Complementar n.º 
009/2015. Após deliberação 
parlamentar, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 009/2015 
deu origem à Lei Comple-
mentar n.º 068/2015, pro-
mulgada em 02 de dezem-
bro de 2015. Esta “dispõe 
sobre o quadro de pessoal, 
cargos, funções e vencimen-
tos dos servidores da Câma-
ra Municipal de São José e 
adota outras providências”. 
Como consequência, foi 

deflagrado concurso público 
de provas com o objetivo de 
contratar novos servidores 
para compor a estrutura do 
Poder Legislativo, regido 
pelo Edital n.º 001/2015, 
cuja publicação remonta a 
22 de dezembro de 2015.
No certame, foram previs-
tas vagas para o cargo de 
nível médio de Auxiliar de 
Atividades Administrativas 
(1 + CR) e para os cargos de 
nível superior de Analista de 
Administração Pública (1 + 
CR), Analista Contábil (1 + 
CR), Analista Legislativo (1 
+ CR), Analista de Tecnolo-
gia da Informação (1 + CR), 
Jornalista (1 + CR) e Procu-
rador (1 + CR). Homologa-
do pela Resolução n.º 454, 
de 23 de março de 2016, 
publicada no Diário Oficial 
dos Municípios em 30 de 
março de 2016, o concurso 
público contou com 4.418 
(quatro mil quatrocentos e 
dezoito) candidatos inscri-
tos, tendo suas primeiras no-
meações já em 31 de março 

de 2016.
Foram nomeados 14 (ca-
torze) novos servidores efe-
tivos. Os mesmos tomaram 
posse e encontram-se no 
exercício dos cargos para os 
quais foram regularmente 
aprovados. Atualmente, o 
Legislativo conta com um 
quadro permanente formado 
por 27 (vinte e sete) servi-
dores efetivos, além de 19 
(dezenove) servidores ocu-
pantes de cargos de direção, 
chefia ou assessoramento 
na Administração da Câ-
mara. Além disso, a partir 
da próxima legislatura, cujo 
início será em 1º de janeiro 
de 2017, cada gabinete dis-

porá de no máximo 3 (três) 
servidores, número expres-
sivamente menor que os 
atuais 5 (cinco). Todos com 
aferição da presença através 
de ponto biométrico.
Deste modo, a Câmara Mu-
nicipal de São José ressalta 
o cumprimento integral da 
decisão exarada pela Corte 
Estadual de Contas antes 
mesmo de seu trânsito em 
julgado, assim como, em 
momento consideravel-
mente anterior à análise do 
recurso interposto (REC 
15/00113937) que, diante 
das providências adotadas, 
perdeu de maneira superve-
niente o seu objeto.

 
“A Mesa Diretoria da Câmara Municipal de São José presta  
esclarecimentos à população acerca da notícia veiculada em 31 de 
agosto de 2016, no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, intitulada “TCE/SC determina que a Câmara de São José 
corrija relação entre servidores efetivos e comissionados”.
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Comemorações Cívicas  
em São José

A Independência do Bra-
sil é um dos fatos históri-
cos mais importantes de 
nosso país, por marcar 
o fim do domínio portu-
guês e a conquista da au-
tonomia política. Mesmo 
entre percalços políticos, 
vividos nesse momento 
delicado, os brasileiros 
têm muito a comemo-
rar. País rico, cheio de 
belezas naturais, de uma  
admirável diversidade de 
pessoas que buscam ga-
rantir seus direitos como 
cidadãos.
Nas unidades escolares 
de São José não foi dife-
rente. Cada escola se or-
ganizou e trabalhou da 
sua forma a celebração da 
independência.
O Centro de Educação 
Infantil Los Angeles 
elencou a amizade e o 
intercâmbio com o CEI 
Vista Alegre para mostrar 
às crianças que a inde-
pendência é construída 
a cada novo dia, com o 
compromisso por uma 
educação melhor.
O Colégio Municipal Ma-
ria Luiza de Melo reuniu 
as turmas dos anos inici-
ais para um ato cívico em 
que os alunos mostraram 
muita organização, con-
centração e participação 
ao cantar o Hino Nacional 
e o Hino de São José. Na 
oportunidade, a Diretora 
Rosângela Silva Hames 
evidenciou que o tema 

maior que caracteriza 
o civismo é o respeito. 
Começa com o respeito 
aos amigos, aos colegas, 
aos pais e professores, à 
comunidade e à demo-
cracia. Já a Diretora dos 
anos iniciais Rosicléa da 
Silva Guarezzi ponderou 
a importância de manter 
o respeito à natureza, à  
honestidade, à educação 
desde a infância e ter cla-
ro que as crianças de hoje 
serão os governantes do 
amanhã.
Outro momento de de-
staque foi a parceria do 
Centro de Educação In-
fantil São José com os 
alunos da Fundação Ca-
tarinense de Educação 
Especial. Com o tema 
Paralimpíadas surpreen-
deram pela animação, 
no colorido do verde e 
o amarelo, ilustrando o 

cenário da tarde enso-
larada de seis de setem-
bro, nas dependências da 
FCEE. Na ocasião, o sor-
riso e a vibração dos alu-
nos, uns conduzidos por 
seus professores, outros 
em suas cadeiras de roda, 

adotaram o lema “atletas 
paraolímpicos, rumo a su-
peração, e mais as crian-
ças de educação infantil 
em um alarido constante 
bradavam “BRASIL”!!!!
O Profissional de Educa-
ção Física da FCEE Fer-

nando Bueno, referindo-
se ao momento pontuou 
“É uma homenagem à 
pátria, sua independên-
cia e a independência das 
pessoas com deficiência, 
relacionada com a para-
limpíada, um evento de 

inclusão”.
Para a Secretária de Edu-
cação Daniela da Silva, 
cada um de seu jeito 
mostrou que é possível 
continuar firme e forte, na 
esperança de buscar jun-
tos, a democracia de fato.

Desfile CEI São José

Crianças CEI Vista Alegre
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Representantes da Rede Brasileira de 
 Jardins Botânicos fizeram visita aos  

Jardins de Santa Catarina
Entre os dias 31 de agosto 
e 3 de setembro o Presi-
dente da Rede Brasileira 
de Jardins Botânicos Ar-
quiteto João Neves Toledo 
acompanhado de seu vice, 
Engº Agrônomo Renato 
Steck estiveram em visita 
nos Jardins Botânicos de 
São José, Jardim Botânico 
da UNIVILLE e na futura 
sede do Jardim Botânico 
de Florianópolis.
No dia 31 foi o dia de en-
contro com a comissão 
de inauguração do Futuro 
Jardim Botânico de Flo-
rianópolis, foi conduzido 
pelo Presidente da CON-
CAP MariusBagnatti, 
onde esteve presente além 
dos organizadores, o Di-
retor do Jardim Botânico 
de São José, Biólogo 
Sérgio Stähelin, também 
membro do Conselho Fis-
cal da Rede.
Nesse encontro, João 
Neves, falando para 

 PACHECO

v e r e a d o r 

DACIO

15105151051510515105151051510515105151051510515105151051510515105151051510515105151051510515105151051510515105151051510515105

C
N

P
J 

D
O

 J
O

R
N

A
L 

05
.3

83
.5

87
/0

00
1-

89
 - 

C
N

P
J 

D
O

 C
A

N
D

ID
AT

O
: 2

5.
84

0.
70

2/
00

01
-0

4 
- R

$ 
75

0,
00

 

membros da Associação 
de Amigos do Jardim 
Botânico de Florianópo-
lis, além de técnicos da 
Floram, Comcap, Epagri, 
e IPUF, mostrou uma 
panorâmica dos Jardins-
Botânicos brasileiros e 
vinculados à Rede, e das 
instituições reconhecidas 
e enquadradas no Sistema 
Nacional de Registro de 
Jardins Botânicos man-
tido pelo Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e vin-

culado ao Ministério do 
Meio Ambiente, bem 
como abordou aspectos 
envolvendo Ações e/ou 
atividades pertinentes à 
Jardins Botânicos como 
a Conservação da Flora, 
sua pesquisa e Educação 
Ambiental para essa con-
servação, aspectos estes 
previstos na Resolução 
339 da CONAMA.
No dia 1º de setembro foi 
a vez da visita ao Jardim 
Botânico da UNIVILLE, 

onde a equipe foi rece-
bida pela Diretora Dra. 
Karin Esemann de Quad-
ros que acompanhou a 
visita pelas dependências 
do Jardim, mostrando 
além dos laboratórios, 
herbário, coleções de 
cactos, medicinais, horta 
orgânica trilha e museu, 
entre outros.
O terceiro dia foi reser-
vado ao Jardim Botânico 
de São José, quando além 
da diretoria da RBJB es-
tiveram presentes repre-
sentando a Associação 
Amigos do Jardim Botâni-
co de Florianópolis, 
osEngº Agrônomos Ugo 
Braga e ZenórioPiana, 
aposentados da EPAGRI, 
a Arquiteta da CONCAP 
Marisa Fonseca e oEngº 
Agrônomo da FLORAM, 
Jarbas Prudêncio. Nessa 
visita os co-irmãos de 
Florianópolis puderam 
ver de perto os problemas 

enfrentados por uma in-
stituição semelhante que 
num espaço cercado de 
APPs vem projetando há 
apenas um ano, sonhos e 
conquistas para uma me-
lhor pesquisa visando a 
conservação da biodiver-
sidade da Flora brasileira. 
Enquanto Florianópolis 
ainda programa a ab-
ertura do espaço como 
Parque ambiental para o 
próximo dia 24/09 com a 

Reunião no auditório do Jardim Botânico de São José.

possibilidade de transfor-
mar em Jardim Botânico 
num futuro próximo, o 
Jardim Botânico Munici-
pal de São José, continua 
recebendo visitas indivi-
duais de segunda às sex-
tas das 09:00 as 12:00h 
e das 14:00 as 17:00h e 
agendamento de grupos 
para escolas para As ter-
ças, quartas e quintas-
feiras através do telefone 
33810040.
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Da esquerda para direita: Zenório Piana; Renato Steck; 
Marisa Fonseca; Sérgio Stähelin; Jarbas Prudêncio; Ugo  
Braga e João Neves Toledo

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

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

Claiton RibeiroClaiton Ribeiro
(Motora)
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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

O Futebol proporciona 
momentos mágicos e 
inimagináveis, Roberto 
lembra  com muito cari-
nho os tempos que jo-
gava com seu querido 
pai, seu Olímpio. Roberto 
nasceu no Jardim Atlân-
tico em 21/04/1965 hoje 
com 51 anos, começou a 
jogar no time do  Bairro 
onde nasceu e foi jogar 
no Juvenil  do América, 
com o Demica. Foi dis-
putar campeonato pelo 
GEAL,  jogou no time 
da Coloninha, Indil  e 

Ipiranga. Já um pouco 
emocionado fala dos ve-
lhos tempos que jogou 
com seu pai no Ipiranga 
de Barreiros,  que sem-
pre  trazia para os jogos 
quando ele  era pequeno e 
sempre o motivou a jogar 
futebol nos conta que  foi 
a melhor sensação do 
mundo jogar com seu Pai. 
Foi uma   parceria de
sucesso com gratidão, 
respeito e muito amor, 
sentimentos em excesso 
que só uma relação pater-
nal poderia explicar. Foi 

ROBERTO CARLOS AMARO

PALMEIRAS E AMÉRICA
um sonho realizado Jun-
tos, o amor pelo futebol 
passa de pai para filho.  
Meu maior ídolo foi  meu 
pai Olímpio.
Nosso relacionamento 
foi  muito bom dentro e 
fora de campo, respeito, 
amizade, cada um acei-
tando o limite do outro, 
apoio, incentivo, são  
características funda-
mentais para o convívio 
sadio, pois o esporte deve 
ser usado como forma de 
união entre as pessoas e a 
família.

Um jogo de gigantes do 
futebol amador AMÉRI-
CA E PAMEIRAS,  se 
encontraram depois de 
22 anos  com grande pre-
sença de Cola Presidente  
e grande batalhador do 
América, Márcio Marral  
e seu amigo Custódio e o 
presidente do Palmeiras
Nilson de Souza  e a to-
dos  os organizadores do 
evento  e todos jogadores

comissão técnica  e torce-
dores amantes do futebol 
a confraternização foi um

sucesso.  Grande vitória 
no futebol amador são as 
amizade conquistadas!

IPIRANGA E.C.  1998Fo
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

V E R E A D O R  

JOSÉ FRANCISCO
(ZÉ DA PADARIA)

55.661

Os últimos acontecimen-
tos de nossa história atual 
brasileira nos revela mui-
to sobre nós cidadãos e 
cidadãs. Somos manipu-
lados, ultrapassados, alie-
nados e estamos sendo 
condenados e sentencia-
dos a ter um país que não 
merecemos. Acostumar a 
população, ou melhor do-
mesticar a população que 
se extasia com futebol 
e que se enfurece com o 
aumento da cesta básica. 
Nosso segundo processo 
de impeachment não nos 
mostrou nada de dife-
rente. “ Pois ainda somos 
os mesmos”, ... “ a minha 
dor é perceber que ape-
sar de tudo, tudo o que 
fizemos ainda somos os 
mesmos.” Estas palavras 
não são palavras minhas  

mas de uma canção in-
terpretada por uma certa 
Elis Regina. Que pro-
fetizava nossa história no 
passado e no futuro. Que  

E AGORA...

tenhamos coragem de fa-
zer realmente o diferente 
e não sermos os mesmos.  
E FORA TEMER, 
TAMBÉM!!!

Protestos fora Temer, BH e Floripa.
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Cerimônia de abertura 
das Paralimpíadas Rio 

2016 valorizou as  
diferenças

A Cerimônia de abertura 
das Paralimpíadas Rio 
2016 aconteceu na noite 
de quarta-feira, feriado 
de 07 de setembro, Inde-
pendência do Brasil e foi 
marcada pela emoção de 
valorizar as diferenças. 
Os Jogos Paralímpicos Rio 
2016 acontecem até o dia 

18 de setembro. Irão com-
petir 4.350 atletas de 176 
países – o maior número 
de participação da história 
da Paralimpíada. São 22 
modalidades esportivas, 
sendo a canoagem e o tri-
atlo as novidades em rela-
ção à edição anterior.
A primeira medalha do 

Brasil nas Paralimpíadas 
foi de prata, com Odair 
Santos  nos 5.000m classe 
T11, categoria do atletis-
mo para cegos. O primeiro 
ouro foi  para Ricardo 
Costa no salto em distân-
cia para cegos. As provas 
aconteceram na quinta-
feira (08/09)

Maestro João Carlos Martins emocionou o público ao tocar o hino nacional no piano
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                    dicadapersonal@gmail.com

TREINAMENTO EMPRESARIAL

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

ANATOMIA dO AMOR
                                       

Por David Fadel
 Palestrante / Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br  www.fadelpalestrantes.com.br
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Prezados leitores,
Nesta edição teremos a satisfação de  
conhecer mais um dos milhares de artigos do  
grande mestre Tom Coelho.
Boa leitura........ 

“Amamos quem está conosco não por 
quem a pessoa é, mas por quem nos 

tornamos na presença dela.” 
(Gabriel García Márquez)

CÂNDIDO
da Tatical

vereador
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Coloque de lado, por 
alguns instantes, os 
problemas políticos e 
econômicos que atingem 
nosso país, os ataques 
terroristas que vicejam 
pelo mundo, as fontes de 
ansiedade e angústia que 
nos afligem e faça uma 
breve reflexão sobre o 
que realmente importa: o 
amor e as relações afeti-
vas que regem sua vida.
 O amor está no olhar. 
Há um brilho especial 
e único, facilmente re-
conhecido por qualquer 
pessoa que esteja no en-
torno a observar. São os 
mesmos olhos a marejar 
em situações de tristeza 
ou alegria extrema, e que 
também se comprimem 
pelo ódio em situações de 

decepção. São os olhos 
que admiram e contem-
plam fotos do passado, 
responsáveis por regis-
trar momentos únicos 
eternizados na memória 
e no coração.
 O amor está nos ouvi-
dos. Na capacidade de 
escutar, e não apenas de 
ouvir. O silêncio como 
respeito e não por in-
diferença. Isso envolve 
empatia, declinando de 
convicções pessoais e, 
por vezes, renunciando 
em favor do outro. É 
compreender e entender, 
aprendendo a perdoar 
até o que racionalmente 
seria inadmissível. Ou-
vidos que estimam a voz, 
a melodia das palavras, 
uma música em comum 

que resgata ocasiões es-
peciais. Apreciar uma 
história como quem ouve 
um pequeno conto infan-
til ditado pelos pais ao 
lado da cama.
 O amor está no olfato. 
No prazer de sentir a 
fragrância da pessoa 
amada, não necessaria-

mente perfumada por 
alguma essência indus-
trializada. No aroma 
que emana da cozinha 
enquanto um prato tão 
simples quanto especial é 
preparado com carinho e 
esmero.
 O amor está no paladar. 
No sabor e prazer de um 

beijo que acelera o pulso 
e que idealmente não de-
veria ter fim. Está na sat-
isfação de compartilhar 
uma refeição, não pelo 
alimento em si, mas pela 
companhia.
O amor está no toque. 
No carinho de um  

abraço fraterno que ilus-
tra uma amizade autên-
tica, por vezes cultivada 
há anos e que se mani-
festa em um encontro 
eventual cuja intensidade 
remete à primeira vez. 
Em relações harmonio-
sas marcadas por bocas 
que se encontram, braços 

que se enlaçam, corpos 
que se aquecem.
Amar é tolerância e con-
cessão. Não é receber, é 
dar, desejando o bem ao 
outro. É superar adversi-
dades. É viver com inten-
sidade e saber lidar com a 
dor, o sofrimento e a frus-
tração. É ser melhor com 
o outro, ao lado do outro. 

O amor se aprende: 
quanto mais se conhece, 
mais se ama. O amor 
se desenvolve: quan-
to mais se desfruta, 
mais cresce. O amor se 
vive: com acolhimento, 
carinho e generosidade.

Cuide bem de 
quem você ama. 

* Tom Coelho é edu-
cador, palestrante em 
gestão de pessoas e 
negócios, escritor com 
artigos publicados em 
17 países e autor de nove 
livros. E-mail: tomcoe-
lho@tomcoelho.com.br.  
Visite: www.tomcoelho.
com.br.
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FENAOSTRA
Foi um show o lançamento da 17ª  
Fenaostra no Mercado Público de  
Florianópolis. Marque na sua agenda: de  6 a 12 de 
outubro, no Centrosul.

De Segunda à Segunda das 20h às 2h • Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S.josé - SC De Segunda à Segunda das 20h às 2h 

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

MATANdO SAUdAdES
Seu João, pai do Nazir Elias, ao som do 
gaiteiro amigo no Arraiá do Nazir.

FAMÍLIA UNIdA
Elenir, Adriano e os filhos presentes na  
macarronada do handebol em São José.

EQUIPE dE PESO
Secretaria de Esporte de São José bem representada no evento “Beira 
Mar em Movimento”.

APAGANdO AS VELINHAS
Parabéns ao nosso ex-prefeito Germano 
Vieira pelos seus noventa e um anos de 
muita alegria e simpatia.

ENCONTRO dE IRMÃOS
Amauri Zabot e seu irmão Adriano Zabot, o 
Tatu, comemorando o aniversário da dona 
Hilda Becker, no sítio Dona Santa.

EM FAMÍLIA
Dona Hilda Becker Elias celebrando seu aniversário de oitenta anos 
com sua família, no sítio Dona Santa em Santo Amaro da Imperatriz.

MACARRONAdA FRATERNA
Parabéns a equipe de Handebol de São José pela  
deliciosa macarronada servida aos atletas e amigos.

Por Daniel Pereira
      Fotógrafo e Jornalista
      /danielpereirafoto?fref=ts

Por Daniel Pereira
      Fotógrafo e Jornalista
      /danielpereirafoto?fref=ts
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Os Benefícios das Ostras para a Saúde

 
 

Ostras  com molho de tabasco
A grande chef argentina, Narda Lepes, sugere comer as ostras frias e frescas com 
um molho apimentado de tabasco. Verta sobre as mesmas um condimento a base 
do molho mencionado, suco de limão, sal em escamas e meia xícara de café de 
vinagre de jerez. Adicione também uma pisca de açúcar e cebolas bem picadinhas.

Ostras recheadas
Também nos Estados Unidos, as Ostras Rockefeller são uma receita muito tradi-
cional. Para prepará-las, ferva as ostras e, a seguir, ponha-as em suas conchas. 
Recheie as mesmas com uma mistura de espinafre, bacon, migalhas de pão, cebola 
e salsa. Finalmente, leve-as ao forno e sirva-as quentes.

Ostras com vinagre de vinho
Uma das receitas mais clássicas na França para preparar os moluscos é o vinagrete 
Mignonette. Faça-as com vinagre de vinho, cebolas picadas e grãos de pimenta 
negra moída. Use uma colher de chá do molho por ostra e dê-lhe um toque de 
limão.
Dica: Dizem os grandes chefs Franceses que o vinagre fica melhor quando prepa-
rado com antecedência.

Ostras gratinadas 
Outra receita de origem francesa é a de ostras gratinadas ao forno. Prepare uma 
mistura de manteiga e salsinha e coloque-a dentro das ostras. Incorpore queijo 
gruyere e migalhas de pão ralado e leve ao forno por alguns minutos.

Ostras à milanesa

MODO DE PREPARO

-

8- Está pronto!

ko em poucos minutos.

Ostra é um Alimento Afrodisíaco
As Ostras são Ricas em Vitamina B12
Benefícios das Ostras Para o Coração: As 
Ostras são ricas em ácido ômega-gordo. Elas 
ajudam na redução do nível do mau colesterol 
LDL, do triglicérides e ainda prevenir 
Acidentes vasculares cerebrais do coração 
devido a artérias bloqueadas. Além disso, as 
ostras são ainda ricas em gorduras saudáveis 
como ácidos graxos monoinsaturados e 
ácidos graxos polisaturados e os minerais 
como o Potássio e Magnésio, que ajudam a 
diminuir a pressão sanguínea e doenças 
cardíacas. As ostras também contêm Vitami-
na e é antioxidante que ajudam a proteger a 
membrana celular dos danos dos radicais 
livres.

As Ostras fornecem cerca de 150 calorias por 
100 gramas de consumo. 
Ela é uma rica fonte de proteínas e hidratos de 
carbono, além das gorduras saudáveis na 
forma de ácido gordo mono-insaturado e o 
ácido gordo insaturado. Além disso, as ostras 
são também uma boa fonte de vitaminas e 
minerais, como a Vitamina A, Vitaminas do 
complexo B, vitamina C e os minerais como o 
Zinco, Cálcio, Selênio, Potássio, Magnésio, 
sódio e Ferro. 

Então, Con�ra abaixo os 5 Benefícios da 
Ostra Para Saúde:

Ostras São Ricas em Proteínas
Ostras Ajudam a Combater Anemia

Super fácéis de preparar. Com 
sabor marcante e textura crocan-
te, são ótimas para servir como 
entradas ou saborosos petiscos e 
para acompanhar uma boa 
conversa com os amigos. Prove-as 
com molho de tonkatsu (próprio 
para empanados à base de shoyu) 
ou molho inglês. Uma delícia!

INGREDIENTES

• 10 ostras frescas
• 2 ovos
• sal e pimenta do reino a gosto
• 100 g de farinha de trigo
• 100 g de farinha panko (farinha 
de pão japonesa)

Anote: Rendimento: 1 porção -  Nível de di�culdade: Fácil - Tempo de preparo: 15 minutos

1- Abra as ostras com cuidado 
e coloque-as em um recipiente.

2- Lave-as em água corrente e 
escorra bem.

3- Adicione sal e pimenta a 
gosto e coloque os ovos. Bata 
tudo com um garfo.

4- Passe na farinha de trigo e 
coloque-as novamente no ovo.

5- Agora, passe-as na farinha 
panko.

6- Frite-as em óleo vegetal ou 
de soja bem quente por alguns 
segundos até dourar.

Aproveitando que estamos falando dos bene�cios das Ostras, separamos algumas receitas 
para que possam se deliciar e colaborar para com sua saúde!!!!!

OSTRAS
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TELE-ENTREGA 3244-8484
AV. SALVADOR DI BERNARDI - 476

CAMPINAS - SÃO JOSÉ
Estacionamento conveniado a 20 mts da Pizzaria

Beneficiários de auxílio-doença são  
convocados pelo INSS

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
começou a convocar n 
a primeira semana de 
setembro, por carta, os 
primeiros 75 mil ben-
eficiários de auxílio-
doença que passarão pela 
perícia médica de revisão 
do benefício. São pessoas 
que têm até 39 anos de 
idade e que estão há mais 
de dois anos sem passar 
por exame pericial.
Após o recebimento da 
carta, o beneficiário terá 
cinco dias úteis para agen-
dar a perícia pela central 
de atendimento, no tele-
fone 135. Quem não fizer 
o agendamento dentro do 

prazo terá o benefício sus-
penso e só será reativado 
após o agendamento de 
uma nova perícia.
O INSS reforça que os 
beneficiários não pre-
cisam comparecer às 
agências de atendimento 
antes da convocação. Se-
gundo o instituto, para 
evitar sobrecarga e filas 
desnecessárias, os ben-
eficiários serão convoca-
dos em lotes com critérios 
pré-definidos.
A revisão pericial será fei-
ta em 530 mil beneficiári-
os de auxílio-doença que 
receberam o benefício por 
meio de decisão judicial e 
não realizaram nenhuma 
atualização nos últimos 
dois anos. Em seguida, 
o governo vai revisar 1,2 
milhão de aposentadorias 
por invalidez, de pessoas 
com idade inferior a 60 
anos.O beneficiário que 
não concordar com o re-

sultado da perícia poderá 
recorrer da decisão e so-
licitar nova avaliação.
Segundo o INSS, a me-
dida dará “segurança” a 
esses trabalhadores já que 
a previsão é que muitos 
beneficiários migrem para 
o regime de aposenta-
doria por invalidez. Com 
esse pente-fino, a expec-
tativa do governo é que 
entre 15% a 20% dos con-
vocados deixem de rece-
ber a quantia média de R$ 
1.193,73 por mês. Caso 
esse número se confirme, 
a economia pode chegar a 
R$ 126 milhões por mês 
para os cofres públicos.
Essas revisões devem 
durar dois anos e não 
prejudicarão os atendi-
mentos regulares. Cada 
perito médico poderá re-
alizar até quatro perícias 
de revisão por dia, além 
da agenda de atendimen-
to, e receberá R$ 60 por 

cada uma.
Os beneficiários devem 
manter seus endereços  
atualizados junto ao 
INSS. A atualização ca-
dastral pode ser feita 
pelo telefone 135 ou 
pela internet, na página  
www.previdencia.gov.
br. Nos casos de pessoas 
com domicílio indefinido 
ou em localidades não 
atendidas pelos Correios, 
a convocação será feita 
por edital publicado em 
imprensa oficial. Para 
reforçar a convocação, 
também serão emitidos, a 
partir de novembro, avi-
sos por meio dos caixas 
eletrônicos das agências 
bancárias.
A revisão pericial está 
prevista na Medida Pro-
visória nº 739, de 07/2016, 
e os procedimentos técni-
cos foram estabelecidos 
por meio da Resolução n° 
546, de 08/2016.
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