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EDUCAÇÃO

desenvolvimento mental 
 para crianças de 5 a 13 anos

www.alohamabrasil.com.br

Tel. (48)3034-2244 | contato@alohamabrasil.com.br

Operações aritméticas com 
velocidade e precisão.

Criatividade e capacidade 
de visualização.

Memória fotográfica e 
orientação espacial.

Habilidades analíticas.

Capacidade de concentração e 
atenção.

Capacidade de audição e 
habilidade para observação.

Autoconfiança.

Benefícios 

FÉRIAS SÃO BOAS PARA PROCURAR ATIVIDADE 
EXTRACURRICULAR

Enquanto as crianças não veem a hora de 
começar as férias escolares de julho, os 
pais preocupam-se com a programação 
dos filhos no período em que ficarão sem 
aulas. Matéria publicada na edição 2379, 
da Revista Veja, trouxe algumas dicas do 
que fazer nesta época do ano. Um das re-
comendações é procurar um curso extra-
curricular para matricular os pequenos.
Um dos desafios nesta procura é esco-
lher algo que combine com os filhos. 
As opções são as mais variadas: cursos 
de idiomas, de redação e literatura, de 
matemática e esportivos.  Na Grande Flo-
rianópolis, programa inovador de ensino 
que usa o ábaco (instrumento milenar de 
cálculo) para desenvolvimento do cérebro 
é uma delas. Presente em 28 países e em 

crescimento no 
Brasil, com aber- 
tura da primeira 
escola própria 
em São José, a 
ALOHA Mental 
Arithmetic, tem 
chamado a aten-
ção de educado-
res.
Considerada re-
comendável para 
complementa r 
o programa de 
ensino tradicio-

nal, a metodologia ALOHA pode trazer 
inúmeras vantagens para os aprendi-
zes. Entre elas está a potencialização do 
hemisfério direito do cérebro. Segundo 
Nilcéa Moraes, professora da Aloha Men-
tal Arithmetic, é comprovada a melhoria 
significativa das crianças participantes 
do método em todas as disciplinas. “Os 
benefícios começam no primeiro módulo 
de ensino, onde elas aprendem cálculos 
de soma e subtração. O aumento na con-
centração e o desenvolvimento do hemis-
fério direito do cérebro ajudam os alu-
nos não só a melhorar o desempenho em 
matemática”, observa.
Moraes acrescenta que a utilização do 
ábaco para realizar as operações de 
adição, subtração, multiplicação, divisão, 

cálculo de raízes e potências, auxilia no 
desenvolvimento de várias habilidades. 
“O seu uso contínuo favorece a habili-
dade numérica, melhora a capacidade de 
atenção, de raciocínio lógico, a memo-
ria fotográfica, a rapidez e a precisão. O 
ábaco é considerado um excelente estimu-
lante cerebral”, destaca. 
Matrículas aber-
tas - Os pais 
que realizarem 
as primeiras 
matrículas têm 
desconto es-
pecial. Visite a 
escola na Rua 
Brasilpinho, nº 
330 - Salas 02 
e 03, no Bair-
ro Kobrasol, 
em São José 
ou ligue (48) 

3034.2244 para mais informações.
A ALOHA - ALOHA Mental Arithmetic é 
um programa de desenvolvimento mental 
projetado especificamente para crianças 
de 5 a 13 anos. Com ele os alunos apre-
ndem a realizar operações matemáticas 
simples (adição, subtração, multiplicação 
e divisão) e complexas (raiz quadrada, 
frações, operações com decimais e ope-
rações combinadas) sem necessidade de 
usar calculadora, computador, lápis ou 
papel, apenas o ábaco, permitindo poten-
ciar o lado direito do cérebro. 
Fundada na Malásia em 1993, ALOHA 
Mental Arithmetic tem atualmente pre-
sença em 28 países dos cinco continentes. 
O programa é oferecido da mesma forma 
em todo o mundo para garantir os mes-
mos padrões de qualidade. 

“Considerada recomendável 
para complementar o programa 

de ensino tradicional, a 
metodologia ALOHA pode 

trazer inúmeras vantagens para 
os aprendizes. Entre elas está a 
potencialização do hemisfério 

direito do cérebro.”
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EMPREENDEDORISMO

Empresário Josefense é 
destaque na Região Sul

Luciano Presa Madruga, empresário da 
1ª Opção Investimentos,  conquistou o 1º 
lugar em vendas de consórcios Volkswagen 
da região Sul do país, como prêmio ganhou 
uma viagem para  Xangai na China.
Conversamos com Luciano e ele nos contou 
que Santa Catarina era uma região desacredi- 
tada em consórcios, pois as pessoas não ti-
nham tradição em fazer consórcios. 
A Volkswagen lançou um desafio para 
os representantes autorizados, que quem 
vendesse mais cotas no semestre, iria ga-
nhar uma viagem para Xangai na China. 
Luciano tomou o desafio para ele e decidiu 
mudar o conceito de vendas de consórcios 
em Santa Catarina, motivou a sua equipe e 
focou no objetivo.
A sua equipe vestiu a camisa, fez plantão 
até de madrugada, nem a chuva podia atra-
palhar e tirar o foco, a equipe não só alcan-
çou o objetivo, superou a meta, superou o 
Estado do Paraná que tem tradição na venda 
de consórcios e vendeu 87 cotas de con-

Trabalhamos com metas. Fizemos reuniões 
diárias e mudamos o jeito de vender con-
sórcio. Vamos onde o nosso cliente está, 
fazemos plantões externos, acordamos cedo 
e não deixamos que nada desvie o foco.
A nossa equipe também conta com treina-
mentos periódicos oferecidos pela Volks-
wagen e pela 1ª Opção, para que a equipe 

sórcios acima da meta, tornando assim a 1ª 
Opção Investimentos a empresa que mais 
vende consórcios Volkswagen na região sul 
do país.

Para o Consultor de Negócios do Consór-
cio Nacional Volkswagen, Jeriel Vieira, o 
sucesso da 1ª Opção Investimentos, se dá a 
gestão de Luciano, ele acorda cedo, chega 
primeiro e não tem hora para sair, esta sem-
pre presente, motivando e passando confi-
ança, por isso tem uma equipe fiel e focada. 

Quem é Luciano Presa Madruga?
Sou natural de Canoas - RS, pai de duas 
meninas, Luciene e Laura, vim para Santa 
Catarina com a minha esposa Guilhani em 
busca de um futuro melhor para a nossa 
família. Recebi uma oportunidade e não 
medi esforços para alcançar meus objetivos. 

Como a sua equipe fez para vencer o de-
safio da Volkswagen? 

Equipe 1º Opção Investimentos de Joinvile

deixar nem o mau tempo atrapalhar o dia. 
Inventar uma maneira nova de contatar cli-
entes.
Qual é a vantagem de fazer um consór-
cio?
Uma das vantagens do consórcio é que o co-
tista não paga juros embutidos em um finan-
ciamento. Na mensalidade é pago apenas as 
taxas de administração e de seguro. 
O consórcio funciona muitas vezes como 
uma poupança planejada e com um objetivo 
pré-definido é uma maneira de poupar e é 
um ótimo investimento.

Quais são os projetos para o futuro?
Expansão. Vamos abrir uma filial da 1ª Op-
ção em Itajaí. Estamos trabalhando para 
montar a equipe.

Para finalizarmos deixe uma mensagem 
aos leitores do Jornal Comunidade SC.
O mundo não é dos que sonham, é dos que 
realizam.

se mantenha apta a oferecer um 
atendimento diferenciado e de 
qualidade.

Qual é a receita do teu 
sucesso? 
Trabalhar em uma em-
presa com muita credibili-
dade, garantia, confiança e 
tradição em mais de meio 
século de atuação no Bra-
sil. 
Pessoalmente, começar o dia bem, acor-
dar cedo, ter manhã, tarde e noite, ter 
metas, diárias, semanais e mensais e não 

Equipe 1º Opção Investimentos de São José
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Comunitário Senita ColzaniComunitário Senita Colzani

O Baile que a partir desse ano passa a se chamar 
"Baile de Debutantes comunitário Senita Colzani" 
recebeu seus convidados na sexta dia 18 de julho no 
Clube 1 de junho para a sexta edição do evento. Esse 
ano tendo a Sra. Karla Mônica Shwinder como 
madrinha geral. Momentos de grande emoção para 
a Equipe Charles Colzani, para as 26 debutantes e 

para todos os padrinhos e familiares.para todos os padrinhos e familiares.

Comunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita Colzani

O Baile que a partir desse ano passa a se chamar 

Comunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita ColzaniComunitário Senita Colzani

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

Segunda
Segundaà

20h às 2h
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Bel.João L. MondadoriBel.João L. MondadoriBel.João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188-SC

Dr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

A IMPORTÂNCIA DE TER UM 
DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL 

DA CIDADE OU REGIÃO

O eleitor brasileiro precisa atentar-se 
aos futuros candidatos as Câmaras 
dos Deputados Estaduais e a Federal.
O colégio eleitoral nacional chega 
aos 125 milhões de eleitores que vão 
definir o futuro político brasileiro, 
dos estados e municípios e sob esta 
visão será feita a gestão dos recur-
sos públicos nacionais, transmi-
tidas através de projetos de lei com 
aprovação de emendas e verbas 
que serão destinadas a sua região 
eleitoral, quanto maior à represen-
tatividade política de uma cidade ou 
região, maiores as oportunidades de 
recursos estaduais e federais desti-
nados aquela localidade. Estas ações 
podem influenciar desde a criação 
de empregos diretos e indiretos, até 
as obras de infra-estrutura e redes de 
assistência a sociedade.

Como podemos observar o trabalho 
de um deputado estadual ou federal é 
muito sério, pois, pesa a responsabi-
lidade das leis sobre a Lei de Diretriz 
Orçamentária, segundo o art. 51 da 
Constituição Federal, bem como a 
organização, funcionamento, polí-
cia, criação, transformação ou ex-
tinção de cargos observados nestes 

parâmetros. As Câmaras são órgãos 
de consulta superior que atende na 
estância estadual aos Governadores 
e Secretários, na estância federal ao 
Presidente da República, Vice-Presi-
dente e seus Ministros, bem como 
são estes os representantes da popu-
lação que podem estabelecer instau-
ração de inquérito contra qualquer 
tipo de irregularidade do Executivo.
Não podemos esquecer também 
que dentro da Câmara dos Deputa-
dos Federais existem 18 Comissões 
Permanentes que discutem temas 
de relevância nacional, alicerçado 
por opiniões de suas bases estaduais 
(Deputados Estaduais).
Como observamos cada área de 
competência existe uma Comissão 
que exerce o papel de análise, dis-
cussão e voto para definir os futuros 
estratégicos do Brasil.
Todos nós devemos nos preocupar 
com o futuro de nossa cidade, de 
nossa região, estado e país, portanto 
analise com cuidado os candidatos 
a deputados que exercem forte in-
fluência sobre o futuro de sua cidade 
e região. Avalie as propostas ofere- 
cidas por cada político, com calma, 
evite deixar sua opinião para última 
hora para fazer o voto consciente e 
assim ajudar na melhoria da quali-
dade de vida da população de sua 
localidade.
Escolher de forma adequada trará 
como maior beneficiado a sua ci-
dade.
 

 Escrito por Welinton dos Santos 
 Economista e Psicopedagogo   

“...quanto maior à 
representatividade política 
de uma cidade ou região, 
maiores as oportunidades 

de recursos estaduais e 
federais destinados aquela 

localidade...”
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R$ 130,00

IFAPI
CORRETORA DE SEGUROS

Rua Hidalgo Araújo, 415 - Sl.103 - Barreiros - São José - SC
e-mail: dipafiseguros@brturbo.com.br

48 3246-6954
48 9982-9656

Películas Arquitetônicas e Automotivas

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

www.casadaspeliculas.com.br

FLORIANÓPOLIS

Avenida Central
Posto

AGÊNCIA ESTIMULA DOAÇÕES DE ROUPAS 
ATRAVÉS DE CABIDES EM RUAS DA CAPITAL

Ação adaptada pela 
Voe Ideias é pioneira 
na capital e está ativa 
em cinco pontos de 
doação. Ninguém mais 
deve passar frio nos 
dias gelados do inverno 
de Florianópolis (SC). 
A agência de eventos e 
live marketing Voe Ide-
ias, sediada na Capital 
catarinense, espalhou 
cabideiros pela cidade 
para que as pessoas 
coloquem suas roupas 

que estão paradas no 
armário para que os 
moradores de rua pos-
sam se esquentar. A 
campanha denominada 
“Desapega”, pionei-
ra em Florianópolis, 
é a primeira ação de 
responsabilidade so-
cial desenvolvida pela 
Voe, e é inspirada na 
campanha “Amor no 
Cabide”, que já está 
acontecendo em várias 
cidades pelo país.

BARREIROS FILHO ABRE 
VAGAS PARA ALFABETIZAÇÃO

A Biblioteca Municipal 
Barreiros Filho, no Es-
treito, está com vagas ab-
ertas para alfabetização 

tas e a inscrição é realiza-
da na própria biblioteca. 
A alfabetização ocorre 
duas vezes por semana 
das 8h às 11h30 e o suple-
tivo de segunda a sexta 
das 13h às 18h.

Mais informações
 podem ser obtidas 

pelo telefone
 (48) 3271-7914.

OBRAS NA SANTOS SARAIVA 
PROVOCAM NOVO DESVIO

Obras de saneamento na região avançam em ritmo acelerado

As obras de saneamen-
to da Casan no Conti-
nente alcançam mais 
uma etapa e obrigam a 
rua Santos Saraiva, em 
Capoeiras, a partir para 
um terceiro desvio.
Desta vez, o desvio per-
manecerá por 30 dias e 
fica entre as ruas Padre 
Luis Zuber e Walde-
mar Ouriques. Quem 
vem no sentido Centro/

Bairro deve entrar na 
rua Thiago da Fonseca, 
passando pela avenida 
Ivo Silveira e subir pela 
rua Joaquim Carneiro.
No outro sentido, Bair-
ro/Centro, os motoris-
tas devem entrar na rua 
Padre Luis Zuber, pas-
sando pela Maria Julia 
Ramos e Souza até a 
Waldemar Ouriques.
Não precisam realizar o 

desvio ônibus do trans-
porte coletivo e táxis. 
A Prefeitura de Floria-
nópolis e a Casan pe-
dem a colaboração dos 
motoristas neste perío-
do. Os transtornos são 
temporários, mas os 
benecífios irão chegar 
nas casas de todos os 
moradores de Capoei-
ras.

de jovens e adultos e tam-
bém para o supletivo do 
ensino médio.
Todas as aulas são gratui-

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



Acesse nossa edição online www.comunidadesc.com

7

SÃO JOSÉ

UM PROJETO INOVADOR E INÉDITO NO PAÍS 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

A Administração Municipal de 
São José se preocupa com a segu-
rança das crianças na rede munici- 
pal de ensino e lança o Programa 
Escola Segura.
Entre as ferramentas de segu-
rança, estão alarmes de monito-
ramento, câmeras de vídeo, aten-
dimento exclusivo, linha direta 
de emergência e linha direta de 
emergência móvel. Os alarmes e 
câmeras de monitoramento já es-
tão sendo instalados nas escolas e 
os atendentes já estão atendendo 
as regiões.
O diferencial é a participação da 
direção, dos professores e da co-
munidade, cada Diretor vai rece-

ber um Smartphone com o botão 
de pânico.
Para o atendimento, as áreas de 
São José foram divididas igual-
mente e cada região terá um aten- 
dente com moto, que ficará a dis-
posição em caso de ocorrência. A 
linha direta de emergência será 
um telefone que será instalado 
nos colégios e terá a função de 
fazer a discagem automática para 
a Central de Monitoramento. Para 
a linha direta móvel, serão dis-
tribuídos aparelhos telefônicos 
com um aplicativo de emergência, 
onde a comunicação acontecerá 
simultaneamente com a Central 
de Monitoramento e com o aten-

dente de moto.
O programa Escola Segura está 
sendo implantado pela Khronos, 
empresa vencedora da licitação. O 
gerente projetos da empresa, Mar-
celo Januário, explica que o mode-
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O sistema será gerenciado a partir da Central de Monitoramento. 

Vereador Telmo Vieira Vereador Neri do Amaral Vereador Orvino Davila
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lo tem como base cinco ferramen-
tas que vão reforçar a segurança 
nas escolas, além de envolver a 
direção, professores e a comu-
nidade no auxilio as ocorrências 
“O objetivo é multiplicar a segu-

rança. Não queremos que a segu-
rança fique somente com a em-
presa responsável, mas sim dos 
diretores, professores e de toda a 
comunidade”, ressalta.

Vereador Telmo Vieira : O pro-
blema crucial na educação do Brasil 
é a situação de insegurança que as 
crianças vivem, quando o município 
tem a oportunidade de implantar 
um programa de segurança com 
tecnologia, uma segurança limpa, 
não é uma segurança ostensiva, é 
um avanço, um privilégio para o 
Município, e com certeza vai facili-
tar no processo de ensino e apren-
dizagem dessas crianças, elas vão 
aprender com mais tranquilidade e 
as famílias vão se e sentir mais tran-
quilas em encaminhas seus filhos, 

sabendo que a escola promove se-
gurança. Parabéns ao Município.

Vereador Neri do Amaral: Como 
num todo fico feliz, vendo que o 
município de São José fazendo al-
guma coisa, realmente precisa in-
ovar, para dar mais tranquilidade 
para os pais e até para os alunos ir 
para a aula, é um projeto totalmente 
positivo, que só vem para ajudar e 
trazer benefícios para o município, 
toda a equipe esta de parabéns pelo 
esforço.

Vereador Orvino Davila: Espero 
que traga a segurança necessária 
que os pais de alunos e que a comu-
nidade quer,  é necessário, e é mais 
uma tentativa do executivo no sen-
tido de fazer uma educação de maior 
qualidade, de uma educação que 
não se perca dias letivos, temos que 
parabenizar o executivo. O legisla-
tivo tem dado demonstrações que 
é parceiro, tem criado e aprovando 
todos os projetos neste sentido. A 
Segurança é uma das principais ne-
cessidades da comunidade.
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Para os vereadores a iniciativa não vai melhorar só a segurança também o aprendizado dos alunos 

Fontes: TV Câmara e PMJS           
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SÃO JOSÉ

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848 Peça pela internet 
CHINAINBOX.COM.BR

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

Há mais de 10 anos no mercado!

Tele Entrega

Das 18h às 24h

3247-2652

3247-4890

Não abrimos as terças

Bateu a fome? Peça já o seu!

Chegou...Chegou...

Seu novo parceiro em móveis e equipamentos para escritório.
Venha nos conhecer e aproveite nossa promoção de inauguração!

Imperdíveis!!!Preços 

POR QUE SÃO JOSÉ NÃO COMEÇOU 
A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COM AS 

DEMAIS CIDADES DE SC?

Começou sábado dia 26, em toda 
Santa Catarina, a campanha de 
vacinação contra a hepatite B, em 
São José as unidades de saúde per-
maneceram com as portas fechas.
O objetivo da Secretaria de Estado 
da Saúde é intensificar o combate à 
doença, considerada silenciosa e que 
provoca cirrose e câncer do fígado. 
No ano passado foram registrados 
mais de 1,4 mil casos no Estado, com 
514 mortes decorrentes de doenças 

provocadas pela hepatite.
Além da campanha de vacina-
ção contra hepatite B, também 
será feita a divulgação e rea- 
lização de testes rápidos das hepa-
tites B e C nos municípios, que irão 
orientar a população sobre medidas 
de prevenção e tratamento. A cam-
panha vai até 1º de agosto de 2014.

Consulta:http://anoticia.clicrbs.com.
br/

PREFEITA ADELIANA DAL PONT 
PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DA 

MULHER VEREADORA

A prefeita de São José, 
Adeliana Dal Pont, mi-
nistrou uma palestra, 
na quarta-feira (23), 
no Fórum Nacional da 
Mulher Vereadora. O 
evento, promovido pela 
União dos Vereadores 
do Brasil (UVB), reu-

niu parlamentares e 
gestoras de municípios 
brasileiros, além de es-
pecialistas em gestão 
pública e autoridades.
O objetivo do encontro 
é promover o debate 
sobre a participação da 
mulher na política e nas 

Posto de Saúde Forquilhas

Única mulher a administrar uma das 15 maiores cidades do Estado, 
Adeliana falou sobre a participação feminina na politica.No sábado, o dia D da Campanha,  as unidades de saúde de São José 

permaneceram fechadas

câmaras de vereadores, 
debater as políticas 
públicas para as mu-
lheres, ouvir gestoras 
municipais e elaborar 
estratégias para melho-
rar a sua participação 
no cenário político e nos 
poderes constituídos.

A prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, ministrando a Palestra no Fórum Nacional da Mulher Vereadora
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Uma vida inteligente

Av. Delamar José da Silva,  77 - Lj.03 - Kobrasol
CEP. 88102-100 - Sao José - SC

3259-5268
Tele Entrega

Posto de Saúde de Forquilhinhas
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SÃO JOSÉ

INSEGURANÇA UM PROBLEMA DIÁRIO NA VIDA DOS
 MORADORES E COMERCIANTES DO BAIRRO 

CAMPINAS

O vereador TETE foi 
novamente ao bairro 
Campinas, em São José, 
conversar com a popula-
ção que já está cansada 
de tantos arrombamen-
tos e assaltos na região. 
Moradores e comer-
ciantes não conseguem 
ter uma rotina normal e 
segura no bairro. A con-
vivência com usuários 
de drogas, moradores 
de rua e criminosos, faz 
com que muitos colo-
quem grades nas lojas e 
atendam somente às por-
tas fechadas. “Isso afasta 

boa parte da clientela”, 
afirma um empresário de 
um salão de beleza. Uma 
proprietária de uma loja 
de roupas alegou ao 
vereador que o policia-
mento, com viatura e a 
pé, acontece somente 
na avenida principal do 
bairro. Ruas como a Lé-
dio João Martins e a Osni 
João Vieira são desertas, 
principalmente à noite e 
no fim de semana, onde 
é impossível sair e pas-
sar por estes lugares sem 
ser abordado e ameaça-
do por drogados e men-
digos. Já em uma loja 
de produtos naturais, o 
cenário é menos agres-
sivo, mas ainda assim, 
muito preocupante. O 
empresário se vê obri-
gado, todos os dias, a 
fornecer alimentação 
para os moradores de 
rua e, caso negue o pedi-
do, é ameaçado. Dias 

atrás, agiu diferente e na 
manha seguinte, encon-
trou a loja arrombada e 
sem a fechadura da porta 
principal do comércio. 
“Estou pensando em de-
sistir do meu negócio, 
que abri neste bairro 
há cinco anos”, relata o 
empresário. De acordo o 
Vereador TETE é preci-
so ainda muito trabalho 
para alcançar níveis ade-
quados de segurança 
publica não só em São 
José, mas em todo país.  
De cada dez empresári-
os da região metropoli-
tana de Florianópolis, 
sete já foram furtados ou 
roubados. Um dos pro-
blemas é a falta de efeti-
vo policial em São José 
em comparação com ao 
aumento populacional 
dos últimos anos. “Há 
concursos e novos poli-
ciais chegando para re-
forçar este contingente, 

Vereador Tete
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mas com tantas aposen-
tadorias, este percen-
tual ainda é tímido em 
relação às reais neces-
sidades de segurança na 
região”, declara TETE. 
Além disso, segundo o 
vereador é preciso um 
trabalho permanente dos 
conselhos de segurança, 
os Consegs de cada bair-
ro, juntamente com seus 
lideres e comunidade. 
“A falta de infraestrutura 
em segurança no bairro 
Campinas é um reflexo 
da natural defasagem 
que estamos vivendo 
quando se fala de poli-
ciamento ostensivo. Va-
mos manter a cobrança 
sobre a questão. Não é 
justo que paguemos nos-
sos impostos e a insegu-
rança e o medo contin-
uem sendo parte da vida 
destas pessoas”, enfatiza 
TETE.

POLICLÍNICA DE
 CAMPINAS REESTRUTURA

 SISTEMA DE AGENDAMENTO 
DE CONSULTAS

 Em busca de propor-
cionar atendimentos 
satisfatórios e de ex-
celência para a comu-
nidade, a Policlínica 
de Campinas (SJ) re-
aliza mudanças em 
seu sistema de agenda-
mento de consultas.
Para auxiliar e facilitar 
seu dia a dia o jornal 
Comunidade SC divul-
ga o novo calendário 
para agendamentos de 
consultas médicas.

Segunda-feira
Dentista e Pediatra

Quinta-feira
Clinico Geral 
para Idosos

Sexta-feira
Clínica Geral e 
Ginecologista

Maiores informações 
podem ser obtidas com 
funcionários da Poli-
clínica de Campinas.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Por Claudiany Schutz  - Estudante de Jornalismo
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

Nascido em Dom Pedrito 
(RS), Flávio Roberto Albano 
foi um  meia formado nas 
categorias de base do Grêmio 
(RS). Começou a chamar a  
atenção nos juvenis como um 
ponta-de-lança de bom toque 
de bola. Flávio permaneceu 
sete anos no Grêmio, sendo 
dois deles como profissional.  
Foi tricampeão de juniores 
de 1977 a 1979, campeão 
brasileiro de seleções em  
1980, bicampeão gaúcho em 
1980/81 e Brasileiro de 1981.
Em 1983 foi  emprestado 
ao Fluminense e jogou 11 
das 22 partidas do Carioca. 
No  Fluminense o jogador 
chegou como Flávio Gaúcho 

e saiu como Flávio Roberto 
em  função de já ter outro 
atleta com o mesmo apelido.
Flávio Roberto chegou na 
Ressacada em Março 1984, 
então com 23 anos, junto com 
o lateral Osório, dois refor-
ços avaianos para a disputa 
do torneio  seletivo da CBF, 
indicados pelo treinador E-
milson Peçanha e dentro de 
uma  nova política de refor-
mulação do elenco imposta 
por José Caldeira Bastos. 
Quando chegou ao clube, 
trouxe a mulher Eveline e o 
filho Rafael,  recém-nascido. 
Em abril, quando se prepara-
va para receber sua família, 
teve  os planos interrompidos 
por uma tragédia: seu pai, seu 
sogro e sua sogra morreram 
num acidente a caminho de 
Florianópolis.
Seu jogo de estréia no Avaí 
foi em 26 de Fevereiro de 
1984, no Brinco de  Ouro, 
em Campinas, uma derrota 
para o Guarani por 3 a 2. Seu 
primeiro gol  saiu no dia 22 
de Julho de 1984, uma der-
rota de 2 a 1 para o Marcílio 
Dias,  em Itajaí, pelo catari-

nense daquele ano. A última 
partida de Flávio foi um clás-
sico, um Avaí e Figueirense 
no Orlando  Scarpelli que ter-
minou em 0 a 0, no início de 
1989, aliás, ano péssimo para 
Flávio, que depois deste clás-
sico não mais atuou, com uma 
contusão no pé que  ajudou a 
abreviar sua carreira.  Pelo 
Avaí, Flávio foi campeão da 
Taça Aldo Almeida (1984), 
da Taça Prefeitura Municipal 
de Florianópolis (258º ani-
versário de Florianópolis, na  
Ressacada, contra o Figuei-
rense, em disputa de pênaltis, 
5 a 4),  vice-campeão do Tri-
angular São Paulo (1985, São 
Paulo campeão), campeão da  
Taça Governador do Estado 
(1985) e campeão catarinense 
de 1988, título pelo  qual até 
hoje é lembrado como um 
dos heróis daquela conquista 
mágica. 
Em 2012 iniciou a carreira 
de treinador como técnico da 
equipe Sub-20 do Avaí.  
Atualmente Flávio Roberto é 
gerente geral das categorias 
de base do Avaí. 
Flavio Roberto um talento 

FLÁVIO ROBERTO ALBANO

extraordinário, dentro das 
quatro linhas,  imponente à 
vista, sempre encontrava es-
paço, tempo e interpretava o 
jogo de  maneira brilhante. 
Um grande líder. 
Famoso pela personalidade 
forte e liderança dentro 
de  campo. Podia colocá-la 
através de cabeça de uma 
agulha. Podia recebê-la em  
qualquer posição, como se 
dissesse: “Passa-me para ver 
o que faço”. Esse é nosso 
amigo Flavio Roberto Joga 
fácil, bom finalizador, mas 
a sua  principal função era 
servir seus companheiros de 
equipe, no que, na maioria 
das vezes resultava em gol.

Morador de São José repre-
sentou bem nosso Estado no 
Mundial Kids nos EUA ficando 

em 1º lugar sem kimono

Atleta de jiu jitsu categoria 
infanto juvenil faixa laranja 
de 13 a 15 anos Tainan Dal-
pra neste final de semana 19 
e 20 conquistou o 2º lugar 
no mundial kids de Jiu Jitsu 
com kimono e a 1º coloca-
ção no mundial sem kimono . 
 
No mundial kids Califórnia, 
sábado 19 com kimono fiquei 
em 20 lugar e domingo sem 
kimono fiquei em 10, onde 
fiz luta casada (não era o meu 
peso, meu oponente pesava 
70 kg e meu pai aceitou casar 
a luta) e graças a Deus fui 
campeão.
Nesta semana fiz muitos 
amigos conheci muitas aca-
demias. Gostaria de agra-
decer aos meus professores 
Carlos Dorado Jackson Fa-
vero Henrique Junior e No-
bre Arte Marcus Luz pelos 
ensinamentos e dizer que 

na luta de sábado eu estava 
ganhando é em frações de se-
gundo perdi por um detalhe, 
fiquei muito triste pois queria 
trazer essa medalha de ouro 
também. Mais no domingo na 
luta sem kimono transformei 
minha raiva de ter perdido 
em força e fui com tudo para 
cima do meu adversário que 
era bem maior do que eu , e 
dei meu máximo e o 10 lugar 
no podium foi só alegria um 
manezinho no lugar mais alto 
do podium , a realização do 
atleta, a alegria de todos foi 
o máximo. Obrigado a meu 
pai e mãe por todo suporte e 
o pessoal da loja (Casa das 
Películas) a Bad boy por me 
vestir .
Obrigado pelo carinho e  
atenção dos amigos que tor-
ceram por mim. 

Tainan Dalprá

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Active

399,00
Reais

Multifocal Anti Reflexo

299,00
Reais

Óculos para 
leitura  completo

(armação Mondadori mais lentes)

199,00
Reais

Pagamos a consulta do seu
oftalmologista no limite de R$ 70,00

Kobrasol (48) 3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100 - Ed. Pedra Branca

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

3357-1904(48)

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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chefrodrigorauth@hotmail.com

ESPORTE REGIONAL

Sushis • Temakis • Sashimis • Yakissoba • Shimeji • Shitaki
Teppanyaki • Tempurás • Guiozá • Camarão Empanado 

(48)3047-2601

Rua Brigadeiro Silva Paes esquina com Adhemar da Silva, 752 ‐ Kobrasol ‐ São José‐ SC

Venha saborear o melhor que a 
cozinha oriental pode lhe oferecer

9961-1866
www.sushikazuaki.com.br

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

Principal competição do ano entre 
equipes acontece em novembro 
com presença inédita da equipe ca-
tarinense feminina no seleto grupo 
de oito times da elite nacional do 
esporte
A equipe feminina de Judô de São 
José recebeu uma grande notí-
cia nessa semana. Após o terceiro 
lugar no Qualifying, disputado em 
Blumenau (SC) o time da Funda-
ção Municipal de Esportes e Lazer 
de São José recebeu a confirma-
ção para participar do Grand Prix, 
evento que reúne uma lista seleta 
de oito equipes da elite nacional do 
esporte em São Paulo, no mês de 
novembro.
Logo após a notícia da vaga, a equi-

pe comemorou bastante, mas sem 
perder o foco e a concentração nos 
objetivos para o restante da tempo-
rada. “Posso dizer como ex-atleta e 
treinador que isso é a realização de 
um sonho. Com apenas um ano de 
projeto fazermos parte de um grupo 
selete de oito equipes da elite na-
cional do Judô é algo indescritível. 
Tudo isso graças a dedicação da 
equipe e da Fundação Municipal 
de Esportes e Lazer que acreditou 
no projeto”, disse Fábio Maciel, 
técnico da equipe de São José.
Com a confirmação da vaga, São 
José será o único representante 
catarinense nas disputas em São 
Paulo. Mesmo com pouco tempo 
de trabalho, a equipe feminina do 
município acumula conquistas im-
portantes, como o terceiro lugar por 
equipes nos Jogos Abertos de Santa 
Catarina em 2013, além de pódios 
individuais no JASC e resultados 
expressivos no Troféu Brasil.
A equipe de São José é composta 
por Aline Mendonça, Cristina de 
Souza, Kamila Lemos, Luiza Me-
deiros Monteiro, Maria Fernanda 
Amaral. Mayara Vieira, Roberta 
Kelly Silva e Lilian Terada.

SÃO JOSÉ GARANTE VAGA 
NO GRAND PRIX DE JUDÔ 

POR EQUIPES

O líder comunitário Jandir da 
Rosa(Presidente do Argabem 
futebol Clube, Vice presiden-
te do Conselho Comunitário 
de Forquilhinhas e Presidente 
da Associação de Moradores 
do Loteamento Benjamim), 
começou seu trabalho social 
a 20 anos,  o projeto visa 
preencher o tempo ocioso das 
crianças e jovens da nossa 
região, com a prática do fute-
bol de campo, orientar e en-
sinar a prática do futebol, uti-
lizando o esporte como meio 

de socialização, 
inteiração e educa-
ção, desenvolvendo 
habilidades físicas, 
motoras, técnicas 
e táticas da prática 
do futebol. Sem 
esquecer o aspecto 
social, descobrindo 
novos talentos e dar 
ênfase as crianças 
mais carentes de 

nha gratuita no Sertão do 
Imaruim e a partir do dia 19 
de Julho no campo do FEC 
em Forquilhinhas.
Atendemos nas ca-tegorias: 
de 06 a 15 anos masculino e 
feminino. 
Inscrições pelos Fones: (48) 
8435-2497 ou 8454-5528.

“Acredito que praticando 
esporte as crianças ficam 
fora das ruas e longe das 
drogas”Jandir da Rosa.nossa região. Pois elas são as que 

mais precisam do esporte como 
fator de in-
tegração e 
inclusão so-
cial, os par-
t i c i p a n t e s 
participam 
de diver-
sas com-
petições.
O projeto 
iniciou em 

Alunos da escolinha participando do campeonato SUB 11 
na Fazenda Santo Antônio, com o Professor Clair Vimes e 

Jandir da Rosa.

Forquilhas, já 
esta com escoli-
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Escolinha de futebol gratuita,  
com professor qualificado.
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PROJETO SOCIAL UTILIZA 
O ESPORTE COMO MEIO DE 

SOCIALIZAÇÃO
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

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

 Prezados leitores,
 Ele é especialista em vendas por mais de 
20 anos,  reconhecido como um dos grandes pal-
estrantes do Brasil em Comércio Eletrônico, Mar-
keting Digital, Empreendedorismo e VENDAS; 
Empreendedor Serial; ; Investidor Anjo, membro 
conselheiro da @AnjosDoBrasil; Finalista do prê-
mio Spark Awards como Investidor Anjo do Ano 
2013; Conselheiro da @GCSM Global Council of 
Sales Marketing; Associado e Mentor na @SeedIn-
vestimentos; Mentor e cotista nas Aceleradoras @
StartYouUp e @85Labs; CEO na Plataforma B2B 
de Event Ticketing @ShowDeIngressos;  Escritor e 

autor de Livros e DVD´s, como: “Vendas 3.0″, “O 
Vendedor na Era Digital” e “ Atendimento & Ven-
das”.
 Estou falando de JOÃO KEPLER, 
Blogueiro e Colunista de diversos Portais no Bra-
sil;  Premiado como um dos maiores Incentivadores 
do ecossistema Empreendedor no Brasil; Espal-
hador de Ideias Digitais e Melhores Práticas em 
Negócios.  
 E nesta edição do Jornal Comunidade 
SC, tenho o orgulho e satisfação de presentear os 
leitores da nossa coluna com um artigo muito atual 
e prático do KEPLER, boa leitura....

REINVENTANDO 
E INOVANDO EM VENDAS

Partindo do princípio que o processo de VENDAS 
precisou se REINVENTAR para atender a demanda 
do novo consumidor que tem um comportamento dife-
rente por conta dos canais disponíveis, das facilidades, 
informações e do mundo virtual.  Existem vários pon-
tos onde é possível aumentar as vendas mudando 
basicamente a percepção, perspectivas e atitude nas 
vendas aplicando técnicas inovadoras e estratégias de 
marketing.
Para isso as Empresas, lojistas e Empreendedores e 
Vendedores precisam identificar seus pontos fortes e 
quais são os problemas que seus produtos e serviços 
resolvem dos seus clientes. Ou seja, ajudar a entender 
a perspectiva dos clientes. Como ele sente a neces-
sidade da compra, a dor de um problema, como ele 
enxergaria a sua solução,  onde seu produto é impre-
scindível e os “porquês” da compra,  [o que] e [como]  
os vendedores vendem passa a dar lugar ao [porque] 
seu cliente compra.  A partir destes pontos repensa-

dos, se certificando de que está “ajudando” e “resol-
vendo problemas”, é possível reinventar o processo de 
vendas, com estratégias que vão despertar e inspirar a 
fazer diferente.
Muitas vezes, as empresas pensam em vendas apenas 

como algo que precisa ser divulgado ou “empurrado”.  
As definições clássicas de vendas são sobre “superar 
objeções”, “fechar o negócio” e “ofertar” mas a ver-
dade é que a venda, nos dias de hoje, não se trata so-
mente de “forçar” as coisas ou convencer para fazer 
uma compra. O processo de vendas é sobre ajudar o 
cliente e os negócios. Se você quer vender, você tem 
que querer ajudar. Neste caso, você estará tentando 
melhorar a condição do cliente.
Os velhos argumentos de que “nosso produto é mais 
barato”, “nosso produto é melhor” ou “nosso atendi-
mento é mais ágil” estão com menos importância. Os 
profissionais de vendas que entendem como conseguir 
fazer com que os clientes pensem neles como solução 
para um problema ou como necessidade de compra, 
qualquer outro argumento não fará sentido, pois o va-
lor ressaltado será muito maior do que quaisquer argu-
mentos, condições ou preços.
Para ter sucesso hoje em dia é preciso entender que 
ter um Capital Intelectual e Intangível maior que o 
Capital Tangível e o processo de criar algo diferente, 
inovador e que gere valor e seja lucrativo, é impre-
scindível e requer muito foco e disciplina,  além de 
muita dedicação e esforços. 
Outro ponto importante e que poucas empresas pres-
tam atenção é que é mais barato e fácil vender nova-
mente para um cliente já existente do que para um 
novo cliente. Ou seja, trabalhe na satisfação dos cli-
entes atuais, faça pós-venda, pesquisa e surpreenda 
sempre com novidades não solicitadas, isso mostrará 
que você está antenado e preocupado com a melhoria 
da solução vendida. Esses clientes serão seus maiores 
indicadores.
Em uma época em que tudo é muito dinâmico e muda 
de um dia para outro, é um grande desafio nos manter 
conectados às novas tendências de mercado e oferecer 
o que o novo consumidor realmente deseja, mas isso é 
fator primordial para o sucesso.
 Pense nisso e Boas Vendas!

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

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

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

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

Compre pela
nossa loja online

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 299,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

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

INVERNO
temos do tamanho PP ao Plus sizetemos do tamanho PP ao Plus size
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CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

POR QUE CONTRATAR UM RH TERCEIRIZADO, 
MEU CARO EMPRESÁRIO?

Por que utilizar serviços de empresa de 
RH? seja recrutamento e seleção, avalia- 
ção de perfil técnico e comportamen-
tal por meio de avaliação psicológica, 
treinamentos, lembrando meu caro em-
presário, treinamentos devem ser cus-
tomizados, ou seja, feito sob medida 
para sua empresa, para sua cultura, para 
seu segmento, para as características de 
sua equipe.
Que outros serviços empresas de RH 
podem oferecer? que tal ter a certeza 
do que realmente você necessita em 
termos de competências, ou seja, o 
que sua equipe realmente necessita ter 
como conhecimento técnico ou viven-
cial, o que eles realmente devem exe-
cutar, o que compete a cada um fazer, 
de que forma deve ser feito, quais os 
conhecimentos necessários, quais as 
habilidades necessárias e em especial 
qual o comportamento desejado para o 

seu tipo de negócio.
Como diz o velho ditado “Cada um no 
seu quadrado”, em geral empresas de 
RH possuem especialistas, que já vi-
veram muitos cases em diversos seg-
mentos, levando ao cliente sempre uma 
visão consultiva, este na realidade é 
nosso papel ser o consultor não só nos 
aspectos legais, mas em especial nas 
estratégias de retenção de pessoas.
É mais caro contratar errado, pior man-

ter profissionais sem a competência 
necessária do que investir em ações de 
Recursos Humanos.
Por que investir em RH? um dos maio-
res problemas organizacionais é sem 
dúvida alguma o desenvolvimento de 
líderes, seu negócio depende das pes-
soas e estas devem aprender constan-
temente, comportamentos podem ser 
modificados para melhor, sempre que a 
empresa estiver disposta a investir nas 
pessoas.
Muito comum é a falta de alinhamento 
entre o planejado e o executado, este 
é papel do RH alinhar as estratégias 
transformar em ações, mensuráveis e 
com resultados.
Como contratar empresas de RH? da 
mesma forma que você contrataria 
quaisquer serviços, tome referências, 
avalie junto aos clientes que hoje estas 
empresas atendem, pergunte ao merca-

do sobre a qualidade dos serviços exe-

“...um dos maiores 
problemas organizacionais é 

sem dúvida alguma o 
desenvolvimento de líderes, 

seu negócio depende das 
pessoas e estas devem apren-
der constantemente, compor-
tamentos podem ser modifica-
dos para melhor, sempre que 
a empresa estiver disposta a 

investir nas pessoas...”

cutados, peça contatos, ligue, peça 
carta de competência técnica, enfim 
invista na redução de erros, nos seus 
novos talentos e nas melhores práticas 
de gestão.

 Rua Adhemar da silva, 1084, loja 6 - Kobrasol
São José - SC (em frente a Caixa Econômica)

Aproveite os descontos 
especiais para o 

Dia dos Pais
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Matriculas abertas o ano todoAgora com inglês
Português e Matemática

Orientadora Dra. Adriana M. Ribeiro
Rua Irmãos Vieira, 300 - Sl.05

Ed. Paola - Campinas
São José - SC - (48)3241-5676

Um estudo eficaz e 
independente para o seu filho

UNIDADE
KOBRASOL

UNIDADE
CAMPINAS

Orientadora Lilian Carvalho
Centro Comercial Campinas

Blc. B - 4 Andar - Sala 432 -  Campinas
São José - SC - (48)3348-0364

Método individualizado

Estudo diário para 

todas as idades

SABOR & SAÚDE

CAFEÍNA DEMAIS FAZ MUITO MAL 
A maioria das pessoas consome a cafeína em excesso 

e não tem consciência do mal que ela causa

Para combater a sonolência 
e me-lhorar a concentração 
muitas pessoas optam por in-
gerir bebidas com alto teor de 
cafeína. Porém, a PROTESTE 
alerta que o consumo exager-
ado desta substância pode ser 
prejudicial à saúde. Confira:
Não é novidade o uso da cafeí-
na como um estimulante para 
reduzir cansaço. O problema 
está no consumo em excesso, 
pois o organismo tende a habi-
tuar-se à quantidade ingerida e a cada 
dia é necessário aumentar a dose para 
obter o mesmo efeito. Porém, o con-
sumo em demasia pode causar pro-
blemas para a saúde como irritabili-
dade, dor de estômago e insônia.
Segundo pesquisas, o consumo seguro 
diário para adultos sem nenhuma sen-
sibilidade à cafeína é no máximo de 
400 mg da substância por dia, o que 
equivale a cerca de 6 mg de cafeína 
por quilo de peso corporal. Confira a 
recomendação máxima por dia:

•4 xícaras de café fresco (225 ml).
•10 latas de refrigerantes de cola. 
•4 até 5 latas de bebidas energéticas.  

Para as crianças os efeitos no organis-
mo são ainda piores e o uso não é re-
comendado. E para os adolescentes é 
indicado limitar-se a 100 mg de cafeí-
na por dia.
Prova disto foi um caso recente de 
overdose de cafeína em um estudante 

americano de 18 anos. O rapaz foi en-
contrado morto em casa e um pó bran-
co encontrado no local foi identificado 
como cafeína. E a autópsia encontrou 
mais de 70 microgramas de cafeína 
por mililitro de sangue e a quantidade 
normal para uma pessoa que costuma 
beber café seria entre 3 a 5 micro-
gramas.
Mesmo entre os adultos o uso exces-
sivo de cafeína pode causar efeitos 
colaterais desagradáveis. E não é uma 
boa opção para pessoas altamente sen-
síveis aos seus efeitos. E ainda, o uso 
exagerado de cafeína durante o dia - 
mais de 500 a 600 mg por dia ou cerca 
de 6 xícaras de 225ml - pode causar os 
seguintes efeitos:

•Insônia. 
•Nervosismo.
•Inquietação. 
•Irritabilidade. 
•Dor de estômago. 
•Batimento cardíaco rápido. 

•Tremores musculares.
E no caso do consumo de cafeína 
em excesso os possíveis sintomas 
são:

•Dificuldade para respirar.
•Confusão mental.
•Convulsões.
•Diarreia.
•Tontura.
•Alucinações. 
•Aumento da sede. 
•Arritmia cardíaca. 

•Espasmos musculares. 
•Taquicardia. 
•Vômitos.

E ainda, muitos suplementos alimen-
tares para atletas contêm cafeína e 
a maioria das pessoas não terá pro-
blemas em consumi-los desde que si-
gam a recomendação máxima diária.
Porém, é normal esquecer-se de cal-
cular a cafeína ingerida em outros ali-
mentos ao longo do dia e que podem 
ajudar a ultrapassar a dosagem máxi-
ma recomendada. Alguns exemplos 
são o chocolate e o chá preto.
Para a maioria das pessoas o consu-
mo da cafeína é relativamente seguro, 
no entanto pode aumentar um pouco 
a pressão arterial e o ritmo cardíaco. 
Em geral, poucas pessoas apresentam 
consequências incômodas ou preocu-
pantes após o consumo desta substân-
cia, porém desconhecem que este é 
motivo de algum mal-estar.

FILÉ DE
FRANGO AO

FORNO

Ingredientes

.1 kg de filé de peito de frango

.1/2 pacote de creme de cebola

.1 caixinha de creme de leite

.1 copo de requeijão

Modo de fazer

 - Corte o filé em bife não muito 
grosso.
 - Tempere com o creme de ce-
bola, coloque em um pirex e re-
serve.
 - Misture muito bem a caixinha 
de creme de leite sem soro e o 
copo de requeijão.
 - Coloque por cima do filé
 - Leve ao forno para assar por 
30 minutos, ou até dourar um 
pouquinho por cima.
 - Sirva a seguir.
 - Pode ser acompanhado com 
arroz branco e salada verde.
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MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

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

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7
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PATAS PRA QUE TE QUERO

PESQUISA DEMONSTRA QUE
 CACHORROS TAMBÉM SENTEM CIÚMES

O cão é o melhor amigo do homem 
e, assim como ele, é capaz de sentir 
ciúmes, sugerindo que o sentimento 
pode ter raízes no instinto de sobre-
vivência, revelaram cientistas dos Es-
tados Unidos em um estudo publicado 
nesta quarta-feira (23) no periódico 
“PLOS One”.
Cientistas testaram 36 cães e seus do-
nos em um experimento no qual os 
humanos precisavam brincar com três 
objetos diferentes na frente de seu ani-
mal de estimação.
Um dos objetos era um cão de brinque-
do que latia e balançava a cauda sem-
pre que se pressionava botão. Os do-
nos, então, tinham que brincar com ele 
como se fosse um cachorro de verdade 
durante um minuto.
Os pesquisadores pediram que os do-
nos repetissem o procedimento na fase 
seguinte do experimento com uma lan-
terna em forma de abóbora do Dia das 
Bruxas, e fingissem brincar com ela 
como se fosse um cão.
Por fim, pediram que lessem em voz 
alta um livro “pop-up” infantil que 
tocava música, como se estivessem 

contando a história para uma criança 
pequena.

Me dá atenção

Segundo os estudiosos, alguns com-
portamentos caninos foram muito 
mais frequentes quando os humanos 
brincaram com o cachorro de men-
tira do que com os outros objetos. Os 
cães com mais frequência morderam, 
puxaram seus donos e empurraram 
o objeto, tentando se colocar entre o 
dono e o cachorro de mentira, do que 
com os outros brinquedos.
Os cães também se mostraram duas 
vezes mais propensos a puxar seus 

donos (78% dos animais fizeram isso) 
quando ele ou ela estava brincando 
com o cão de brinquedo do que quan-
do a interação se deu com a abóbora 
(42%). Apenas 22% fizeram isso com 
o livro.
Cerca de 30% dos cães tentaram se 
colocar entre o dono e o cachorro de 
brinquedo e 25% abocanharam o ca-
chorro de pelúcia.
Os bichos estudados eram de raças 
diferentes, como dachshund, lulu-da-
pomerânia, Boston terrier, maltês e 
pug. Quase a metade dos cães estu-
dada era de mestiços. A pesquisa foi 
chefiada por Christine Harris e Caro-
line Prouvost, da Universidade da Cal-
ifórnia, em San Diego.
“Nosso estudo sugere que não só os 
cães têm um comportamento que 
poderia indicar ciúmes, mas também 
que eles tentaram quebrar o vínculo 
entre o dono e um aparente rival’, ex-
plicou Harris. “Não podemos falar em 
nome das experiências subjetivas dos 
cães, é claro, mas parece que foram 
motivados a proteger um vínculo so-
cial importante para eles”.

Especialidades: 
Implantodontia • Prótese • Cirurgia

Periodontia • Ortodontia e Endodontia.

3035-5092 / 3035-3850 48

TRAQUEOBRONQUITE
INFECCIOSA CANINA

Também conhecida como “gripe 
canina” ou tossi dos canis, esta é 
uma doença de fácil transmissão 
que acomete sistema respiratório 
dos cães e pode ser transmitida 
aos humanos, sendo considerada 
uma zoonose.
Desencadeia sessões inter-
mináveis de tosse e espirros, 
que em alguns casos quando não 
tratados de maneira adequada 
podem levar o paciente ao óbito. 
O problema se torna ainda mais 
comum em estações de tempo 
mais frio, e durante esse período 
os cuidados devem ser redobra-
dos para evitar o contágio dos 
pets.A maneira mais segura de 
prevenir a contaminação de um 
animal pela bactéria causadora 
de Traqueobronquite Infecciosa 
Canina é através da vacinação.
Venha até a nossa Clínica e re-
alize o protocolo vacinal no seu 
cão. Dra. Flávia Brandini da Sil-
va e Dr. Bernardo Coelho Nobre.

Viva Clinica Veterinária 
(48) 3034-7477ht
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Temos uma
Transformar o

MISSÃO
BRASIL

Wizard Kobrasol
Av. Lédio João Martins, 968 - (48) 3357-3434

Em 2 anos de curso, 
CERTIFICADO INTERNACIONAL

ou aulas GRATUITAS
PARA VOCÊ CHEGAR LÁ.

Matrículas Abertas!

CAIXAS ELETRÔNICOS SERÃO 
SUBSTITUÍDOS POR BANCO 24HS

ÚLTIMAS

Os caixas eletrônicos fora 
das agências bancárias 
do Banco do Brasil (BB), 
Bradesco, Caixa, Citibank, 
HSBC, Itaú Unibanco e 
Santander serão substituí-
dos por máquinas da rede 
Banco 24 horas. O acordo 
foi assinado por acionistas 
com a empresa Tecnologia 
Bancária Tecban, responsá-
vel pelos terminais.
Segundo o comunicado, o 
acordo prevê que em até 
quatro anos, condicionado à 
aprovação de órgãos regula-
dores, uma parcela dos ter-
minais de autoatendimento 
desses bancos, situados 
fora das agências bancárias 
ou em locais cujo acesso 
não seja restrito, exclusivo 
ou controlado, deverão ser 
substituídos pelos caixas da 
Rede Banco 24 horas.
Para o BB, a parceria gera 
“aumento de eficiência, 
maior qualidade e capilari-

dade de atendimento a seus 
clientes”.
A ação pode ser atribuída ao 
amadurecimento dos bancos 
como modelo de negócio 
e uma forma de fazer com 
que o foco da tecnologia das 
instituições fique cada vez 
mais voltado ao seu core 
business.

Fonte: UOL - Consumidor 
Moderno 

LENTE DE CONTATO QUE CONTROLA A DIABETES

Entre os principais destaques 
de tecnologia da semana está 
a parceria entre as empresas 
Google e a Novartis para de-
senvolver lentes de contato 
para diabéticos.
O protótipo mede o nível de 
glicose a partir da lágrima e 
envia uma mensagem para o 
celular do usuário.

Fonte: BBC

AEROPORTO JAPONÊS CRIA “HOTEL DE CÁPSULA” 
PARA PASSAGEIROS AGUARDAREM SEUS VOOS

Um aeroporto japonês ino-
vou para garantir uma forma 
de “passar o tempo” aos seus 
passageiros. Trata-se de um 
hotel em cápsula, famoso no 
país por comportar apenas 
uma pessoa deitada. Locali-
zado no Aeroporto Interna-
cional de Narita, em Tóquio.
Cada cápsula possui um 
metro de altura e dois me-
tros de comprimento. O lo-
cal é considerado ideal para 
os viajantes que possuam 

voo marcado no aeroporto 
para a manhã seguinte. No 
Japão, existe um considera-
do número de hotéis do tipo. 

O primeiro foi criado em 
Osaka, em 1979. Ainda as-
sim, este foi o primeiro cons-
truído em um aeroporto. A 
estadia custa cerca de R$ 70 
por nove horas. Para aqueles 
que desejarem apenas ter um 
lugar para tirar um cochilo, é 
possível alugar uma cápsula 
por hora, no valor aproxi-
mado de R$ 30. O hotel 
terá seu período de funcio- 
namento coincidindo com o 
dos voos do aeroporto.
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