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Jovens do Brasil 
Internet, violência, futuro...
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Grupo de apoio ao diabético 
de SJ começa atender em 

Setembro Pág. 07

Mais de 50% das profissio-
nais deixam trabalho após 

terem filhos Pág. 10

Alfredo Moser poderia ser considerado um Thomas Edison dos dias de hoje, 
já que sua invenção também está iluminando o mundo. Pág. 09
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A vidA rende  
mAis pArA
quem pensA.
pense nA AposentAdoriA 
imobiliáriA AdemilAr.

*Valores de previdência calculados tendo como base o Fundo VGBL, conservador, com 15 anos de contribuição e 38 anos 
de renda mensal. **Índice referência do período acumulado de janeiro a dezembro de 2012. ***Valor aproximado do 
aluguel do imóvel tendo como referência o índice de 0,6% sobre seu valor total, conforme cálculo praticado pelo mercado.

InvestImento mensal

taxa de Carregamento mensal

taxa de admInIstração mensal

ÍndICe de reajuste anual

Prazo

trIbutação regressIva

rendImento total lÍquIdo

rendImento mensal

r$ 658,33

2%

3%

5,84% IPCa**

180 meses

15%

r$ 146.686,28

R$ 321,68

r$ 658,33

não Há

0,1%

7,12% InCC**

180 meses

não Há

r$ 280.581,13

R$ 1.683,49***

PrevIdênCIa  
PrIvada*

ConsórCIo de  
ImóveIs ademIlar

(48) 3029-3800

O mundo vive num período de grandes avanços tecnológicos porque as pessoas 
estão cada vez mais inseridas na era digital. É impossível viver sem depararmos 
com a tecnologia, já que estamos conectados todo o tempo, via celular, Skype, 
Facebook, Instagran e YouTube. Mas, infelizmente, as relações humanas não tem 
obtido o mesmo percurso da tecnologia. Afinal de contas, as pessoas estão mais 
conectadas ou solitárias? Ambas. Conectadas, porque a maioria das pessoas uti-

lizam a internet e solitárias, já que muitas se isolam devido a tecnologia.
Nesta edição reunimos várias pesquisas e notícias sobre o que esta acontecendo 

com os jovens do Brasil, confira:

Eles têm entre 16 e 24 anos. Nem estudam 
nem trabalham e dependem de assistencial-
ismo para sobreviver
O grupo que cresce em todo o mundo e que 
particularmente vem chamando atenção no 
Brasil. É a chamada “geração nem-nem”: 
nem estuda nem trabalha. No País, essas pes-
soas pertencem principalmente às classes de 
baixa renda.
Num país em que os empresários re-clamam 
que não conseguem preencher vagas por 
falta de mão de obra qualificada, a situação 
soa até como um paradoxo. O cenário em que 
sobra oferta de emprego é o mesmo em que 
sobra gente que não trabalha nem estuda e, 
portanto, tem poucas perspectivas de futuro. 
De cada 100 empresários brasileiros, 68 re-
clamam da escassez de talentos. O número 
é bem acima dos 35% registrados na média 
mundial da Pesquisa Anual Sobre Escassez 
de Talentos 2013 do ManpowerGroup, re-
alizada com quase 40 mil empregadores de 
42 países e territórios. O Brasil só fica atrás 
do Japão (85%). Nas Américas, de um modo 
geral, as vagas com maior dificuldade de 
preenchimento são as técnicas, que deveriam 
ter justamente o jovem como maior foco. 
O desemprego juvenil preocupa e coloca em 
xeque o futuro econômico do País. Numa 
população que passa por uma grande trans-
formação demográfica, que tem cada vez 
mais idosos e mais jovens que demoram para 
entrar no mercado, especialistas enfatizam 
que é preciso romper esse ciclo.

Sem Rumo
Geração nem-nem cresce 

no Brasil

Tecnologia
Geração Internet: 
moldados pelas 
redes sociais

A conclusão é de que as redes de relaciona-
mentos moldam nosso comportamento muito 
mais do que poderíamos imaginar. Pesqui-
sas recentes mostram como as redes sociais 
– virtuais ou não – de amigos, conhecidos, 
familiares e colegas de trabalhos moldam a 
vida das pessoas. São influências que podem 
tanto tornar melhor quanto piorar a vida das 
pessoas.
Na Universidade de Harvard pesquisadores 
coletaram informações de um banco com 
12 mil pessoas, acompanhadas durante 30 
anos. Os resultados mostraram que, além 
da influência direta das pessoas com quem 
nos relacionamos, os indivíduos são afeta-
dos também por pessoas que nem conhecem, 
como o amigo do amigo. É como se houvesse 
uma “transmissão” do comportamento e sen-
timentos.
Apesar de o ser humano sempre viver em 
rede, na última década a discussão ganhou as 
universidades em função do boom da internet 
e do aparecimento das redes virtuais. Para o 
pesquisador Augusto de Franco, criador da 
Escola de Redes e estudioso da área há mais 
de uma década, viver conectado sempre foi 
uma característica do Homo Sapiens. “O que 
nos torna humanos não é o genoma. Ele ape-
nas determina o que é humanizável. Só com 
o relacionamento nos tornamos uma pessoa.”
As redes, entretanto, não “condenam” os in-
divíduos e são um fator que pode ser alterado 
ao longo da vida. Professora de Psicologia 
Social da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), Neuzi Barbarini explica 
que o ser humano passa por dois processos 
de socialização. A primária está relacionada 
aos anos iniciais de vida, quando a influên-
cia direta da família é maior. Depois vem a 
secundária, a que estamos sujeitos durante 
toda a vida.“O olhar do outro é que nos 
constrói como pessoa, apesar de nem sempre 
haver uma relação de causa e efeito direta 
nas nossas relações.”

A internet ampliou a capacidade de con-
exão entre os seres humanos. Em 2002, era 
possível encontrar qualquer indivíduo no 
mundo com seis pessoas intermediárias, tese 
da famosa teoria dos “seis graus de separa-
ção”. Em 2011, essa medição foi feita no 
Facebook e o número havia caído para 4,7 
intermediários, ampliando as possibilidades 
de ligação com os outros. Hoje, um em cada 
sete habitantes usam o facebook como mídia 
social. O importante é estar inserido no siste-
ma e aproveitar o que ele oferece de bom. 
Precisamos ser cibernéticos, mas de relacio-
namentos. 
Entre os problemas, alunos precisam distin-
guir linguagem formal e informal.
Pesquisa foi realizada com 2.462 professores 
de escolas norte-americanas.
Internet, redes sociais e celulares conectados 
ajudam estudantes a melhorar a criatividade 
e a se expressarem melhor. Por outro lado, 
os jovens têm problemas na escrita, como a 
troca da linguagem formal pela informal, a 
cópia de textos publicados por outros autores 
e a dificuldade em ler e compreender textos 
longos ou complexos.

Internet estimula 
criatividade, mas afeta a 

escrita dos jovens, diz estudo.

As conclusões fazem parte de um estudo di-
vulgado nesta terça-feira (16) pelo Centro 
Pew de Pesquisas de Internet. A pesquisa foi 
feita com 2.462 professores do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio nos Estados 
Unidos, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens.
Entre nove habilidades de escrita avaliadas, 
os estudantes tiveram melhor desempenho 
em estruturar raciocínios ao escrever textos  
e em considerar diferentes pontos de vista na 
hora de tratar de determinado assunto.
Dos professores entrevistados, 96% afirmam 
que as ferramentas digitais permitem aos es-
tudantes compartilhar o que escrevem com 
um grupo maior e mais variado de pessoas, 
enquanto 79% também apontam o aumento 
da colaboração positiva entre os alunos. O 
aumento da exposição do trabalho incentiva 
os jovens a investirem mais tempo e atenção 
no que escrevem.

No Brasil, 95% dos jovens
 internautas se consideram 

viciados em tecnologia.

Uma pesquisa nacional revelou que 95% dos 
brasileiros com idades entre 15 e 33 anos se 
consideram viciados em tecnologia. Rea-
lizado entre os dias 26 de junho e 2 de julho 
de 2013, o estudo foi revelado pelo painel 
Conectaí, em uma parceria com o youPIX e 
o IBOPE Media.

DO

Violência
Mapa da Violência revela 
que homicídios de jovens 

crescem 326,1%

A violência contra os jovens brasileiros au-
mentou nas últimas três décadas de acordo 
com o Mapa da Violência 2013: Homicídio 
e Juventude no Brasil, publicado pelo Cen-
tro de Estudos Latino-Americanos (Cebela), 
com dados do Subsistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da 
Saúde.
Entre 1980 e 2011, as mortes não naturais 
e violentas de jovens - como acidentes, 
homicídio ou suicídio - cresceram 207,9%. 
Se forem considerados só os homicídios, o 
aumento chega a 326,1%. Dos cerca de 34,5 
milhões de pessoas entre 14 e 25 anos, em 
2011, 73,2% morreram de forma violenta. 
Na década de 1980, o percentual era 52,9%.
“Hoje, com grande pesar, vemos que os mo-
tivos ainda existem e subsistem, apesar de 
reconhecer os avanços realizados em diver-
sas áreas. Contudo, são avanços ainda insu-
ficientes diante da magnitude do problema”, 
conclui o estudo. 

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



3BRASIL

O homicídio é a principal causa de mortes 
não naturais e violentas entre os jovens. A 
cada 100 mil jovens, 53,4 assassinados, em 
2011. Os crimes foram praticados contra pes-
soas entre 14 e 25 anos. Os acidentes com 
algum tipo de meio de transporte, como car-
ros ou motos, foram responsáveis por 27,7 
mortes no mesmo ano.
Segundo o mapa, o aumento da violência 
entre pessoas dessa faixa etária demonstra 
a omissão da sociedade e do Poder Público 
em relação aos jovens, especialmente os que 
moram nos chamados polos de concentração 
de mortes, no interior de estados mais desen-
volvidos; em zonas periféricas, de fronteira e 
de turismo predatório; em áreas com domínio 
territorial de quadrilhas, milícias ou de tráfi-
co de drogas; e no arco do desmatamento na 
Amazônia que envolve os estados do Acre, 
Amazonas, de Rondônia, Mato Grosso, do 
Pará, Tocantins e Maranhão.
De acordo com o estudo, a partir “do es-
quecimento e da omissão passa-se, de forma 
fácil, à condenação” o que representa “só um 
pequeno passo para a repressão e punição”.
O autor do mapa, Julio Jacobo Waiselfisz, 
explicou que a transição da década de 1980 
para a de 1990 causou mudanças no modelo 
de crescimento nacional, com uma descen-
tralização econômica que não foi acompa-

nhada pelo aparato estatal, especialmente o 
de segurança pública.
O deslocamento dos interesses econômicos 
das grandes cidades para outros centros ge-
rou a interiorização e a periferização da vio-
lência, áreas não preparadas para lidar com 
os problemas.
“O malandro não é otário, não vai atacar um 
banco bem protegido, no centro da cidade. 
Ele vai aonde a segurança está atrasada e de-
ficiente, gerando um novo desenho da violên-
cia. Não foi uma migração meramente física, 
mas de estruturas”, destacou Waiselfisz.
Nos estados e capitais em que eram regis-
trados os índices mais altos de homicídios, 
como em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
houve redução significativa de casos, devido 
aos investimentos na área. São Paulo, atual-
mente, é o estado com a maior queda nos ín-
dices de homicídios de jovens nos últimos 15 
anos (-86,3%). A Região Sudeste é a que tem 
o menor percentual de morte de jovens por 
causas não naturais e violentas (57%).
Em contraponto, Natal, Rio Grande do Norte, 
considerado um novo polo de violência, é a 
capital que registrou o maior crescimento de 
homicídios de pessoas entre 15 e 24 anos - 
267,3%. A região com os piores índices é a 
Centro-Oeste, com 69,8% das pessoas nessa 
faixa etária mortas por homicídio.

O Brasil precisa resolver, depressa!, vários problemas. O mais 
grave deles está relacionado ao tráfico e ao consumo de drogas. 
Hoje, mi-lhares de brasileiros, principalmente crianças e adoles-
centes, são o alvo preferencial dos traficantes. Muitos dos nos-

sos concidadãos já se tornaram dependentes químicos e diversos 
deles já ingressaram no mundo do crime, atraídos pela droga. 

Deputado Mendonça Prado (SE).

Trabalho
Número de jovens 

empreendedores vai de 370 
mil a 700 mil em dez anos

Segundo um estudo do Sebrae, os jovens que 
saem da faculdade dispostos a abrir um negó-
cio próprio aumentou mais que o dobro entre 
2001 e 2011.

Em dez anos, o número de jovens empreen-
dedores que estão na universidade dobrou. 
Eles já saem da faculdade dispostos a tocar 
o próprio negócio.
Há três anos, uma empresa de comunicação 
voltada para o público jovem era apenas uma 
ideia na cabeça de Pedro e de outros três 
amigos. Hoje, eles têm 21 funcionários aten-
dendo a seis grandes clientes fixos.
Resultado de um ponto comum entre os 
sócios que nem chegaram aos 30 anos: em-
preendedorismo.
“A gente criava eventos próprios dentro das 
empresas que a gente trabalhava e a gente 
viu que a gente podia crescer muito mais 
criando a nossa própria empresa, tendo as 
nossas próprias idéias”, conta Pedro Pirim, 
empresário.
Segundo um estudo do Sebrae, em 2001 
eram 370 mil jovens empreendedores, com 
curso superior. Dez anos depois, esse número 
subiu para 700 mil.
Investimentos da universidade, que funciona 
como consultora e orientadora dos alunos, 
também se refletem nessa tendência.
Não é por acaso que o espaço se chama in-
cubadora. É lá que as ideias dos novos em-
preendedores , alunos ou ex-alunos das uni-
versidade, tomam forma e viram empresas. 

Os jovens apresentam seus projetos embri-
onários e as propostas são alimentadas, vão 
ganhando força, até a hora de nascer.
“A forma que a gente faz é trabalhar a ideia 
e ver como é que a gente pode transformar a 
ideia em algo que faça sentido para o merca-
do absorver”, declara Priscila Castro, gerente 
executiva.
Foi com essa assessoria que Leo, Monique 
e um sócio, descobriram que o portal de 
hospedagem caseira que criaram pode dar 
muito certo.
“Isso começou a abrir as portas. É a nossa 
ideia. Mostrou para a gente que era viável, 
que nós éramos sérios”, diz Leonardo Con-
ceição, analista de sistemas.
O Sebrae também decidiu investir no poten-
cial nos jovens empreendedores. A partir do 
dia 15, vão estar disponíveis cursos e jogos 
gratuitos na internet.
“O empreendedorismo é, sim, uma alterna-
tiva desejada por muitos jovens e é isso que 
a gente tem que fazer. Dar conhecimento, in-
formação e ter uma relação mais direta com 
eles”, declara Luiz Barreto, presidente do 
Sebrae Nacional.
“Você acreditar em alguma coisa e ir atrás 
daquela coisa, independente do que ela seja, 
é empreendedorismo. Você fazer acontecer 
aquilo que você acredita. Acho que é bem 
por aí”, diz Fabiano Fernandes, empresário.

Fontes: Redes Sociais http://linhaaberta.com/magazine/2013/03/
geracao-internet-moldados-pelas-redes-sociais/ - http://g1.globo.com/
tecnologia/noticia/2013/07/internet-estimula-criatividade-mas-afeta-
escrita-dos-jovens-diz-estudo.html - Fonte: http://www.techtudo.com.
br/noticias/noticia/2013/08/no-brasil-95-dos-jovens-internautas-se-
consideram-viciados-em-tecnologia.html Violência http://port.pravda.
ru/science/16-08-2013/35131-violencia_brasil-0/  - Trabalho http://
g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/08/numero-de-jovens-em-
preendedores-vai-de-370-mil-700-mil-em-dez-anos.html

FUTURO

Os pais têm papel fundamental 
nesse processo de elaboração 
do melhor futuro, primeiro, 
respeitando e escutando os 
sonhos de seus filhos. Depois, 
acompanhando-os no seu tra-
balho de realização. No fundo, 
sonhar é tão importante como 
realizar. Contudo, uma “edu-
cação de visão de futuro” leva 
a sério a brincadeira de pen-
sar “o que você vai ser quando 

crescer?”.■
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Leve os jovens a enxergar os singelos momentos, a força que surge nas perdas, a segurança que 

brota no caos, a grandeza que emana dos pequenos gestos!!!   Augusto Cury
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Secretaria da Saúde aumenta oferta de 
exames de média e alta complexidade

A meta da Prefeitura de São José é re-
alizar 4 mil exames por mês
A Prefeitura de São José dá mais um 
passo para melhorar o atendimento 
para a população na área da Saúde. 
Após investir para zerar a fila de 
exames laboratoriais e iniciar uma 
ação para a realização de cirurgias 
ortopédicas, agora a meta é reduzir 
o tempo de espera para a realização 
de exames de média e alta complexi-
dade. Para isso, a prefeita Adeliana 
Dal Pont e o secretário municipal 
de Saúde, Luis Antonio Silva, assi-
naram, nesta quarta-feira, convênios 
com cinco clínicas e laboratórios 
médicos.
A previsão é realizar cerca de 4 mil 
exames por mês, como raio-X, ul-
trassonografia, ressonância magné-
tica, densitometria óssea, tomografia, 
ultrassom Eco Doppler e ecocardio-
grama – um investimento que re-
presenta R$ 6,6 milhões ao ano. Na 
maior parte das especialidades, a 
idéia é aumentar a oferta de exames, 
sendo que a iniciativa também am-
plia os serviços, já que exames como 
o ultrassom Eco Doppler e ecocar-
diograma não eram oferecidos pelo 
Sistema Municipal de Saúde. 
Com a medida, a Secretaria de Saúde 
pretende reduzir a ‘fila de espera’, um 
dos problemas crônicos para a agili-
dade do diagnóstico clínico. Somente 
para raio-X há hoje estão represados 
cerca de 3,2 mil exames, sendo que o 
tempo de espera podia chegar a cerca 
de dois anos. Com os convênios, a 
meta é realizar 1,6 mil exames por 
mês - 19,2 mil ao ano. 
Já para ressonância magnética, a fila é 
de 765 exames, com tempo de espera 
de cerca de 2 anos. A meta é realizar 
300 exames por mês, totalizando 3,6 
mil ao ano. Para o exame de ecocar-
diograma, que até o momento não era 
oferecido na rede, a meta é realizar 
150 exames por mês, 1,8 mil ao ano.
Segundo o secretário de Saúde, Luís 
Antonio Silva, desde o primeiro se-
mestre, a Prefeitura vem desenvol-
vendo estratégias para zerar a fila, a 
começar pelos exames de laboratório. 

“Um dos principais impactos posi-
tivos do primeiro semestre foi, sem 
dúvidas, a fila zero para exames de 
laboratório, considerando que em ja-
neiro de 2013 havia 23 mil exames de 
análises clínicas na fila, com média 
de espera para atendimento de cinco 
meses”, revela.
O secretário explica que, num esforço 
concentrado, no período de janeiro 
a maio deste ano foram realizados 
285.837 exames, ou seja, um aumen-
to de 27,8%, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. A fila foi ze-
rada e agora a marcação dos exames 
ocorre em alguns dias.
A presidente do Conselho Munici-
pal de Saúde de São José, Luciane 
Pereira, destacou a importância da 
iniciativa pública e a disposição para 
o trabalho conjunto com a Prefeitura. 
“É uma resposta necessária à popula-
ção necessitada e enquanto Conselho, 
sabemos que temos na Secretaria de 
Saúde as portas abertas para a busca 
de informações. Nossa intenção é 
sermos co-gestores da saúde em São 
José”, assinalou. 
“Laboratórios e setores de imagens 
estão aqui para serem parceiros da 
Prefeitura, para resgatar a imagem 
que São José possuía anos atrás, 
quando Adeliana foi secretária da 
saúde. Queremos recuperar esse con-
texto para nossa cidade”, defendeu o 
representante das empresas convenia-
das e diretor do Laboratório Bioclíni-
co São José, João de Souza Vargas.

Para a prefeita Adeliana Dal Pont, a 
contratação de novos serviços com-
plementares para implantação e am-
pliação de exames de média e alta 
complexidade é uma das principais 
prioridades do Sistema Municipal 
de Saúde de São José e a administ-
ração está focada em avançar positi-
vamente.
“O valor total desses investimentos 
reflete nosso objetivo. Estamos rea-
dequando a demanda de exames labo-
ratoriais, estamos também resolvendo 
o problema dos pacientes que aguar-
dam por cirurgias ortopédicas e, até 
o momento, já foram realizadas cerca 
de 100 cirurgias. Agora vamos adian-
tar no atendimento com exames de 
média e alta complexidade, chegando 
a oferecer cerca de 4 mil exames por 
mês. Há oito anos, São José foi refe-
rência nacional em termos de Saúde 
e queremos que o setor volte a ser 
reconhecido dessa forma”, pontuou a 
prefeita.
A ação no enfrentamento de cirurgias 
eletivas resultou em convênio entre 
a Prefeitura de São José e a Funda-
ção Hospitalar de Camboriú, para 
resolver o problema de pacientes que 
há anos aguardam por cirurgias no 
punho, mãos, cotovelos e pés. Já as 
pessoas que aguardam por cirurgias 
gerais (hérnia, postectomia, laquea-
dura e vasectomia) estão em fase de 
avaliações pré-cirúrgicas para os pro-
cedimentos a serem executados nos 
hospitais de Santo Amaro e de Tiju-
cas.■

Representantes de cinco clínicas e laboratórios assinaram convênios para aumentar 
a oferta de exames
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Definida situação de área 
pública no bairro Bela Vista

A situação das áreas  do bairro Bela 
Vista, visitadas pelos vereadores 
Sanderson de Jesus (PMDB) e Mi-
chel Schlemper (PMDB) e a pre-
feita Adeliana Dal Pont, na última 
sexta-feira, 16 de agosto, já foi 
regularizada junto a Companhia 
de Habitação do Estado de Santa 
Catarina(COHAB/SC).
Após conversas dos vereadores 
com o presidente da COAHB, 
Ronério Heiderscheidt duas áreas 
de uso comum do bairro Bela Vista: 
o conselho comunitário e área do 
ginásio agora pertencem ao mu-
nicípio. A documentação que cer-
tifica essa decisão foi entregue no 
dia 20 de agosto à prefeita Adeliana 
Dal Pont.
 Com a transferência de titularidade 
para o município, as duas áreas a-
gora podem receber investimento 
da prefeitura de São José que  assu-
miu o compromisso de fazer o pro-
jeto de recuperação das áreas e pos-
terior discussão com a comunidade 
para definição do uso dos locais, “é 
importante a prefeitura recuperar e 
devolver à comunidade uma área 
de convivência para as famílias do 
Bela Vista e Região”, disse a Pre-
feita Adeliana Dal Pont.
 Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São José, vereador San-
derson de Jesus, com a doação 
dos terrenos, a viabilidade de uma 
reforma no prédio, vai por fim a 

luta de 15 anos dos moradores do 
Bairro Bela Vista, “resolver a situa-
ção de doação do terreno da Cohab 
para a Prefeitura foi uma luta para 
que finalmente esta reforma se con-
cretize. A reforma já está prevista 
no orçamento de 2013, feito pela 
Câmara Municipal, sendo elas a 
Inclusão para o Auxílio à reforma 
do Conselho Comunitário, a Ilu-
minação do Campo e a reforma do 
Ginásio do Bela Vista”.
 O vereador Michel Schlemper 
que também participou na busca 
por uma definição comemorou a 
transferência de titularidade: “es-
tamos felizes como a solução deste 
histórico na comunidade do Bela 
Vista, pois com a gestão do mu-
nicípio nessas áreas será possível 
realizar melhorias necessárias”. 
 O Centro Comunitário do Bela 
Vista foi inaugurado há mais de 30 
anos e nunca passou por reforma,  
oferece aulas de artes marciais e 
músicas. Também funciona no pré-
dio uma creche filantrópica que a-
tende 75 crianças e o EJA- Ensino 
de Jovens e Adultos. 
 Peri Ouriques que preside a asso-
ciação comunitária espera que com 
a doação das áreas, a prefeitura in-
vista nas estruturas do prédio para 
que as atividades do Centro possam 
continuar com segurança para os 
moradores do Bairro.

Da esquerda para direita Sanderson de Jesus, Ronério Heiderscheidt, Peri Ouriques 
e Michel Schlemper
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Vereador Walace de Souza monta comitê 
móvel para ouvir a comunidade

O vereador Wala-
ce de Souza, popu- 
lar Tete, do PDT, em seu 
primeiro mandato, já tem 
vários projetos em anda-
mento, Tete esta inovan-
do e veio disposto a tra-
balhar, um dos exemplos 
é o comitê móvel que foi 
inaugurado no dia 21 na 
Forquilhinha e no dia 22 
no Kobrasol. Todas as 
ações que visam  melho-
rar a vida da comunidade,  
merecem apoio.

Projeto visa regularizar 
posse de lotes em SJ

O Vereador Amauri dos Projetos, 
esta colhendo assinaturas para o 
Projeto de Lei  n° 101/2013, que 
dispõe sobre a regularização de 
desdobro de lotes, edificados com 
área inferior a 360m2 no mu-
nicípio de São José,  que objetiva 
solucionar problemas de partilha, 
inventário e desmembramento, 
oportunizando a regularização de 
imóveis.
Neste projeto Amauri, quer regu-
larizar lotes com no mínimo 5 me-
tros de frente e com área mínima 
de 125 m2, conforme Lei Federal 
n° 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, devendo permanecer cada 
um deles, em separado, com algu-
ma edificação, cujos proprietários 
não se dediquem ao comércio ou 
corretagem de imóveis.

Empresas de Telefonia, TV e 
Internet terão de ter um posto 

de atendimento em SJ

Amauri aprova Projeto de Lei 
nº 55/2012 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de empresas 
operadoras de telefonia fixa e 
móvel, TV a cabo por assinatura 

ou Internet a manter um posto de 
atendimento ao consumidor no 
município de São José. Os postos 
devem oferecer atendimento ao 
consumidor de forma presencial, 
por funcionários da empresa.
Resaltou, que o projeto modifica 
uma lei municipal que obrigava a 
implantação do posto de atendi-
mento apenas para empresas que 
ofereciam serviços de telefonia 
fixa e móvel, a partir de agora, 
foram incluídas aquelas que at-
uam com TV a cabo por assina-
tura e internet. Além disso, a lei 
também não previa que o atendi-
mento fosse presencial, por isto, 
foi importante especificar este 
atendimento para impedir que as 
empresas prestem esse auxílio 
apenas pelo telefone, já que mui-
tas vezes um atendente vai pas-
sando para outro sem dar solução 
a solicitação do usuário.

Delegacia Especializada no 
Atendimento a Pessoas Desa-

parecidas

Outro projeto bacana é a ajuda 
para as famílias com  as pessoas 
desaparecidas,  um projeto de lei 
onde o município vai criar um 
cadastro de pessoas desapare-
cidas junto ao SOS, o vereador 
Tete ,  reivindicou  uma Delega-
cia especializada no caso para 
São José, só existem duas no 
Brasil, São José será a terceira.  

Na foto Tete e o Delegado na 
visita as futuras instalações da 
sede da Delegacia Especializada 
no Atendimento a Pessoas Desa-

Vereador Tete em Ação nos bairros Forquilhinhas e Kobrasol atendendendo no Comitê Móvel

Vereador Amauri 
dos Projetos em ação
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parecidas e na oportunidade fui 
informado pelo Delegado Wan-
derley Redondo que as obras para 
instalação da delegacia terminam 
em 60 dias.
A sede está sendo montada junto 
à Delegacia de Proteção à Crian-

ça, Adolescente, Mulher e Idoso 
(DPCAMI) de São José. O De-
creto 1661, que cria oficialmente 
a delegacia, foi assinado pelo 
Governador Raimundo Colombo 
e foi publicado no Diário Oficial 
no último dia 7.
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Projeto desenvolvido em São José é 
reconhecido com uma das principais ações 

sustentáveis do Sul do país
A iniciativa da Escola Municipal 
do Meio Ambiente e CEM Santa 
Terezinha foi destaque no Guia de 
Sustentabilidade 2013
A aula prática de educação ambi-
ental desenvolvida pelos alunos 
do Centro de Educação Municipal 
Santa Terezinha, que replantaram 
sementes de Corticeira (Erythrina 
falcata) no Parque dos Sabiás, em 
Forquilhas, colocou São José no 
Guia de Sustentabilidade 2013. 
A ação dos estudantes, que ocor-
reu no início de julho, faz parte do 
projeto VerdePerto, desenvolvido 
em conjunto com a Escola Munici-
pal do Meio Ambiente.
Para os editores do Guia, esse pro-
jeto foi considerado uma das 250 
principais ações socioambientais 
realizadas na região Sul do país. 
Em 2012, a Escola Municipal do 
Meio Ambiente foi destaque no 
Guia de Sustentabilidade pelas 
ações de Educação Ambiental de-
senvolvidas com alunos desde o 
ano 2000.

Desta vez, manteve-se na publi-
cação com o projeto VerdePerto, 
iniciado em 2010. O projeto tem 
como objetivo incentivar alunos 
a tornarem-se lideranças locais, 
melhorando o bairro onde vivem e, 
consequentemente, seu município.
O Guia de Sustentabilidade apre-
senta os projetos ambientais do 
Prêmio Expressão de Ecologia e 
os projetos sociais da Pesquisa de 
Gestão Sustentável. Para a comu-
nidade ambiental, a publicação 

retrata as principais ações socio-
ambientais realizadas anualmente 
na região, apresentando uma ra-
diografia da sustentabilidade em-
presarial.
O Guia foi distribuído durante o 
Fórum de Gestão Sustentável, re-
alizado no último dia 16, na Fiesc, 
em Florianópolis. O evento reuniu 
representantes de empresas, ONGs 
e setor público que são destaque 
em sustentabilidade na região Sul 
do Brasil.

São José é campeão da 
regional Sul dos Joguinhos 
Abertos de Santa Catarina

 “Viemos brigar pelo título. Te-
mos muitas chances e queremos 
levar ótimos resultados pra casa”, 
declarou o dirigente da delegação 
de São José, Maciel dos Santos, na 
última quarta-feira (14), primeiro 
dia de competições em Sombrio. 
Ao final dos cinco dias de disputas 
nos Joguinhos Abertos de Santa 
Catarina (Jasc), os atletas cor-
responderam à confiança, saindo 
vitoriosos no basquete, futsal e 
handebol masculinos.
Com os resultados, a delegação 
de São José somou 50 pontos e 
garantiu a classificação para a 
etapa estadual dos Joguinhos, em 
Criciúma, de 28 de setembro a 5 
de outubro. Florianópolis ficou 

com o vice-campeonato, com 43 
pontos, e Santo Amaro da Impera-
triz foi o terceiro colocado.
Esta é a primeira vez que São 
José sai vencedor desta fase dos 
Jogui-nhos. Para a superinten-
dente da Fundação Municipal 
de Esporte e Lazer, Andrea Lu-
iza Grando, o desempenho traz 
mais motivação para os atletas, 
equipe técnica e para as novas 
gerações.“Reconhecemos que a 
vitória não surge da noite para o 
dia, mas é fruto do esforço dos 
técnicos em trabalhos que já vem 
sendo desenvolvidos há algum 
tempo, além de um incentivo às 
novas gerações de atletas, que pas-
sam a se interessar pelo esporte”, 
destaca.

O time de basquete masculino de São José garantiu o lugar mais alto do pódio ao 
vencer Florianópolis pelo placar de 54 x 53

O time de Futsal masculino de São José venceu a equipe de Tubarão pelo placar de 
3 x 2
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Alunos do Centro de Educação Municipal Santa Terezinha, que replantaram semen-
tes de Corticeira (Erythrina falcata) no Parque dos Sabiás.

Idosos das APAEs da região participam de 
encontro em São José

Entre as atividades, os destaques 
foram o passeio pela Avenida Bei-
ra-Mar e o baile
A quarta-feira foi diferente para os 
idosos que frenquentam as Apaes 
da Grande Florianópolis. Durante 
todo o dia, o grupo de cerca de 
200 pessoas realizou atividades 
de confraternização e entreteni-
mento no 2º Encontro Regional 
das APAEs da Terceira Idade. O 
evento, realizado no Centro de 
Atenção à Terceira Idade (Cati), 
foi promovido pela APAE de São 
José em parceria com as APAEs 
da região e apoio da Prefeitura 

Municipal.
Após o café da manhã, grande era 
a alegria de todos e nem o dia chu-
voso impediu que os participantes 
caminhassem pela Beira-Mar de 
São José. Na sequência, foi ser-
vido o almoço, sendo que um 
animado baile completou a pro-
gramação. Entre os participantes 
estavam idosos de Águas Mornas, 
Alfredo Wagner, Angelina , Bigu-
açu, Florianópolis, Governador 
Celso Ramos,  Paulo Lopes, Pal-
hoça, Santo Amaro da Imperatriz 
e São José. 
Para a presidente da Apae de São 

José, Amélia Ludwig, este foi 
um momento especial para os 
alunos.“É muito importante para 
os adultos e idosos com deficiên-
cia, porque raramente eles têm um 
dia como este”, destacou.
O secretário municipal de As-
sistência Social, Lédio Coelho, 
deu uma notícia que causou eufo-
ria entre os participantes. Segundo 
ele, São José irá sediar novamente 
o encontro em 2014. “Dias inten-
sos como o de hoje são realmente 
especiais e iniciativas como essas 
devem ser valorizadas e apoia-
das”, assinalou.

Rua Wanderley Júnior, 307

(Próximo ao Camelão de Campinas)

Campinas - São José - SC

GANGSTER
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Herança digital é aprovada

A Comissão de Justiça da Câma-
ra dos Deputados aprovou o PL 
4099\2012, na sessão do dia 19 
de Agosto, de autoria do deputado 

federal Jorginho Mello (PR-SC), 
o projeto que permite aos famili-
ares de falecidos o acesso às redes 
sociais e e-mails atende a todos os 
preceitos constitucionais, legais 
e de boa técnica legislativa.  Se 
sancionado pela presidente Dilma 
Rousseff, o PL irá alterar o artigo 
1.788 da Lei no 10.406 do Código 
Civil Brasileiro, que trata da trans-
missão de herança aos herdeiros 
legítimos quando não existe testa-
mento.
Segundo Jorginho Mello, por cau-

sa da era digital, o direito civil pre-
cisa se adaptar às novas realidades 
do cotidiano de muitos lares. Atu-
almente, os parentes precisam in-
gressar na justiça para ter acesso 
aos conteúdos relacionados a con-
tas de redes sociais e e-mails de 
entes mortos. “Existem situações 
em que as famílias desejam obter 
acesso a estas contas e as soluções 
judiciais têm sido muito diferen-
tes. É necessário uniformizar este 
tratamento de maneira clara”, ex-
plicou o deputado.

Chico Silvy defende uma CASAN
 mais atuante

Buscando trazer a qualidade no at-
endimento do saneamento básico 
com o fornecimento de água po-
tável e o tratamento adequado do 
esgoto, o vereador Chico Silvy 
– PT, vem realizando ações que 
visam cobrar da Casan – Compan-
hia Catarinense de Água e Sanea-
mento uma participação mais efi-
ciente junto ao município de São 
José 
“Os problemas levantados demon-
stram que na realidade, a ineficiên-
cia na gestão e o grande número de 
indicações políticas em detrimento 
a um quadro mais técnico, são o 
principal entrave para uma presta-
ção de serviços de qualidade por 
parte da Companhia”, comentou o 

vereador.
O vereador também se coloca to-
talmente contrário aos argumentos 
para a municipalização das águas 
e esgoto, por se tratar de uma ação 
que favorece negociatas políticas, 
sendo um caminho aberto para a 
privatização e defende que devam 
continuar sob concessão do estado.  
“Se já falta fiscalização e cobrança 
por parte do poder público, como 
eles ainda vão querer assumir mais 
esse compromisso diante da popu-
lação? A Casan precisa é de um 
choque de gestão, com mais auto-
nomia, transparência e um maior 
aproveitamento do quadro técnico, 
principalmente nos quadros ad-
ministrativos”.

O vereador finalizou lembrando 
que algumas comunidades local-
izadas nas partes mais altas do 
município, ainda não possuem o 
fornecimento de água da Casan, 
situação essa inadmissível por se 
tratar de uma necessidade básica 
na vida de qualquer cidadão. 

Inaugurada sede administrativa 
da Fundação Hospitalar 

Oncológica Pediátrica de SC
Inaugurada sede administrativa 
da Fundação Hospitalar On-
cológica Pediátrica de Santa 
Catarina (FHOPSC),  no último 
dia 13 de agosto.
A sede administrativa teve sua 
edificação iniciada em novem-
bro de 2012, segundo o presi-
dente da Fundação, Ademir 
Silveira, ela foi construída num 
formato onde as crianças e os 
adolescentes  serão acolhidos 
com todo carinho, o que era 
um sonho esta se tornando rea-

lidade.
O terreno com mais de 4.000 
metros, no futuro irá receber o 
Hospital e uma casa de apoio.
O início das obras esta previsto 
para 2014.

Grupo de apoio ao diabético 
de SJ começa atender em 

Setembro
 (GADSJ) Grupo de Apoio ao Di-
abético de São José começara a at-
ender portadores de Diabetes Mel-
litus tipo 1 em setembro de 2013. 
O projeto oferece atendimento 
com endocrinologista, nutricioni-
sta, psicólogo e oftalmologista.
Idealizadores do projeto Eduardo 
Mello, a Dra Silvia Guesser e a 
Dra Adriana Striebel. 
Um agradecimento especial ao Sr 
Julio Flores, secretário adjunto de 
saúde de São José e a Georgeana 
Darius Avila Bawer, Diretora Ger-

al da Secretária de Saúde de São 
José, pelo apoio especial dado ao 
projeto.Este projeto apoiará di-
abéticos de São José,  oferecendo 
mais qualidade de vida  aos porta-
dores da doença.
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Presidente da Fundação, Ademir Silveira

VOCÊ MERECE!

(PARCELA MÍNIMA DE R$ 40,00)

483357-2792

CARTÃO DO SUS
TRAGA SEU

QUER MAIS?!?
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dentro das condições e da parte legal do poder 
público. 

SUSP
A Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos 
de São José está de comandante novo. “Guzi” 
caiu. Em seu lugar assumiu o vereador pee-
medebista Michel Schlemper. Este é um novo 
momento na administração de Adeliana, que 
abre definitivamente as portas do secretariado 
para o legislativo. Quem será o próximo: Méri 
na educação? Orvino na Procuradoria? Ou...va-
mos aguardar.

SUSP I
Os comentários do rádio corredor dão conta de 
que o vereador Túlio Maciel (PMDB) também 
estaria embarcando no barco da Susp ao lado 
de Michel, ocupando uma diretoria. Porém se o 
fato se concretizar o que muitos querem saber é 
se o vereador é oposição ou situação. Segundo 
os informantes é que os vereadores da oposição 
não estão satisfeitos com esses boatos. Vamos 
aguardar o desenrolar das coisas...

POLÍTICA

ELEIÇÕES 2014
Os rumores continuam em torno do pleito 
do próximo ano. As últimas informações 
dão conta de que o ex-prefeito (itinerante) 
Dário Berger, está de namoro com várias si-
glas, para obter um espaço para a disputado 
do cargo majoritário em Santa Catarina. Os 
analistas políticos de corredor, dizem que 
Dário está conversando com o PR, PSB e 
PDT em busca de um novo espaço.

ELEIÇÕES 2014 1
No final de agosto, o ex-prefeito Dário esteve 
reunido com o presidente estadual do PR, 
deputado Jorginho Melo. A fortes indícios 
de que a conversa venha a dar frutos e Dário 
seja o candidato do partido no próximo ano.

ELEIÇÕES 2014 II
Por outro lado há comentários, fortes de que 
o ex-prefeito já está praticamente consoli-
dado dentro do PSB de Jorge Bornhausen. 
Independente da sigla Dário vai estar acom-
panhado de um Jorge no próximo ano, já que 

seu espaço dentro do PMDB esta cada vez 
mais difícil.

DE “CABEÇA”
O Secretário de Desenvolvimento Econômi-
co e Tecnológico de São José, Fernando de 
Souza está entrando de “cabeça”, no projeto 
de revitalização das três áreas industriais do 
município. O primeiro passo foi dado, se-
gundo informou o secretário que é a revita-
lização da iluminação dos locais. A primeira 
área a receber os benefícios do projeto é da 
Fazenda Santo Antônio, que segundo o se-
cretário Fernando é a área com mais 
problemas de infraestrutura.

SETE DE SETEMBRO
A prefeita Adeliana Dal Pont cancelou o 
tradicional desfile cívico de sete de setem-

Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com
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Granja Avícola Friolar, com produção 
própria, atuando há mais de 25 anos no 
mercado oferecendo ovos de qualidade.

Rod BR 101, Km205 - Ceasa - Box 315 
Barreiros - São José

473447-1198 483246-1754
Joinville Ceasa - São José

QUALIDADE QUE VOCÊ VÊ
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bro. Para muitos uma decisão imperdoável, 
pois muitos colégios já estavam se prepa-
rando para as comemorações da data. No 
entanto, por outro lado, os comentários é de 
que a prefeita estará gastando a verba desti-
nada ao desfile em recuperação de uma escola 
municipal. se o fato se concretizar quero aqui 
parabenizar a prefeita pela atitude. É melhor 
termos uma escola em plenas condições de 
atender a comunidade escolar do que realizar 
um desfile...Vamos acompanhar os investi-
mentos prefeita...

VISITA
Por falar em prefeita Adeliana, acompanhei 
recentemente a visita que a prefeita fez ao 
bairro Bela Vista, junto com os vereadores 
Sanderson de Jesus e Michel Schlemper. A 
visita teve como objetivo principal averigua-
ção de uma área para a construção de uma 
creche na comunidade que hoje esta carente 
de um espaço onde as mães possam deixar 
seus filhos para desenvolverem suas ativi-
dades profissionais.

VISITA I 
Na mesma ocasião a prefeita e sua comitiva 
também visitaram o ginásio de esportes da 
comunidade que está abandonado, a sede do 
Conselho Comunitário do Bela Vista, que 
precisa de apoio do poder público municipal, 
pois está em estado precário para atender a 
demanda e também a antiga creche que pegou 
fogo. A prefeita ficou sensibilizada com a 
situação dos locais e prometeu agir rapidam-
ente em busca de soluções para os problemas, 



9MUNDO

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848

Frutas e Verduras
Produtos Orgânicos 

Iorgute Natural
 Água de Côco
Caldo de Cana
 Tigela de Açaí

Sucos e Vitaminas 
Empanados

Sanduíches Integrais

Av. Salvador di Bernardi, 743 - Campinas - São José - SC
Tele Entregas 3241-0604/santafrutta

SCOBY DOO
HOT DOG

BRASILEIRO CRIA “LUZ” QUE É COPIADA NO MUNDO TODO

Em 2002, o mecânico da cidade 
mineira de Uberaba, que fica a 475 
km da capital Belo Horizonte, teve 
o seu próprio momento de ‘eureka’ 
quando encontrou a solução para 
iluminar a própria casa num dia de 
corte de energia.
Para isso, ele utilizou nada mais 
do que garrafas plásticas pet com 
água e uma pequena quantidade de 
cloro.
Nos últimos dois anos, sua ideia já 
alcançou diversas partes do mundo 
e deve atingir a marca de 1 milhão 
de casas utilizando a ‘luz engarra-
fada’.
Mas afinal, como a invenção fun-
ciona? A reposta é simples: pela 
refração da luz do sol numa gar-
rafa de dois litros cheia d’água.
“Adicione duas tampas de cloro à 
água da garrafa para evitar que ela 
se torne verde (por causa da pro-
liferação de algas). Quanto mais 
limpa a garrafa, melhor”, explica 
Moser.
Moser protege o nariz e a boca 
com um pedaço de pano antes de 
fazer o buraco na telha com uma 
furadeira. De cima para baixo, 
ele então encaixa a garrafa cheia 

d’água.
“Você deve prender as garrafas 
com cola de resina para evitar 
vazamentos. Mesmo se chover, 
o telhado nunca vaza, nem uma 
gota”, diz o inventor.
Outro detalhe é que a lâmpada 
funciona melhor se a tampa for en-
capada com fita preta.
A ideia de Moser já é utilizada em 
mais de 15 países onde energia é 
escassa
“Um engenheiro veio e mediu a 
luz. Isso depende de quão forte é 
o sol, mas é entre 40 e 60 watts”, 
afirma Moser.

Apagões

A inspiração para a “lâmpada de 
Moser” veio durante um período 
de frequentes apagões de energia 
que o país enfrentou em 2002. “O 
único lugar que tinha energia eram 
as fábricas, não as casas das pes-
soas”, relembra.
Moser e seus amigos começaram a 
imaginar como fariam um sinal de 
alarme, no caso de uma emergên-
cia, caso não tivessem fósforos.
O chefe do inventor sugeriu na é-
poca utilizar uma garrafa de plásti-
co cheia de água como lente para 
refletir a luz do sol em um monte 

de mato seco e assim provocar 
fogo.
A ideia ficou na mente de Moser 
que então começou a experimentar 
encher garrafas para fazer peque-
nos círculos de luz refletida.
Não demorou muito para que ele 
tivesse a ideia da lâmpada.
“Essa é uma luz divina. Deus deu 
o sol para todos e luz para todos. 
Qualquer pessoa que usar essa luz 
economiza dinheiro. Você não leva 
choque e essa luz não lhe custa 
nem um centavo”, ressalta Moser.

Pelo mundo

O inventor já instalou as garrafas 
de luz na casa de vizinhos e até no 
supermercado do bairro.
Ainda que ele ganhe apenas al-
guns reais instalando as lâmpadas, 
é possível ver pela casa simples e 
pelo carro modelo 1974 que a in-
venção não o deixou rico. Apesar 
disso, Moser aparenta ter orgulho 
da própria ideia.
“Uma pessoa que eu conheço in-
stalou as lâmpadas em casa e den-
tro de um mês economizou 
dinheiro suficiente para comprar 
itens essenciais para o filho que 
tinha acabado de nascer. Você pode 
imaginar?”, comemora Moser.
Carmelinda, a esposa de Moser 
por 35 anos, diz que o marido 
sempre foi muito bom para fazer 
coisas em casa, até mesmo para 
construir camas e mesas de ma-
deira de qualidade.
Mas parece que ela não é a única 
que admira o marido inventor.
Illac Angelo Diaz, diretor 
executivo da fundação de caridade 
MyShelter, nas Filipinas, parece 
ser outro fã.
A instituição MyShelter se espe-
cializou em construção alterna-
tiva, criando casas sustentáveis 
feitas de material reciclado, como 

bambu, pneus e papel.
Para levar à frente um dos proje-
tos do MyShelter, com casas feitas 
totalmente com material reciclado, 
Diaz disse ter recebido “quanti-
dades enormes de garrafas”.
“Nós enchemos as garrafas com 
barro para criamos as paredes. De-
pois enchemos garrafas com água 
para fazermos as janelas”, conta.
“Quando estávamos pensando em 
mais coisas para o projeto, alguém 
disse: ‘Olha, alguém fez isso no 
Brasil. Alfredo Moser está colo-
cando garrafas nos telhados’”, 
relembra Diaz.
Seguindo o método de Moser, a 
entidade MyShelter começou a 
fazer lâmpadas em junho de 2011. 
A entidade agora treina pessoas 
para fazer e instalar as garrafas 
e assim ganharem uma pequena 
renda.
Nas Filipinas, onde um quarto da 
população vive abaixo da linha da 
pobreza (de acordo com a ONU, 
com menos de US$ 1 por dia) e a 
eletricidade é muito cara, a ideia 
deu tão certo, que as lâmpadas de 
Moser foram instaladas em 140 
mil casas.
As luzes ‘engarrafadas’ também 
chegaram a outros 15 países, den-
tre eles Índia, Bangladesh, Tanzâ-

nia, Argentina e Fiji.
Diaz disse que atualmente pode-
se encontrar as lâmadas de Moser 
e comunidades vivendo em ilhas 
remotas. “Eles afirmam que eles 
viram isso (a lâmpada) na casa do 
vizinho e gostaram da idéia”.
Pessoas em áreas pobres também 
são capazes de produzir alimentos 
em pequenas hortas hidropônicas, 
utilizando a luz das garrafas para 
favorecer o crescimento das plan-
tas.
Diaz estima que pelo me-
nos um milhão de pessoas 
irão se beneficiar da ideia até 
o começo do próximo ano. 
“Alfredo Moser mudou a vida 
de um enorme número de pes-
soas, acredito que para sempre”, 
enfatiza o representante do 
MyShelter.
“Ganhando ou não o prêmio No-
bel, nós queremos que ele saiba 
que um grande número de pessoas 
admiram o que ele está fazendo”.
Mas será que Moser imagina que 
sua invenção ganharia tamanho 
impacto?
“Eu nunca imaginei isso, não”, diz 
Moser emocionado.
“Me dá um calafrio no estômago 
só de pensar nisso”.

A ideia de Moser já é utilizada em mais de 15 países onde energia é escassa Moser afirma que a lâmpada funciona melhor se a boca for coberta por 
fita preta.

Fonte :h t tp : / /www.bbc .co .uk /por tuguese /no t i -
cias/2013/08/130813_lampada_garrafa_gm.shtm

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Alfredo Moser poderia ser considerado um Thomas Edison dos dias de hoje, já que sua invenção também está iluminando o mundo. 

Brasileiro inventor de 'luz 
engarrafada' tem ideia es-
palhada pelo mundo

Atendimento Móvel à domicílio
Serviço leva e traz

www.dutrashopcar.com.br

Super branca H3
kit lâmpada

1+1 R$ 39,00

de Milha Gol
kit Farol

1+2 R$ 121,00

Estacionamento
Sensor de

1+1 R$ 95,00

Atendimento de
Segunda à Sábado
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Por David Fadel
 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br
 www.fadelpalestrantes.com.br

O Coaching é um processo que 
visa o desenvolvimento do indi-
víduo, times e empresas através da 
potencialização de resultados posi- 
tivos, explorando o uso das forças e vir-
tudes. Extraindo o que há de melhor na 
performance humana.
O Coaching funciona como um processo 
de autoconhecimento, preparando o indi-
víduo para a busca da realização pessoal 
e profissional. Assim sendo, ele entende 
que o seu papel é uma peça fundamental 
na construção do seu futuro. Descortina 
novos e fascinantes horizontes, através de 
práticas, conceitos e metodologias conhe-
cidas em todo o mundo. 
Despertar para a descoberta de sua missão, 
valores, forças e fraquezas; evocando a ex-
celência e assimilando que o indivíduo é 
parte integrante e fundamental na natureza.
Podemos comparar o processo de Coach-
ing com as leis da natureza, usando como 
referência, a Lei da Semeadura. Precisa-
mos primeiramente preparar nosso terre-
no, transformando nosso solo em um solo 
fértil para receber as sementes, germinar, 
crescer e dar bons frutos. Para isso o solo 
precisa estar em constante renovação, ter 

os nutrientes necessários para um cresci-
mento sustentável.
Assim somos nós seres humanos, para 
crescer e gerar bons frutos, precisamos 
preparar nosso terreno; produzir um solo 
fértil e apropriado para então receber as se-
mentes, que são os sonhos, desejos, obje- 
tivos e desafios. Compete a cada um, de-
terminar as sementes que serão jogadas no 
solo.
Devemos entender a importância e a res-
ponsabilidade do tipo de semente que 
iremos plantar. Se jogarmos sementes de 
amor, paz e alegria, colheremos amor, paz 
e alegria. Se jogarmos sementes de medo e 
insegurança, colheremos esses frutos.
Assim funciona com o agricultor, se jogar 
sementes de milho, inevitavelmente co-
lherá milho, ninguém foge a essa lei.  Ela 
é infalível, pois nos diz que “Somos livres 
para semear e para escolher o que semear, 
mas somos escravos de suas escolhas”. 
(Referência do Livro As 25 Leis Bíblicas 
do Sucesso).
É necessário entendermos todo o processo, 
desde a plantação até a colheita dos sonhos 
e objetivos. Sempre mergulhando na busca 
de informações e conhecimentos para no-
vas e prósperas colheitas.
O uso das ferramentas e metodologias 
tem como foco o futuro, a ele-vação da 
consciência e o aumento das percepções. 
Ampliar recursos e motivar o indivíduo 
à ação, de forma consistente e planejada. 
Este é um dos pontos mais importantes do 
processo. A ação nos leva a superação, nos 
prepara para o futuro e para a tão esperada 
colheita.▪

Alessandra Balbinot
https://www.facebook.com/balbinot.coaching

Uma pesquisa da companhia de recrutamen-
to Catho indicou que 53% das profissionais 
que têm filhos deixam o mercado de trabalho 
para se dedicar à criança. Destas, 18,6% não 
voltam ao mercado de trabalho.
Um quarto das profissionais (25,8%) leva 
entre um a dois anos para retomar a vida cor-
porativa. “O que percebemos é que mulheres 
de classe social mais baixa colocam na ponta 
de lápis os custos para criação dos filhos, e 
algumas preferem ficar em casa a pagar uma 
babá”, afirma a diretora de recursos humanos 
da Catho, Telma Souza.
Segundo ela, as mulheres de classe alta tam-
bém acabam deixando o mercado de traba-
lho, mas por outros motivos. “Elas demoram 
mais para ter filhos e encaram a maternidade 
como algo muito importante, então querem 
se dedicar a isso com toda energia”, diz.
Já as profissionais de classe média tendem 
a conciliar a carreira e a maternidade. “Elas 
às vezes saem do mercado, mas voltam mais 
rápido”, afirma.
De acordo com Telma, a demora para re-
tornar ao mercado deve-se a duas coisas: o 
tempo de recolocação e a idade das crianças. 
“A maior parte das mulheres se condiciona 
a ficar com o filho até o primeiro ano, que é 
quando a criança começa a ter mais autos-
suficiência. Quando ela volta, além do tempo 
de recolocação ser maior do que o dos ho-
mens, assume o ônus de retornar com salári-
os mais baixos do que os anteriores”, explica.
Segundo a pesquisa, o tempo de recolocação 
das mulheres é de cerca de seis meses, en-
quanto os homens demoram cerca de cinco 
para conseguir um novo emprego.
O levantamento ouviu 53,6 mil profissionais 
de 1.677 cidades do país, entre fevereiro e 
março deste ano.

MULHERES NA LIDERANÇA - As 
mulheres brasileiras aumentaram sua par-
ticipação em cargos de liderança nas em-
presas, mas ainda ocupam menos essas altas 
posições. Elas representam 45% da força de 
trabalho do país, mas ocupam apenas 7,9% 
dos cargos de diretoria, 7,7% dos postos 
em conselhos de administração e 3,5% das 
posições presidente-executivo.
Em cargos de gerente, houve crescimento de 
72% na participação feminina entre 2002 e 
2013 --ainda assim, as mulheres representam 

apenas 38,25% do total. Nos postos de coor-
denação, a participação feminina aumentou 
61%.
As áreas de destaque na participação femini-
na são: recursos humanos, educação, admin-
istração, relações públicas e medicina.

ESTUDO - A pesquisa mostrou que as mu-
lheres têm, em média, um ano a mais de estu-
dos em comparação ao sexo masculino -- 9,2 
contra 8,2 anos, respectivamente.
50,8% das mulheres que responderam a pes-
quisa têm formação completa no curso supe-
rior, enquanto apenas 47,1% dos homens tem 
graduação completa. Elas também saem na 
frente na pós-graduação, com 14,6% contra 
12,4% do gênero masculino.
Já na fluência de línguas estrangeiras, os 
homens estão na frente. 33,1% dos homens 
falam inglês fluente, enquanto 28,1% das 
mulheres tem a mesma facilidade. No espan-
hol, são 15,2% dos homens frente a 12,7% 
das mulheres.

TRABALHO X VIDA PESSOAL - A preo-
cupação com a família faz com que as mul-
heres sejam mais conservadoras na hora de 
aceitar mudanças na sua vida profissional.
Enquanto apenas 7,2% dos homens não 
aceitariam mudar de estado sob nenhuma 
condição, 15,7% das mulheres negariam a 
proposta. O mesmo acontece quanto às mu-
danças de país: 24% das entrevistadas não 
aceitariam a realocação de jeito nenhum, en-
quanto apenas 14% dos entrevistados decli-
nariam a troca.
A diferença também é grande em relação a 
cargos que só permitam passar os finais de 
semana em casa. Enquanto 80,6% dos ho-
mens aceitariam o posto, apenas 68,4% das 
mulheres fariam o mesmo.▪

Mais de 50% das profissionais deixam 
trabalho após terem filhos

Prezados leitores, 
Minha amiga Alessandra Balbinot, extraordinária profissional na área de Coaching e palestrante 

comportamental, com muita satisfação nos cedeu um artigo que esclarece a importância do
 Coaching na vida pessoal e nos negócios.Boa leitura!

Fonte: Folha
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Prepare seu terreno, semeie e 
colha bons frutos

Rua Frutz Muller, 50 - Coqueiros
Florianópolis - Fone: (48)3028-3505

Rua Otto Julio Malina, 333 B. Ipiranga
São josé - Fone:(48) 3346-2390

Rua Vereador Arthur Mariano, 886 - Forquilhinhas - São José - SC (48) 3357-1904

http://www.ceaquarela.com.br/
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3259.9301/3258.6306
8451.7288/9937.4590(48)

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

Ipiranga Futebol
 Clube Campinas

O entrevistado de hoje se chama 
Antonio Folster o popular Toni-
nho, Nasceu em 01/06/1956, 
Jogou em muitos times, se revelou 
no 
Ipiranga de Campinas, no qual 
jogava com seus dois irmãos, 
Ademir (loteria) e Alemão. Par-
ticiparam de muitos festivais e 
disputaram o amador pela liga de 
São José, durante 12 anos.
Toninho, seu posicionamento, 
era como zagueiro, as vezes era 
duro na queda, para defender seus 
companheiros de time. Era um 
zagueiro vigoroso, que não dava 
moleza para os adversários e es-
tava disposto a fazer o possível e 
o impossível para evitar gols dos 
rivais. Zagueiro aguerrido, não 
existia bola perdida para Toninho. 
Pararelo a  isso, foi treinador 
de muitos times, o Ipiranga, 
Palmeiras, Associação de Mo-
radores de São José, Balança 
Rede, Americano e Bela Vista.
Hoje é o treinador do veterena-
nos do Liverpool da Palhoça. 
Experiente treinador Toninho, 

transpira o seu amor pelo futebol, 
torcedor fanático do  Figueirense, 
Toninho já prestou muitos ser-
viços para vários clubes do futebol 
Josefense, ele vive ama e respira 
o futebol Amador, uma pessoa ca-
rismática, de coração grande. Na 
sua barbearia no Roçado, onde já 
mora, há 38 anos onde atende to-
dos com muito carinho, respeito, 
sempre com uma boa conversa, 
recorda suas façanhas pelo futebol 
Amador.▪

Máquina Pública:
Quanto custa cada vereador?

Recentemente temos acompan-
hado pela mídia o descaso com 
o dinheiro público aplicado nas 
câmaras de vereadores. A popula-
ção externa sua indignação, mas o 
tempo passa e o assunto adormece. 
Vejamos alguns números no país: 
são quase 69 mil vereadores repre-
sentando os 5.568 municípios.
Mas o que faz e quanto custa um 
vereador? Sua principal tarefa é 
representar as demandas da popu-
lação que o elegeu. Depois é fis-
calizar a prefeitura municipal e a 
gestão do prefeito. Porém, rara-
mente o papel é cumprido con-
forme esperado, uma triste reali-
dade que precisa ser modificada. 
Quase sempre a primeira iniciativa 
do vereador quando eleito, é mon-
tar uma estrutura inchada, pouco 
eficiente, e voltada a missão de re-
tribuir aos seus correligionários o 
apoio recebido antes das eleições. 
O Observatório Social de São 
José vem exigindo dos poderes 

públicos constituídos o acesso aos 
dados e informações. Uma con-
quista em especial foi referente 
à Câmara de Vereadores de São 
José que, por meio da utilização 
do Portal da Transparência, deu 
a conhecer parte das informações 
referente a folha de pagamento 
dos funcionários e comissionados. 
Com o custo de R$ 66,23 ao ano 
por habitante e R$ 1,07 milhões 
por vereador, a Câmara Municipal 
de São José ocupa o quarto lugar 
de gastos entre os legislativos mu-
nicipais das dez maiores cidades 
de Santa Catarina.
O salário dos vereadores josefen-
ses é de R$ 8.168,93, desde junho 
de 2012, e cada parlamentar pode 
ter assessores políticos, adminis-
trativos, de imprensa e chefes de 
gabinete, por exemplo, que ob-
viamente recebem do legislativo, 
e não esqueçamos das verbas de 
gabinete, mensalmente utilizadas 
para as despesas extras.

Além do aprimoramento do portal 
transparência da CMSJ, agora é 
a vez do poder executivo de São 
José iniciar esse trabalho e facili-
tar a transparência para qualquer 
cidadão ter acesso aos dados e in-
formações da prefeitura.
Pelo alto investimento e ínfimo 
retorno para a sociedade é que pre-
cisamos ter eficiência e transpar-
ência nos atos da gestão pública. 
A sociedade está cansada de prob-
lemas na segurança, saúde, edu-
cação, infraestrutura, apenas para 
citar os principais.
Para isso clamamos por represen-
tantes comprometidos, honrados 
que correspondam aos anseios da 
população porque, além de terem 
conquistado o nosso voto de confi-
ança, são muito bem remunerados 
com a elevada carga tributária im-
posta em nosso país.▪

Marcos Antonio C. de Souza
Pres.da AEMFLO e CDL de SJ
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Rua José Gonzaga Regina Lima 65 - Kobrasol - São José - SC

A PONTE QUE LIGA

VOCÊ AO SUCESSO

PROFISSIONAL!

CENTRO DE CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES

Técnicas em estética Facial e Corporal
Massoterapia clínica

Terapias Naturais Aplicadas ( Naturopatia)
Maquiagem Profissional

Drenagem Linfática Pré e Pós Operatório
Coaching para Empreendedores 360

Rua José Gonzaga Regina Lima 65 - Kobrasol - São José - SC

DEPUTADO ESTADUAL

Atletismo e Judô de Biguaçu 
estarão nos 13° OLESC

Biguaçu será representado 
nos 13° OLESC – Jogos 
da Juventude Catarinense, 
por 17 atletas nas modali-
dades de Atletismo e Judô. 
A competição, que reúne 
88 municípios catarinenses, 
ocorre de 31 de agosto a 7 
de setembro no município 
de Caçador.
A Secretária de Cultura, 
Esporte, Turismo e Lazer 
(Secetul), Salete Orlandina 
Cardoso, enfatizou que a 

“participação de Biguaçu se 
dá pelo comprometimento, 
competência e determinação 
de toda nossa equipe, ao es-
forço dos atletas e ao apoio 
dos familiares.”
Segundo Salete, “o mu-
nicípio estará muito bem 
representado por nossos 17 
dedicados atletas, que com 
certeza trarão ótimos resul-
tados dessa importante com-
petição de nível estadual.”

BIGUAÇÚ

SÃO JOSÉ

São José-SC recebe a 6ª Etapa do  
Brasileiro de Motocross

A cidade de São José-SC, 
na região metropolitana de 
Florianópolis, no litoral do 
estado, recebe a 6ª Etapa do 
Campeonato Brasileiro de 
Motocross. A competição 
será de 13 a 15 de setembro 

no Motódromo Marronzinho 
– João Paulino da Silva 
Júnior. Nesta etapa além 
das categorias: MX1, MX2, 
MX3, Junior e 65cc, também 
entrarão na pista as catego-
rias: MX4, MXF, 230cc e 

50cc A e B. Esta será a 2ª 
Etapa para essas categorias 
adicionais. A 1ª foi em abril, 
na abertura do Campeonato, 
em Carlos Barbosa-RS.■
Fonte: Confederação 
Brasileira de Motociclismo

Hinnig ressalta a fragilidade do sistema ci-
cloviário e propõe projeto de lei para 

garantir mais ciclovias
O deputado Renato Hinnig 
(PMDB), que protocolou o 
projeto de lei para criação 
do Sistema Cicloviário no 
Estado de Santa Catarina, 
busca contribuições e apoio 
dos segmentos interessados 
para garantir a aprovação 
do projeto no legislativo ca-
tarinense. Segundo Hinnig, 
a criação do sistema é um 
incentivo ao uso de bicicle-
tas para o transporte, contri-
buindo para o desenvolvi-
mento de mobilidade urbana 
sustentável. O deputado fa-
lou sobre o projeto na sessão 
plenária desta quarta.
Segundo o deputado, os 
problemas de mobilidade 
aumentaram consideravel-

mente e atualmente temos o 
desafio prioritário de reduzir 
o número de veículos. Hin-
nig lembrou que no dia 4 de 
julho a imprensa divulgou 
a morte da universitária Ly-
lyan Karlinski Gomes, que 
transitava de bicicleta pró-
ximo à UFSC. “Esse aci-
dente que resultou na morte 
de estudante da UFSC expõe 
fragilidade do sistema ciclo-
viário, não só aqui, mas em 
todo o estado”, destacou.
O projeto apresentado pelo 
parlamentar propõe a cria-
ção de um sistema ciclo-
viário em Santa Catarina. 
“A criação do sistema é um 
incentivo ao uso de bicicle-
tas para o transporte, contri-

buindo para o desenvolvim-
ento de mobilidade urbana 
sustentável. O transporte por 
bicicletas deve ser  incenti-
vado em áreas apropriadas, 
e abordado, como modo de 
transporte para as atividades 
do cotidiano, devendo ser 
considerado modal efetivo 
na modalidade da popula-
ção”, garante.

Camilo Martins recebeu o 
diploma de prefeito de Pa-
lhoça há apenas 3 meses e  
a Justiça Eleitoral já pede a 
sua cassação.
Camilo Martins recebeu o 
diploma de prefeito de Pal-
hoça há apenas 3 meses e  a 
Justiça Eleitoral já pede a 
sua cassação.
Ele é suspeito de usar verba 
pública para fazer promoção 
pessoal, segundo o processo, 
Camilo Martins criou uma 
ONG para se tornar conhe-
cido da população carente, 
para promover seu nome, já 
que tinha a intenção de se 
tonar candidato a prefeito, 
também é acusado de abuso 
de puder econômico, quando 
era candidato a prefeito.
Camilo recebeu multa de   

R$ 50 mil e poderá ficar 8 
anos inelegível.
 È Importante salientar que 
a decisão não é definitiva, a-
inda cabe recursos. 
 A assessoria de Camilo Mar-
tins informou,  que  ele esta 
tomando todas as medidas 
judiciais cabíveis para a sus-
pensão e revisão da sentença 
proferida.
Vamos aguardar e ver como 
vai ficar o município, en-
quanto isso, Nirdo Artur Luz 
(Pitanta, Dem), presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Palhoça, assume a prefei-
tura.

PALHOÇA
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                    dicadapersonal@gmail.com

A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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RECEITA & SABOR

MICROONDAS LIQUIDIFICADOR

A receita do bolo de caneca é mais 
simples do que você imagina, e fica 
pronta rapidinho, confira aí:

Ingredientes
•1 ovo pequeno
•4 colheres (sopa) de leite
•3 colheres (sopa) de óleo
•2 colheres (sopa) rasas de chocolate 
em pó
•4 colheres (sopa) rasas de açúcar
•4 colheres (sopa) rasas de farinha de 
trigo
•1 colher (café) de fermento em pó
Calda
•2 colheres (sopa) de leite
•1 colher (chá) de manteiga
•1 ou 2 colheres (sopa) rasas de açúcar
•3 colheres (sopa) rasas de chocolate 
em pó

Modo de preparo:
Coloque o ovo na caneca e bata bem 
com garfo.
Acrescente o óleo, o açúcar, o leite, o 
chocolate e bata mais.
Acrescente a farinha e o fermento e 
mexa delicadamente até incorporar. 
Leve por 3 minutos no microondas na 

potência máxima.
Calda: Misture tudo e coloque por 
30 segundos no microondas na potên-
cia máxima. Coloque no bolo ainda 
quente.

Bolo de Caneca

Brigadeirão de
 Microondas

Ingredientes
•1 lata de leite condensado
•1 lata de creme de leite
•1 colher (sopa) de margarina
•4 ovos
•1 xícara (chá) de chocolate em pó
•Margarina para untar
•1/2 xícara (chá) de chocolate granu-
lado para polvilhar.

Modo de preparo
1.Bata no liqüidificador o leite con-
densado, o creme de leite, a marga-
rina, os ovos e o chocolate em pó
2.Depois passe para um refratário 
untado e leve ao microondas por 10 
minutos em potência alta
3.Deixe esfriar por 5 minutos, desen-
forme e cubra com o chocolate granu-
lado
4.Antes de servir, deixe gelar.

Empadão de 
Liquidificador

Ingredientes
•1 xícara (de chá) de óleo 
•1 colher (de sopa) de manteiga
•1 colher (de café) de tempero
•1 pitada de sal
•2 colheres (de sopa) de queijo ralado
•2 ½ xícaras (de chá) de farinha de 
trigo
•2 xícaras (de chá) de leite
•2 colheres (de sobremesa) de fermen-
to em pó
•3 ovos
 
Recheio
•1 cebola
•1 pimentão
•3 peitos de frango desfiados
•Massa de tomate a gosto
 
Modo de preparo
1.Junte todos os ingredientes no li-
quidificador e bata bastante;
2.Divida a massa em duas partes pro-
porcionais;
3.Coloque a massa em forma untada 
com óleo, ponha o recheio e tampe 
com o resto da massa;
 OBS. O recheio não pode ter caldo, 

deve estar sequinho.

Pizza de 
Liquidificador

Ingredientes
•1 xícara (chá) de leite
•1 ovo
•1 colher (chá) de sal
•1 colher (chá) de açúcar
•1 colher (sopa) de manteiga
•1 1/2 xícara(s) (chá) de farinha de 
trigo
•1 colher (sopa) de fermento químico 
em pó

Modo de preparo
1.Primeiro, bata todos os ingredien-
tes no liquidificador até que comece a 
borbulhar.
2.Coloque a mistura numa assadeira 
para pizza, untada.
3.Asse em forno previamente aque-
cido.
4.Para rechear use queijo, tomate, 
óregano e o que mais for da sua 
preferência.
5.Leve novamente para o forno e de-
ixe alguns minutos.
6.Sirva a seguir.

Danoninho
Caseiro

Ingredientes
•2 copos de leite
•1 colher de emustab (é para sorvete)
•2 tang de morango (30g cada é o pa-
cote pequeno)
•1 lata de leite condensado

Modo de preparo
coloque todos os ingredientes no liqui- 
dificador bata até ficar durinho
É muito rapido antes desligue e de 
uma misturada e bata de novo coloque 
em um refratario e leve na geladeira 
por 1 hora fica uma delicia lembra 
muito o sabor original do danoninho .
Essa receita é uma ótima pedida para 
as crianças saborearem de montão  e 
também uma boa sobremesa de do-
mingo colocando até uns confeitos em 
cima ou uma calda de morango.

Fonte: http://www.receitasdecomida.
com.br/pizza-de-liquidificador.html | 
http://tvg.globo.com/receitas/danoninho-
4ec5a5aec8157c727700030b
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Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com
 www.jojonabalada.com.br

Ola Galera, segue as dicas desta edição.
Espero que gostem e compartilhem!

TOP FIVE MUSIC

1.Applause – Lady GaGa
2.Roar – Katy Perry
3.Take Me – Tiësto ft. Ryan England
4.Almost Is Never Enough - Ariana 
Grande ft. Nathan Sykes
5.Bang Bang – Will.i.am

LIVROS INDICADOS

A culpa é das estrelas - A culpa é das 
estrelas narra o romance de dois adoles-
centes que se conhecem (e se apaixonam) 
em um Grupo de Apoio para Crianças com 
Câncer: Hazel, uma jovem de dezesseis 
anos que sobrevive graças a uma droga 
revolucionária que detém a metástase em 
seus pulmões, e Augustus Waters, de 
dezessete, ex-jogador de basquete que 
perdeu a perna para o osteosarcoma. Como 
Hazel, Gus é inteligente, tem ótimo senso 
de humor e gosta de brincar com os clichês 
do mundo do câncer - a principal arma dos 
dois para enfrentar a doença que lentamente 
drena a vida das pessoas.

Fallen - Excitante, sombrio e romântico 
Fallen é, ao mesmo tempo, um thriller 
vigoroso e uma inesquecível história de 
amor.
Algo parece estranhamente familiar em 
relação a Daniel Grigori. Solitário e 
enigmático, ele chama a atenção de Luce 
logo no seu primeiro dia de aula no refor-
matório. A mudança de escola foi difícil 
para a jovem, mas encontrar Daniel parece 
aliviar o peso das sombras que atormentam 
seu passado: um incêndio misterioso que 
provocou a morte de seu namorado levou 
Luce até ali. Irremediavelmente atraída por 
Daniel, ela quer descobrir qual é o segredo 
que ele precisa tanto esconder - uma 
verdade que poderia matá-la. Algo que, em 
suas vidas passadas, Daniel não conseguiu 
evitar.

VOCÊ CONHECE BOY?
Boy é um duo pop suíço / 
alemã fundada em 2007 pela 
cantora Valeska Steiner (Suíça) 
e o baixista Sonja Vidro 
(alemão).Depois de tocar 

#AMOCINEMA

1. Os Instrumentos Mortais - Cidade dos Ossos – 
Lançamento 23/08/2013 –Gênero Fantasia, Ação, 
Aventura
2. Sem Dor, Sem Ganho- Lançamento 23/08/2013 
– Gênero Ação, Drama, Comédia.
3. Elysium - Lançamento 20/09/2013 - Gênero
Ficção científica, Ação, Suspense.
4. Invocação do Mal- Lançamento 13/09/2013 - 
Gênero Terror 
5. O Ataque - Lançamento06/09/2013 - Gênero
Ação, Drama, Suspense.

APP’S SMARTPHONE

1.Aviary Photo Editor ( Edição de fotos ) 
2.Petts.me (App para animais achados/per-
didos e para adoção)
3.Fruit Ninja ( Jogo)
4.Fashion.me ( Rede social de Moda)
5.WeChat ( Mistura de WhatsApp e viber )

Destaque - Jobs - Cinebiogra-
fia sobre Steve Jobs, enfocan-
do a época de sua vida de 
quando era hippie até a 
fundação da Apple, que fez 
com que fosse considerado um 
dos empresários mais criativos 
da época. Com Ashton Kut-
cher. Lançamento 06/09/2013

LIVROS INDICADOS

A culpa é das estrelas - 
estrelas narra o romance de dois adoles
centes que se conhecem (e se apaixonam) 
em um Grupo de Apoio para Crianças com 
Câncer: Hazel, uma jovem de dezesseis 
anos que sobrevive graças a uma droga 
revolucionária que detém a metástase em 
seus pulmões, e Augustus Waters, de 

-
-

do a época de sua vida de 
quando era hippie até a 
fundação da Apple, que fez 
com que fosse considerado um 
dos empresários mais criativos 

VOCÊ CONHECE BOY?
Boy é um duo pop suíço / 
alemã fundada em 2007 pela 
cantora Valeska Steiner (Suíça) 
e o baixista Sonja Vidro 
(alemão).Depois de tocar 

inúmeros concertos, o grupo foi notado por Herbert 
Grönemeyer, que assinou o duo com sua gravadora 
Grönland em 2011... E atualmente está fazendo suces-
so com o single Little Numbers...

Por Charles Colzani
 Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Segunda
Segundaà

Toda hora é hora de cantar!

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC
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Adotar é tudo de bom
Adotar é um ato de amor. Em vez de gastar com a compra de um filhote, 

adote um animal abandonado e doe o dinheiro 
para uma sociedade protetora.

A decisão de levar um animal de estimação 
para casa vai além de se decidir sobre sexo, 
porte ou raça do novo mascote. Antes de 
recebê-lo em casa, é preciso tomar alguns 
cuidados e até mudar hábitos. O primeiro 
deles, orienta a veterinária Adriana Oliveira 
Reis, é livrar a casa de qualquer veneno “ca-
seiro”, como os que combatem ratos, bara-
tas ou formigas. O dono “de primeira via-
gem” também precisa verificar se as plantas 
ornamentais da casa são tóxicas ou não, pois 
elas podem matar.
“Filhotes são muito curiosos. Tudo para eles 
é novidade”, diz a veterinária Giuliana Tes-
sari, da Pet Center Marginal. “Um filhote vê 
um fio elétrico e vai querer brincar. E muita 
gente costuma deixar o carregador de celu-
lar ligado direto na tomada, por exemplo. É 
um risco. Já se o novo animal for um adulto, 
ele vai ver o fio e provavelmente não vai li-
gar tanto”, completa Giu-liana, que sugere 
ainda colocar rede de proteção nas janelas, 
principalmente no caso de gatos.
Depois de preparar a casa para a chegada do 
novo morador, é hora de montar o enxoval, 
seja para filhote ou adulto. Ração adequada, 
vasilhas e uma caminha para dormir estão 
entre os itens essenciais. 

Primeiras noites - Quem leva um filhotinho 
de cachorro para casa precisa se preparar 
para o choro das primeiras noites de casa 
nova. A veterinária Giuliana sugere pegar 
uma camisa usada pelo dono e colocar na 
caminha dele para que o filhote não se sinta 
tão só. Para tornar a noite mais confortável, 
Giuliana também sugere encher uma gar-
rafa plástica com água morna e colocá-la 
dentro da camisa. “Só precisa ter cuidado 
com a temperatura, que deve ser de, mais ou 
menos, 38º C. A água não pode estar muito 
quente”, alerta.
Por mais que o primeiro impulso seja ir 
para perto do filhote logo que ele começar a 
choramingar ou levá-lo para dormir na cama 
com o dono, a veterinária Giuliana orienta 
que isso só deve ser feito se for se tornar 
uma rotina.

Saúde - Receber o bichinho com comida, 
água e carinho não é essencial, mas não é 
suficiente, de acordo com a veterinária Adri-
ana Oliveira Reis. Cuidar da saúde do cão 
ou do gato é imprescindível para garantir o 
bem-estar. Entre as orientações da profis-
sional está uma visita ao veterinário para os 
primeiros cuidados médicos, como vermifu-
gação e vacinas.
“O animal precisa ter o acompanhamento do 
veterinário porque as vacinas não são dadas 
de uma vez”, esclarece Adriana, que ainda 
sugere a castração. “Cachorros e gatos vi-

vem por muitos anos, e é preciso cuidar do 
bem-estar deles durante toda a vida.”

Motivos para adotar 
um animal vira-latas

Por onde você passa, sempre há um cão 
ou gatinho vira-lata abandonado. Eles es-
tão por toda a parte à procura de carinho, 
água fresca e um pouco de comida. Se o seu 
coração amolece toda vez, deixe-se render 
aos encantos desses olhinhos carentes. Cães 
abandonados sem raça definida são muito 
especiais. Alguns já tiveram o amor de um 
dono e, de repente, se viram sozinhos e sem 
destino pelo mundo afora.
Com o tempo, eles aprendem a viver nas 
ruas, mas jamais perdem a esperança de 
voltar novamente para os braços de alguém 
cheio de amor para dar. ”Ao contrário do 
que dizem, vira-latas têm, sim, emoções 
como alegria, tristeza e medo. Mas mostram 
isso de uma maneira que nem sempre a 
gente entende, afirma o veterinário Mar-
celo Quinzani, da Clínica Pet Care, em São 
Paulo.
Na hora de adotar, os benefícios sobrepõem 
o trabalho. Veja as dicas dos especialistas e 
permita-se apaixonar pelo próximo vira-lata 
que bater à sua porta.
Por terem vivido o duro dia-a-dia das ruas, 
os animais Vira-Latas são muito mais fiéis. 
Eles farão tudo para agradar o novo dono 
e serão gratos por qualquer gesto de amor, 
palhaçada, passeios e brincadeiras que você 
dedicar a eles.
Ele não se importa de esperar você chegar 
do trabalho o tempo que for preciso. E, 
quando finalmente você entrar em casa, se 
prepare para uma sessão de carinhos.
O rabinho não vai parar quieto até você dis-
pensar cinco minutos de sua atenção a ele. 
Algumas lambidas para completar e, pronto, 
ele estará feliz por completo. Os Vira-Latas 
são extremamente carinhosos. Mas, como 
toda regra tem sua exceção, alguns podem 
ter um comportamento desconfiado e inse-
guro. Isso porque o animal já deve ter sido 
abandonado ou maltratado.
Sempre atento às necessidades de seu novo 
companheiro, ele é muito mais dedicado a 
aprender truques e lições, além de ser um 
ótimo guardião. Tudo isso se deve à vivên-
cia que ele teve nas ruas e ao respeito que 
ele deve ao dono pelo qual esperou por tanto 
tempo. Sem dúvida nenhuma, ele será um 
bom companheiro e guardião. Ficará in-
cansavelmente ao seu lado e, caso necessite 
desabafar, ele estará ali, ouvindo atenta-
mente, sendo um fiel amigo.  
Fonte: http://www.petrede.com.br/7-motivos-para-adotar-um-cao-vira-
lata/ - G1

Dicas de moda para o verão 2014

Jeans - A clássica calça jeans chega dife-
rente, com cores bem vivas como azul, 
mostarda, vermelho, verde e branco. Nas 
lavagens do jeans, o estonado e o 
destroyed, garantem peças modernas, ras-
gadinhas e despojadas, ideais para looks 
casuais e esportivos. Para uma produção 
mais elegante, combine a calça jeans com 
sandálias metalizadas e camisas em teci-
dos de seda, garantindo um visual sofisti-
cado e glamouroso.

Estampas - As estampas do verão 2014 
serão, sem dúvida, a principal aposta da es-

tação, especialmente a estampa de azulejo 
português, com variações de cores e ta-
manhos. As listras nas cores azul e branco 
também estarão muito fortes, assim como 
figuras abstratas. Mas a que grande refe-
rência será a estampa étnica, com desenhos 
inspirados nas artes indiana e indígena, da 
América do Sul, com figuras tribais.

Preto e branco - Outra aposta que sur-
preende é o preto e branco, pois continua 
desde o inverno de 2012. Essa dica de 
moda é clássica, a combinação pode vir na 
mesma peça ou em roupas diferentes para 
compor o look.

Moda Verão 2014

Academia de Natação, Hidroginástica, 
Musculação,  hidroterapia, 

fisioterapia, nutrição

www.academiahidroforma.com.brwww.academiahidroforma.com.br

(48)3259-4949
Rua: Caetano José Ferreira, 356 – Kobrasol - São José - SC 

Horário de Funcionamento
Seg. a Sexta 7:30 as 11hs / 14 as 22hs
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Entre as tendências de moda 2014 estão os jeans coloridos, estampas, listas, tecidos fluí-
dos e peças de alfaiataria. Além da moda e das tendências da temporada, é necessário que 
cada um olhe para o próprio estilo, interprete e traduza o que realmente gosta e funciona. 
“Exageros só prejudicam a nossa imagem, deixando-a sem identidade e até nos afastando 
dos nossos objetivos”.

Alfaiataria - Chega nesta temporada de 
calor com um toque atual, remodelado e 
bastante feminino e continua sendo con-
siderada um luxo. As peças de alfaiataria 
que resgatam e exploram o universo es-
portivo são tendência no estilo “esporte 
minimal”, assim como o genderless (termo 
que significa não possuir identidade de 
gênero), pautado na construção de peças 
influenciadas pelo guarda roupa mascu-
lino. É heterogêneo e minimalista, porém 

bastante feminino.

Tecidos - As próximas estações trarão 
peças fluídas, leves e menos coladas ao 
corpo. Dentre os tecidos em alta, as se-
das, crepes e cetins, na sua maioria em 
vestidos longos, pantalonas e chemises.

Fonte: http://www.bolsademulher.com/verao-calor/
tendencias-de-moda-do-verao-2014/



Assistente Administrativo

Hostess Bilingue

Barman

Promo Padeiro
Promo vendedor
Copeira

Venha conhecer a mais simpática
casa de massas da região

R.Gaspar Neves, 3143 - Centro Histórico de S.José
Telefone: 48 3343-1144

VINO, PIZZA E PASTA


