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Rua Altamiro De Bernardi, 100 - Campinas - SJ

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 ENFRENTA DIFICULDADES PARA REALIZAR A 
LIMPEZA DA BACIA DO RIO FORQUILHAS Pág.5

E MAIS...

FLORIANÓPOLIS
Turistas ganham posto de 
informações no Mercado 

Público Pág.7

É BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

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

por pessoa

ESPORTE
Conheça mais sobre 

Genilson Artilheiro Pág.6

ANO NOVO 
Superstições, finanças, 

moda e tradição 
Págs.14 e 15

JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

www.jkcadeiras.com.br I jkcadeiras@hotmail.com

Rua Gen. Eurico Gaspar Dutra, 1200 - Estreito
Florianópolis - SC - (48) 3028-2333 / 3028-6222

Rua Luiz fagundes, 269 - Praia Comprida
São José - SC - (48) 3257-0860 / 3035-3045

Na foto José Natal com a equipe de limpeza finalizando o trabalho de capina braçal nas margens do rio... 
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A Solidariedade 
e o Natal!

Quando o Natal se aproxima, o espíri-
to solidário costuma se revigorar. A 
data sensibiliza as pessoas. É tempo 
de repensar valores, de ponderar sobre 
a vida. É momento de deixar renascer 
a esperança que mora dentro de todos 
nós. Um dos desafios desse tempo é 
reinstalar na consciência das pessoas 
o sentido de solidariedade humana, 

de estar no mundo uns para os outros. 
O que realmente importa nessa época 
é entender o que se comemora. 
Que neste Natal, você e sua família 
sintam mais forte ainda o significado 
da palavra amor.
Feliz Natal e um Ano Novo repleto 
de coisas boas.
Secretaria Municipal de Educação de São José.
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3375-141548

Geometria

Balanceamento

Suspensão

Troca de Óleo e Pneus

Injeção Eletronica

Limpeza de BicoLimpeza de Bico

Escapamento

Freios

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

Pagamos a consulta do seu
oftalmologista no limite de R$ 100,00

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

48

Rua Delamar José da Silva, 100
Ed. Pedra Branca - Kobrasol - São José - SC

3047-476748

Rua 24 de Abril, 2943 - Centro Palhoça - SC 
Térreo do Prédio da CDL de Palhoça

3242-404148

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Transitions

499,00

Reais299,00299,00
Multifocal Anti ReflexoMultifocal Anti Reflexo

Reais

Multifocal Active

399,00
Reais399,00

Multifocal Active

3357-279248

Boas

Festas!!

Rodízio de Pizza Completos

De Seg. à Sábado

das 19h00 às 23h30

(48) 3034-4116
Rua Gentil Sandim, 26

Praia Comprida - S.José - SC
Somente Rodízio de Pizzas

(48) 3035-5909
Av. Lédio J. Martins, 956

Central Kobrasol - S.José - SC
Rodízio de Massas e Pizzas

WWW.CHEIROVERDEPIZZARIA.COM.BR /restpizcheiroverde

Buffet a QUILO
AO MEIO DIA

DE SEG. À SEXTA
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A Prefeitura de São Jose leva o clima de Natal  
para diversas regiões da Cidade 

 nal do ano é uma época especial, que 
inspira as pessoas a refletirem sobre a 
paz, a fraternidade e a união. “Pensa-
mos neste projeto para levar o clima de 
Natal para os diversos bairros de São 
José. Por isso, a iluminação de Na-
tal já foi instalada nas comunidades e 
agora estamos realizando estas ações 
para que um maior número de famí-

lias possa participar da festa”, assinala 
Adeliana.
O Natal nos Bairros passou pela Pro-
casa, Bela Vista, Nossa Senhora do 
Rosário, Roçado, Fazenda Santo 
Antônio, Picadas do Sul, Sertão do 
Maruim, Colônia Santana, Vila For-
mosa, Lisboa, Ceniro Martins, Santos 
Saraiva e Forquilhinha.

A Prefeitura de São José visitou diver-
sas regiões da cidade para levar alegria 
e diversão neste final de ano. De 15 a 
18 de dezembro, o projeto Natal dos 
Bairros fará a entrega de brinquedos 
para as crianças e o Papai Noel estará 
presente distribuindo balas. A prefeita 
Adeliana Dal Pont acompanhou, na se-

gunda-feira (15), a visita nas comuni-
dades Morar Bem, José Nitro, Jardim 
Zanellato, Pedregal e Solemar.
“Toda criança espera por esse momen-
to”, acredita a dona de casa Aguida 
Rodrigues dos Santos que trouxe a 
filha para participar. 
Para prefeita Adeliana Dal Pont, o fi-
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Dra.Flávia Brandini S.
CRMV/SC 5342

Dra.Bernardo Nobre
CRMV/SC 5248

48

Consultas
Vacinas

Internamento
Cirurgia

Exames Laboratoriais
Raio X

Ultrassom

Rua Ademar da Silva, 668 - Kobrasol - São José - SC
Ao lado do Raulinos Restaurante 
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UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

um estudo eficaz
independente para

o seu filho!

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

3357-1904(48)

Natal da União

O SESC comunidade de São José - 
SC, juntamente com as Associações 
de Moradores do Parque Residencial 
Lisboa(AMPREL) e do Loteamento Los 
Angeles(AMJLA), realizou uma linda 
festa de Natal, no sábado(13) de Dezem-
bro, o evento foi realizado no SESC Lis-
boa e contou com a ajuda de voluntários 
da Comunidade,  secretário de Projetos 
Especiais, Rodrigo de Andrade também 
colaborou e participou do evento.
A festa contou com vários brinquedos: 
cama elástica, piscina de bolinha, tobogã, 
pintura facial e jogos. A chegada do Papai 
Noel fez a alegria da criançada, com a dis-
tribuição de doces e muitos presentes.
O SESC de São José tem dois anos e tra-
balha em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de São José - SC, o SESC entra 

com o material e a prefeitura com os pro-
fissionais.
No SESC Lisboa tem: aulas de vôlei, fut-
sal, karate, Jiujitsu, basquete,  ginástica 
e dança de zumba. O Horário de atendi-
mento é das 8:00hs até as 22:00hs.
O Sesc atende dos 7 anos aos 17 
anos de idade. Coordenadora Adriana  
 Informações: 3259-4328

Na foto o secretário de Projetos Especiais, Rodrigo de Andrade  e o Presidente da Associação de Moradores do Lisboa, 
Paulo César.

A decoração de Natal deixa 
São José ainda mais bonita

A cidade de São José já está toda ilu-
minada para entrar no clima de Na-
tal. Esse ano, além das tradicionais 
luminárias nos postes, a Prefeitura 
buscou valorizar a decoração dos es-
paços públicos e a interação com os 
cidadãos. Por isso, diversas regiões 
da cidade receberam um toque es-
pecial para inspirar os moradores à 
confraternização e união, sentimentos 
próprios deste tempo.
Neste sentido, a decoração foi espa-

lhada para diversas áreas de lazer nas 
comunidades de Kobrasol, Forqui-
lhinha, Bela Vista, Picadas do Sul, 
Barreiros, Flor de Nápolis, Campinas, 
Floresta, Loteamento Ceniro Martins 
e Centro Histórico. “Nosso objetivo é 
resgatar a interação das pessoas du-
rante a época do Natal. Resgatar, tam-
bém, a ocupação dos espaços públicos 
pelas famílias”, explicou o secretário 
de Projetos Especiais, Rodrigo de An-
drade. 
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O japão é Aqui!
Produtos importados e nacionais

Rua Wanderlei Junior, 259 - Loja 03 - Ao lado do Camelão
Campinas - São José - SC I Tel. (48) 3035-7523

www.toriiprodutosorientais.com

BOKÃO
Restaurante

As maiores porções
continuam sendo 

as melhores

BOKÃO
Restaurante

BOKÃO
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Rua Adhemar da Silva, 1047 - Lj.02/03 e 04 - Edificio Fabiano - Kobrasol - SJ
88101-090 - (48) 3035-1535 www.totalisodontologia.com.br

Que 2015 seja � �o de f�icidad�, 

paz, suc�so, alegri� e saúde a �dos!

São os vo�s da nossa f�í�a a você!

A Secretaria da Infraestrutura enfrenta dificuldades para realizar
 a limpeza da Bacia do Rio Forquilhas

Não é de hoje que a secretaria da infraestrutura 
se destaca no município pelo seu trabalho e pelas 
inúmeras obras realizadas, o vice prefeito e se-
cretário José Natal, tem intensificado o trabalho 
de limpeza dos rios do Município, evitando as 
enchentes, mais para a limpeza da bacia do Rio 
Forquilhas, vem enfrentando dificuldades para re-
alizar a limpeza, pois a secretaria do meio ambi-
ente entidade do município, não liberou o pedido 
da obra, fazendo exigências de várias licenças, 
estudos ambientais, questionando  o destino  do 
entulho, o tipo de equipamentos a serem usados  e 
ainda quer um plano de recuperação da área. Para 
o Secretário da Infraestrutura, José Natal, quem 
deveria emitir as licenças é a própria secretaria 
do meio ambiente, pois tem uma equipe técnica 

e capacitada para isso, Natal disse ainda que é o 
cúmulo ter que contratar profissionais sendo que 
a prefeitura tem o pessoal capacitado.
Em 2012 o promotor (DR. Raul Araú-

jo) deu a licença para a execução da obra.   
Natal questiona, e se ocorrer uma enchente 
por falta da limpeza do Rio, quem vai pagar o 
prejuízo da população?

Na foto José Natal acompanha a equipe de limpeza finalizando o trabalho de capina braçal nas margens do rio Três Henriques 
para em seguida a maquina entrar e fazer o serviço de limpeza do rio.
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          ESPORTE

R$ 130,00

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

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

Mercado
Estoril

Mercado
Estoril

48 3357-3800
Av. Lisboa - Qd.38 - Lt.03
Lot.Lisboa - São José - SC

JR MÁQUINAS E EQUIP. LTDA

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

Barreiros - São José-SC
www.casadaspeliculas.com.br

Películas Arquitetônicas e Automotivas

Feliz
2015

Boas 
Festas!

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

Chamou chegou
Entupiu Ligue

3304-4444
Rua Almirante Tamandaré, 337
Coqueiros - Florianópolis - SC

Imediata
Dedetizadora e Desentupidora
Imediata
Dedetizadora e Desentupidora

GENILSON ARTILHEIRO

O paraibano Genílson Alves de 
Oliveira, nascido em 25 de fever-
eiro de 1974, em João Pessoa, foi 
um atacante que defendeu vários 
times. Ídolo é  bastante identifica-
do com o Figueirense.
O ano de 1999 foi o melhor da 
carreira de Genílson, naquele ano, 
ele foi artilheiro do Campeonato 
Catarinense, com 26 gols, tornan-
do-se o jogador que mais fez gols 
pelo Figueirense numa edição do 
torneio. Foram dele os dois gols 
do time do Estreito no segundo 
jogo da final de 99 contra o  Avaí  
que valeu o titulo estadual daquele 
ano.

Depois de rodar por clubes do Bra-
sil e da Espanha e ter mais duas 
passagens pelo Figueirense, Gení-
lson chegou ao Avaí para a disputa 
da Série B de 2005.
A primeira partida de Genílson 
pelo Avaí foi na vitória por 3 a 0 
contra o Bahia, em plena Fonte 
Nova. Genílson entrou no decorrer 
da partida. O último time de Ge-
nílson como jogador foi o Penapo-
lense, pela Série A-3 do campe-
onato paulista, no ínício de 2010.
Aos 36 anos, o atacante pendurou 
as chuteiras. Tornou-se auxiliar 
técnico do Batatais, que disputou 
a Série A-3 paulista. Ainda em 
2010 retornou a Florianópolis e 
fez estágio com o técnico Márcio 
Goiano), no Figueirense, mas não 
chegou a ser efetivado como aux-
iliar técnico. Foi também auxiliar 
técnico no Guaratinguetá (SP). 
Jogador importante na história do 
Figueirense e ídolo da década de 
2000 pelos feitos com a camisa 
do clube, o ex-atacante, Genílson, 
jamais será esquecido pela torcida 

alvinegra. O jogador que formou 
a famosa dupla de atacante com o 
também atacante Aldrovani é iden-
tificado com o Furacão até hoje e a 
expressão no rosto e o brilho nos 
olhos se destacam quando relem-
bra dos tempos em que jogava 
no ataque titular da equipe que 
chegou no ano de 1998 e com gols 
e títulos escreveu a sua história no 
clube que sempre irá reverenciar 
quem em tantas oportunidades foi 
um dos personagens principais de 
momentos históricos no Estádio 
Orlando Scarpelli. Com certeza a 
final do Campeonato Catarinense 
de 1999 e aquele jogo do acesso 
em 2001 ficarão marcadas para 
sempre na minha vida pois tive a 
oportunidade de participar de con-
quistas importantes que ele-varam 
o nível do Figueirense no cenário 
nacional e  isso é muito impor-
tante. Tive ou-tros grandes jogos 
pelo clube e guardo com carinho 
todos os gols e títulos que ajudei 
a conquistar e desejo muita sorte 
e sucesso sempre para o Figuei-

rense” relembrou o ex-goleador  
Genílson. 
Genilson sempre foi artilheiro,  a 
camisa  9 pra ele que era  gol ga-
rantido. Grande ídolo e  Amigo 
Genilson  Que fica na lembrança 
ou até mais que isso, fica na nossa 
memória, no nosso coração e no 
resto da vida, sempre mostrou per-
sonalidade com todos com quem 
joga até hoje, e sempre se preocu-
pava  com o bem estar dos joga-
dores. Teve em sua história grande 
amizades pelo futebol, tem  muita 
liderança e  respeito e destacava-
se pela lealdadedentro do campo e 
pela elegância fora dele.

Ficha como Jogador:
1998-1999: Figueirense (SC)
1999-2000: Málaga (Espanha)
2000:  Santa Cruz (PE)
2001: Figueirense (SC)
2001: Portuguesa Santista (SP)
2002: Coritíba (PR)
2002: Rio Claro (SP)
2003-2004: Figueirense (SC)
2005: Fortaleza (CE)
2005: Avaí (SC)
2006: São Bento (SP)
2007: Guaratinguetá (SP)
2007: Londrina (PR)
2008: América (SP)
2008: Marcílio Dias (SC)
2010: Penapolense (SP)

Avenida Central
Posto
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FLORIANÓPOLIS

Turistas ganham posto de
 informações no Mercado Público

A estação mais movimen-
tada em Florianópolis nem 
começou, mas a circulação de 
turistas por Florianópolis já 
é grande. Além das praias, o 
centro da cidade recebe grande 
parte dos visitantes. A mora-
dora do Paraná Helena Soares 
está na Capital pela quarta vez, 
mas esta é a primeira que ela 
busca informações em um Cen-
tro de Atendimento ao Turista 
(CAT) em Florianópolis.  “Eu 
estava passeando pelo Mercado 
Público e resolvi pegar alguns 

mapas da cidade”, disse.
A moradora do Paraná está en-
tre os visitantes que “inaugura-
ram” o novo CAT, no Mercado 
Público.  O posto começou a 
funcionar na segunda-feira (15) 
e vai substituir o CAT do Largo 
da Catedral, na região central. 
Ana Rosa, de 84 anos, mora em 
Florianópolis há 30 e também 
passou no CAT. “Que bom que 
fizeram aqui um ponto de aten-
dimento para os turistas, eles 
estavam precisando”, avaliou. 
O novo centro vai funcionar 

de acordo com o horário do 
Mercado Público, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 19 horas e 
aos sábados das 9 às 13 horas.  
Fernanda Sanches, de 28 anos, 
moradora de São Paulo disse 
que sempre procura nos des-
tinos turísticos que visita um 
posto de informações. “Pas-
samos por diversas cidades, a 
viagem termina amanhã, mas 
esta é a primeira cidade em que 
encontramos o centro de aten-
dimento”, lembra.
Acompanhada dos pais, 
Fernanda e a família ainda 
avaliaram positivamente o fato 
de o CAT ser localizado em 
um ponto turístico da cidade.  
“É muito bom poder encontrar 
informações em um local que 
já faz parte do nosso roteiro”, 
disse. Nessa segunda também 
começou a funcionar o CAT do 
Sul da Ilha, na Lagoa do Peri. 
O atendimento é das 9h às 17h, 
durante todos o dias da semana.
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Ideias simples fazem
 a diferença 

Uma ótima ação da Secretaria 
de Turismo de Florianópolis, 
em conjunto com a Delegacia 
de Polícia de Pessoas Desa-
parecidas, é a distribuição de 
pulseiras de identificação para 
as crianças, que iniciou na 
praia de Jurerê Internacional 
Official. O objetivo é realizar 
a prevenção e também orientar 
os pais com relação aos cui-
dados com os filhos. No mês 
passado, mesmo com os olhos  
atentos de quatro adultos, o 
filho de Aninha Carolina Silva, 
com um pouco mais de 3 anos, 

sumiu, na mesma praia, por um 
longo período de 5 minutos. Aí 
bate o pânico, pois com criança 
todo o cuidado é pouco. Eles 
“cegam” os adultos. A ação faz 
parte da Operação Presença – 
Verão 2015 e segue durante a 
temporada na cidade. Os pais 
ou responsáveis pelas crianças 
podem encontrar as pulseiras 
nos postos guarda-vidas e tam-
bém nos hotéis e restaurantes 
próximos às praias da Capital. 
Os Centros de Atendimento ao 
Turista (CAT) também vão dis-
ponibilizar a identificação.

Parcelas

A Partir d
e

R$ 315,68

TRANSFORME O VOLKSWAGEN DOS SEUS SONHOS
 EM  REALIDADE NESTE NATAL

COM O CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN

ATÉ 72 MESES PARA PAGAR

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337

Conheça a Nova linha Volkswagen 2015
e se surpreenda!!!



F�iz N�lN�lN�lN�lN�lN�lN�lF�izF�izF�izF�izF�izF�iz

Que em 2015 seja um ano feliz, com 
muita felicidade, cheio de paz 

e muito amor. 

Um abençoado Natal
e um 2015 cheio de 

sucessos!

Amaury dos Projetos

“Feliz Ano Novo! Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 
realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano, sempre que alguém descobre esse poder 
algo antes considerado impossível se torna 

realidade.”

Adair Hames
Feliz Natal, Feliz 2015!

Desejo do fundo do meu coração a 
você e toda sua família um novo ano repleto de 

realizações. com muita música, amor saúde, paz e 
harmonia! Que neste ano novo todos os seus sonhos 

se realizem! 
                                  

                                     Feliz Ano Novo!!!

Rodrigo Andrade

Fernando 
Anselmo

Que as luzes do Natal ilumine m  sua vida e 
que 2015 seja repleto de vitórias e realizações. 

São os votos do amigo 

Desejo um feliz natal e um ano 
novo cheio de saúde, paz, harmo-

nia e realizações. Que Deus 
abençoe seu lar e suas vidas. Que 
o menino Jesus esteja presente em 

cada coração.
Fernando Souza

Chico Silvy

Bom natal, um feliz ano novo, muito 
amor e paz para você e toda sua família! 
Afinal o melhor jeito para construir um 

feliz ano novo é com a verdadeira 
amizade e amor entre as pessoas.

Chico Silvy

Que esse Novo Ano que se 
aproxima seja uma porta 
aberta para novos sonhos, 

renovações de fé e muita Paz 
para o nosso mundo.

Feliz natal e um ano novo 
repleto de felicidades!

Jandir Rosa

Desejo que o seu Natal seja brilhante de 
alegria e iluminado com muito amor. Muitas 

felicidades para você e toda sua família.

Bastos da Casan

Canapés 
Rápidos

INGREDIENTES
•Torradas
•Maionese e Mostarda
•1 lata de atum
•100 g de salmão defumado
•Alcaparras (opcional)
•100 g de paio e de queijo fatiado
•Ver mais ingredientes

MODO DE PREPARO
Pra preparar esses deliciosos canapés rá-
pidos, comece colocando as torradinhas 
encima de uma bandeja (pra ficar mais 
legal você pode usar diversos tipos de 
torradas como a integral, de centeio, 
quadradas, redondas, etc.).
Depois escorra bem o atum e misture 
com um pouco de maionese e mostarda. 
Divida essa mistura encima de 1/3 das 
torradas e reserve. Coloque um pouco de 
maionese encima do outro 1/3 das tor-
radas e por cima coloque o salmão de-
fumado pra que os canapés rápidos não 
fiquem todos iguais e pra dar um pouco 
de cor ao prato (você também pode co-
locar alcaparras encima dos canapés pra 
dar mais sabor).
Faça o mesmo com o resto das torradas, 
colocando em cada uma,  uma fatia de 
paio e outra de queijo. Assim você vai 
ter 3 tipos de canapés rápidos diferentes 
e todo mundo vai adorar.
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Arroz com 
bacalhau na 

panela de pressão

INGREDIENTES 

•300grs de bacalhau em lascas(dessalgar)
•3 colheres de (sopa) de azeite
•2 colheres de alho amassado
•1 pacote de ervilhas frescas(refogar à 
parte,com alho e azeite e reservar)
•1 xícara(chá) de arroz crú
•2 xícaras(chá) de água
•1 cx de creme de leite,se for mais de 
300grs de bacalhau colocar mais de uma 
cx de creme de leite.
salsa a gosto(mas colocar depois do arroz 
pronto)
Colocar na pressão desse modo:
-o alho refogado no azeite
- bacalhau
- arroz
- água
- creme de leite
e sal a gosto.

MODO DE PREPARO

Leve ao fogo,quando pegar pressão,deixar 
sete minutos e desligar.
Abra a panela e junte a ervilha reservada e 
a salsinha.
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F�iz N�lN�lN�lN�lN�lN�lN�lF�izF�izF�izF�izF�izF�iz

Que em 2015 seja um ano feliz, com 
muita felicidade, cheio de paz 

e muito amor. 

Um abençoado Natal
e um 2015 cheio de 

sucessos!

Amaury dos Projetos

“Feliz Ano Novo! Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 
realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano, sempre que alguém descobre esse poder 
algo antes considerado impossível se torna 

realidade.”

Adair Hames
Feliz Natal, Feliz 2015!

Desejo do fundo do meu coração a 
você e toda sua família um novo ano repleto de 

realizações. com muita música, amor saúde, paz e 
harmonia! Que neste ano novo todos os seus sonhos 

se realizem! 
                                  

                                     Feliz Ano Novo!!!

Rodrigo Andrade

Fernando 
Anselmo

Que as luzes do Natal ilumine m  sua vida e 
que 2015 seja repleto de vitórias e realizações. 

São os votos do amigo 

Desejo um feliz natal e um ano 
novo cheio de saúde, paz, harmo-

nia e realizações. Que Deus 
abençoe seu lar e suas vidas. Que 
o menino Jesus esteja presente em 

cada coração.
Fernando Souza

Chico Silvy

Bom natal, um feliz ano novo, muito 
amor e paz para você e toda sua família! 
Afinal o melhor jeito para construir um 

feliz ano novo é com a verdadeira 
amizade e amor entre as pessoas.

Chico Silvy

Que esse Novo Ano que se 
aproxima seja uma porta 
aberta para novos sonhos, 

renovações de fé e muita Paz 
para o nosso mundo.

Feliz natal e um ano novo 
repleto de felicidades!

Jandir Rosa

Desejo que o seu Natal seja brilhante de 
alegria e iluminado com muito amor. Muitas 

felicidades para você e toda sua família.

Bastos da CasanRecheio 
para Chester

INGREDIENTES 
•Linguiça calabresa
•Linguiça fina defumada
•Linguiça fina de frango
•1 cebola picada
•1 tomate grande picado
•Manteiga
•Coentro
•Pimenta

MODO DE PREPARO
1.Triturar no liquidificador as linguiças ou 
picar de forma que os pedaços fiquem bem 
pequenos
2.Misturar com os demais ingredientes 
atéque se forme uma leve pasta (a man-
teiga deve estar em temperatura ambiente) 
lembrando que a lnguiça calabresa já cos-
tuma ser bem apimentada portanto deve se 
ter cuidado com o tempero para não exag-
erar
3.Rechear o chester com a pasta e levar ao 
forno
4.Conforme o chester estiver sendo assado 
a linguiça também será e irá liberar junto 
com a manteiga derretida uma gordura que 
dará um sabor diferente ao chester
5.Depois é só servir
Informações Adicionais - A quantidade 
de linguiça irá depender do tamanho do 
chester que irá ser recheado. Pode ser co-
locado outros temperos a gosto. É interes-
sante acrescentar queijo catupiry à pasta, 
o mesmo irá derreter e dar um bom toque 
à receita.

Torta fudge de 
chocolate

INGREDIENTES 
•6 claras
•6 gemas
•8 colheres de açúcar
•100g de manteiga
•400g de chocolate amargo
•1 folha de papel-manteiga para forrar a 
forma
•Frutas para decorar (a gosto): morangos e 
uvas

MODO DE PREPARO
Em banho-maria, derreta o chocolate até 
ficar liso, mas cuidado para não aquecer 
muito. Derreta a manteiga e adicione ao 
chocolate. Retire do banho-maria e deixe 
esfriar um pouco, reservando logo em se-
guida.
Bata as gemas com 4 colheres de açúcar, 
até ficarem cremosas e esbranquiçadas. 
Bata também as claras em neve com 4 col-
heres de açúcar até triplicarem de volume e 
ficarem bem firme. Com cuidado, adicione 
as 3 misturas, mexendo delicadamente.
Forre uma forma redonda de 22cm com 
papel-manteiga. Coloque a mistura e leve 
para assar por 30 minutos a 150ºC. Desl-
igue o forno e deixe a torta dentro, retiran-
do apenas depois de 30 minutos. Guarneça 
com frutas e raspas de chocolate.

Receita da chef Carla Elage do Buffet 
Brilat Gourmet
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Por David Fadel
 Palestrante / Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br  www.fadelpalestrantes.com.br

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

MARCELO PINHEIRO: MUDANÇAS E ANDANÇAS

Prezados leitores,

Hoje quero apresentar um profis-
sional de altíssima qualidade, que 
além de palestrante tem um pro-
grama no canal 20 da Net chama-
do COTIDIANO com Marcelo Pin-
heiro.
Marcelo Pinheiro é pós-graduado 
em MBA em Gestão de Pessoas 
pela FGV. Tem mais de 8 anos de 
experiência como palestrante e já 
ministrou mais de 280 palestras 
em todo o brasil, para mais de 
20.000 Pessoas. É especialista 
em inteligência comportamental, 
relacionamento interpessoal e in-
teligência intrapessoal. 
Em seu Programa de televisão fo-
cado no comportamento humano é 
gerador de reflexões, contribuidor 
de conteúdo colaborativo e cul-
tural, pretende fazer que nossas 
ideias façam com que o telespecta-

MUDANÇAS E ANDANÇAS

Nas andanças que faço viajando dando 
palestras, procuro estar muito atento ao 
comportamento social que estamos de-
senvolvendo, e uma coisa que tem me res-
saltado aos olhos é notar que muita gente 
está em busca de resultados novos execu-
tando as mesmas premissas. Como colher 
algo diferente se o que estamos semeando 
e, plantando é sempre a mesma coisa.
Na sociedade contemporânea o indivíduo 
que não estiver disposto a se adaptar, e a-
tento ás mudanças inerentes ao cotidiano, 
está condenado ao insucesso.
Gosto muita da palavra resiliência para 
atrelar ao pensamento de estar adaptativo. 
O ser humano resiliente é o que está sem-
pre disposto á se renovar, se reinventar, 
se reciclar, á navegar por novos mares e 
pronto para ser efetivo (mudar a situação 
presente), e eficaz para cada frequente 
novo desafio.
Tudo muda e se adapta, porém se você 
não o fizer com certeza irá para o final da 
fila das oportunidades.
Em um pensamento de Dalai Lama ele diz 
“Abra seus braços para as mudanças, mas 

não abra mão de seus valores”.
Em suma resiliente, adaptativo, transfor-
mador e disposto á mudanças é necessário, 
mas nunca contrarie seus valores.
Caso você esteja engolindo muito sapo 
em sua vida, por favor, interrompa antes 
de começar a coaxar, senão...

DESEJO A TODOS UM FELIZ E 
ABENÇOADO NATAL !!!!!

 Abraços

 David Fadel

dor reflita, questione, seja sensato! 
Semanalmente um programa novo, 
com conteúdo inovador, e suas seis 
reapresentações propiciam liber-
dade ao assinante para assistir.

PROPÓSITO - Comportamento, 
contribuição e cultura.

PROGRAMAÇÃO - Programa 
inédito todas as quintas as 21:30h, 
no Canal20 da NET, Reprises to-
das as segundas as 19h, terças as 
17:30h, quartas as 9h, sextas as 
15h, sábados as 19:30h e domin-
gos as 20h. Marcelo Pinheiro nos 
brinda com seu artigo a seguir, de 
forma simples, direta e objetiva......
boa leitura:
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chefrodrigorauth@hotmail.com

RH E PROJETO

Você comemora suas
 vitórias com sua equipe?

Natal tem todo um simbolismo, que bem 
aproveitado pelo RH pode e deve trazer 
benefícios nas relações com sua equipe.
Aproveite o final do ano meu caro em-
presário, para agradecer o que as pessoas 
fazem pela sua empresa, mesmo que você 
pense que paga bem, sem contar seu gasto 
com décimo terceiro salário, mas pessoas 
são emocionais e olhar nos olhos e dizer um 
muito obrigada verdadeiro,melhora qual-
quer relação.
Nas festinhas de final de ano das empresas, 
as pessoas ficam mais receptivas, mais ab-
ertas, aproveite caso você tenha o hábito 
de presentear, mesmo que com um simples 
panetone, escreva individualmente ou por 
cargos o quanto eles refletem nos resultados 
de sua empresa,o quanto precisamos delas 
para obter sucesso em todos os projetos do 
ano que vem.
Abuse da sua imaginação, criatividade não 
tem preço e pode trazer resultados fantásti-
cos, imprima junto a este presente suas ex-
pectativas, declare seus objetivos empresari-
ais, envolva estas pessoas nesta engrenagem 

de resultados para ambos os lados.
Um feliz Natal meu amigo empresário, aos 
colegas que fazem este trabalho maravilho-
so na administração e ou no RH das empre-
sas, um super abraço cheio de carinho desta 
que vós escreve, a vocês trabalhadores de 
qualquer empresa, de quaisquer cargos, que 
são o principal motivo das empresas serem 
o que são, em especial a minha equipe que é 
composta por pessoas maravilhosas e muito 
competentes, nos vemos em 2015.

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Vereador Túlio Maciel propõe 
criação de sistema cicloviário

Na sessão do último dia 03 de dezembro, o 
vereador Túlio Maciel (PMDB), apresentou 
Indicação ao Gabinete da Prefeita, ao Secre-
tário de Planejamento e Gestão Orçamen-
tária e ao Secretário de Serviços Públicos en-
caminhando o Projeto de Lei de sua autoria 
qual foi arquivado na Câmara de Vereadores 
de São José em duas oportunidades que cri-
aria e regulamentaria o “Sistema cicloviário 
no município de São José com intuito de ser 
discutido juntamente com o Plano diretor 
participativo de São José.
Em sua justificativa o vereador  disse que o 
seu Projeto de Lei tem como objetivo prin-
cipal promover o incentivo ao uso da bici-
cleta como meio de transporte alternativo, 
não poluente e saudável e a expansão das 
ciclovias em nosso Município.
O vereador destaca que os rumos da mod-

ernidade urbana apontam para a necessidade 
de adequação dos espaços públicos para o 
uso da bicicleta como meio de transporte, e 
que, além das ciclovias, ciclofaixas e faixas 
compartilhadas, é composto também por 
bicicletários.
Outro ponto apontado pelo vereador é que 
para utilização da bicicleta como meio de 
transporte se faz necessário também a insta-
lação de ferramentas destinadas ao estacio-
namento das mesmas nos locais de grande 
afluência de pessoas, tais como, os órgãos 
públicos, as escolas, os parques, as praças 
municipais e as unidades de saúde públicas 
municipais, e os espaços ao longo das ciclo-
vias.
“Com a implementação do presente pro-
jeto de lei é dado um importante passo no 
estímulo ao uso do uso de bicicletas como 
meio de transporte no Município de São 
José”, destacou Túlio Maciel.
“A exemplo de outros municípios brasileiros 
esse projeto de lei prevê a criação de bicicle-
tários públicos em locais de grande afluxo 
de pessoas proporcionando o estímulo à 
utilização do transporte não motorizado, 
buscando também reduzir a incidência de 
bicicletas indevidamente estacionadas nas 
vias públicas, acorrentadas a placas de 
sinalização e a árvores, prejudicando mui-
tas vezes o tráfego de pedestres e causando 
outros inconvenientes”, concluiu o vereador 
Túlio Maciel.

carol
cortn sa

R

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

SÁBADO - 09:00 às 13:00

FLORIANÓPOLIS
R. Prof. Milton Roque Ramos Krieger, 178

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

SÃO JOSÉ
Rua Lédio João Martins, 80, Loja 2

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

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

(48) 3272-0270
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BASTIDORES COM CHARLES

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

www.escritop.com.br
3372-5515 • 3372-545548

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

Poltrona Presidente
Maxximus

Sistema relax. Rodízio PU. 
Regulagem independente de 

encosto

POR R$

DE R$1.190,00

833,00

Poltrona Presidente
Eras

Sistema relax. Rodízio PU. 
Aranha cromada

POR R$

DE R$ 790 ,00

553,00

Poltrona Presidente
Zeus

POR R$

DE R$1.430,00

998,00

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

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES!

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 333,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

O Lindo ator João 
Eduardo curtindo 
férias depois da 
dedicação exclu-

siva na arquitetura

O Estilista Rafael Siqueira vem
trabalhando numa nova coleção...

Aguardem!

Confraternização do Grupo de pathwork d
a Escola profissional de SJLuz, câmera e ação! Elenco do Auto de Natal...apresen-

tado nos dias 13 e 14  de dezembro, no centro Multiuso de 
SJ, sob a direção de Raphael Soares

Como a moda é 
selfie...palmas para 

a  gatona Bruna 
Passos...

Férias 
merecidas, 

Rafael e Thais 
Geremias...
aproveitem!

Daiane Heidersheidt 
Grande candidata a 

Miss Sâo José

Leonardo Ferreira e Altamiro Pires da Loja 
Panos, trabalhando na loucura do Natal, bom 

atendimento e qualidade!
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                    dicadapersonal@gmail.com

JOJO

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com

Play list JoJo 

- Olly Murs feat. Travie Mccoy 
- Wrapped up
- Meghan Trainor – All About 
That Bass
- David Guetta feat. Sia – Tita-
nium
- Bruno Mars – Treasure
- Daft Punk – Get Lucky
- Tiësto – Red Lights
- Armin Van Buuren feat. Trevor 

Guthrie – This Is What It Feels 
Like
- Aviici – Wake Me Up
- Hardwell feat. Chris Jones – 
Young Again
- Calvin Harris feat Ellie Gould-
ing – I Need Your Love
- Flo rida feat. Sia – Wild Ones

Apps 

O Sports Tracker – É gratui-
to... Uma das funcionalidades 
é poder ver no mapa outros 
atletas que estão usando o apli-
cativo por perto. Ele também 
mostra as calorias queimadas 
nas atividades.

Contador de Calorias FatSe-
cret – É gratuito... Contador de 
Calorias FatSecret, uma ferra-
menta completa para o controle 
de calorias diárias. Eu amo só 
uso ele!

Já é natal e ainda não sabe 
o que dar de presente?

- Mulheres * Chinelo, Rasteir-
inha, Livro, Biquíni, Brincos, 
Bolsa, Estojo de maquiagem, 
Chocolate... 
- Homens * Bermuda, Perfume, 
Barbeador, Camisa do time de 
futebol, Vinho, Kit de caipir-
inha...
- Crianças * Quebra cabeça, 
Bola, Caneca ou Copo do per-
sonagem favorito, Dvd, Livro... 

Séries 
▪ Revenge
▪ The Big Bang Theory
▪ The Vampire Diaries
▪ The Walking Dead
▪ American Horror Story 

 
Cinema #Adoro

Ouija - O Jogo dos Espíritos

Lançamento 11/12/2014 
Gênero Terror, Suspense

Star Wars - O Despertar da 
Força - Lançamento 17/12/2015
Gênero Ficção científica, Fan-
tasia.

Loucas pra Casar
Lançamento 08/01/2015
Gênero Comédia

Busca Implacável 3
Lançamento 29/01/2015
Gênero Ação, Suspense.

Os Pinguins de Madagascar
Lançamento 15/01/2015 
Gênero Animação, Comédia , 
Família

Agenda
▪ Arno Cost – 27 de Dezembro!
▪ Thiaguinho e Turma do Pa-
gode – 29 de Dezembro!

▪ Hardwell – 03 de Janeiro!
▪ Kesha em Floripa - 30 de Ja-
neiro!

Headbands

Headbands e tiaras estão super 
na moda, eu particularmente 
adoro... Então, é só usar e abu-
sar das headbands e das tiaras 
nesse verão.

Desejo a todos um Feliz Natal 
e um Ano Novo repleto de boas 
energias ;) 

Fofíssima do Mês
 Tabatta Asp



Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Em 2015 adote hábitos que podem te  
deixar rico mesmo com salário baixo

Se você não faz parte da pequena parcela 
da população que tem dinheiro obrando na 
conta para se sustentar por anos sem a ne-
cessidade de trabalhar, saiba de hábitos 
que podem te deixar rico mesmo com sa-
lário baixo. De acordo com um artigo publi- 
cado no site Business Insider, Blaylock alguns 
hábitos que podem te deixar rico mesmo com 
salário baixo são simples de se fazer, mas pre-
cisa ter muita força de vontade para começar. As 
dicas são simples e podem ser agregadas facil-
mente em seu cotidiano, confira:
Confira algumas dicas de hábitos que podem te 
deixar rico mesmo com salário baixo:
- 1. Para de pensar que não sobra nada do sa-
lário no final do mês depois de pagar as contas. 
Comece a ver que alguns gastos podem ser cor-
tados e menos corriqueiros quanto são e mesmo 
que poupe pouco por mês é necessário pensar na 
aposentadoria.
- 2. Estudos comprovam que as pessoas que fo-
cam em metas tem uma motivação maior para 
guardar dinheiro. Pense em fazer uma viagem, 
ou algo do tipo e poupe, mesmo que for pouco. 
O legal é fazer um plano de cinco anos para con-
quistar o seu objetivo.
- 3. Tenha regras financeiras especificas para 
você. Veja onde pode economizar ou como pode 
ga-nhar um dinheiro a mais do que ganha com o 
salário, como por exemplo, fazendo um número 
“x” de horas extras toda semana.
- 4. Viva como um uma pessoa com pou-

co di-nheiro mesmo depois de econo- 
mizar muito. O livro “The Millionair Next Door: 
The Surprising Secrets of America’s Wealthy” 
apontou que grande parte dos ricos construiu 
sua fortuna trabalhando muito, poupando pouco 
e vivendo com menos do que ganha.
- 5. Comece a pensar na sua aposentadoria ag-
ora. O ideal é fazer isso com idade entre 20 e 
30 anos, fazendo disso uma prioridade. Quanto 
mais tarde começa a poupar para se aposentar, 
maior o valor que deverá ser aplicado para ter 
uma vida boa quando estiver com mais idade.
- 6. Tenha o papel como seu aliado e aprenda o 
quanto ganha e o quanto gasta. Lembre-se que é 
preciso ter controle dos gastos para não perder 
dinheiro.
- 7. Não fique devendo e não se enfiei em dívi-
das de cartão de crédito, cheques ou crédito ro-
tativo. Você precisa estar no azul para conseguir 
poupar.
- 8. Existem duas maneiras de conseguir ficar 
rico um dia: Poupar mais ou ganhar mais din-
heiro. Gastar menos ajuda muito, mas se conse-
guir aumentar seus rendimentos poderá poupar 
mais e ter uma vida mais confortável a médio e 
longo prazo. Tente trabalhos freelancer, que não 
são em tempo integral. Assim conseguirá mais 
dinheiro sem comprometer o seu tempo total 
de descanso. Hábitos que podem te deixar rico 
mesmo com salário baixo são mais uma questão 
de treino do que de qualquer outra coisa. Pense 
que muitas pessoas vivem com um salário menor 
que o seu, e que você pode sim ter uma vida com 
esse valor menor de saldo. Isso te ajudará a ter 
um dinheiro a mais sobrando no final do mês.
Tenha o papel e a caneta como seu aliado e anote 
absolutamente tudo o que gastar, para somente 
assim, ver onde pode poupar. Seguindo essas 
dicas vai se dar bem em pouco tempo de eco-
nomia. Além disso, estude aplicações que renda 
mais que a poupança e que possa te render mui-
tos bons frutos.

Fonte: http://www.mundodastribos.com/

Para ganhar muito dinheiro basta poupar, tentar aumentar a sua renda e focar em um 
objetivo que te impulsione a guardar uma renda mensal

Comece 2015 renovado comendo alimentos que tra-
zem sorte na virada do ano. De acordo com muitas 
culturas, essas comidas trazem saúde, felicidade e 
boas vibrações. 

Verduras
Comer qualquer tipo verdura, como repolho e couve, faz 
com que você mantenha o dinheiro dentro da carteira. 
É aconselhável ingerir mais de um tipo de uma vez só. 

Sementes de romã
Tente comer algumas sementes de romã. A fru-
ta é um símbolo de abundância e algumas cul-
turas dizem que ajuda quem quer ter um filho. 

Macarrão
Em muitas culturas asiáticas o macarrão sim-
boliza uma longa vida. É importante não cor-
tá-los em tamanhos menores. Você deve ten-
tar ingerir os fios inteiros e, assim, terá sorte. 

Uvas
Na Espanha, as pessoas têm costume de com-
er 12 uvas à meia-noite, uma para cada batida 
do relógio. O objetivo é comê-las antes do iní-
cio do novo ano. Alguns acreditam que a doçura 
de cada uva prevê como cada mês será. Por exem 
plo, se a terceira uva é amarga, março pode ser um 
mês difícil. A tradição começou em 1909, quan-
do houve uma grande produção da fruta no país. 

Peixe
Muitas culturas acreditam que os peixes trazem boas 
vibrações. Os japoneses acreditam que eles são um 
símbolo de fertilidade por conta de sua capacidade 
de produzir toneladas de ovos. Os suecos também 
comemoram a virada do ano com uma abundância 
de frutos do mar, incluindo pratos em conserva. 

Grãos
Grãos, como por exemplo a  lentilha, se asse-
melham a moedas. Em muitos países as pessoas 
os comem para ganhar dinheiro e ter um prós-
pero Ano-Novo. Alguns dizem que também dá 
sorte comer uma ervilha para cada dia do ano. 

Carne de porco
Muitas culturas dizem para colocar o porco no cen-
tro da festas porque eles simbolizam o progresso. O 
tamanho de um porco inteiro também representa a 
abundância. Fonte:culinaria.terra.com.br

►FINANÇAS►SUPERSTIÇÕES

Veja 7 superstições 
de Ano Novo
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Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC - (próximo ao Camelão de Campinas)

A moda Verão 2015
está aqui! Confira!!! dos tamanhos

pp ao plus size

Nada melhor do que estar bem 
vestida para o reveillon 2015

A virada do ano é o tempo em que festejamos 
aquele ano que está chegando. Nada melhor 
do que estar bem vestida neste momento glo-
rioso. Um bonito vestido é aquela peça-chave 
que vai fazer o seu lookficar perfeito para o 
ano novo 2015. Confira, abaixo, uma seleção 
de fotos e diversas dicas para você que pre-
cisa de um vestido para o reveillon 2015.
Confira a seguir algumas dicas para escolher 
e usar vestidos neste réveillon 2015:
•Brilho e Ouro: você pode abusar do brilho e 
do ouro, dignos desta ocasião especial.
•Conforto: você vai ficar horas com aquela 
roupa, comendo, conversando com os ami-
gos, vendo fogos, enfim, escolha uma peça 
confortável que, sobretudo, você se sinta 
bem.
•Código de Vestimenta: se você vai para al-
guma festa de réveillon específica, confira no 

convite se há alguma especificação do traje a 
ser usado.
•Biquíni: você pode usar um biquíni por 
baixo do vestido, principalmente se onde 
você vai passar o ano novo tenha praia ou pi-
scina.
•Acessórios: capriche nos acessórios. Eles 
fazem a diferença.
•Renda: a renda sempre dá aquele toque 
romântico ao seu look.
•Rasteirinhas: sempre combinam com ves-
tidos e são perfeitas para passar a virada do 
ano.
•Gordinhas: se você é gordinha, não há mo-
tivo para fugir do branco. Basta saber esco-
lher o vestido certo para o seu tipo de corpo, 
aliado a um bonito cinto, e pronto! 

Fonte: modelosdevestidos.biz

Não é de hoje que as pessoas valorizam a 
tradição de comer pernil na virada de ano. Acre-
dita-se que o consumo desse alimento no revei- 
llon atrai prosperidade e energia positiva para o 
ano que está começando,  visto que esse animal, 
por sua vez, tem o costume de fuçar na comida, 
sempre usando o fucinho para empurrar para fren-
te. Os antigos acreditam que esse comportamento 
traz sorte e progresso na vida de quem come.
Confira a seguir o passo a passo de uma deliciosa 
receita de pernil para o reveillon:

Ingredientes
- 1 pernil de 4 kg
- 2 cebolas grandes e suco de três limões
- 200 ml de suco de laranja
- 1 abacaxi sem casca
- 2 unidades de alho poró
- 1 litro de vinho branco seco
- 10 cravos e 5 ramos de alecrim
- 3 colheres de sopa de mel
- 100 ml de vinho branco
- 1 maço de salvia e 5 pimentas dedo de moça
- 100 gramas de açúcar mascavo
Sal e pimenta a gosto. O segredo está no tempero.
 
Modo de preparo
1. Coloque o pernil em um recipiente grande e 
tempere-o com todos os ingredientes. Em segui-
da, cubra com uma tampa e deixe marinar por 12 
horas. É importante colocar a carne na geladeira. 
Essa primeira etapa do preparo é muito importante 
para que o tempero penetre no pernil.
2. Coloque o pernil em uma assadeira e leve-o para 
assar. Deixe a carne no forno por 5 horas.
3. A decoração do pernil pode ser feita com cravos 
e fatias de abacaxi. Prepare ainda uma calda com 
vinho e mel para regar a carne.

►MODA ►TRADIÇÃO

Comer Pernil 
traz sorte
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JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

www.jkcadeiras.com.br I jkcadeiras@hotmail.com
Rua Gen. Eurico Gaspar Dutra, 1200 - Estreito

Florianópolis - SC - (48) 3028-2333 / 3028-6222

Rua Luiz fagundes, 269 - Praia Comprida
São José - SC - (48) 3257-0860 / 3035-3045

Drone entregador de pizza entra na 
mira de Anac e FAB

Distante até agora, a ideia de receber na 
janela de casa a entrega de pizzas trazidas 
por drones começa a se materializar para 
o brasileiro. Uma pizzaria de Santo André 
(SP) testou levar o prato até a casa de um 
cliente com um veículo aéreo não tripulado 
(vant). Como a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) e a Força Aérea Brasileira 
(FAB) têm de autorizar sobrevoos como 
esse, o que não foi sequer solicitado, o caso 
será investigado.
O teste de delivery ocorreu em outubro, 
mas a Vero Verde só liberou imagens do 
drone-motoboy na quinta-feira (11). Inspi-
rado por experiências internacionais, como 
a da Amazon, que prepara um sistema de 
entrega de produtos feito por drones para 

derrubar o prazo de espera 
para 30 minutos e da pizzaria 
Domino’s, o teste brasileiro 
foi conduzido por um quad-
cóptero (quatro hélices) capaz 
de percorrer um raio de 1,5 
quilômetros a 40 km/h.
Além de chamar a atenção de 
quem viu o aparelho viajando 
pelos céus de Santo André, o 
teste com o drone gerou pia-
das enciumadas entre os mo-
toboys que trabalham na piz-
zaria. “Falaram que o drone 
não leva refrigerante”, ri. Não 
levou também maquininhas de 

cartão de crédito ou moedas para o troco. 
Não é somente com refrigerantes e formas 
de pagamento que os donos da pizzaria de-
vem se preocupar. Anac e FAB prometem 
averiguar o caso e encaminhá-lo às auto-
ridades competentes ou abrir investigação 
para punir a pizzaria em caso de irregulari-
dade.
A pizzaria Vero Verde, porém, não está soz-
inha nesse impasse diante de uma legisla-
ção ora restritiva ora por fazer. A empresa 
que a inspirou, a Amazon, começa a pro-
curar outros países para testar seus drones, 
porque os EUA ainda não possuem lei que 
permita o voo dessas máquinas pelos céus. 
O Brasil é forte candidato a não estar entre 
os possíveis destinos.

ACONTECEU
A 1ª Opção Investimentos recebeu 

o Troféu destaque SC 2014
A 1ª Opção Inves-
timentos, recebeu 
o Troféu destaque 
SC 2014, por ter se 
desatacado como 
representante auto-
rizado  do Consórcio 
Nacional  VW, sendo 
uma referência       no 
estado, em vendas e 
pela qualidade dos 
serviços prestados.

Você já cumpriu a lista de metas 
que tinha planejado para 2014?
Ainda dá tempo de terminar o 
ano com aquela maravilhosa 
sensação de dever cumprido! 
Conte com o Consórcio Primeira 
Opção para comprar o seu carro 
novinho! 

Na foto os diretores da Consórcio Primeira Opção 
entregando mais um prêmio para Fernando Madruga, 
pelo objetivo alcançado no meio do mês...

O evento aconteceu, no dia 18 de Dezembro, na Alesc.
Parabéns a toda equipe da 1ª Opção Investimentos por mais essa conquista!

Na foto Luciano Madruga diretor da 1ª Opção Investimentos recebendo o Troféu.
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Dr.Carlos  Manoel  B.  Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SC
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