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ATÉ  QUANDO  SÃO JOSÉ?

PT

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

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

Até quando a prefeita e seu vice vão continuar a prometer soluções 
para enchentes e alagamentos em vários bairros e depois de passados 
4 anos nada �zeram?

   Pág. 3
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Exposição ‘A história do 
futebol’ reúne relíquias 
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Entenda a importância 
da Vitamina D             
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Campanha de Multivacinação 
começou em São José

São José supera IDEB 
de 23 capitais 
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Chaga da Salvação

Meu Senhor!
Amado de minha alma,
Que confortais quando o vazio,
Toma conta de si mesma!
Sabeis que minha voz,
Está a gritar por teu nome e,
Assim, sou alguém que,
Repousa em tua paz.
Ó desejoso Senhor!
Não me desampares,
Nem quando eu estiver fechado,
O meu coração, diante de teus olhos.
Contudo, ainda tenho pensado,
Em como poderei andar contigo,
Nas planícies de tuas leis,
E banhar minha fronte,
Nas águas do Rio Jordão.
Essas águas que saem de teu peito,
Aberto pela lança do soldado,
E que se tornou a chaga da salvação. 
Como sois tão eterno!
E em teu mistério,
Sei que para mim,
Há um lugar, no qual,
Ei de contemplar a tua divina face. 

Autor: Ricardo Oliveira

O projeto Sanistarista Júnior 
na escola do Meio Ambiente

A Escola Municipal do 
Meio Ambiente e o Cen-
tro Educacional Municipal 
Santa Terezinha de São 
José têm firmado impor-
tantes parcerias. Dessa for-
ma, novas possibilidades de 
aprendizagem e conheci-
mento surgiram com o Pro-
jeto Sanitarista Junior de-
senvolvido pela CIDASC 
(Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrí-
cola de Santa Catarina), 
um dos vencedores do 23º 
Prêmio Expressão de Eco-
logia/2016, na categoria 
Agropecuária.
O Projeto objetiva promo-
ver a mudança de atitudes 
e comportamento das pes-
soas frente aos problemas 
sanitários. Apresenta aos 
estudantes a importância 
do cuidado com a natureza 
e de conhecer melhor o 
trabalho no meio rural, sua 
responsabilidade na saúde 
animal, vegetal, ambiental 
e na produção de alimen-
tos seguros, estimulando-
os a cooperarem, como 
cidadãos, no desenvolvi-

mento sustentável.
Nessa perspectiva, a so-
cialização do projeto está 
acontecendo com os alunos 
do 5º ano do CEM Santa 
Terezinha, com palestras 
realizadas no auditório da 
Escola do Meio Ambiente, 
proferidas por profissio-
nais responsáveis pela sua 
difusão. Em um primeiro 
momento conheceram a 
equipe da CIDASC e um 
pouco das atribuições da 
Companhia. No segundo 
encontro, o palestrante 
Cleverson Fiamoncini Cor-
deiro falou sobre o controle 
da raiva e a importân-
cia dos morcegos para o 

equilíbrio da natureza. A 
curiosidade foi aguçada 
e os alunos aproveitaram 
para perguntar sobre os 
animais domésticos e sua 
relevância na vida das pes-
soas. Já no encontro do dia 
14 de setembro, o Médico 
Veterinário Marcelo Luiz 
da Silva Serpa desenvolveu 
o tema “Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal”.
A professora Gláucia 
Clasen ressaltou que os 
projetos são bem vindos, 
pois ampliam e enrique-
cem o repertório além do 
espaço escolar. Para ela, a 
qualidade do futuro dessa 
geração passa pela consci-

entização ambiental, prin-
cipalmente no que envolve 
a produção e o consumo 
de alimentos no Estado de 
Santa Catarina, tema con-
templado no seu planeja-
mento.
A Diretora Cinthya Regina 
Persike pontou a importân-
cia do cuidado com a saúde 
animal e vegetal, direta-
mente ligadas à saúde e 
qualidade de vida dos seres 
humanos, assuntos abor-
dados nos encontros que 
acontecem até dezembro. 
“As palestras despertaram 
muitas curiosidades, inclu-
sive o conhecimento de out-
ras profissões, como as dos 
palestrantes, tão importante 
para motivar nossos alunos 
a pensar no que desejam 
para o futuro”, destacou.
Vale ressaltar que a Escola 
do Meio Ambiente também 
recebeu em 2015, com o 
Projeto Verdeperto, o tro-
féu Onda Verde do Prêmio 
Expressão de Ecologia, que 
acompanha e incentiva a 
conscientização ambiental, 
tão almejada na atualidade.
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Campanha de Multivacinação 
começou em São José

As unidades de saúde do 
município estarão aten-
dendo para a atualização do 
cartão de vacinação
A Campanha Nacional de 
Multivacinação para Atu-
alização de Caderneta de 
Vacinação será realizada 
de 19 a 30 de setembro em 
todo o país. Em São José, 
todas as unidades de saúde 
do Município estarão mobi-
lizadas para atender a popu-
lação. O objetivo é atualizar 
o esquema vacinal de crian-
ças menores de cinco anos 
de idade, de crianças de 
nove anos e adolescentes 
de 10 anos a menores de 15 
anos (14 anos 11 meses e 29 
dias).
A orientação da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São José é que os pais ou 
responsáveis de crianças e  
adolescentes das faixas 
etárias indicadas na cam-
panha procurem os postos 
de saúde se tiver deixado 
de aplicar alguma dose das 
vacinas ou se tiver alguma 
dúvida. É muito importante, 
levar junto a carteira de 

avaliação para que o profis-
sional da saúde possa ava-
liar se há doses que ainda 
necessitam ser aplicadas.
Durante a campanha serão 
atualizadas 14 vacinas nos 
públicos alvo. No lança-
mento da mobilização, o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, destacou que neste 
ano também foram incluí-
dos os adolescentes porque 
este grupo é um dos apre-
senta uma maior resistência 
a se vacinar. “Além disso, 
muitos pais acreditam que 
não há necessidade de imu-
nizar os filhos nesta faixa 
etária”, assinalou o minis-

tro. Como a vacinação será 
seletiva para a população 
alvo, não há meta a ser alca-
nçada, apenas avaliação do 
número de doses aplicadas 
no período.
Dentro desta estratégia, o 
Dia D de Mobilização Na-
cional será realizado em 
24 de setembro. Em São 
José, neste dia, a vacina-
ção será realizada nos 19 
Centros de Saúde, na UBS 
Potecas e UBS Santo Sa-
raiva e nos seguintes pos-
tos volantes: Vila Formosa; 
Horto Florestal e Escola 
Califórnia, das 8h às 17h. 
Vacinas que serão ofereci-

das durante a Campanha 
de Multivacinação
Dupla adulto - Difteria e 
tétano
DTP -  
Difteria, tétano e coque-
luche
Febre amarela
Hepatite A
HPV - Papilomavírus Hu-
mano
Meningocócica C - Doen-
ça sistêmica causada pela 
Neisseria meningitidis do 
soro grupo C
Pentavalente - Difteria, té-
tano, coqueluche, hepatite 
B, meningite e outras in-
fecções.
Pneumo 10 - Meningites, 
pneumonias e otites causa-
das por 10 sorotipos de 
pneumococos
Rotavirus - Diarreia por 
Rotavírus
Varicela
VIP - Poliomielite
VOP - Poliomielite
Tríplice viral - Sarampo, 
caxumba, rubéola
Tetra viral - Sarampo, cax-
umba, rubéola e varicela  
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A primavera é uma das quatro 
estações do ano. Ela ocorre após 
o inverno e antes do verão. No 
hemisfério sul, onde está loca-
lizado o Brasil, a primavera tem 
início em 22 de setembro e termi-
na no dia 21 de dezembro (datas 
relativas ao ano de 2016).
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USJ cancela e 
acadêmicos realizam  

o debate na praça

Em compromisso ofi-
cial, a Brasília, com o 
Ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, Adeliana 
busca recursos para a 
saúde.
“ Falei do desafio de 
melhorar a rede munici-
pal, que ficou sem abrir 
novas unidades por dez 
anos, e do nosso tra-
balho para recuperar 
isso. A Policlínica de 
Forquilhinha vai ser a 

Adeliana busca mais 
verbas para a Saúde 

em São José

sétima unidade de Saúde 
que vamos entregar e o 
ministro prometeu uma 
importante parceria”. 
Enfatizou Adeliana.
Junto com a Secretária de 
Saúde, Sinara Simioni, 
apresentou a ele a obra 
e os serviços que serão 
oferecidos, como clínica 
da mulher e da criança. 
O ministro e os técnicos 
pediram um plano ope-
rativo e disseram que 

estão dispostos a custear 
até 50% das despesas 
mensais da Policlínica. 
Uma ótima notícia, que 
vai ter desdobramento já 
nos próximos meses.
Trataram, também, de 
outros assuntos de inter-
esse de São José como o 
credenciamento do Cen-
tro de Atenção Psicos-
social e de repasses de 
recursos pendentes para 
o município.

A Universidade de  São 
José, cancelou o debate 
dos candidatos a Prefeito, 
em cima da hora, segun-
do a universidade,  “de-
vido a grande demanda 
de alunos/professores”. 
Instituição de construção 
de conhecimento, de 
onde saíram movimentos 

como o Renascimento e 
o Iluminismo, não pode 
se furtar em estimular 
o debate entre os preten 
dentes a gestão munici-
pal. Porém a comuni-
dade acadêmica fez seu 
papel em trazer para o 
local público o debate a-
berto para os candidatos 

que apareceram. O fato 
é que os acadêmicos e 
acadêmicas do USJ tem 
posicionamento e sem 
medo de errar fizeram o 
debate, na praça do ko-
brasol chamando para 
próximo do povo os as-
pirantes a prefeitura de 
São José. 

Foto do debate na praça Raulino Koerich
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PSOL realiza  
“Carreteiro da Vitória”

No último domingo (18), 
o candidato Rafael Melo 
do PSOL realizou o “Car-
reteiro da Vitória”, com o 
objetivo de alavancar sua 
candidatura à Prefeitura 
de São José. O encontro, 
aconteceu  em Barreiros e 
reuniu cerca de 100 apoia-
dores, familiares e candi-
datos de outros os bairros.

Fernando Anselmo  
apresenta projetoReunião com o Ministro da Saúde
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Conheça o projeto ‘Se Liga 
São José’: Programa de 
segurança que permitirá 
o contato direto da comu-
nidade com à Polícia, por 
meio de aparelho celular. 
Desta forma, teremos mais 
agilidade nos atendimentos, 
maior presença da Polícia 
nos bairros, informação em 
tempo real, auxílio com-
partilhado dos moradores 
e vizinhos do bairro, além 
da aproximação da Polícia 
com a sociedade.
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Caminhada de  
Adeliana em Barreiros  
reuniu uma multidão

Foto do debate na praça Raulino Koerich

Uma multidão levando as 
bandeiras da Coligação
“São José em Boas Mãos” 
(PSD, PSB, PV, PR, PT 
do B, PROS,PSC, PHS e 
PEN), no sábado(17), em 
Barreiros.

Os participantes, todos 
muito animados percor-
reram as principais ave-
nidas de Barreiros apre-
sentando as propostas da 
candidata Adeliana e do 
vice Neri do Amaral.

Caminhada de José Natal  
reuniu mais de 2 mil  
pessoas em Areais

O candidato José Natal 
Pereira (PMDB) realizou 
no último sábado (17) 
mais uma caminhada do 
15, que percorreu as prin-
cipais ruas do bairro Are-
ias e Região.
 Quando a caminhada se 

aproximava, as pessoas 
saiam das residências e 
aproveitavam a oportuni-
dade para cumprimentar 
o candidato.“Não con-
sigo achar adjetivo para 
descrever minha satisfa-
ção e meu agradecimento 

para as mais de 2 mil pes-
soas que acompanharam 
a caminhada do 15. Nós 
estaremos na rua sem-
pre, nosso intuito é justa-
mente estar presente em 
todos os cantos de São 
José “, enfatizou Natal.
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com a seriedade e a com-
petência de toda a minha 
equipe continuar a fazer 
essa cidade cada vez 
melhor!”enfatizou  Ade-
liana
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CHOPP EM DOBRO
BATATA COM CHEDDAR

12,90
CADA

Rua Delamar José da Silva, 236
Kobrasol - São José - SC

3034-197948 

Aberto das
11h às 23h30

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

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48
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JOÃO LUIZ

45555
vereador

O candidato a prefeito Mário 
Marcondes expôs Plano de 

Gestão na Aemflo/CDL
Candidato de oposição em 
São José, Mário Marcondes 
expôs seu plano de gestão 
para transformar a cidade na 
manhã desta segunda-feira 
na sede da Aemflo/CDL. A 
diretoria da entidade com-
pareceu em peso para ouvir 
e também questionar o can-
didato. Foram duas horas de 
debate, onde praticamente 
todas as questões fundamen-
tais para a cidade foram dis-
cutidas.
O candidato falou muito 
sobre gestão. A prefeitura, 
hoje, não se comunica e 
também não atende de forma 
adequada os empresários, os 
que já existem na cidade e 
os que querem vir para São 
José, que está no Centro da 
Região Metropolitana.
Mário Marcondes respondeu 
sobre a questão, polêmica, 
da Zona Azul, e afirmou que 
é preciso implantar o siste-
ma na cidade, mas de forma 
estudada e técnica. Não da 
forma como queriam fazer. 
Os comerciantes de rua de-
fendem que a Zona Azul seja 

implantada, para que haja o 
rodízio nas vagas de estacio-
namento hoje existentes.
A questão das vagas nas 
creches também entrou no 
debate. Marcondes reiterou 
que vai criar o programa 
Fila Única, para acabar com 
o jeitinho, o cumpadrio. O 
candidato também assumiu 
o compromisso de trazer 
a iniciativa privada e revi-

talizar as parcerias com as 
entidades filantrópicas para 
resolver o problema.
PERDAS ECONÔMICAS 
Durante suas manifesta-
ções, os diretores da Aemflo 
demonstraram estar muito 
preocupados com o fato de 
São José estar perdendo em-
presas e não atraindo novas. 
Em linhas gerais, o senti-
mento empresarial é que o 

município perdeu o timing 
para se desenvolver. Esse é 
um dos principais desafios 
da administração pública 
que assumir em janeiro de 
2017.
Mário Marcondes explicou 
que o eixo central de sua 
administração será gestão 
e transparência. Sabendo 
economizar e aplicar os re-
cursos existentes, o poder 

público vai inverter a curva 
e a cidade voltará a crescer.
“Temos que cortar na 
própria carne,” projetou o 
candidato.
EDUCAÇÃO
A questão da Universidade 
de São José, que é pública, 
também entrou na pauta do 
debate. Mário Marcondes 
assegurou que, se for pre-
feito, vai tornar a instituição 
autossuficiente.
DESENVOLVIMENTO 
O candidato também ga-
rantiu que vai implantar a 

Praça do Empreendedor, um 
espaço onde os empresários 
poderão abrir empresas re-
solvendo as questões buro-
cráticas no mesmo local e 
com muita agilidade, a ex-
emplo do que já acontece em 
Blumenau. Trata-se de uma 
reivindicação antiga do setor 
empresarial.
Mário Marcondes também 
insistiu na necessidade de 
nomear um secretariado téc-
nico e que esse será o perfil 
de sua gestão.
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Battisti fala do primeiro debate e do 
ataque da atual prefeita

O candidato a prefeito 
de São José pelo PT, An-
tônio Luiz Battisti, já foi 
vereador por três mandatos, 
fala sobre o primeiro de-
bate entre candidatos e dos 
ataques sofridos. O debate 
foi realizado pelo Jornal 
Forquilhinhas em parceria 
com a Univali, no dia 15 de 
setembro, às 19h30 e houve 
repercussão negativa pela 
ausência da atual prefeita 
de São José, Adeliana.
A prefeita também ingres-
sou representação junto ao 
TRE para impedir contra a 
propaganda de Battisti que 
denuncia o estado lastimá-
vel do teatro Adolpho Mel-
lo. “Adeliana questionou 
se o espaço reservado à di-
vulgação do nome da nossa 
vice, Dona Ivone, ocupava 
realmente 30% do mate-
rial. A nossa vice sempre 
esteve e sempre estará em 
destaca em todos os nossos 
materiais de campanha. Ela 
alegou ainda que mentimos 
sobre o abandono das obras 
do teatro Adolpho Mello ou 
de que teria abandonado os 

anteprojetos de revitaliza-
ção do Centro Histórico. 
Sim, engavetou as propos-
tas classificadas em um 
concurso realizado pela 
prefeitura em 2014. Nada 
foi tocado”, conta Battisti.
A situação de abandono 
do Teatro é visível e serve 
como uma das provas. Foi 
fechado desde o início da 
gestão da prefeita e do seu 
vice, Natal, quando Mário 
Marcondes era seu Secre-
tário de Administração. O 
juiz eleitoral Rafael Fleck 

Arnt, rejeitou a tentativa de 
censura sobre a campanha 
petista, já que a fonte de 
informação foi o próprio 
site da Prefeitura e os fatos 
que estão em frente à Praça 
do Centro Histórico de São 
José para quem quiser ver.
Battisti reafirma seu posi-
cionamento, “não faz sen-
do fechar o terceiro teatro 
mais antigo do Brasil por 4 
anos. Sim, pois vai termi-
nar sua gestão e deixará as 
portas fechadas do Teatro  
Adolpho Mello. Quem não 

restaurou em três anos e 9 
meses, não o fará em 3 me-
ses do fim da sua gestão”.
Pergunta - Você ficou sa-
tisfeito com a tua partici-
pação?
Battisti -  Fiquei satisfeito, 
sim. Considero, com toda 
a humildade, que consegui 
falar um pouco (até porque 
não dá prá falar de tudo no 
espaço de 1 minuto e trinta 
segundos) das nossas pro-
postas mais significativas e 
abrir o debate com os pre-
sentes.  Tem coisas impor-
tantes que ficaram de fora, e 
por isso vamos intensificar 
nossa campanha para escla-
recer nossos compromissos 
com as aspirações popu-
lares. Mas o que debate 
mostrou é que nós - eu e 
Dona Ivone – fiz questão de 
frisar o papel dela em nossa 
campanha durante o debate 
- temos lado e que não é o 
lado daqueles que até hoje 
se acharam os donos da ci-
dade e usaram a prefeitura 
como um consórcio entre 
amigos. Deixamos claro 
que somos contra o tarifaço 

na taxa do lixo e isso não 
é demagogia de candidato 
pois já enfrentamos e der-
rotamos, junto com os jo-
sefenses, o tarifaço do Fer-
nando Elias. Esclarecemos 
que temos lado no que diz 
respeito aos serviços públi-
cos essenciais à população. 
Não bastasse a minha atu-
ação como vereador nesse 
sentido, tenho ainda como 
companheira de chapa, a 
Dona Ivone, incansável lu-
tadora pela saúde pública 
em nosso município. 
Pergunta - E o que você nos 
diz da plateia ter gritado o 
FORA TEMER?
Battisti - Esse é um grito 
que está por toda a parte. Só 
não vê quem não quer que 
a grande maioria do povo 
brasileiro não aceita a usur-
pação que Michel Temer 
e uma turma de congres-
sistas fizeram da soberania 
popular do voto. Não dá 
pra aceitar o golpe, ainda 
mais se ele vem acompan-
hado do anúncio de priva-
tizações, corte de gastos 
sociais e retirada de direi-

tos trabalhistas e previden-
ciários. Eu me senti muito 
a vontade com os gritos de 
Fora, Temer da plateia. Eu 
sou um candidato pelo Fora 
Temer e contra a política 
de regressão social desse 
presidente ilegitimo. Quem 
não gostou de ouvir o que a 
plateia pensa de Temer foi 
o candidato Marcondes, do 
PSDB, e o Natal, que é do 
PMDB de Temer. Aliás, o 
Natal tem como apoiador 
o Dário Berger, que votou 
como Senador a cassação 
da Dilma e botou o Temer 
na presidência. A Adeliana 
também é do PSD, que está 
nesse time do Temer. É por 
isso que tenho dito por aí: 
mas como é que esses três 
candidatos propõem uma 
cidade de São José melhor 
para seus moradores se 
apoiam a política de Temer 
de atacar os direitos, au-
mentando o desemprego, 
reduzindo os serviços pú-
blicos e os salários? Temos 
que pensar em derrotar aqui 
em São José os candidatos 
de Temer.  
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DESTAQUES DE VENDAS

Câmara Municipal de São 
José aprova obrigatoriedade 

de bicicletário em prédios 
públicos

Com 10 votos favoráveis, 
a Câmara Municipal de 
São José aprovou dois 
projetos de lei na Sessão 
Ordinária realizada na 
quarta-feira (14), ambos 
em primeira discussão. 
O primeiro deles, é o PL 
nº 12/2013, que torna o-
brigatória a instalação de 
bicicletários nos prédios 
públicos do município. O 
artigo 1º ainda especifica 
em quais locais devem 
constar os equipamentos: 
“prédios públicos da mu-
nicipalidade, incluindo 

os locados que abrigam 
órgãos da estrutura ad-
ministrativa, nos prédios 
onde estão instaladas as 
instituições de ensino da 
rede municipal, estadual 
e privada, bem como 
nos prédios privados de 
grande circulação, su-
permercados, centros co-
merciais, shoppings cen-
ters, agências bancárias, 
igrejas e locais de cultos 
religiosos, hospitais, in-
dustriais, instalações es-
portivas e logradouro pú-
blico”.

Autor do projeto, o 
vereador Clonny Capis-
trano (PMDB) salientou 
mudança no texto inicial 
(através de substitutivo 

global) após acatar su-
gestões de técnicos da 
Se-cretaria Secretaria de 
Serviços Públicos – Susp.

Dia da Capoeira e do Mestre e  
Mestra da Capoeira

Ainda na Sessão Or-
dinária, os vereadores 
aprovaram, em primei-
ra discussão, o PL nº 
097/2016 que instituiu a 
data de 24 de setembro 
como Dia da Capoeira 
e do Mestre e Mestra da 
Capoeira.
Adotada na rede básica de 
ensino de São José desde 
1998, a prática começou 
com a professora Rosa 
Costa. De acordo com 
o vereador Adriano de 

Brito (PSDB), autor do 
projeto, a data escolhida é 
a mesma da sua condeco-
ração como Mestra em 
Capoeira, a primeira no 
estado, a ser celebrada no 
próximo dia 24 de setem-
bro.
Os projetos ainda pre-
cisam ser aprovados em 
segunda discussão para 
posterior sanção da pre-
feita municipal e assim 
tornar-se lei em São José.
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“O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” Martin Luther King 9SÃO JOSÉ

São José supera IDEB de 23 
capitais brasileiras

O Município também con-
quistou a maior nota entre 
as grandes cidades da região 
metropolitana
De números preocupantes, 
o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(IDEB) de São José deu um 
salto e ultrapassou o resul-
tado de 23 capitais brasilei-
ras. Os números foram di-
vulgados recentemente pelo 
Ministério da Educação e 
mostram a evolução da rede 
municipal de ensino em três 
anos e meio. Nos anos ini-
ciais, de 1º ao 5º ano, São 
José ficou com média 6,2, 
alcançando a meta projeta-
da pelo MEC para 2021. Já 
nos anos finais, do 6º ao 9º 
ano, o Município ficou com 
média 5,1.
Em São José, o exame foi 
aplicado para as crianças do 
5º ano para avaliar os anos 
inicias e aos alunos do 9º 
ano para avaliar os anos fi-
nais do ensino fundamental 
da rede municipal de en-
sino. Formulado para medir 
a qualidade do aprendizado 
nacional e estabelecer me-
tas para a melhoria do ensi-
no, o IDEB é calculado pela 
taxa de rendimento escolar, 
aprovação, além das médias 
de desempenho nas provas 
de português e matemática. 
Atualmente, a rede munici-
pal de ensino de São José 
é formada por 23 Centros 
Educacionais Municipais, 
sendo duas escolas ambi-
entais, atendendo a um total 
de 11.361 alunos no ensino 
fundamental.
Os resultados divulgados 
pelo Ministério da Educa-

ção mostram que todas as 
unidades de ensino de São 
José conseguiram elevar sua 
nota. A média final alcan-
çada pelo município, tanto 
nos anos iniciais, como nos 
anos finais, é maior do que a 
nota registrada em 23 capi-
tais brasileiras. Se compara-
do a capitais, São José (6,2 
e 5,1) ficaria atrás somente 
de Curitiba (6,3 e 5,3), Pal-
mas (6,2 e 5,6) e Teresina 
(6,1 e 5,2). Entre as maiores 
cidades da Grande Flori-
anópolis, São José também 
fica à frente de Florianópo-
lis (6,1 e 4,9), Biguaçu (5,7 
e 4,3) e Palhoça (5,3 e 4,1).
Na rede municipal, o CEM 
Ceniro Martins, em Forqui-
lhas, foi um dos que con-
quistou as maiores médias, 
com nota 6,7 nos anos ini-
ciais e 5,2 nos anos finais, 
sendo que nos anos finais a 
nota da unidade havia sido 
2,8 em 2013. O Colégio 
Municipal Maria Luiza de 
Melo, no bairro Kobrasol, 
foi outro destaque com nota 
6,7 nos anos iniciais e 5,1 
nos anos finais, assim como 
o CEM Maria Iracema de 
Andrade, no bairro Ipiran-
ga, que ficou com nota 6,6 

nos anos iniciais e 5,3 nos 
anos finais.
Na avaliação dos anos ini-
ciais, das 21 escolas avali-
adas, 13 ficaram com nota 
acima de 6, sendo que ape-
nas duas não atingiram a 
meta definida pelo MEC de 
5,3. Já entre os anos finais, 
embora São José não tenha 
atingido a meta de 5,4, o re-
sultado é expressivo porque 
em 2013 o município havia 
registrado uma média de 
3,8, uma nota considerada 
muito baixa. Por exemplo, 
a EBM Albertina Krummel 
Maciel passou de nota 3,3 
(2013) para 5,2 (2015), o 
CEM Luar saiu de uma nota 
3,3 para 5,3 e o CEM Vil-
son Kleinubing passou de 
3,9 para 5,2.
A secretária municipal de 
Educação, Daniela da Silva 
Fraga, diz que a melhora 
nos índices já era esperada, 
uma vez que o Município já 
havia tido acesso à prévia 
da proficiência da Prova 
Brasil. “Mas o resultado fi-
nal nos deixou muito feliz-
es, porque mostrou que todo 
o esforço dos últimos anos 
valeu a pena. Estes números 
são fruto de um sério tra-

balho somado ao compro-
misso envolvendo alunos, 
familiares, professores, fun-
cionários e administração 
municipal”, avalia Daniela.
Desde 2013, a elevação dos 
índices do IDEB era uma 
meta para a Educação de 
São José. Para isso, a Secre-
taria Municipal de Educação 
promoveu capacitações e 
formações para os professo-
res da rede e criou program-
as para diminuir a evasão 
escolar, reprovação e a dis-
torção de alunos em séries 
atrasadas, além de criar a 
Prova São José, no início de 
2015, que deu a oportuni-
dade para os estudantes do 
1º ao 9º ano fazerem uma 
prova com todas as áreas de 
conhecimento para analisar 
os problemas existentes e 
ações que podiam melhorar 
o ensino.
Outra iniciativa para melho-
rar o ensino dos anos iniciais 
foi a implantação do sistema 
de ensino que unificou o 
conteúdo e o currículo do 1º 
ao 5º ano em todas as uni-
dades escolares. Para pro-
porcionar mais qualidade no 
ensino da rede municipal, a 
força-tarefa da administra-
ção municipal também con-
tou com reformas e amplia-
ções de centros educacionais 
que estavam degradados, 
além de melhorias, como a 
construção de quadras de es-
porte cobertas.
Em parceria com a Secretar-
ia Municipal de Saúde, foi 
desenvolvido o Programa 
Saúde do Escolar, em que os 
alunos do 1º e 2º ano, que es-
tavam em fase de alfabetiza-

ção, passaram por consultas 
oftalmológicas e, após o 
diagnóstico, ganharam ócu-
los de grau para auxiliar nas 
atividades dentro da sala de 
aula.
Todo este trabalho passou 
ainda por ações de valori-
zação dos educadores. São 
José é hoje um dos poucos 
municípios que remunera 
os professores com 100% 
da hora/atividade. Esta era 
uma reivindicação histórica 
da categoria e que foi im-
plantada entre os anos de 
2013 e 2014. A hora ativi-
dade é fundamental para 
o educador, uma vez que 
destinada à preparação de 
aulas, avaliação do trabalho 
pedagógico, planejamento 
escolar, reuniões pedagógi-
cas, estudo, aperfeiçoamen-
to profissional, colaboração 
com a administração esco-
lar, atendimento aos pais e 
responsáveis pelos alunos, 
além da articulação com a 
comunidade.
A remuneração dos profes-

sores da rede municipal 
cresceu até 77% nos últimos 
três anos e é considerada a 
maior conquista da catego-
ria por equiparar o salário 
dos professores Admitidos 
em Caráter Temporário 
(ACTs) ao salário inicial 
dos educadores efetivos do 
município.
Nesse contexto, outro de-
staque foi a implantação 
da Casa do Educador, onde 
quase 20 mil pessoas pas-
saram por formações so-
mente no ano passado. O 
espaço oferece área de a-
colhimento com Reiki, mas-
soterapia, ginástica laboral, 
informática, biblioteca e 
curso vivencial de Recicla-
gem Reconexão Retorno 
à Fonte (RRRF). Desde a 
inauguração, em abril de 
2014, a Casa do Educador 
funciona das 7h30min às 
19h e é um espaço total-
mente voltado para o pro-
fessor da rede municipal de 
ensino de São José.
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Crediário Próprio

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

Um cheque para você e outro para seu amigo.

Amigo de verdade merece sempre o melhor. 
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TRINCA SOM
AUTO ELÉTRICA E AUTO PEÇAS Av. Vereador Arthur Mariano,  1902

Forquilhinhas - São José - SC - (48) 3257-5424
Av. Vereador Arthur Mariano,  1902

Forquilhinhas - São José - SC - (48) 3257-5424

48

Rua Vereador Arthur Mariano, 1918
Forquilhinhas - São José - SC

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

Brasileiro ajuda a desenvolver jardim que 
andará sozinho pelas ruas

O Hortum Machina tem 3 
metros de altura, pesa 400 
quilos e, sem piloto ou con-
trole remoto, anda devagar 
pelas ruas de Londres. Essa 
megaestrutura, o primeiro 
jardim ambulante comple-
tamente autônomo de que se 
tem notícia, é uma invenção 
do arquiteto brasileiro Dani-
lo Sampaio e do engenheiro 
maltês William Victor Ca-
milleri, com o apoio da es-
cola londrina de arquitetura 
Bartlett.
Hortum Machina, ou jardim 
máquina em tradução livre, 
é um exoesqueleto gigante 
redondo feito de alumínio 
reciclável “recheado” de 
plantas nativas britânicas. 
“Nada mais é do que a 
nossa terra”, explica Sam-
paio, que se inspirou nos 
domos popularizados pelo 
arquiteto futurista ameri-
cano Buckminster Fuller. 
“Nossa intenção é criar uma 
extensão de um parque. As 
plantas saem de uma zona 
limitada e vão para a rua, 
para a calçada - locais onde 
não há área verde”.
As reações químicas das fo-
lhas com o meio exterior, a 

eletro-fisiologia, funcionam 
um pouco como o nosso 
sistema nervoso, explicam 
os dois inventores. Sampaio 
e Camilleri usam eletrodos 
para recolher e analisar es-
sas reações químicas.
“Colocamos as plantas em 
situações diferentes. Um 
dos experimentos foi colo-
car as mesmas plantas em 
um ambiente com muito 
sol e depois num outro com 
pouco sol. Adquirimos da-
dos sobre as reações quími-
cas das folhas e fizemos um 
cruzamento para entender as 
variações”, relata Sampaio.

Em seguida, os pesquisa-
dores conectam as plantas 
a um sistema de informa-
ções: um minicomputador 
chamado Raspberry Pie 
que, ao captar esses dados, 
pode transformá-los em 
movimento.
Desejo das plantas
Hortum Maquina é um robô 
esférico que obedece ao de-
sejo das plantas. Se a maio-
ria delas achar que o sol está 
muito forte, a esfera inteira 
vai descansar na sombra. 
Quando chove, ela gira para 
que todas as folhas sejam 
molhadas. Mas a invenção 

também possui benefícios 
para os humanos.

“O sistema tem uma tecno-
logia para detectar a polu-
ição. Ele consegue deixar a 
esfera parada em um lugar 
por um tempo prolongado 
até que o ar daquela região 
melhore”, afirma Sampaio.
“Esse projeto permite tam-
bém espalhar sementes pela 
cidade, em locais onde as 
árvores nativas foram re-
tiradas”, acrescenta o ar-
quiteto. O desaparecimento 
progressivo das plantas na-
tivas tem um impacto muito 
grande sobre a biodivers-
idade e, consequentemente, 
sobre a saúde humana. 
No entanto, o arquiteto agre-
ga que o Hortum Maquina 

precisará de investimentos 
tecnológicos para que possa 
ser implementado mais am-
plamente nas cidades do fu-
turo - por exemplo, usando 
tecnologias semelhantes às 
que estão sendo testadas em 
carros autônomos.
As plantas também pre-
cisam ser nativas da região 
para sobreviverem sem in-
tervenção humana.
“Quem sabe, com a verba 
necessária, a gente possa 
criar uma comunidade de 
2 mil a 3 mil miniesferas e 
soltá-las pela cidade para 
fazer com que a qualidade 
do ar melhore onde for ne-
cessário”, opina.

Hortum Machina, o primeiro jardim ambulante autônomo do mundo, circula nas ruas de Londres

Composiçao da Hortum Machina inclui pain[eis solares, plantas e um reservatório de água
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chefrodrigorauth@hotmail.com

COLUNA RENATO AMERICANO

AROLDO EMANOEL MOREIRA
Aroldo  Emanoel  Moreira 
Nasceu em Barreiros em 
23/02/1946 hoje com 70 
anos casado com Edite 
Assing  Moreira e seus 
fi-lhos Fernando e Alex e 
seus irmãos  Baga e Bugiu.
Sempre sorrindo nos fala 
do seu Amor pelo Sal-
danha Da Gama seu time 
do coração marcada por 
muitas glórias e conquis-
tas onde jogou e foi treina-
dor por 10  anos.
Foi campeão quatro  vezes  
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lio, Zeca, Manoel, Ailton,  
Fernando, entre outros 
jogadores,  mais o melhor 
camisa 9  que viu jogar foi 
Saro pela sua técnica e ve-
locidade. 
Aroldo sempre de bem 
com a vida, amigo de seus 
amigos, e que acumula 
todo tipo de gentileza, 
autêntico, Sincero  e con-
vive harmoniosamente 
com todos é  um cara brin-
calhão e gozador mas no 
fundo, é gente boa! Sem-
pre fala que o futebol tem 
a mágica de unir as pes-
soas.

uma foi  na Copa Arizona,  
e a outra na  1º Copa RCE 
de Futebol Amador  em 
1988 e jogou no Triunfo 
do seu amigo Huguinho 
Ricci. Recorda que o Sal-
danha tinha um time im-
batível  e foi o melhor 
time do Futebol Amador 
de Santa Catarina. Fez 
grandes amigo no fute-
bol como Ademir, Brito, 
jardim, Britinho Siri, Sapi-
ranga, Edinho, José Almir 
,Tinho Huguinho, Valcé-
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Rua Otto Júlio Malina, 627 - Ipiranga - São José - SC
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Composiçao da Hortum Machina inclui pain[eis solares, plantas e um reservatório de água
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

Não é somente...
E não foi somente baru-
lho, não foi somente pala-
vras de ordem, não foi só 
atrapalhar a sexta-feira de 
aulas, não foi só incomo-
dar aquela parcela da aca-
demia que torce o nariz 
para estas manifestações 
sem fundamento. Pois, 
a nossa movimenta-
ção é por compreender 
que não vivemos para o 
somente”meu umbigo”, 
mas que nos movimenta-
mos por uma coletiva ide-
ia de que somos parte de 
um processo democrático 
e de “liberdade de expres-
sar”. Nossa manifestação 
vem para dizer o que a 
pequena parcela não Ou-
saria dizer. Mas ainda ex-
istem vozes que buscam 
uma explicação plausível 
para a demissão de uma 

professora que ao ir atrás 
de informações sobre um 
referente assunto. Foi 
demitida. A manifesta-
ção, não foi por causa de 
apenas R$ 0,15 centavos, 
mas por que esperávamos 
uma postura diferente de 

um magnífico adminis-
trador, gestor que em sua 
campanha a eleição para 
reitor fez questão de frizar 
que sua “administração” 
seria participativa  e não 
como está nos mostrando 
agora, uma “administra-

ção” ditatorial, autoritária 
e com muitas nuances de 
ironia aos cursos diferen-
tes de sua formação. Este 
exemplar não é magnífic
o.#voltaDaniele#ausjeno
ssa.
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Casa das

Silvy

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

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

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

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Acupuntura
Massoterapia
Cromoterapia
Geoterapia
Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

(48) 9902-0919
eunice.acupuntura@yahoo.com.br

www.energizar.yolasite.com

Edifício Boulevard Naior Vieira
Rua Irmãos Vieira, 221 - Sl. 53

Campinas  - SJ

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 
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                    dicadapersonal@gmail.com

TREINAMENTO EMPRESARIAL

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

Construindo a Sorte  
de cada Dia                                       

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

da Tatical

vereador
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Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

Implantes • Próteses • Clinica Geral • Aparelhos
Forma de Pagamento facilitada. 

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

3246-2960

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

3357-1904(48)

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

Prezados Leitores,
 
Apresento um artigo do Prof. Jair Santos, ex-
traordinário palestrante na área de motivação, ven-
das e liderança, reside em SC e desenvolve trabalhos 
por todo o Brasil.
 É uma grande honra dividir o artigo Construindo a 
Sorte de cada Dia com o JCSC, boa leitura...............

Em vários momentos 
somos tentados a acredi-
tar que algumas pessoas 
nascem com uma dose 
de sorte maior que as 
demais. Se algo tende a 
dar certo, dará mais certo 
para quem nasceu com 
sorte. Esse é um pensa-
mento comum.
Atribuir os acontecimen-
tos da vida aos desejos do 

universo sempre foi uma 
tendência junto aos hu-
manos. Dos homens das 
cavernas aos modernos 
caçadores de pokemons, 
todos, de alguma forma e 
em algum grau, tenderam 
a acreditar em sorte ou 
azar.
Isso justifica muitos acon-
tecimentos e nos livra de 
pensar um pouco mais se-

riamente sobre as coisas.
Bem, eu tenho lá minhas 
crendices, mas minhas 
vivências me levam a 
pender muito mais para o 
lado dos resultados atre-
lados a forma como en-
caramos os acontecimen-
tos. Ao jogarmos com 
os dados da vida, à lei 
das probabilidades sem-
pre vai dar o ar da graça. 

Ganhamos e perdemos. 
Muitas coisas dão certo, 
e nos são favoráveis e ou-
tras não.
Sendo assim, o que pre-
cisamos é continuar jo-
gando os dados, saber a 
hora de entrar e sair do 

jogo. Na vida a gente 
pode ganhar ou pode 
aprender. Isso sim me pa-
rece sorte.
Aprender com o erro e 
poder continuar jogando.  
Azar talvez seja, perder 
e não aprender. Podemos 

ter nossas mandingas, 
bater na madeira 3 vezes 
ou sair por aí com o pe-
zinho do coitado do coe-
lho. Só aconselho evitar 
a ferradura. Pesa demais 
e alguém pode confundir 
como parte de nossa ves-
timenta. O que não pode-
mos é ficar esperando que 
os resultados cheguem, e 
ainda por cima que sejam 
bons por um puro golpe 
de sorte. Também não 
podemos justificar nos-
sos fracassos por força do 
azar.  Jogar bem o jogo, 
entender os resultados e 
continuar jogando. Assim 
a vida funciona melhor! 
Melhore sempre e muito 
sucesso!
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Entenda a importância 
da Vitamina D para a 
saúde das CRIANÇAS                              

Uma alimentação ba-
lanceada, rica em vita-
minas e minerais é fun-
damental para a saúde, 
principalmente das cri-
anças, que necessitam 
desses nutrientes para 
crescer de forma saudá-
vel. E a vitamina D  
exerce um papel impor-
tante no desenvolvimen-
to dos pequenos. Para 
os pais e responsáveis, 
entender os benefícios e 
como obter o nutriente é 
essencial para manter a 
saúde das crianças.
 A vitamina D é essencial 
para o bom funcionamen-
to do organismo das cri-
anças. Ela colabora para 
que o sistema imunológi-
co atue de forma adequa-
da, ajudando na absorção 
do cálcio e fortalecendo 
os ossos e os dentes. 
Também auxilia no de-
senvolvimento físico e na 
saúde cardiovascular.
 Popularmente conhecida 
como a vitamina do Sol, 
ela é a única que pode 
ser produzida pelo or-
ganismo, por meio da ex-
posição solar correta de 
partes do corpo, como os 
braços e as pernas, sem-
pre antes das 10 e após 
as 16 horas - lembrando 
sempre de ajustar esses 

horários, de acordo com 
o horário de Verão, que 
começa em meados de 
outubro nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste 
do Brasil. Além disso, o 
nutriente está presente em 

alguns alimentos, princi-
palmente peixes e frutos 
do mar.
 A ausência de vitamina D 
no organismo das crian-
ças, no entanto, pode pro-
vocar uma série de com-

plicações na saúde, como 
alterações no sistema 
imunológico, surgimento 
de doenças inflamatórias 
e infecciosas, raquistimo 
na infância e osteoporose 
na fase adulta.
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SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

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

SUPER TROCA DE ÓLEO

A invenção de um  
estudante de 22 anos 

que pode salvar 1  
milhão de vidas por ano
Um estudante da Univer-
sidade de Loughborough, 
no Reino Unido, criou 
uma espécie de microge-
ladeira de vacinas que tem 
o potencial de salvar 1,5 
milhão de vidas por ano, 
segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).
Criado por William Broad-
way, o aparelho, que de tão 
pequeno pode ser carrega-
do na mochila, lhe rendeu 
uma vaga entre os finalis-
tas de um dos prêmios de 
tecnologia mais prestigia-
dos do mundo, o James 
Dyson 2016, organizado 
pela instituição homônima 
para incentivar jovens de-
signers a solucionar prob-

lemas cotidianos.
Vacinas precisam ser man-
tidas entre 2º e 8ºC para 
serem eficazes. E o refri-
gerador criado por Broad-
way consegue manter essa 
temperatura de forma con-
stante por 30 dias. O Iso-
bar também poderia ser 
usado para proteger órgãos 
doados, transplantes de 
sangue e células-tronco.

Fonte:BBC

Claiton RibeiroClaiton Ribeiro
(Motora)
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Dia do Gaúcho
O dia 20 de Setembro é 
um momento especial 
para todos os gaúchos que 
ainda vivem nos pagos 
ou se debandaram para 
outras querências deste  
Brasil a fora e, também, 
para os Riograndenses de 
todas as origens que, sem 
abdicar de sua própria 

cultura, encontram-se 
perfeitamente integra-
dos com os valores da 
tradição gaúcha.
O aniversário da maior 
revolução armada que o 
nosso país já viveu.
A Revolução Farroupilha, 
é a data máxima do Esta-
do do Rio Grande do Sul, 

uma data que aprofunda 
o espírito de solidarie-
dade, de ação unitária 
e coletiva e de patrio-
tismo do povo gaúcho, 
o qual talvez explique o 
“porquê” deste apego ao 
torrão natal, desse amor 
aos pagos e dessa ternura 
pela querência.

Quem quiser saber quem 
sou,
Olha para o céu azul
E grita junto comigo
Viva o Rio Grande do 
Sul...
Foi maragato ou foi  
chimango
Querência amada
Meu céu de anil!
Este Rio Grande gigante
Mais uma estrela brihante
Na bandeira do Brasil!
Querência Amada...   
Teixeirinha

 À todos os gaúchos que 
 vivem em outros estados

Que mesmo estando tão 
longe de sua querência, 
ainda guardam no co-
ração a lembrança das 
tradições, e não esque-
cem dos seus pais, paren-
tes e amigos que saudo-
sos ficaram.
Lembra das rodas de 
mate da reunião de 
amigos e parentes prá 
jo-gar conversa fora.  
...do churrasco, das músi-
cas, das danças...
Lembra do amor que e-
xiste no seio da família, 
que envolve e ensina o 
gaúcho desde piá a ser 
homem corajoso e res-
peitador das prendas e 
dos costumes.

Coisas que os gaúchos 
 fazem quando moram fora 

do RS
Fato é que, independente 
da nova cidade,  há cer-
tas reações e atitudes que 
unem os gaúchos em suas 
seme-lhanças culturais. 
Atitudes cômicas que 
quase todos os gaúchos fa-
zem quando estão fora do 
Rio Grande do Sul. Vamos 
a elas? 
1) Ventilar de emoção ao 
deparar-se com uma cuca.  
O desespero que traz a 
saudade daquela massinha 
doce, coberta da melhor 
farofa do mundo? Combi-
nada com NATA? Ou doce 
de leite? Ou os dois?)
2) Descobrir que as pes-
soas não conhecem mais 
da metade das expressões 
que você fala
Como assim só se fala 
“trinta com cinquenta 
reais” no Sul? E “me 
caíram os butiá do bolso”? 
E o NÉ? (É muito estranho 
ser a única pessoa na sala 
que fala e escreve “né”. 
Néam?)
3) Achar estranho as pes-
soas entrarem às 9h e 
saírem às 20h do trabalho 
A velha história do “en-

trar às 9h, sair às 18h” não 
existe. Cada um faz seu 
horário maluco, mas tem 
muita – eu disse MUITA – 
gente que trabalha 10, 11h 
por dia e acha normal. Não 
levam o hábito gaúcho que 
é a busca pela qualidade de 
vida. Mesmo estando em 
uma cidade um tanto caóti-
ca, os gaúchos sempre vão 
dar um jeito de ter tempo 
para si. Seja para um chi-
marrão, para ler um livro, 
para ir na academia. Corpo 
e mente sãos.
4) Comer ainda mais 
churrasco que quando vi-
via no RS
Você fica com saudades da 

terrinha e passa a descon-
tar isso na carne. E na faro-
fa, na salada de maionese, 
assim por diante. Isso sem 
contar que você vai en-
contrar amigos gaúchos na 
nova cidade e, consequen-
temente, vai celebrar a 
amizade dos conterrâneos 
e dos não-conterrâneos 
com belos micro-even-
tos regados a churrasco. 
 5)Recusar-se a usar a pala-
vra “você”
O sotaque pode até ir se 
afastando com o tempo, 
mas por orgulho de suas 
origens, o “tu” sempre  
permanecerá.

...Aos desgarrados do pago, que tem no peito uma ânsia de 
 encurtar a distância da querência onde nasceu... 
...estou trazendo notícias, numa cantiga de afago,
...e o recado que trago, ao filho que se perdeu,
...o Rio Grande não esquece, de todos os desgarrados, que 
mesmo estando afastados,
...não perdem a identidade, e o que mais tem importância do 
 tamanho da distância,
...sempre é menor que a saudade.
Quando tu fostes embora, prá viver nova experiência,
...saibas que a terra que amas também chorou tua ausência.
Se um dia o céu te chamar, marcando o fim da existência,
...morre gritando Rio Grande e manda a alma prá querência.
Quiseram fazer mudanças no nosso regionalismo,
...mas o puro gauchismo, ainda joga de mão,
...nesta cordeona que escutas, fazendo amparo pro tema,
sonorizando um poema despretensioso que fiz,
é uma homenagem sincera, no coração deste cuera,
prá te fazer mais feliz.
Quando fizeres um fogo, prá um churrasquito na  
brasa, sei que vais lembrar de casa, do fogonear no galpão, 
não te envergonhes de nada, se a saudade te abraça, junta o 
choro da fumaça, ao pranto do coração.
Fale do pampa gaúcho, com orgulho e reverência.
Não te esqueças da Querência, que ela nunca te  esqueceu.
Não sei porque foste embora, mas quando achares que é hora, 
volta que o pago ainda é teu!

Feliz dia dos gaúchos à todos os gaúchos que moram em 
Santa Catarina!
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Indústria de Conservas

Av. Santa Catarina, 502
Bela Vista 1 - São José - SC

48 3035-2871
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

UNIDADE KOBRASOL
A inovação do método Kumon está 
no fato de não se ensinar ao aluno 
como resolver o material proposto. 
Ele é estruturado de forma a fazer 
com que o aluno chegue à solução 
dos exercícios sozinho, desenvolven-
do, assim, sua capacidade de raciocí-
nio

Exposição ‘A história do futebol’ reúne 
relíquias no Continente Shopping

Quem ama futebol de ver-
dade já sonhou em ver de 
perto a bola usada na pri-
meira Copa do Mundo de 
1930, no Uruguai, ou as 
chuteiras da segunda e-
dição, na Itália. Os fanáti-
cos já quiseram ver as 
camisetas usadas por Ro-
naldo Fenômeno ou a de 
Pelé. Essas relíquias que 
contam um pouco sobre 
esse jogo que é amado nos 
quatro cantos do mundo 
estão expostas na mostra 
‘A história do futebol’, que 
abriu ao público no Conti-
nente Shopping na última 
sexta-feira, dia 16.
O evento de abertura con-
tou com a presença do 
vice-presidente da CBF 
(Confederação Brasilei-
ra de Futebol), Delfim 
de Pádua Peixoto Filho. 
“Aqui vi peças que não 
encontrei no Museu do 
Futebol, é a mais completa 
coleção de camisetas, por 
exemplo. Vamos apoiar 

para que esta exposição 
não fique somente no Bra-
sil”, afirmou. Segundo ele, 
todos precisam conhecer 
essa história. “Futebol 
também é cultura. E essa 
exposição pode melhorar 
o desejo dos mais jovens 
de participar do esporte”, 

destacou.
A história das 20 edições 
das Copas do Mundo já 
realizadas é contada por 
meio de objetos usados, 
como as camisas de Mara-
dona, Cristiano Ronaldo, 
Messi, Henry, Beckham, 
Lothar Matthäus, Del 

Piero, Bergkamp, entre 
outros. Além das cami-
sas, meda-lhas, chuteiras, 
caneleiras, bolas, flâmulas, 
jornais e revistas somam 
ao acervo que contém cer-
ca de 400 objetos.
O professor Jules Soto é o 
curador da exposição. Ele 

explica que se trata de um 
arquivo museográfico e 
não apenas de peças soltas. 
“Fizemos todo um traba-
lho acadêmico, registrado, 
tudo está de acordo com as 
normas do Conselho Inter-
nacional de Museus. Esta 
exposição vai representar 
nosso país em qualquer 
lugar no mundo”, expli-
cou.
A mostra é uma realização 
do Instituto Cultural Soto, 
em parceria com a Univali 
(Universidade do Vale do 
Itajaí), a Federação Catari-
nense de Futebol e o Con-
tinente Shopping. Depois 

do Continente Shopping, 
a exposição ‘A história do 
futebol’ vai seguir para os 
Emirados Árabes, a Europa 
e todas as cidades-sede da 
próxima Copa do Mundo, 
na Rússia.
Quando: até o dia 20 de no-
vembro, das 14h às 20h
Onde: Espaço Museu, no 
Continente Shopping
Quanto: inteira R$ 10, me-
ia-entrada R$ 5
Para o agendamento de 
grupos ou visita guiada de 
escolas, é possível solicitar 
via email maio@univali.
br ou telefones (47) 9266-
1005 e (47) 9967-0607
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