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Recorde de público na   
inauguração de loja

CNPJ CANDIDATO: 25.853.779/0001-19 •  Jornal Comunidade SC • CNPJ: 05.383.587/0001-89 • Valor R$ 1.500,00
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revolucionar a maneira 

como construímos 
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          Rua Margarida Abreu, 357 -Campinas - SJ - SC(48) 9620-8452 / 8447-5900
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Rua Osni João Vieira, 200 
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Como todos sabem, no 
próximo mês ocorrerão as 
eleições para os represen-
tantes do executivo munici-
pal ou seja escolheremos as 
pessoas que nos represen-
tarão pelos próximos 4 anos. 

Vamos em falar sobre 
voto consciente? 
É preciso começar a pes-
quisar mais informações 
sobre os candidatos, para 
que o nosso voto seja uma 
base na construção do 
município que queremos. 

Seguem algumas dicas 
para o voto consciente nas 
eleições de 2016:

- leia as propostas e pro-
grama dos candidatos, 
procure se informar com 
quem conhece e apoia para 
ouvir diferentes opiniões 
(Confira na página do 
Facebook do candidato 
quem são seus amigos que 
curtem sua página para 
saber com quem falar!) 

- Não basta que os candida-
tos tenham a “ficha limpa”. 
É preciso conhecer as inten-
ções e propósitos de cada 
candidato: quem financia a 
sua campanha? Quem ele 
realmente vai representar? 
Procure se informar. Exija 
dele uma vida honrada, do 

mesmo jeito com que você 
procura conduzir a sua vida; 

- Tenha na cabeça questões 
que permeiam o trabalho 
de superação da pobreza, 
redução da desigualdade 
social e trabalho voluntário. 
 
- Denuncie a compra de 
votos: quando uma pessoa 
aceita um benefício em tro-
ca do seu voto se condena a 
viver sem emprego, educa-
ção, segurança pública. As-
sim, o remédio hoje recebi-
do em troca do voto poderá 
mais tarde custar a falta 
do hospital que salvaria a 
sua vida ou a de seu filho. 

- Informe-se sobre o 
voto nulo, ele pode ser 
uma opção, mas NÃO 
anula as eleições, mes-
mo se forem a maioria.  

- Pense bem antes de votar, 
escolhendo pessoas que se 
prepararam para adminis-
trar ou fazer leis em bene-
fício  de toda a sociedade, 
nunca em proveito pessoal. 
Não deixe para a última 
hora a escolha dos candi-
datos a prefeito e vereador.  
Esperamos que essas di-
cas ajudem a escolher o 
melhor para o seu mu-
nicípio.

OLIMPÍADA E VOTO

A MELHOR  
OLIMPÍADA DE  

TODOS OS TEMPOS 
 Foi lindo! O Brasil surpreendeu... 

O mundo todo elogiou... 
Muitas supresas, e grandes destaques... 

O Brasil conquistou 19 medalhas  e teve 
o melhor resultado de todos os tempos...
Não atingiu a sua meta, mais todos estão 
de parabéns, pois fizeram muito bonito.

Nossas medalhas - Rio 2016
Ouro – 7
Judô – Rafaella Silva
Atletismo – Thiago Braz (salto com vara)
B0xe – Robson Conceição
Futebol Masculino
Vôlei Masculino
Vôlei de Praia Masculino - Alison e Bruno
Vela - Martine e Kahena
Prata- 6
Tiro Esportivo – Felipe Wu
Ginástica Artística – Diego Hypólito (solo)
Canoagem/C1 1000m – Isaquias Queiroz
Ginástica Artística – Arthur Zanetti (argolas)
Vôlei de Praia Feminino – Ágatha e Bárbara
Canoagem/C2 1000m - Canoa Dupla - Isaquias e 
Erlon
Bronze – 6
Judô (2) – Mayra e Rafael Silva (Baby)
Ginástica Artística – Arthur Nory
Maratona Aquática – Poliana Okimoto
Canoagem/C1 200 m – Isaquias Queiroz
Taekwondo - Maicon Siqueira

CNPJ. 05.383.587/0001-89
R. Jacob Ferreira de Melo, 819
Forquilhas - São José - SC - CEP. 88107-705
Fone: (48) 3247-9289 I (48) 8490-0621
jornalcomunidadesc@gmail.com
www.comunidadesj.com.br
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O Jornal Comunidade SC não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos assinados por seus 
colaboradores ou de materiais de assessorias de imprensa de orgãos oficiais e ou empresas privadas.
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“Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer.” 3SÃO JOSÉ

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

Recorde de público na 
inauguração de loja em SJ

Foi inaugurada na última 
quarta-feira (24) a maior 
loja de atacarejo do Sul do 
Brasil, o Fort Atacadista 
Kobrasol, na cidade de São 
José (SC). O evento contou 
com a presença dos irmãos 
Beto, João, Manoel, Irani, 
Inácio e Ivani, sócios do 
Grupo Pereira, a frente da 
rede que hoje conta com 
59 unidades de negócios no 
Brasil. A cofundadora do 
grupo e matriarca da famí-
lia, Hiltrudes Pereira, de 86 

anos, cortou a faixa da nova 
loja, como de costume nas 
inaugurações. Esta é a 22ª 
unidade do atacarejo Fort 
Atacadista, sendo que 15 
delas estão localizadas em 
Santa Catarina.
Somente no primeiro dia de 
funcionamento, estima-se 
que mais de 7 mil pessoas 
foram à loja para conferir 
as ofertas de inauguração 
– movimento recorde em 
comparação às inaugura-
ções anteriores do Grupo 

Pereira.
A economia para o con-
sumidor que opta pelo Fort 
Atacadista pode chegar até 
a 20%. “Nossas lojas têm 
um volume de vendas muito 
grande, então nosso poder 
de compra junto às indús-
trias proporciona descontos 
significativos. Isso faz com 
que o preço seja atrativo 
tanto para quem consome 
em casa ou revende”, ex-
plica João Pereira, Vice-
Presidente de Marketing.
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FORMATURA DO USJ

Aconteceu  no dia 
13,  a Formatura de 52 
acadêmicos do Cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis e Pedagogia 
do Centro Universitário 
Municipal de São José – 
USJ. A solenidade contou 
com a presença do Reitor, 
Superintendente , Vice-
Reitores,  Professores,  
Autoridades,  Técnicos, 
Colaboradores. Além dos 

Familiares e Amigos que 
participaram da Cerimô-
nia. Em seu discurso o 
Reitor Professor Doutor 
Juarez Perfeito, enfatizou 
“ O USJ com somente 
onze anos de existência 
já apresentou à sociedade 
Josefense cerca de 1000 
(mil) profissionais quali-
ficados para contribuir 
com o desenvolvimento 
de nosso município”, 

nosso USJ é a primeira 
Instituição de Ensino Su-
perior Pública Municipal 
e Gratuita do Brasil. Com 
este compromisso, o USJ 
oferece atualmente 5 cur-
sos superiores, atendendo 
mais de mil alunos. O USJ 
foi criado com uma única 
finalidade: atender o ci-
dadão josefense. É para 
vocês que trabalhamos, é 
para vocês que existimos!

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as 
pessoas. Pessoas transformam o mundo.”Paulo Freire
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Formandos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia
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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. 

Rua Jerônimo Coelho, 60  - Box 16 -  Florianópolis - SC
(Mercado Público de Florianópolis)

3241.0104  I   8444.871948

O GRÊMIO (Associa-
ção dos servidores do 
município de São José) 
através de seu Presidente 
Érico Koenig, está en-
caminhando a todos os 
candidatos a prefeito (a) 
de São José, propostas 
para selar uma parceria 
com a finalidade de so-
licitar a inclusão em seus 
programas de governo e 
futura lei orçamentária, 
solicitações referentes aos 
servidores e associados, 
e com isso melhorar a 
qualidade de vida daquele 
que é parte principal no 
andamento das atividades 
atribuídas por nossa Pre-
feitura a comunidade e o 
contribuinte de São José.
Seguem algumas delas:
1) Aposentadoria com-
plementar para o servi-
dor que quando exercer 
uma função de diretoria 
ou similar, horas extras, 
função gratificada, grati-
ficação de comissões, etc, 
aquele valor que perce-

ber a mais, possa contri-
buir com a previdência e 
quando se aposentar ou 
se desligar do município 
receba o valor que con-
tribuiu integral, todo ou 
diluído como um comple-
mento de aposentadoria. 

Este complemento de 
aposentadoria seria op-
cional ao servidor, onde o 
mesmo assinaria um for-
mulário de autorização de 
desconto previdenciário. 
Esse valor seria uma per-
centagem adicional de 

desconto de previdência 
descontado em sua folha 
de pagamento.
2) Reposição salarial de 
acordo com a inflação 
decorrente do período, 
sem que o servidor perca 
no mimino a correção 
monetária de sua remune-
ração.
3) Reforma administrati-
va urgente, melhorando a 
estrutura de trabalho para 
o servidor e qualificando 
o atendimento. A reforma 
deve ser voltada a prati-
cidade nas atividades e a 
valorização do servidor 
efetivo a frente de cargos 
que exijam conhecimento 
técnico para a finalidade, 
ou seja, cargos de dire-
toria e coordenação teria 
a obrigação de ser servi-
dor efetivo de formação, 
sendo que com isso, a 
prefeitura não perderia a 
qualidade e continuidade 
do serviço prestado.
4) Liberação de profis-
sionais do quadro da 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

ENCAMINHA PROPOSTAS AOS  
CANDIDATOS A PREFEITO

Erico Koenig
Presidente Gestão 2016 - 2020

prefeitura para ministrar 
cursos aos associados e 
dependentes, como curso 
pré-vestibular, curso de 
informática, curso de cu-
linária, de artesanato, en-
tre outros. Cursos muitos 
destes, que auxiliarão na 
progressão profissional 
dos associados.
5) Parceria através em 
projetos sociais, pe-
dagógicos, culturais e es-
portivos para os associa-

dos e seus dependentes.
“Estaremos sempre dis-
poníveis para maiores 
esclarecimentos, cál-
culos de impactação fi-
nanceira e as devidas 
justificativas para cada 
solicitação”, comenta o 
Presidente Érico Koenig.  
Para saber mais so-
bre a proposta na 
íntegra acesse : 
Site: www.gremiosj.
com.br
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“Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer.” 5

JOÃO LUIZ

45555
vereador
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Mário Marcondes quer ser o  
prefeito dos Bairros

JANDIR DA ROSA

45222
vereador

C
N

P
J 

D
O

JO
R

N
A

L 
05

.3
83

.5
87

/0
00

1-
89

  
C

N
P

J 
D

O
 C

A
N

D
ID

AT
O

: 2
5.

83
9.

84
2/

00
01

-6
2 

- R
$ 

40
0,

00
 

Segundo o candidato, 
não dá mais para se fa-
zer política de gabinete, 
isolada das pessoas e de 
suas verdadeiras necessi-
dades. “Nossa campanha 
é baseada naquilo que 
ouvimos dos moradores 
em inúmeras reuniões 
e conversas. Não é um 
programa de gabinete. É 
e continuará sendo uma 
campanha limpa, alegre e 

Fortalecer a cultura de SãoJosé
- Merecemos e precisa-
mos, precisamos investir 
com seriedade e competên-
cia na cultura e no esporte. 
-  Ampliar a implanta-
ção de áreas de lazer com 
academias ao ar livre, 
parques, praças e equipa-
mentos.
- Revitalizar o centro 
histórico do município, 
visando o turismo cultural 
e gastronômico.
-  Criar um Mercado Pú-
blico Municipal no Centro 
Histórico de São José.

-   Construção de um Está-
dio Municipal fortalecen-
do da estrutura de esporte 
amador
-  Tornar o conselho mu-
nicipal de cultura autôno-
mo e deliberativo de-
mocratizando espaços e 
estimulando a arte.
Estas são propostas 
que Mario Marcondes 
defende para a cul-
tura de São José - SC. 
Se, por um lado, Mario 
Marcondes dará atenção 
especial aos bairros jo-

sefenses, ele também vai 
implantar a Praça do Em-
preendedor. Será um lo-
cal  para atendimento de 
todas as demandas dos 
empresários do município, 
concentrando também to-
dos os serviços necessári-
os para abertura de uma 
empresa, reduzindo dras-
ticamente o tempo deste 
serviços.
Os alvarás e guias dos di-
versos órgãos serão retira-
dos em um mesmo local, 
evitando deslocamentos 

com propostas que podem 
e devem ser implantadas. 
Com os pés no chão sem-
pre.” ressalta ele.

Na foto Liara  
esposa de Marcondes, 

o candidato a vereador 
Charles Colzani,  

Mario Marcondes e o  
candidato a vice  

prefeito Ademir do  
Hospital  em  visita ao 

bairro Areias.

No programa do PSOL existe uma ênfase na  
radicalização da democracia

e desburocratizando a 
vida dos empreendedores. 
“Quando incentivamos o 
empreendedorismo, in-
centivamos a geração de 
emprego, renda e também 
de impostos que, se bem 
aplicados, vão se trans-
formar em mais creches, 
postos de saúde, escolas, 
praças de lazer, pavimen-
tações, enfim, é um ciclo 
virtuoso e de bem-estar 
que vai transformar São 
José,” acrescenta Mar-
condes.

No programa do PSOL 
existe uma ênfase na  
radicalização da demo-
cracia. O que seria isso? 
Fortalecer os conselhos 
e as conferências públi-
cas. Os Conselhos pre-
cisam ser deliberativos e 
terem um orçamento para  
operar, conselhos que 
não possuem a infraestru-
tura mínima acabam não 
mantendo as pessoas en-
gajadas por muito tempo, 
isso precisa mudar. 
Por outro lado as delibe-

rações dos conselhos pre-
cisam ser levadas em fren-
te pela prefeitura, o que 
geralmente não acontece. 
Além disso, orçamento 
para a saúde, educação 
e assistência social, por 
exemplo, já existe, o que 
precisa é qualificar o gasto 
a partir da participação 
popular. 
Com relação aos servi-
dores, precisamos valo-
rizar o servidor público 
no nível de plano de car-
reiras, mas também como 

prioridade nos cargos de 
decisão do governo, isso 
irá permitir que as pes-
soas que tem contato com 
a população sejam mais 
ouvidas, respeitadas e a-
tendidas, incorporando 
inovações na gestão.
São José é uma cidade 
grande e precisa pensar 
grande, a participação 
popular é a única coisa 
que pode fazer a real mu-
dança, qualificando os ser-
viços públicos e fazendo 
mudanças radicais na for-

ma de gestão. 
A campanha de 45 dias é 
um desafio, os candidatos 
com a máquina pública 
na mão vão tentar fazer a 
velha política de trocar fa-
vores para que façam um 
governo sem interferência 
da população, esse mo-
delo já faliu e as pessoas 
estão percebendo isso. 
Por isso, com um projeto 
sólido para a sociedade va-
mos convencer a população 
de que é possível mudar o 
futuro de forma positiva.  Na foto o Candidato a prefeito Prof. 

Rafael Melo com o PSOL nas ruasFo
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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
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Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

3246-2960

ELEIÇÕES 2016

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

Adeliana Dal Pont participa de grande 
caminhada pelo Lisboa e Los Angeles

Na manhã de sábado (27), 
nas ruas dos loteamentos 
Lisboa e Los Angeles, 
a candidata à reeleição 
Adeliana Dal Pont (PSD), 
o vice Neri do Ama-
ral (PSB), candidatos a 
vereador e apoiadores da 
coligação “São José em 
Boas Mãos” (PSD, PSB, 
PV, PR, PT do B, PROS, 
PSC, PHS e PEN) partici-
param da primeira grande 
caminhada da campanha.  
Animados com bandeiras 
e o carro de som tocando 
o jingle, os candidatos 
aproveitaram para con-

versar com a comunidade. 
A concentração começou 
pouco antes das 9 horas, 
ao lado da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) de 
Forquilhas. Por volta das 
10h, a caminhada seguiu 
pelas principais ruas do 
Lisboa e Los Angeles.
A prefeita Adeliana Dal 
Pont fez questão de parar 
nas casas e no comércio 
para falar com os eleitores. 
Durante a caminhada, 
Adeliana reforçou o com-
promisso de continuar re-
alizando a mudança já ini-
ciada em São José. “Com 

uma administração séria, 
as contas em dia e com 
obras em andamento, va-
mos continuar trabalhan-
do para cuidar das pessoas 
e para que São José se 
desenvolva ainda mais”, 
afirmou Adeliana.
No trajeto da caminhada, 
Adeliana e Neri passaram 
por algumas das obras 
que já mudaram a cara 
do bairro Forquilhas. No 
Loteamento Lisboa, por 
exemplo, nos últimos três 
anos e meio foi aberta uma 
nova creche, construído o 
Parque Linear Lisboa e 
pavimentadas ruas, como 
Beja, Santarém e Vila 
Real.
Ainda em Forquilhas, 
foram abertas outras duas 
creches – Palmares e Vista 
Alegre, e recuperadas ruas 
como a Antônio Jovita 
Duarte. No Loteamento 
Ceniro Martins, a Uni-
dade Básica de Saúde está 
pronta e, em breve, será 

aberta para a comunidade. 
Além disso, já foi assi-
nada a ordem de serviço 
para a construção de um 
novo Centro de Educação 
Infantil (CEI) no Lotea-
mento San Marino.
Durante a tarde, a mobi-

Rua Princesa Isabel, 314
Forquilhinhas - São José - SC

Rua Princesa Isabel, 314
Forquilhinhas - São José - SC

48 3257-262348 3257-2623

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

3357-1904(48)

lização do 55 continuou 
pelas ruas de São José. 
Em Barreiros, na Avenida 
Presidente Kennedy e na 
Rua Gerôncio Thives, 
candidatos e apoiadores 
levaram as bandeiras da 
coligação e conversaram 

com a população. Para a 
manhã de domingo, está 
programado um “adesiva-
ço” na Avenida Beira-Mar 
de São José, com a distri-
buição de adesivos e ma-
terial informativo.
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R$

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
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Natal intensifica a campanha e faz 
grande caminhada em Forquilhinhas

Natal intensificou a cam-
panha nos últimos dias, 
fazendo visitas nos bairros 
e apoiando os candidatos 
a vereador da coligação, 
na quinta ficou pronto o 
Jingle: Agora é Natal... 
Vem com a gente... Já é  

a hora, o futuro depende 
de você... Nossa gente 
É nossa força!, na sexta 
26  a coligação convocou 
uma reunião com a im-
prensa e com os candida-
tos a vereador, também 
estavam presentes na re-

união , o Senador Dário 
Berger, o coordenador re-
gional do partido, Valter 
Gallina, o ex-deputado 
Paulo Gouvêa da Costa 
e o coordenador da cam-
panha, o ex-Deputado 
Renato Hinnig.
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Na manhã de sábado 27, 
participou da primeira 
caminhada da campanha 
em Forquilhinhas, se-
gundo José Natal foi 
uma manhã para ficar na 
história, levamos as nos-
sas propostas, ouvimos 

ideias e recebemos o 
carinho e o apoio da po-
pulação. Enfatizou Natal.
Natal ficou na  frente da 
caminhada com o can-
didato a vice Amauri 
dos Projetos e o Senador 
Dário Berger, que veio 

prestar o seu apoio in-
condicional ao candidato 
José Natal, Dario reafir-
mou o seu compromisso 
com São José. 
A coligação estimou que 
mais de 1.000 pessoas par-
ticiparam da caminhada.



      Santa Catarina - Ano V - Edição 61 - Agosto de 20168 ELEIÇÕES 2016

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

Fernando Anselmo  
intensifica o  

corpo a corpo

O candidato a prefeito 
Fernando Anselmo acor-
dou cedo na manhã do dia 
25, as 7:30hs da manhã 
já estava fazendo blitz no 
Bairro Picadas do Sul, na 
Rua Luiz Fagundes, no dia 
26 a blitz foi na Av. Leo-
berto Leal, em Barreiros. 

Picadas do Sul

A campanha  de Fernando 
segue em ritmo acelera-
do,  o candidato tem in-
tensificado o corpo a cor-
po também nos bairros. 
 A primeira caminhada  da  
coligação  aconteceu no  
sábado 27,  pela manhã 
no  bairro  Serraria e a 

tarde  na Colônia Santana. 
Com a proposta de renovar 
a política em  São José,  
Fernando pede para as 
pessoas analisar as pro-
postas dos candidatos e 
enfatiza que o momento 
de protestar é nas urnas.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



“Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer.” 9
O Partido dos Trabalhadores inaugura 

Comitê Central da Campanha 

ELEIÇÕES 2016

O Partido dos Trabalha-
dores de São José que vai 
disputar as eleições mu-
nicipais com os candida-
tos Battisti para Prefeito e 
Dona Ivone de Vice, ina-
ugurou o Comitê Central 
da campanhana localiza-
do na Avenida Presidente 
Kennedy, 55 – na noite 
de quinta-feira (26/08), 
com a participação dos 
candidatos a vereador e 
vereadoras, além de per-
sonalidades políticas e do 
movimento sindical de 
Santa Catarina.
O Deputado Estadual do 
PT Dirceu Dresch, desta-
cou a importância da can-
didatura de Battisti para 
São José. Destacou:
-“O Battisti possui uma 
história política de credi-
bilidade no município 
que o capacita a ser o 
grande diferencial entre 
os candidatos que es-
tão na disputa. O Bat-
tisti na sua atuação como 
vereador, sempre teve a 
preocupação em defender 
projetos que refletissem 
a realidade da sociedade 
Josefense. Aqui em São 
José, teremos de um lado 
os partidos que represen-
tam o corte dos direitos 
dos trabalhadores e de 
outro o Partido dos Tra-
balhadores representado 
por Battisti para prefeito 
e Dona Ivone para vice, 

que representa a luta in-
cessante contra a retirada 
de qualquer direito con-
quistado com muita luta 
por todos os trabalha-
dores. E o slogan da cam-
panha representa tudo o 
que o Battisti pretende 
para São José: Política de 
Outro Jeito Battisti Pre-
feito”.
Além de Dirceu Dresch, 
também estiveram pre-
sentes o representante da 
Central Única dos Tra-
balhadores Jacir Anto-
nio Zimmer, o candidato 
a prefeito por Palhoça 
Manoel, o candidato a 
vice-prefeito por Flori-
anópolis Gabriel Kazapi, 
Denilson Machado repre-
sentando o Sindicato dos 
Bancários de Florianópo-

lis e Região e lideranças 
dos movimentos sociais 
dos municípios da grande 
Florianópolis.
Na ocasião, Battisti de-
stacou alguns pontos do 
plano de governo como:
SAÚDE NÃO TEM 
PREÇO 
Reduzir a tempo de es-
pera entre a consulta e o 
tratamento das doenças 
que necessitam urgência 
e são progressivas. Pro-
grama da Saúde da Famí-
lia com equipes comple-
tas. Turno estendido nas 
policlínicas para atender 
além das 19 horas. Criar 
a unidade das especiali-
dades da mu-lher. Re-
tomar a instalação do 
Unidade de Pronto A-
tendimento (UPA) em 

Forquilhinha. Aumentar 
a quantidade, controlar a 
distribuição dos medica-
mentos nas unidades.
MERENDA ESCOLAR 
SEGURA 
Em 2014 a prefeitura des-
tinou 10 milhões de reais 
para alimentação escolar. 
Fazer POLITICA DE 
OUTRO JEITO é ga-
rantir a fiscalização do 
que é comprado, compro-
var a qualidade, o quanto 
é realmente distribuído e 
o quanto é pago. Respei-
tar o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE), com prioridade 
para produtos orgânicos 
originários da agricultura 
familiar.
COMBATE AS 
ENCHETES E DES-

POLUIÇÃO DE RIOS 
E CORREGOS PO-
LITICA DE OUTRO é 
trabalhar com novas tec-
nologias, elaborar proje-
tos de macrodrenagem, 
mostrar para a população 
que tecnicamente é pos-
sível reduzir enchentes 
e alagamento, dizer da 
complexidade e custo 
dos projetos e colocar 
mãos à obra para ampli-
ar galerias e acabar com 
bocas de lobo fechadas. 
Fiscalizar e acabar com 
o óleo correndo solto 
nos rios que fazem di-
visa com Florianópolis 
(Rios Araújo e Büchler), 
Biguaçu (Rio Carolina) 
e Palhoça (Rios Maruim 
e Forquilhas). Firmar 
parcerias ou consórcios 
públicos para acabar ou 
reduzir ao máximo a con-
sequências das enchentes 
nos bairros de São José. 
IMPLANTAÇÃO DO 
ORÇAMENTO PAR-
TICIPATIVO:
O Orçamento Partici-

pativo é um mecanismo 
governamental de De-
mocracia Participativa 
que permite aos cidadãos 
influenciar ou decidir so-
bre os orçamentos públi-
cos através de processos 
da participação da co-
munidade. Seu objetivo 
é assegurar participação 
direta na definição das 
prioridades para os inves-
timentos públicos. O Par-
tido dos Trabalhadores, 
através do Orçamento 
Participativo, visa buscar 
uma maior consciência 
política da população, 
que não ficará mais pas-
siva esperando ações por 
parte do Prefeito, pois ela 
mesma passa a participar 
das decisões. 
Battisti também destacou 
que a participação da mi-
litância na campanha fará 
a diferença para que as 
propostas apresentadas e 
defendidas no programa 
do partido para São José, 
possa chegar a todos os 
cidadãos Josefenses. 
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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

    Inclui:
• Curso 28 aulas por semana
• Acomodação em casa de família 

        (quarto individual, 2 refeições)
• Taxa de Colocação
• Matricula
• Material didático

4 semanas 

$2000.00
Dólares Canadenses 

Especial Brasil

frutas, verduras, 
pães, carnes

e um atendimento diferenciado
 e de qualidade!
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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

Chamou,chegou. Entupiu,Ligue!

Rua Almirante Tamandaré, 337
Coqueiros - Florianópolis - SC

Imediata
Dedetizadora e Desentupidora
Imediata
Dedetizadora e Desentupidora

3304-444448

Schmitt
 baffona@hotmail.com

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br
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USJ RECEBE
E foi dada a partida, cam-
panhas eleitorais por todo 
país e como não somos 
uma ilha, São José tam-
bém figura neste cenário 
eleitoral. Temos eleições 
para as vagas de PRE-
FEITO ou PREFEITA e 
para VEREADORES ou 
VEREADORAS. Pois 
como ocorrido na eleição 
anterior o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MU-
NICIPAL DE SÃO JOSÉ/ 
USJ, esta convidando 
os candidatos a prefeito 

FORQUILHAS NA ROTA  
ELEITORAL

Já é de conhecimento pú-
blico que estamos num  
ciclo de campanha 
eleitoreira e nosso bairro 
está bombando, de candi-
datos temos quase uma dú-
zia,  a uma vaga na câmara 
de vereadores de São José. 
Se fizermos uma con-
tinha rápida para suposta 
eleição de vereadores 
no bairro de Forquilhas, 
com mais ou menos 10 

mil eleitores votantes no 
bairro, a população pode e 
deveria eleger no mínimo 
4 candidatos para repre-
sentar nosso tão peculiar 

VELHOS COSTUMES NÃO  
DEVEM MORRER

Há algum tempo venho 
notando, que algumas 
palavras, alguns gestos, 
alguns comportamen-
tos de nossas crianças, 
jovens, adultos vem me 
causando certa perturba-
ção, o que me incomoda 
não são os indivíduos 
sempre conectados, mas 
o que realmente me de-
ixa um tanto inquieta é 
a falta de respeito com o 
próximo, não se cede mas 
lugar aos idosos, para 
mulheres abarrotadas de 
sacolas e bolsas e a falta 
de filtro ao conversar em 
público é surreal poucas 
palavras boas saem mas 
em compensação PA-
LAVRÕES brotam de 
todos os lados. Gostaria 
que aquelas maravilho-

sas e necessárias pala-
vrinhas mágicas fossem 
reaprendidas pois está 
difícil viver sem, POR 
FAVOR, OBRIGADO, 

COM LICENÇA, BOM 
DIA, BOA TARDE, BOA 
NOITE, BOA SORTE. “ 
NECESSITAMOS REA-
PRENDER URGENTE.
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bairro. Está nas mãos da 
população forquilhense, 
de colocar nosso bairro 
realmente na rota do cres-
cimento josefense.

de nosso município para 
expor suas propostas 
e quais os seus planos 
para o CENTRO UNI-
VERSITÁRIO DE SÃO 
JOSÉ. Os academic@s, 
p r o f e s s o r @ s , 
funcionári@s, esperam 

que não seja um palanque 
eleitoral, que mostrem  
para o que vieram e 
por favor não fazendo  
PROMESSAS QUE JA-
MAIS SÃO PAGAS. 
QUE VENHAM OS 
CANDIDATOS.

45.11145.111

EDILSON VIEIRA
(NINO)

Vereador

•Trabalho  •Humildade •Transparência
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chefrodrigorauth@hotmail.com

VIDA

A diferença entre “ser amado”  
e “ser útil”

“Você ter utilidade pra 
alguém é uma coisa mui-
to cansativa. Ta certo, 
realiza. Humanamente 
falando é interessante 
você saber fazer as coi-
sas, mas eu acredito que 
a utilidade é um território 
muito perigoso, porque 
muitas vezes a gente 
acha que o outro gosta 
da gente, mas não. Ele ta 
interessado naquilo que 
a gente faz por ele. E é 
por isso que a velhice é 
esse tempo que passa a 
utilidade e aí fica só o seu  
significado como pes-
soa. Eu acho que é um 
momento que a gente 
purifica, né? É o mo-
mento em que a gente 
vai ter a oportunidade de 
saber quem nos ama de 
verdade. Porque só nos 
ama / só vai ficar até o 
fim, aquele que depois da 
nossa utilidade, descobrir 
o nosso significado. Por 
isso eu sempre peço a 
Deus, sabe? Sempre faço 
à Ele, a oração D’Ele. 

Poder envelhecer ao 
lado das pessoas que me 
amem. Aquelas pessoas 
que possam me propor-
cionar a tranquilidade, 
né... De ser inútil, mas 
ao mesmo tempo, sem 
perder o valor. Quando eu 
viver aquela fase na vida: 
põe o Pe. Fábio no sol… 
Tira o Pe. Fábio do sol… 
Aí eu peço à Deus sem-
pre a graça de ter quem 
me coloque ao sol, mas 
sobretudo, alguém que 
venha me tirar depois. 

Alguém que saiba acol-
her a minha inutilidade. 
Alguém que olhe pra 
mim assim, que sabe / 
que possa saber que eu 
não sirvo pra muita coi-
sa, mas que eu continuo 
tendo meu valor. Porque 
a vida é assim, minha 
gente, fique esperto, viu? 
Se você quiser saber se o 
outro te ama de verdade, 
é só identificar se ele se-
ria capaz de tolerar a sua 
inutilidade. Quer saber 
se você ama alguém? 

pergunte a si mesmo: 
quem nessa vida já pode 
ficar inútil pra você, sem 
que você sinta o desejo 
de jogá-lo fora? É as-
sim que descobrimos o  
significado do amor. Só 
o amor nos dá condições 
de cuidar do outro até o 
fim. Por isso eu digo: fe-
liz aquele que tem ao fi-
nal da vida, a graça de ser 
olhado nos olhos e ouvir 
a fala que diz: “você não 
serve pra nada, mas eu 
não sei viver sem você”.” 
Pe. Fábio de Mello
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TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

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

CÂNDIDO
da Tatical

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

3357-1904(48)
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ORLANDO AMORIM 
Popular Neguinho do Sal-
danha, nasceu em Flori-
anópolis em 04/12/1952. 
Hoje com 64 anos, ele 
começou a jogar no Bota-
foguinho  de Santo Antônio 
de Barreiros com Alfredin-
ho, Bebeto, e logo após 

ORLANDO AMORIM (NEGUINHO)
foi para o Campo Grande 
fundado por Ademir e Re-
inaldo Joceli. Foi para o 
Saldanha da Gama  com 14 
anos seu time do coração.
Conta que seu primeiro 
jogo foi na Cova Funda 
onde o Gramado era divi-
dido em valas e pegou tudo 
no gol. Se destacou, foi 
para o Santos da Serraria, 
Fucadesc, Gema (Grêmio 
Esportivo Movido a Àl-
cool ) do seu amigo Lucio.
Jogou em três  grandes 
times que eram uma 
seleção. O Euni  Esportes , 
Ouro Verde e  AGAP onde 

jogou com Juca,  Adairton,  
Jute, Caco, Raul, Briti-
nho, Nereu, Adãozinho, 
Ademir, Caetano,  Ari Pru-
dente, Rauzinho , Albe-
neir, Luís Everton, Juarez 

e Bico Fino. Foi Campeão 
Amador da Grande Flo-
rianópolis  com Marinho, 
Palica, Bica, Ladinho, 
Piorra, Betinho e vice 
campeão da Copa Arizona 
pelo Saldanha sem tomar 
go. Na copa dreher  onde 
fez um gol mesmo sendo 
goleiro. Encerrou a car-
reira no Saldanha que foi 
fundado em 06/05/1950 
por Hugo Soares Ricci,  e 
quem fez o primeiro gol  
foi o Tio Beto (in memo-
riam) relembra  Neguinho.  
Hoje é o atual presidente 
do Saldanha Da Gama e 
têm muita gratidão aos di-
retores Valcélio, Rogério, 
Ademir (in memoriam)  e 
a todos os jogadores atuais 
como Daniel, Nando, Beto 

e Bolão.
Neguinho escolheu  ser 
Goleiro desde infância, 
uma profissão apaixonante, 
que tem gostar de fazer,  
embora algumas vezes seja 
ingrata. Só quem  convive 
no dia-a-dia sabe da im-
portância que os Goleiros 
têm  não para o time mas 
para o clube. Neguinho, 
sempre se doou  o máximo 
e sempre procurou  dar o 
máximo nos jogos com  
privilégio a permissão de 
pegar a bola com a mão. 
No mais, sempre teve  
muita responsabilidade e 
cobrança. É também um 
bom cidadão, responsável,   
respeitoso, conhecido por 
sua educação, é elogiado  
e lembrado pelos goleiros 

mais novos por seu espírito 
de liderança e tranquili-
dade no gol, figura amiga  
humana e humilde com 
as pessoas que convive. 

‘’Um bom time começa 
por um excelente 
goleiro” Um atleta, diga-
mos, diferenciado numa 
equipe de futebol. Pri-
meiro porque é o único 
que pode jogar com as 
mãos. Segundo, porque 
está ali no gol, para “ti-
rar” a alegria do torce-
dor. Por isto é um per-
sonagem único. Onde 
ele pisa, nem grama 
nasce, onde não nasce 
grama, cresce grandes 
ídolos.  Assim é a vida 
do goleiro, um jogador 
solitário, cercado por 
linhas que delimitam 
sua ação. Até mesmo 
é obrigado a se vestir 
de forma diferenciada 
dos demais compan-
heiros. E com a “nobre 
missão” de atrapalhar o 
momento de maior feli-
cidade do futebol, o gol.   
 
Por  Renato Americano

Saldanha da Gama 1972

Saldanha da Gama 1989

3066-7555
R. Ver. Arthur Mariano, 240 - Forquilhinhas - SJ

48

Madeireira
Brisa do Mar

3269-1109 I 3369-101848
Rua Vereador Arthur Mariano, 1900 - Forquilhinhas - São José - SC

admbrisadomar@gmail.comwww.madeireirabrisadomar.com

Rua Bento Silvério, 109 esq/ c/ Av. Ledio João Martins
Kobrasol - São José - SC 48 3257-4395
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TREINAMENTO EMPRESARIAL

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

FALTAM HERÓIS

Quem é Neymar Jr.?
Para o mundo do futebol, é o 
maior jogador brasileiro da 
atualidade, com uma habi-
lidade ímpar, capaz de fazer 
a diferença entre a vitória e 
a derrota, inclusive para a 
seleção ca-narinho – o que 
não está acontecendo até o 
momento, nas Olimpíadas.
Para a mídia, é um person-
agem tido como de ele-vado 
carisma, com 58 milhões 
de seguidores no Facebook 
e 24 milhões no Twitter, 
garantindo repercussão às 

marcas que o patrocinam.
De fato, ele pode ser tudo 
isso, mas definitivamente 
não é um herói tal como 
postulado por aqueles que 
buscam em alguém com 
exposição pública uma refe-
rência, uma pessoa notável 
capaz de influenciar e criar 
conceitos, tornando-se um 
autêntico paradigma.
No universo dos esportes, é 
fácil exemplificar este ideal 
a partir de Ayrton Senna. 
Porém, mais de vinte anos 
se passaram e não consegui-

mos eleger um represent-
ante à altura.
Um herói, por definição, 
carrega consigo valores 
dignos de admiração, como 
integridade, generosidade 
e altruísmo. Neymar é um 
individualista por natureza, 
com comportamentos toma-
dos pela vaidade e o benefí-
cio próprio – basta observar 
suas mensagens nas redes 
sociais, regadas por selfies e 
campanhas publicitárias.
E a ética não é um de seus 
fundamentos. Não me re-

firo apenas à sua contestada 
transferência para o Barce-
lona, mas à sua postura em 
campo. Apenas para exem-
plificar, ano passado, na fi-
nal da Champions League, 
teve um gol anulado pelo 
fato de a bola ter batido em 
sua mão. Durante a argu-
mentação com o juiz, ten-
tou convencê-lo de que a 
bola havia tocado em seu 
ombro... É compreensível: 
seu desejo de vencer o leva 
a acreditar que os fins justi-
ficam os meios. Compreen-
sível, mas não justificável.
Esta escassez de heróis evi-
dentemente expande-se para 
outros cenários. Seja no 
mundo corporativo, onde 
faltam líderes autênticos, 
passando pela vida pes-
soal, onde os pais, os mais 
legítimos ícones para os 
próprios filhos, mostram-se 
cada vez mais ausentes da 
educação dos mesmos. Falta 

convivência para instruir, 
faltam exemplos para com-
partilhar.
No cenário político, os 
heróis seriam os chamados 
estadistas, pessoas capazes 
de exercer a liderança a-
cima de interesses pessoais 
e partidários. Entretanto, 
o que temos hoje são ape-
nas políticos preocupa-
dos exclusivamente com o 
próximo pleito, seja para a 
reeleição, quando possível, 
ou para fazer seu sucessor. 

O estadista pensa na próxi-
ma geração; o político, na 
próxima eleição. O estadista 
edifica o futuro; o político, 
sua perpetuação no poder.
Precisamos de heróis. Não 
trajando fardas, capas e 
máscaras, mas sim vestindo 
o manto do inconfor-mismo, 
com um interesse genuíno 
em provocar mudanças ca-
pazes de transformar positi-
vamente o meio e deixar um 
legado.
 Quem se habilita?
 Tom Coelho

Por David Fadel
 Palestrante / Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br  www.fadelpalestrantes.com.br
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Claiton RibeiroClaiton Ribeiro
(Motora)
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Prezados leitores,
Nesta edição teremos a grata satisfação de co-
nhecer um dos milhares de artigos do grande 
mestre Tom Coelho, um dos principais pa-
lestrantes da atualidade, está entre os Top 5 do 
Brasil e escreve para diversos países.
Boa leitura........ 

“A escolha dos heróis diz muito sobre 
a sociedade que os escolhe.”  

(Ricardo Bonalume Neto)
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DESTAQUES DE VENDAS

PESQUISA

Bioconcreto o concreto que 
vai revolucionar a maneira 

como construímos

A ideia soa tão atraente 
quanto a ficção cientí-
fica: edifícios que fecham 
suas próprias rachaduras, 
como seres vivos curando 
suas feridas.
Para o cientista holandês 
Henk Jonkers, não se trata 
de um projeto fantástico, 
mas uma realidade muito 
concreta literalmente.
Pesquisadores da Univer-
sidade Técnica de Delft, 
na Holanda, desenvol-
veram o que chamaram de 
bioconcreto, um material 
literalmente vivo e capaz 
de regenerar construções 
desgastadas.
“Nosso concreto vai revo-
lucionar a maneira como 

construímos, pois nos in-
spiramos na natureza”, 
disse Jonkers, por ocasião 
de receber o prêmio de 
melhor europeu inventor 
em 2015 .
Mais do que inspirado na 
natureza, o bioconcreto é 
feito dela. É que as pro-
priedades extraordinárias 
domaterial se devem à 
presença de bactérias.
Duras de matar
Para preparar o biocon-
creto, os cientistas mis-
turam concreto tradicional 

com colônias da bactéria 
Bacillus pseudofirmus, 
que em seu estado natural 
pode habitar ambientes 
tão hostis quando crateras 
de vulcões ativos.
“O surpreendente é que 
essas bactérias formam 
esporos e podem sobre-
viver por mais de 200 
anos nos edifícios”, diz 
Jonkers.
A essa mistura acrescen-
ta-se lactato de cálcio, 
alimento das bactérias  e o 
material está pronto.

Quando aparecem fissuras 
nos edifícios construídos 
de bioconcreto, as bacté-
rias que aí habitam ficam 
expostas aos elementos 
físicos, principalmente 
água.
A umidade que penetra 
nas fissuras “acorda” os 
microorganismos, que 
começam a consumir 
lactato de cálcio e, como 
produto final da digestão, 
produzem calcário.
O calcário repara as ra-
chaduras no bioconcreto 
em apenas três semanas.
Economia de custo
“Não há limite para a ex-
tensão da rachadura que o 
nosso material pode repa-
rar. Pode ser de centíme-
tros a quilômetros”, diz 
Henk Jonkers.
Para a rachadura em si, no 
entanto, há um limite: a 
fissura não pode ser mais 
larga que 8 milímetros.
Ainda assim, o biocon-
creto pode economizar 
bilhões de dólares na ma-
nutenção de estruturas 
como paredes de edifí-
cios, pontes ou barragens.
Segundo a HealCon, or-
ganização que pretende 
promover o uso de novo 
material, só na Europa são 

gastos anualmente US $ 
6,8 bilhões (mais de R$ 
22 bilhões) para reparar 
edifícios enfraquecidos.
“Apesar de ser mais caro 
que o concreto tradicio-
nal, o benefício econômi-
co é perceptível, pois 
economiza em custos 
de manutenção”, disse o 
cientista ao jornal britâni-
co The Guardia, Henk 
Jonkers afirma que o ma-
terial já foi empregado na 
construção de canais de 
irrigação no Equador, país 
altamente sísmico.
O material também seria 
uma esperança para pré-
dios antigos e cheios de 
rachadura, susceptíveis a 
colapsar mesmo com tre-
mores de terra leves.
A técnica forma a base de 
um spray, também desen-
volvido pela Universidade 
Técnica de Delft, que usa 

os mesmos princípios e 
pode ser aplicado direta-
mente sobre pequenas ra-
chaduras.
Teste do mercado
Mas apesar da visão tenta-
dora de edifícios capazes 
de se autorreparar, o bio-
concreto ainda precisa su-
perar o teste mais duro de 
todos: do mercado.
O custo do novo produto 
poderia elevar demasiada-
mente o valor de grandes 
projetos de infraestrutura .
Segundo o Guardian, en-
quanto o metro cúbico de 
concreto tradicional custa 
pouco menos de US$ 80 
(R$ 260), o novo mate-
rial passaria dos US$ 110 
(R$ 360) um acréscimo de 
quase 40%.
Para ser bem sucedido, 
essa conta é agora a prin-
cipal lacuna que o biocon-
creto deve fechar. Fo
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TELE-ENTREGA 3244-8484
AV. SALVADOR DI BERNARDI - 476

CAMPINAS - SÃO JOSÉ
Estacionamento conveniado a 20 mts da Pizzaria

Um bom passeio com seu 
cão faz bem para todos.
Quem gosta de ficar preso o 
tempo todo em casa? O seu 
cão também não gosta.
São vários os benefícios de 
passear com o seu cão, prin-
cipalmente a socialização. 
É muito importante que ele 
aprenda a conviver com 
outras pessoas, animais e 
lugares diferentes da sua ro-
tina. Isso diminuirá o stress 
e vai ajudar a liberar a ener-
gia que estiver acumulada. 
O seu cachorro ficará muito 
mais calmo e sociável.
 
Principais benefícios de 
passear com o seu cão:
1 – Exercícios fazem bem a 
saúde.
2 – Aumenta o ânimo e di-
minui o tédio.
3 – Evita que o animal fique 
estressado.
4 – Deixa a energia dele 
equilibrada.
5 – Ele fica feliz e satisfeito.
 
O mais interessante disso 
tudo é que esses benefí-
cios servem tanto para o 
seu cachorro quanto para 
você. Passear com ele será 
um bom exercício de socia-

Vamos passear? 

lização e ainda é divertido. 
Um cachorro que costuma 
passear fica mais tranquilo 
e se comporta melhor com 
as visitas, afinal ele já estará 
acostumado a conviver com 
pessoas diferentes.
Algumas pessoas tentam 
se justificar dizendo que 
não passeiam com os seus 
cães porque têm um quin-
tal grande ou apartamento 
espaçoso. É ótimo que ele 
tenha esse espaço para 
aproveitar, mas quando 
ele não sai desse ambiente 
qualquer mudança na rotina 
pode vir a ser um tormento. 
Por exemplo, uma ida ao 
veterinário ou uma viagem, 
será bem mais estressante. 

Seu cachorro ficará nervoso, 
agitado e com medo. Dá 
para evitar tudo isso com 
um simples passeio diário.
Cães que vivem presos em 
casa costumam latir muito, 
chorar, rosnar por qualquer 
motivo e alguns avançam 
em quem chegar perto dele. 
Quanto mais preso ele fica, 
mais difícil a convivência. 
Seu amigo não merece viver 
assim, não é mesmo?
Se você tem medo de pas-
sear com o seu cão porque 
acha que ele corre o risco de 
pegar alguma doença, pul-
gas ou carrapatos? 
Se por acaso seu cão pegar 
algum carrapato, retire com 
uma pinça e mate-o para 

evitar que voltem, também 
desinfete a picada com um 
antisséptico.
Ao retirar um carrapato do 
cãozinho, não coloque no 
lixo ou no chão, o melhor é 
queimá-lo. Em seguida lim-
par e desinfetar bem a casa 
para eliminar os ovos.
Como os carrapatos odeiam 
vinagre, podemos evitar que 
esses parasitas subam no 
nosso cãozinho, com o re-
pelente a base de vinagre. 

Como preparar o re-
pelente?
 Misturar água com vi-
nagre em partes iguais, 
umedecer um pano na mis-
tura, passar em todo corpo 
do seu cãozinho. Além 
de eliminar os carrapatos, 
também ajuda a afastar 
os parasitas indesejáveis. 

Dica:
Antes de sair para passear 
com o seu pet, aplique um 
pouco da mistura em suas 
patinhas, que os parasitas 
não vão chegar perto.
Agora, deixe a preguiça de 
lado e vá curtir um passeio 
com o seu companheiro de 
de caminhada.Fo
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A descoberta fascinante do 
 planeta Proxima b

O mundo habitável mais 
próximo de nós pode estar 
na nossa vizinhança espa-
cial, segundo um estudo 
recém-publicado na revista 
Nature.
Cientistas da Universidade 
Queen Mary de Londres, 
no Reino Unido, dizem 
que a estrela mais próxima 
de nosso Sistema Solar, 
a Proxima Centauri, é or-
bitada por um planeta do 
tamanho da Terra, o Pro-
xima b.
“Acredito que essa seja 
a descoberta mais im-
portante possível de um 
exoplaneta”, diz Carole 
Haswell, pesquisadora 
da Open University, em 
referência ao nome dado 
a mundos existentes fora 
do nosso Sistema Solar. 
“O que poderia superar um 
planeta habitável que or-
bita a estrela mais próxima 
do Sol?”
Entenda a seguir o que 
torna este achado tão fas-
cinante:
1. Proxima b está bem per-
to de nós
Em escala espacial, esse 
planeta é praticamente um 
vizinho da Terra. Está a 
apenas 4 anos-luz de dis-

tância.
Ele estava “escondido” 
bem embaixo de nossos 
narizes, orbitando a estrela 
mais próxima ao nosso 
Sistema Solar, Proxima 
Centauri.
O planeta orbita a estrela 
mais próxima do Sol, Pro-
xima Centauri
2. É um planeta parecido 
com a Terra
Proxima b tem dimensões 
bem parecidas com a do 
nosso mundo.

E, assim como a Terra, 
cientistas acreditam se 
tratar de um planeta sólido 
e rochoso.
3. É possível que tenha 
água líquida
O planeta está se movendo 
a 7,3 milhões de km de sua 
estrela, uma distância con-
sideravelmente menor do 
que a da Terra para o Sol, 
de 149 milhões de km.
Mas Proxima Centauri é 
uma estrela-anã verme-lha, 
ou seja, bem menor e mais 
fria do que o nosso Sol, 
então, Proxima b acaba 
recebendo 70% do fluxo de 
energia que normalmente 
atinge a Terra.
Proxima b está a uma dis-
tância de sua estrela que 
torna possível a existência 
de água líquida
Nessas condições, o plane-
ta não é quente ou frio de-
mais para que exista água 
em estado líquido em sua 
superfície. Se houver, tam-
bém pode haver vida nele.
Mas ainda é preciso deter-
minar se ele tem ou não 
uma atmosfera, o que é 
muito importante para essa 
hipótese.
4. Mas a radiação é um 
problema...

Proxima b orbita um tipo 
de estrela muito ativa e que 
emite uma forte radiação 
por meio de explosões.
Isso tornaria desafiador 
que qualquer coisa so-
breviva em sua superfí-
cie, mas alguns cientistas  
acreditam que esse fator 
não necessariamente elimi-
na a possibilidade de o pla-
neta abrigar vida.
Proxima Centauri é bem 
menor e mais fria do que o 
nosso Sol

5. E chegar lá ainda é uma 
missão impossível
Apesar de ser o exoplaneta 
mais próximo que já encon-
tramos, levaríamos, com a 
tecnologia atual, milhares 
de anos para percorrer os 
40 trilhões de quilômetros 
que nos separam dele.

Ainda assim, é um ótimo 
objeto de estudo para a 
ciência. E, com a ajuda de 
telescópios posicionados 
na Terra e no espaço, será 
possível observá-lo mais 
de perto para checar se 
Proxima b de fato tem as 
condições ideias para vida.
“Claro, ir até lá atualmente 
é ficção científica”, diz 
Guillem Anglada-Escudé, 
integrante da equipe que 
revelou a existência do pla-
neta.
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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 reais são gastos com 

publicidade, alugueis de carros e de imóveis?

- Até quando a prefeita e seu vice vão continuar a 

prometer soluções para enchentes e alagamentos 

em vários bairros e depois de passados quase          

4 anos nada fizeram?
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“Mas não é mais apenas um exercício de imaginação pensar em enviar uma sonda até ele 
algum dia.”  Proxima b já é considerada a maior descoberta do século.           Fonte: BBC


