
R. Lédio João Martins, 201 - Ed. Silvia Maria
Kobrasol - São José/SC

 3247-6339 I 8484-791848

/amazonianativa

Castanha do Pará direto da Amazônia
Castanha de Caju do Ceará • Alimentos Funcionais
Produtos sem glúten e sem lactose • Produtos Diet

Açai da Amazônia • Tapioca • Grãos e Sementes 
Frutas Secas • Pães Bolos e Biscoitos

Temperos e especiarias

Servimos Sanduiches Naturais
E a verdadeira Tapioca e o açaí da Amazônia

Chegou ao Kobrasol... amazonianativa19@gmail.com

 3333-4287 I 8483-791848
Mercado Público Fpólis - Box 19

“Os Parajasc são mais que medalhas, são conquistas de novos amigos” disse Skudlark aos presentes.  
“Os atletas dos Parajasc são exemplos para todos nós. 
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Sedentarismo é a maior 
causa de problemas de  

saúde no Brasil 
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É BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

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

Buffet Livre

11,50
por pessoa

R$
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Eventos comuntários para o 
Plano Diretor participativo

Para realizar o trabalho, a equipe técnica 
do Plano Diretor dividiu a cidade em 11 
regiões, sendo que todas já receberam 
uma rodada de eventos em dezembro 
do ano passado.  “Preferimos, dentro do 
cronograma, refazer os encontros para 
que possamos reunir mais pessoas. E 
para isso, ampliamos ainda mais a divul-
gação”, assinala o secretário municipal 
de Serviços Públicos, Michel Schlem-
per.
 Para o coordenador técnico, Edson Cat-
toni, somente a participação das comu-
nidades em todas as etapas do processo 
poderá garantir que o documento final 
represente as demandas reais da cidade. 
“Por isso, é indispensável todos os pon-
tos de vista e interesses”, pontua o ar-
quiteto.
Quando esta primeira rodada estiver fi-
nalizada, os técnicos poderão concluir a 
Leitura Comunitária, com a análise e le-
vantamento das prioridades dos bairros. 
“Na sequência, a nossa equipe voltará 
para dar um retorno às comunidades do 
que foi levantado”, afirma Cattoni. No 
final desta segunda etapa, outra audiên-

Evento comunitário com  moradores dos bairros Campinas e Kobrasol

cia pública será agendada.
Na noite de quinta-feira (23), foi a vez 
dos moradores dos bairros Campinas e 
Kobrasol.
No sábado (25), foi a vez  dos Moradores 
do bairro.
Confira a agenda completa dos even-
tos comunitários:
28/4 – Barreiros (Área 9)
AEMFLO (Avenida Leoberto Leal, 64), 
às 19 horas
Moradores: Barreiros                                         
30/4 – Forquilhinha (Área 6)
CEM Antônio Francisco Machado (Rua 
Pedro Paulo de Abreu, s/nº), às 19 horas
Moradores: Flor de Nápolis, Forqui-
lhinha e Picadas do Sul
5/5 – Ipiranga (Área 5)
CEM Maria Iracema Martins de Andrade 
(TravessaPaulo Luckner), às 19 horas
Moradores: Areias, Ipiranga, Jardim 
Santiago, Pedregal e Real Parque
7/5 – Praia Comprida (Área 4)
EEB Profª Mª José Barbosa Vieira (Rua 
Joaquim Vaz, 1413), às 19 horas
Moradores: Centro Histórico, Fazenda 
Santo Antônio, Ponta de Baixo e Praia 
Comprida.
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Tarifas dos ônibus municipais de 
São José são reajustadas

As empresas do transporte coletivo de 
São José farão o reajuste das tarifas 
das linhas municipais a partir de do-
mingo (26). A medida é necessária para  
atualizar os valores praticados, já que 
desde 2010 as empresas Estrela, Jotur, 
Santa Terezinha e Biguaçu circulam no 
município cobrando a mesma tarifa.
A secretária municipal de Segurança, 
Defesa Social e Trânsito, Andréa Pa-
checo, explica que o reajuste foi base-
ado no IGPM (Índice Geral de Preços 
do Mercado) e é necessário para a que 
as empresas possam cobrir os custos de 
operação, uma vez que o sistema vem 
apresentado um déficit de cerca de R$ 
300 mil por mês. “O Setuf nos apre-
sentou uma planilha de custos, mas o 
reajuste técnico real faria com que se 
aumentasse muito o valor da passagem. 
O patamar 1, por exemplo, iria para R$ 
6,45, o que causaria um grande impacto 
para a população. Por isso, buscamos 
um acordo para  estabelecer um reajuste 
médio”, diz Andréa. Mas, de acordo 
com a secretária, mesmo com o aumen-

to, São José permanecerá com a passa-
gem municipal mais barata na Grande 
Florianópolis.
Para oferecer mais comodidade à popu-
lação, será implantado no hall da Prefei-
tura de São José, um posto de venda de 
créditos para carga e recarga de cartões 
para ônibus com bi-lhetagem eletrônica. 
Até o momento o único posto existente 
no município está localizado na Praça 
Eugênio Raulino Koerich, no Kobrasol. 
O valor da tarifa para passageiros que uti-
lizam o cartão magnético é menor do que 
va-lor da passagem pago em dinheiro.  

Mesmo com o aumento, o município permanece com a passagem 
mais barata na grande Florianópolis

Patamar Reajuste para 
pagamento em 
dinheiro (R$) 

Reajuste 
para pagamento com 

cartão (R$) 

1 2,30 2,20 

2 2,65 2,54 

3 2,85 2,73 

4 3,00 2,88 

 

Confira os novos valores

Reunião de amigos define o 
melhor caminho a ser tomado 

para as eleições de 2016

Foi realizada mais uma reuinão na 
quinta-feira dia nove (09) de abril, na 
residência do Sr. Augusto Basfilde, onde 
estavam presentes os ex-candidatos a 
vereador pelo PTDB(hoje sem partido).
Este grupo de amigos esta se reunindo a 
mais de dois(02)anos e conversando so-

bre o melhor caminho a ser tomado para 
as eleições de 2016.
Na reunião foi resolvido a filiação de to-
dos no DEMOCRATAS com o apoio do 
prefeito de Governador Celso Ramos, 
Juliano Campos.

Na foto participantes da Reunião
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3035-5092 / 3035-3850 
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C L Í N I C A  O D O N T O L Ó G I C A

SÃO JOSÉ

Na inauguração da Políclinica de 
Barreiros Adeliana destacou que 
a saúde é sua principal bandeira

Na inauguração da Políclinica de Bar-
reiros,  a prefeita Adeliana Dal Pont 
iniciou sua fala relembrando os moti-
vos que impediram a Prefeitura de abrir 
a Policlínica de Barreiros antes. Se-
gundo a prefeita, a estrutura da unidade 
estava pronta em 1º de janeiro de 2013, 
quando ela assumiu o cargo. “Mas eu 
não consigo entregar uma obra se ela 
não tem rede de esgoto e nem rede de 
água. Também não podia abrir uma u-
nidade de saúde se o prédio não atende 
as exigências do Corpo de Bombeiros 
e da Vigilância Sanitária”, justificou. 
Segundo a prefeita, foram necessárias 
muitas reuniões e vistorias até que fos-
sem realizadas todas as adequações 
para que a estrutura fosse autorizada 

a funcionar como uma uni-
dade de saúde.
Adeliana lembrou os com-
promissos assumidos e des-
tacou que a Saúde é sua 
principal bandeira. Além 
da Policlínica de Barreiros, 
neste ano, a Prefeitura já 
entregou a UBS São Luiz 
e o Centro de Atenção Psi-

cossocial Infanto-Juvenil (CAPS i). 
“Ainda no primeiro semestre vamos 
entregar a UBS de Potecas e, mais para 
frente, a unidade do Vista Bela. Até o 
final do ano entrego a Policlínica de 
Forquilhinha e, se tivermos fôlego, 
também a UBS do Ceniro Martins. 
Precisamos recuperar nossa estrutura, 
porque São José ficou muitos anos 
sem abrir uma nova porta na Saúde. E 
abrindo novas portas o atendimento é 
dividido, se torna mais humanizado e 
com melhor qualidade. Tenham certeza 
que não estamos medindo esforços para 
que a cidade tenha um serviço de Saúde 
de referência como o nosso cidadão 
merece”, completou a prefeita.
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A Prefeitura de 
São José tem  

novos secretários 
municipais

Na semana passada foram nomea-
dos novos secretários municipais, 
para o lugar de Fernando de Sou-
za, Secretátio do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnolpogia, 
que pediu exoneração foi nomeado 
Bernando Meyer, para o seu lugar 
foi nomeado Matson Ce, suplente 
de vereador pelo PMDB, que as-
sume a secretaria do Planejamento,  
o superintendente da Fundação do 
Meio Ambiente, Eduardo Bastos, 
também vai deixar o cargo, para sua 
posição vai ser nomeado o vereador 
Moacir da Silva, assim vai ficar 
maior a participação do PMDB, 
no governo de Adeliana Dal Ponte. 

Essas mudanças vem para facili-
tar a governabilidade do município 
segundo Adeliana Dal Ponte, a 
pergunta é se o PMDB, vai per-
manecer aliado a atual administra-
ção até o final do seu mandato??? 

Igreja católica de 
Campinas recebe 

multa e  vira  
notícia Nacional

A  igreja Católica do Bairro de Campi-
nas,  recebeu uma multa de R$ 3 mil 
por causa do barulho causado pela 
missa de Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós, as celebrações acontecem 
todas as quintas,  às 15h e às 20h e 
cada celebração recebe mais de 2.000 
fiéis, o assunto virou notícia nacional.
A situação causou batante indigna-
ção na região, por parte de mora-
dores e fiéis, muitos dizem  que o 
bairro tem vários problemas e estão 
querendo proibir a fé das pessoas, 
várias pessoas usaram as redes so-
cias para comentar o assunto, pa-
lavras como vergonha, absurdo, a 
falta de segurança e váias reclama-
ções sobre o barrulho dos craqueiros, 
que ficam gritando na madrugada. 
Vamos aguardar  para ver como vai 
ficar a situação da Igreja, sendo que 
o responsável pela Igreja de Campi-
nas, o Padre Hélio disse que não vai 
pagar a multa e que “O povo está do 
seu lado”.
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Forquilhas pede pelo  
CEI VISTA ALEGRE

Hoje quero falar sobre a tal falta de 
“verbas”,“vontade”,”comprometime
nto”, nossa administração mas digo 
que não é exclusividade somente 
desta governância,mas  em épocas 
eleitoreiras temos uma chuva de 
promessas, compromissos e até mi-
lagres, não duvidem, aqui em Forqui-
lhas temos o CEI LOS ANGELES 
e o CEI LISBOA, teríamos para 
ajudar as mães e crianças de nossa 
comunidade mais um CEI VISTA 
ALEGRE,mas passo todos os dias 
pela frente deste empreendimento e 
como não é novidade a obra demora 
e demora muito para ficar pronta. 
Um governo que não prioriza nossa 
EDUCAÇÃO e nossos CIDADÃOS 

 Olá, querida e querido leitor, estou estreando no jornal Comunidade SC, e tenho   
como intuito mostrar as mazelas, os esquecimentos, os abandonos, os descasos e 

também o que a minha comunidade tem de bom. 

E CIDADÃS, não tem como ser levado á sério. 
A comunidade de FORQUILHAS pede pelo novo 
CEI VISTA ALEGRE, pois as mães tem pressa e 
as crianças tem um direito garantido por lei , onde 
estão nossos representantes da EDUCAÇÃO e DA 

prefeitura de SÃO JOSÉ???. 
Fiquemos de olho, pois reivindicar este em-
preendimento é direito nosso , mas é dever da 
prefeitura cumprir com seus compromissos.                    
Gláucia Schmitt

SÃO JOSÉ

O que TEMOS? Ao tentar entender, que além de contribuirmos 
com os fatídicos impostos anuais, mensais, semanais e diários, 
somos cidadãos? Somos cidadãos nos discursos das propagan-
das eleitorais , quando somos convidados obrigatoriamente a 
votar num representante que faça " nossa representação", mas 
minha concepção de CIDADÃO É, ser ativo na cobrança dos 
direitos que temos e pouco são conhecidos e reconhecidos por 
NÓS, do DEVER em acompanhar os acontecimentos, obras, 
mudanças que acontecem ao nosso redor por decisão destes 
REPRESENTANTES ELEITOS POR NÓS.
Apontamos o erro alheio, mas por outro lado nem ao menos 
conseguimos nos perceber num erro continuo, de VOTAR por 
necessidade INDIVIDUAL ao invés de aprendermos a VOTAR 
PELO COLETIVO. Somos responsáveis por nossas obrigações, 
mas somos responsáveis ainda mais por decidirmos pelos que 
ainda não podem decidir e pelos que já não podem mais decidir.
TEMOS sim que cobrar,TEMOS sim que lutar e TEMOS sim que 
reclamar. Mas TEMOS ainda que ANTES de reclamarmos da atual 
situação política, social e pessoal que vivenciamos HOJE, 
lembrar que temos nossa parcela de culpa e somos também os 
CIDADÃOS que podem TRANSFORMAR E MELHORAR nossa 
realidade de meros PEDINTES, para sermos excelentes 
CIDADÃOS JOSEFENSES.

Por Gláucia Schmitt ( cidadã josefense há 32 anos).

Santé I Corps.
Centro de Cursos e Especializações

Apresente este cupom na Santé. Efetue sua matrícula para os curso Técnicos 
de Massoterapia ou Estética e concorra a um curso de Micropigmentação.

Nome Completo:_________________________________________________
Telefone: (___)__________________ e-mail: _________________________

Indique mais alguém para fazer o curso Técnico em Massoterapia ou estética e se essa 
pessoa efetuar a matrícula você ganha mais dois cupons para concorrer.

Nome:________________________Tel.: (___)_________________________

FAÇA UM CURSO DE 

TOTALMENTE GRATUITO
PARTICIPE DA PROMOÇÃO. FAÇA SUA MATRÍCULA E CONCORRA. DOBRE SUAS CHANCES DE GANHAR INDICANDO MAIS UMA PESSOA E ELA SE MATRICULANDO.

em em

Pague apenas

no ato da matricula. Ligue e veja mais vantagens
que preparamos para você!

E concorra ainda a um curso de

Material didático digital incluso
Certificado regulamentado pelo MEC

Aprovado pelo parecer nº 339 de 04/11/2014
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ÁGUA POTÁVELDEDETIZAÇÃODESENTUPIMENTO
HIDROJATEAMENTOLIMPA FOSSA
LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA

(48) 3346-4622  /  9624-5743
a_relampago@hotmail.com

GRÁTIS

www.artesanali.com.br

Orçamento sem compromisso
trelicaseldorado@gmail.comcláudio - 9982-9085

Travessa Agustina Claudina da Silva, 188
Forquilhinhas - São José - SC - CEP. 88106-705 3034-504048

Mercado
Estoril

Mercado
Estoril

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

Só tenho a agradecer a prefeita Adeliana pelo apoio e pelo  
compromisso de nunca ter influenciado em qualquer decisão da fundação

O Jornal Comunidade SC, con-
versou com Eduardo Bastos 
Moreira Lima, ex Superinten-
dente da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sutetável de São José - SC. 
Eduardo disse que só tem a agra-
decer a prefeita Adeliana pelo 
apoio,  pelo compromisso de nun-
ca ter influenciado em qualquer 
decisão da fundação, permitindo 
nos tomar as medidas necessárias 
a colocar a fundação no lugar de  
destaque no cenário estadual, foram 
mais de 1200 atividades licenciadas,  
disse ainda que recebeu a fundação 
com R$35 mil reais  e deixou com 
R$550 mil em caixa, 1 trator e 3 
caminhonetes, R$40 mil em equi-
pamentos para o horto municipal e 
quase 1/5 milhões em patrimônio. 

Perguntamos:
 
JCSC - Qual é o motivo da tua 
saida? Articulação política?

da duas vezes, multada 
umas 5 e não teve essa 
repercussão.
A igreja já havia sido 
notificada em 2014,  e 
em  função das reclama-
ções foi novamente.
A lei no que se refere aos 
limites fixados é muito 
rígida e a fundação não 
cabe questionar e sim 
aplicar. Tudo é simples 
basta vontade em querer 
resolver da forma cor-
reta.
Não há outra forma que 
não aprevista em nor-

Eduardo - Não sou filiado sou téc-
nico.
Estou lá para desempenhar um tra-
balho, com meta prazos e resultados.
As trocas são inerentes aos car-
gos, cumpri o que me propus e 
100% do plano de metas que ha-
via definido com a prefeita em 
abril de 2013, só tenho a agradecer. 

JCSC - Como esta a situação Ambi-
ental do município hoje?
Eduardo - É uma fundação forte a-
tuante, respeitada, reconhecida e téc-
nica... Não há espaços para acordos 
e medidas que atente a ilegidade.
 
JCSC - Sobre a  Igreja de Campi-
nas?
Eduardo - Uma grande celeuma...
 
JCSC - Na tua opinião o que se pode 
fazer para acabar com o problema e 
qual a solução?
Eduardo - A Bassas um investi-
mento de 100 milhões foi embarga-

mas..não há mais espaço para o je-
itinho...
Essa e minha opinião e eu agradeço 
o espaço e a educação.
 
JCSC - Quais os seus projetos daqui 
para frente?
Eduardo - Eu sou advogado e Geó-
grafo, desempenho minhas ativi-

dades no estado e fora, e vou retomá-
las. 
 
JCSC - Deixe uma mensagem.
Eduardo - Acho que  São José deve 
se importar e se preocupar mais com 
as questões ambientais, participar do 
conselho municipal de meio ambien-
te e cobrar resultados dos gestores.

Eduardo Bastos Moreira Lima
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ENTREVISTA: COM EDUARDO BASTOS
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SANTA CATARINA

AGROVETERINARIA BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

Aqui é especial
Traga seu carnê 

Koerich ou cartão 
e conquiste até 

%

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

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

3047-476748

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

3242-404148

3357-279248

Lentes Blue Life
Lentes Active 1
Lentes Active 2
Lentes Transitions
Armação Mondadori a partir de

R$ 299,00
R$ 399,00
R$ 499,00
R$ 599,00
R$ 149,00

Pagamos a consulta do seu oculista
no limite máximo de R$ 100,00 na compra de seu óculos

idosos e deficientes buscamos em seu domicílio(disponibilidade 250 consultas)

Crediário Próprio

Segunda a Sexta
das 09h as 19h

Sábado
das 09h as 16h

SÃO JOSÉ LEVA OURO NO PARACICLISMO

Os principais atletas do paraciclismo 
catarinense se reuniram no fim de se-
mana para disputar a tão esperada prova 
dos Parajasc. A competição ocorreu no 
domingo(26) em São Miguel do Oeste, 
onde 14 paratletas disputaram os me-
lhores tempos nas categorias masculino 
e feminino. De acordo com o presidente 
da Fesporte, Marcelo Kowalski, é um 
momento de integração e revelação 
de talentos. “Os Parajasc sempre nos 
mostram exemplos de pessoas que su-
peram seus limites e isso é muito impor-
tante para a socialização dos paratletas, 

tanto que Santa Catarina conta com 
grandes nomes no ciclismo, fico feliz 
em saber que a Fesporte faz parte da 
história de cada vencedor que passou 
pelos jogos”esclarece.
Durante a prova cada competidor peda-
lou por 1.300 metros em bicicletas es-
peciais para duas pessoas, nela montam 
o guia e o paratleta. Antes da largada o 
coordenador da prova Jair Damásio faz 
uma checagem geral e passa as orienta-
ções necessárias para que não haja erro. 
“É importante que todos os equipamen-
tos de segurança estejam em dia e lem-

Atletas de São José comemoram medalhas
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bro os competidores sobre a relargada, 
ou seja, até os primeiros 200 metros da 
prova a pessoa pode retornar e largar 
de novo se tiver algum problema. Pas-
sando disso, o paratleta deve concluir a 
prova normalmente” ressalta.
 Os Parajasc seguem até o dia 30 de 
abril em São Miguel do Oeste.Até lá os 
1.700 paratletas com deficiência física 
(DF), auditiva (DA), visual (DV) e in-
telectual (DI) vão disputar medalhas em 
modalidades como: Atletismo, natação, 
tênis de mesa, xadrez, futsal, ciclismo, 
goalball, handebol em cadeira de rodas, 
natação, xadrez, basquete para cadei-
rantes e bocha paralímpica.
Resultados paraciclismo:
Feminino:
Primeiro lugar: Maria Pinheiro - Itajaí/ 
Tempo:2.1838
Segundo lugar: Denise Aparecida Go-
doy – Itajaí/Tempo:2.2989
Terceiro lugar: Eva de Jesus Pereira- 
Florianópolis/Tempo:23089
Masculino:
Primeiro lugar: Luciano da Rosa – São 
José/Tempo: 1.5753
Segundo lugar: Alvacir Paulo da Silva – 
Itajaí/ Tempo: 2.2656
Terceiro lugar: Adriano Lourenço- Join-
ville/Tempo:2.3282

“Os Parajasc são mais que medalhas, são 
conquistas de novos amigos” disse Skud-
lark aos presentes. “Os atletas dos Para-
jasc são exemplos para todos nós. 

O Primeiro lugar, foi de Luciano da Rosa  
de São José - SC
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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

3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

UNIDADE KOBRASOL

um estudo e�caz
independente para

o seu �lho!

frutas, verduras, 
pães, carnes

e um atendimento diferenciado
 e de qualidade!

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Título Vitalício

6x333,00
Reais

 Lúcia Regina
8802-9174 I 8411-8629 I 9982-2640(48) 

redesultitulos@hotmail.com

Tire FÉRIAS O ANO TODO!

Campo, Serra e Praia
Diárias a partir

12,90
Reais

Santa Catarina é destaque em 
relatório de indicadores da ONU

Mais de 800 mulheres  
promoveram a maior convenção 

da história do PMDB Mulher

Mais de 800 mulheres de todas as regiões 
do estado marcaram presença na Convenção 
Estadual do PMDB Mulher, na manhã de 
domingo (26), na Assembleia Legislativa, 
em Florianópolis. O auditório Antônieta de 
Barros ficou pequeno diante da mobilização 
peemedebista, que conduziu a deputada Ada 
De Luca à presidência do segmento femi-
nino, em Santa Catarina. De acordo com 
o presidente estadual do PMDB, deputado 
Valdir Cobalchini, foi a maior convenção da 
história do segmento. “Apenas 1% das nos-
sas 75 mil filiadas está aqui hoje, mas esse 
número já é suficiente para lotar a platéia. 
A força da mulher peemedebista é orgulho 
para todos nós”, disse.
Deputada estadual em seu terceiro mandato 
e com mais de 44 anos de vida partidária, 

Ada De Luca foi conduzida à presidência 
do segmento, que retoma suas atividades 
no estado com a participação de mulheres 
das 36 coordenadorias regionais da sigla, 
representantes de todos os deputados, sena-
dores e do vice-governador. A executiva e o 
diretório foram eleitos por aclamação.  “Re-
belde e determinada, qualidades das quais 
sempre me orgulhei, muito aprendi e muito 
sofri na época em que lugar de mulher era 
em casa. Mas eu, como muitas de vocês, 
preferi ir para a rua lutar pelos nossos direi-
tos de filha, mulher e de cidadão deste País. 
Fui uma das primeiras filiadas do MDB de 
Criciúma e a primeira mulher eleita depu-
tada estadual pelo PMDB. Agora temos o 
compromisso de estimular mais mulheres a 
se candidatarem e a formar um grande mov-
imento para que com a nossa força sejam 
trilhadas novas conquistas para os catari-
nenses”, ressaltou.
O momento do PMDB catarinense, que 
realiza atividades semanalmente em todo 
o estado e fortalece seus segmentos incen-
tivando a participação, principalmente, da 
mulher e do jovem foi destacado pelo depu-
tado federal Mauro Mariani. “Não podemos 
deixar essa chama apagar. Porque vamos 
precisar dessa garra e determinação para os 
próximos desafios”, afirmou.

Os dados foram apresentados ao governador 
Raimundo Colombo na manhã de quinta-
feira, 23, por comitiva liderada pelo coor-
denador residente do sistema ONU no Bra-
sil, Jorge Chediek. Os indicadores mostram 
avanços em diferentes áreas entre o período 
de 1990 e 2015. O índice de pobreza extrema 
no Brasil, por exemplo, passou de 25,5% em 
1990 para 3,5% em 2012. Em Santa Catarina, 
o mesmo indicador caiu de 15,4% para 1,1% 
no período (veja outros indicadores abaixo).
“Recebemos este relatório com muita alegria, 
com muito orgulho de ser catarinense. O es-
tudo mostra o quanto Santa Catarina é um es-
tado diferenciado, muito desenvolvido, com 
alguns dos melhores indicadores do país. Isso 
mostra a qualidade de vida da nossa gente, a 
força do povo catarinense e a energia da nos-
sa sociedade. No meio de tanta notícia ruim 
que vemos todo dia, receber informações que 
comprovam com independência os avanços 
catarinenses é um orgulho e uma enorme sat-
isfação”, destacou o governador Colombo. 
O coordenador residente do sistema ONU no 
Brasil, Jorge Chediek, afirma que, dentro dos 
padrões internacionais da pesquisa, Santa Ca-
tarina aparece como um estado muito bem-
sucedido. “O Brasil tem sido um exemplo 
mundial da implementação e dos bons resul-
tados dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. E dentro do Brasil, Santa Catarina 
se destaca como um dos estados com maior 
progresso social nos últimos anos, com mel-

horas nos indicadores de saúde e de educa-
ção. Estamos aqui para parabenizar Santa 
Catarina pelo trabalho do Governo do Estado 
e dos catarinenses na construção de uma so-
ciedade melhor”, explicou.
Uma nova etapa do programa Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio está sendo re-
formulada e novas metas serão apresentadas 
nos próximos meses, com um olhar para o 
período entre 2015 e 2030. Jorge Chediek 
aproveitou a visita para apresentar o projeto 
ao Governo do Estado. “A comunidade in-
ternacional está criando uma nova agenda, 
baseada no paradigma do desenvolvimento 
humano sustentável, que inclui dimensões 
sociais, econômicas e ambientais”, afirmou.
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SAÚDE

Sedentarismo é a maior causa de problemas de  
saúde no Brasil

“As pessoas precisam entender que se elas derem 10 mil passos por dia, elas deixam de ser sedentárias. Se  
ficassem mais ativas no trabalho ou optassem por uma caminhada em família, ajudaria muito a sair dessa condição”. 

Após a divulgação da Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS)2013, organizada pelo 
IBGE, especialistas afirmam que os da-
dos mais preocupantes são reflexos de 
um mal que é cada vez mais comum en-
tre os brasileiros: o sedentarismo.
“O que mais chama a atenção nesse estu-
do é o baixo índice da prática de exercí-
cios físicos pelo brasileiro. São inúmeras 
as justificativas para não fazer atividade 
física”, comentou o médico esportivo 
Gustavo Magliocca.
“Há um risco iminente para a saúde 
pública, uma vez que a falta de ativi-
dades físicas agrava o cenário de doen-
ças crônicas e cardiovasculares no país. 
Essa realidade é alarmante”, avaliou.
Segundo a PNS, as doenças crônicas – 
associadas ao excesso de peso, ao baixo 
consumo de verduras e frutas e ao se-
dentarismo – respondem por mais de 
70% das causas de morte no Brasil.
Em relação ao estilo de vida, o relatório 
teve o objetivo de captar a intensidade 
e a duração média da realização de e-
xercícios físicos ou esportes em pessoas 
com mais de 18 anos, dividindo a prática 

em lazer, trabalho, deslocamento e ativi-
dades domésticas.
Com isso, dois grupos foram identifica-
dos: um de pessoas ativas, que praticam 
mais de 150 minutos de exercícios por 
semana, e o outro de pessoas insufici-
entemente ativas, que praticam menos do 
que isso.
A proporção de adultos insuficientemente 
ativos foi de 46% da amostra, e os ativos 
se dividiram em 22,5% de pessoas que 
praticam atividades no lazer, 14% no tra-
balho, 31,9% no deslocamento e 12,1% 
nas atividades domésticas.
De acordo com Magliocca, a pesquisa 
reforça a necessidade da prática de ativi-
dade física, que deve ser estimulada por 
políticas públicas.
“O governo tem que incentivar a prática 
de atividade física por meio de ações que 
estimulem a população, começando pelas 
crianças nas escolas, onde, por exemplo, 
a disciplina de educação física já não é 
mais obrigatória em alguns estados.”
Para ele, o sedentarismo começa na in-
fância e é uma questão cultural.
Como solução, o médico é enfático em 

propor atividades simples, como 
dar 10 mil passos por dia.
Ele também associa o desinter-
esse do brasileiro pela atividade 
física à falta de ambientes públi-
cos próprios ou adaptados para a 
prática de exercícios, o que seria 
uma função de parques e praças.
Outro ponto importante para 
a melhora do estilo de vida do 
brasileiro é a questão alimentar.
Para a nutricionista Desiree 
Coelho, a pesquisa não regis-
trou muitas novidades sobre o 
comportamento nutricional da 

população, e o sedentarismo e a falta de 
informação sobre hábitos saudáveis se 
destacaram como os pilares para a mu-
dança de hábitos.
“Em um país com oferta de grande va-
riedade de frutas, há um consumo mui-
to baixo desses alimentos; e ainda há o 
desconhecimento do brasileiro em re-
lação a sua própria saúde”, avaliou De-
siree.

Segundo a especialista, a grande urgên-
cia é tratar o sedentarismo e buscar uma 
alimentação equilibrada.
“É preciso atrair a atenção das pes-
soas para esses temas, que podem im-
pactar a expectativa de vida da popu-
lação e a mudança para uma vida 
mais saudável e ativa”, concluiu. 

Fonte: saudebusiness.com
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Gustavo Magliocca

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

D R O G A R I A   E   F A R M Á C I A

3357-4343

Rua Ver.Arthur Mariano, 1175 - Forquilhinhas - S. José - SC

48

R$ 130,00

Reteste de

CILINDRO

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br
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Vida e Carreira: A arte do equilíbrio possível!
  

Trilhar uma carreira de sucesso... plena de 
recompensas positivas e até mesmo esco-
lher uma profissão, é uma missão que exige 
foco, dedicação e muitas vezes um especia-
lista em carreira.
A chegada da tecnologia não só transfor-
mou processos como criou eficazes canais 
de oportunidade, e de quebra, alterou todo 
o sistema de produção, exigindo mais quali-
dade técnica dos recursos humanos exis-
tentes. Inúmeras oportunidades foram aber-
tas ao redor do planeta ao mesmo tempo, a 
globalização elevou não só o nível de comu-
nicação, como o de oportunidades de novos 

negócios e consequentemente a necessidade 
de desenvolver uma carreira.
Você sabe quais as características e com-
petências que você precisa para mapear seu 
sucesso profissional? O que compõe uma 
carreira bem sucedida? Como perceber o  
seu valor?
Uma carreira bem sucedida vem do equilí-
brio entre sua diretriz pessoal e seu eu profis-
sional, precisamos estabelecer prioridades e 
lembrar que temos uma vida com múltiplas 
dimensões. Imagine uma bicicleta... para 
estar em equilíbrio precisa ser colocada em 
movimento, assim é com a nossa vida e car-
reira, ter a clareza de onde estamos e para 
onde queremos ir.
Precisamos desenvolver, perceber e apren-
der novos modelos de pensamentos e criar  
possibilidades o tempo todo. Planejar a car-
reira, entender suas necessidades e estabe-
lecer metas, implicam em tomar medidas 
necessárias com vistas a alcançar objetivos 
mais consistentes.
Entre as demandas de Coaching de Carreira 
que recebo, muitos possuem alguns dilemas 
entre que graduação ou profissão escolher, 

ganhar mais ou ter uma vida equilibrada; 
trabalhar numa metrópole ou mudar para o 
interior; prolongar a carreira até ser demi-
tido ou fazer uma mudança radical; fazer 
uma carreira longa ou circular por várias 
empresas, dentre outras. Tudo isso envolve 
um exercício de conhecimento pessoal e o 
que não podemos fazer, é deixar a carreira 
sem gestão.
Ao escrever este texto, recordo um ditado 
africano que diz: “se quiser ir rápido vá 
sozinho, mas se quiser ir longe vá com al-
guém”. É necessário buscar um profissional 
na área que o auxilie a enxergar os passos 
necessários para trilhar uma carreira bem 
sucedida!
Encontrar a realização naquilo que fazemos 
é essencial para exercemos nossa profissão. 
Precisamos conhecer as respostas para es-
sas perguntas e fazer reflexões mais profun-
das sobre quem somos na essência, e com 
isso traçar planos mais efetivos para tornar 
tangível aquilo que almejamos para a nossa 
vida.
Entretanto, o que precisa estar claro para 
qualquer profissional, independente de ge-
ração, é conhecer-se de forma mais pro-
funda, sendo esta a peça fundamental na 
construção de uma carreira de sucesso. 
Contar com o auxilio de Coaching de Car-
reira se torna um forte aliado, em que o 
profissional (Coach) busca junto com seu 
cliente (Coache) alinhar o caminho, po-
tencializando o aprimoramento de habi-
lidades e competências para que este possa 
focar em seus pontos fortes e em suas mo-
tivações e agir efetivamente para alcan-
çar as realizações pessoais e profissionais. 

Como você vem construindo sua  
carreira ?

Prezado Leitor,
  
Você já parou para pensar no futuro de sua carreira ?
Hoje quero deixar um alerta para todos os profissionais que acompanham 
nossa coluna, sobre a sua vida e carreira, que andam juntas porém muitas 
vezes separadas.
O artigo especial da minha amiga, coach e palestrante JANAÍNA PAES 
que é especialista nesta área, esclarece e explica pontos importantes que 
devemos refletir sobre nosso futuro pessoal e profissional.
                                                                                                                                                                          
Boa leitura...

              Janaína Paes e David Fadel

Janaína Paes 

Master em Coaching, Coach de Alta Perfomance, 
Terapeuta e Especialista em autodesenvolvim-
ento pessoal e carreira.
Desde 2010,se dedica a auxiliar pessoas, empre-
sas e profissionais liberais a cuidar, valorizar e 
potencializar sua carreira e imagem, agindo de 

forma contínua como agente de mudança em sua 
vida pessoal e profissional.

Palestrante e Facilitadora de treinamentos e de-
senvolvimento. Especialista em Coaching: Pes-
soal, Carreira, executivo e Branding trabalhando 
Imagem e reputação.  Atua como facilitadora nas 
áreas de gestão de tempo e produtividade, mu-
dança de hábitos, comportamento, etiqueta cor-
porativa e social, gestão de imagem pessoal.
Em todos os processos de Coaching e trein-
amentos desenvolve a linha do equilíbrio entre 
emoções e qualidade de vida, sendo reconhecida 
pela sensibilidade na aplicação de conteúdos.
Professora convidada da UNIVALI, para minis-
trar aulas no Projeto de Capacitação de Servidores 
Públicos com Coaching aplicado a área compor-
tamental e humano. Também ministra cursos na 
área de Marketing Pessoal, Etiqueta Profissional 
e Brandig, tendo como cliente o SENAC.
Ampla formação em: Coaching de Carreira, Self 
Coaching, Coaching Executivo, Neurocoahing, 
Leader Coaching e Constelações Sistêmicas pelo 
IBC- Instituto Brasileiro de Coaching com cer-
tificação internacional pelo ICI – International 
Association Of Coaching Institutes, ECA – Eu-
ropean  Coaching Association, GCC – Global 
Coaching Community e Pós-graduanda em Psi-
cologia Positiva pelo IBC em parceria com a fac-
uldade Darwin. Paccioner em PNL.
Graduada em Comércio Exterior e ampla ex-
periência em assessoria a executivos. Possui 
mais de  3 mil horas em atendimento de Coach-
ing individual, executivo e de equipes onde de-
senvolve programas comportamentais sendo: 
pessoal e profissional, workshops, treinamentos, 
palestras nas áreas de liderança, motivação e au-
todesenvolvimento.

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

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

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

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

3357-1904(48)
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Oito Pecados Capitais de um currículo

Vivemos uma crise econômica e o 
primeiro reflexo é sem dúvida a re-
tração da indústria, que reflete no 
consumo desacelerado e por conse-
quência gera demissões, se aconte-
ceu com você vamos lá, prepare-se 
para o novo, usando sua primeira e 
principal ferramenta o seu currículo.
Hoje vou dar umas dicas valiosas, 
para ajudá-los, atente-se ao que de-
screvo para não ser descartado, antes 
mesmo de ter a oportunidade de ser 
entrevistado.
Primeiro grande pecado é cometer 
erros de português, hoje há corretores 
ortográficos que facilitam a correção 

de seu currículo, mas também é im-
portante analisar a sua gramática.
Segundo pecado são sinais exces-
sivos ou irreais, não exagere ao 
descrever suas realizações, ou in-
dicadores impossíveis de serem real-
izados.
Terceiro pecado a mentira, sobre sua 
formação acadêmica ou sobre resul-
tados obtidos em gestão, ou posições 
que ocupava, se o entrevistador cru-
zar informações e ver seu erro, você 
será desclassificado do processo 
seletivo.
Quarto pecado usar chavões, como 
por exemplo, sólida formação, am-

pla experiência, fuja do lugar co-
mum.
Quinto pecado a indecisão, na hora 
de identificar seus objetivos, exem-
plo: Objetivo Profissional- Comer-
cial, Administrativo e Gerência, ou 
seja, é bem obscuro este objetivo.
Sexto pecado é a quantidade de pá-
ginas, procure não ultrapassar mais 
de uma, caso não consiga não use a 
terceira página.
Sétimo pecado, plagiar o currículo 
de outra pessoa, buscar na internet e 
copiar, lembre-se alguém pode achar 
o original e ai mandar o seu para o 
arquivo morto ou para a lata de lixo.
Para fechar o oitavo pecado, as pes-
soas não detalham o tempo de per-
manência nas empresas, isto sim é 
necessário e para o conhecimento de 
vocês na maioria as pessoas não são 
chamadas pela falta desta informa-

ção, importante também você ana-
lisar sua estabilidade, empresa bus-
cam pessoas com permanência nas 
empresas, com resultados e o melhor 
com legado por onde passam.
Espero ter ajudado, boa sorte na bus-
ca de sua recolocação.

Olá amigo ou amiga, que busca por uma nova oportunidade no mercado 
de trabalho, seu grande trunfo e o primeiro contato com o profissional de 
recrutamento é o seu currículo, hoje vou falar sobre o que não fazer na 
hora de formular o seu:
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SOCIAL

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Monique Brinel...Linda e cheia de charme! 
Comemorando seus 15 anos...

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

Close especial para a queridíssima Sharlene 
Bossle, esposa do sertanejo Rodrigo barreto...

O parabéns da coluna vai para  
Helena Colzani...que fez aniversário 

nos últimos dias...brilhante 
 professora e excelente prima..bjus

O querido amigo Anderson 
Cândido...agora acadêmico de 
Turismo da FMP...Parabéns 

lindão, esse vai longe...

Rafael Barreto, que esteve de aniversário, Vitor dias,  
Nemerson Fernandes e Rodrigo Barreto em noite de  

comemorações...Quarteto Bommmm

Fátima Silveira é a nova integrante da Famí-
lia Charles Colzani Coiffeurs...Trabalha com 

massagem estética e relaxante.

Jeferson Armani e Gill Muraro...
presença confirmada no Baile de 

Debutantes comunitário...Eles que 
são estrelas de um dos melhores 

Salões de Joinville...

Keli Vivian Brinel e Nériton Martins em noite de festa

Segunda
Segundaà

20h às 2h

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859
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                    dicadapersonal@gmail.com
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

ESPORTE

Este é o time dos Trinta fundado em 
09/08/98 por Leopoldo Amorim
(PODINHO) e mais tarde veio a 
chamar de Sport Cube Bela Vista 
Clube Dos Trinta (Viagra), tendo seu 
material esportivo próprio e exclu-
sivo, com as cores do time do Bairro 
Bela Vista. Jogando todos os domin-
gos as nove(horas) da manhã, para 
jogar aquela pelada e depois tomar 
uma gelada e saborear um churrasco. 
Esse time possui um grupo de atletas 
com a melhor idade, um time simpáti-
co no meio dos desportistas, e com 
muito bom bate papo para reviver o 
passado, com muita chuteira no pé e 
muita garra para continuar jogando.
Com o tempo passaram outros presi-
dentes como Paulista, Borracha, Fini-
nho e seu atual presidente hoje é co-
nhecido como Trilha. Foram também 
presidente no passado: Adão, Marcia-

Sport Cube Bela Vista Clube Dos Trinta (Viagra)

no, Tainha, Cafu e o folclórico Badu.  
Fazendo essa reportagem observei 
muita amizade e companheirismo 
nesse grupo, são pessoas que chu-

tam as tristezas, driblando sempre as 
dificuldades e sempre marcado gols 
de alegria, continuem assim e tenham 
todos muita saúde em sua vidas!!!! 

ESCALAÇÃO EM PÉ: Gastura, Nazareno, Tito, Artur, Zé Mário, Laercio, 
Batista,Vava, Trilha, Miguel, Fino, Amarildo, Aldo, Maneca l, Pedro, Marcio, 
Odair,Valci e Árbitro: Alemão
AGACHADOS: Edson, Irmão, Podinho, Paulinho, Marco, Marcelo, Biquinha, 
Pece, Maneca ll, Willi, Manoel e Paru.
TORCEDOR MIRIM: Pedro e Tiago

O América Futebol Clube de Bar-
reiros, clube que teve seu inicio 
em 15 de abril de 1955,  em 2015 
completa 60 anos de fundação. 
Time que foi destaque da várzea na 
Grande Florianópolis, deixou saudades 
para a família Americana e para os 
amantes da bola em Barreiros.

O América de Barreiros 
completa 60 anos de 

Fundação

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

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

Seu sucesso é o nosso maior objetivo.
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Na apresentação deste, 20% de
 desconto para pagamento à vista
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 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

Se a Arte é o alimento da alma e é considerado poesia 
então, quem faz arte, pode se considerar um poeta

Sua carreira começou como publicitário, em 
Porto Alegre, onde recebeu mais de duzentos 
prêmios regionais, nacionais e internacionais. 
Radicou-se em Florianópolis em 1994, onde 
tornou-se sócio de uma grande Agência de 
Propaganda, e também onde começou a es-
boçar os seus primeiros traços como artista 
plástico. Pintando, expôs pela primeira vez as 
suas obras em 1997, numa coletiva chamada 
“Fratura Exposta”. Em 2008 deixou a publi-
cidade para dedicar-se exclusivamente às 
artes plásticas. Nestes anos de carreira, são 
mais de 80 mostras em seu currículo, com de-
staque para algumas exposições internacio-
nais em países como Itália, Portugal, França, 
Estados Unidos e Argentina. Com grande re-
conhecimento no Estado de Santa Catarina, 
seu trabalho ganhou popularidade por conta 
da característica lúdica, quase “pueril”, e do 
universo de cores em que navega, capaz de 

Luciano Martins

tocar o imaginário de qual-
quer pessoa. Atualmente, Lu-
ciano assina uma coleção de 
produtos vendidos na Cacau 
Show, Lojas Uatt? Condor e 
NIG Brinquedos.

TRABALHO  
SOCIAL

Luciano é um artista en-
gajado nas causas sociais. 
Atualmente, apoia institu-
ições como as APAES de 

Santos, Florianópolis, Jaraguá e Pomerode, 
ABRALE, Amigos da Escola, Arte Solidária, 
Instituto Voluntários em Ação, AMUCC – 
Outubro Rosa, Horizontes Guardião, Mostre 
a Língua para o Câncer de Boca, Massa 
Solidária, Benefest, IGK, Luz do teu Sorriso, 
Associação dos Voluntários São Roque, Cen-
tro de Evangelização Popular, ACIC – Asso-
ciação Catarinense para Integração do Cego, 
entre muitas outras. Além de estar sempre 
disponibilizando sua arte para todo e qual-
quer bom projeto. Entre os desejos do artista 
para 2015, está a criação de um Instituto, cujo 
intuito é potencializar as ações já desenvolvi-
das, além de criar um acervo de suas obras. 

 
EXPOSIÇÃO RETROSPETIVA 

15 ANOS DE CARREIRA

Aconteceu em março de 2015, a exposição 
retrospectiva em comemoração aos 15 
anos de carreira do artista. Com curadoria 
do crítico de arte Paulo Amaral, em ape-
nas um mês, Luciano Martins levou mais 

Arte de Luciano Martins

Vamos conhecer o trabalho do  
‘’Poeta’’artista 

LUCIANO MARTINS: 

Visitantes admirando os trabalhos de Luciano

de 5.000 mil pessoas ao 
CIC - Centro Integrado de 
Cultura, em Florianópolis.  

TRABALHOS COM 
ESCOLAS  

PÚBLICAS E  
PARTICULARES

O trabalho com escolas públi-
cas e particulares também fa-
zem parte de sua rotina. Hoje 
em dia, escolas do Brasil in-
teiro estão tendo contato com 

a arte de Luciano Martins. No estado de San-
ta Catarina, é comum a visita dessas criança 
e jovens na galeria e atelier do artista, onde 
trocam experiências muito importantes. São 
bate papos descontraído de incentivo à arte, 
incentivo à vida. 

PRÓXIMOS PROJETOS

Para 2015: “Exposição de Almas e Luzes”, 
com os artistas Luciano Martins e Patricia di 
Loreto. “De Almas e Luzes” será apresen-
tada nas capitais de Florianópolis e Buenos 
Aires. A mostra, que tem o apoio e incentivo 
do Consulado Argentino e da Fundação Ca-
tarinense de Cultura, acontecerá na Galeria 
Luciano Martins, dia 28 de abril, e no con-
ceituado Centro Cultural Borges, em agosto 
de 2015. 
Exposição “Ayrton Senna na Cabeça e no 
Coração”, com curadoria de Rodrigo Câ-
mara. Vários artistas e celebridades foram 
convidados para customizar um capacete. 
Serão expostos em Shoppings de São Paulo, 
Distrito Federal, Rio de Janeiro, Porto Alegre 
e Curitiba.
Lançamento do Livro Comemorativo aos pri-
meiros 15 anos de carreira do artista.
Exposição em setembro, na Galeria Tarta-
glia, em Roma.
Para 2016: Exposição em outubro no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul.
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Ler: A leitura é um passaporte com 
visto permanente para todos os lugares, culturas 
e mundos, reais ou até imaginários. É uma fon-
te de diversão e prazer. Pensando nisso, listei 

dois livros que está no topo dos mais vendidos 
ultimamente, da Autora Gayle Forman. 

Se eu ficar
Numa manhã fria, Mia 
e sua família saem 
para um passeio de 
carro, o que era um dia 
para aproveitar, trans-
forma-se numa tragé-
dia irreparável na vida 
dessa jovem. Após so-
frer um grave acidente 

de carro, Mia perde a família e fica à beira da 
morte. Em coma, ela reflete sobre o passado e 
sobre o futuro que pode ter, caso sobreviva.
O livro é narrado por Mia, onde temos o presente 
- que são as cenas dos hospitais -, e também te-
mos flashbacks de sua vida antiga, de como era 
sua relação com seus pais, irmão, família, seu 
namorado - Adam - e sua paixão pela música. Se 
eu Ficar é narrado em 24 horas e o ponto princi-
pal é se Mia ficará ou não. Qual será sua escolha? 
O livro tem uma narrativa rápida, quando você 
menos espera já finalizou a obra. Se eu Ficar é 
um livro que aborda o amor da família, o amor 
dos pais por seus filhos, de como é importante 
você valorizar cada minuto de sua vida e tam-
bém retrata a questão do primeiro amor e das 
decisões que você terá que tomar em sua vida. 

Para onde ela foi 
É a continuação 
de Se Eu Ficar 
O segundo volume 
foi incrivelmente per-
feito e é narrado por 
Adam. Eu não li com 
muitas expectativas, 
mas fui arrebatada 
pela história. Tem três 
anos que aconteceu o 

acidente. Agora ele é um astro do rock, mas ele 
não é feliz. Ele é apenas uma casca do que era 
quando namorava com Mia, mas a pergunta que 
todo leitor faz durante os primeiros capítulos é: 
‘’O que aconteceu?’’
Mia está diferente, mais madura e mesmo levan-
do a dor da perda de toda sua família conseguiu 
se erguer. Agora ela é uma talentosa e conceitua-
da violoncelista, formou-se em Julliard e vai 
começar sua turnê pelo mundo. Ela nunca poderá 
ser a mesma, mas amadureceu e sobrevive a cada 
dia. Essa sequência foi satisfatória e eu enfim 
pude compreender os motivos de Mia e Adam, 
ambos sentiram a dor da pior forma, e depois de 
um tempo não podem ser mais as mesmas pes-
soas. Para onde ela foi é um livro que fala sobre 
perdão, amor e superação, e que no meio de tanta 
dor é possível encontrar a felicidade.
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VARIEDADES

A cada R$ 500,00 em compras no período de 01/07/2014 à 31/12/2014,
ganhe um cupom para concorrer. O Sorteio será realizado na unidade dia 05/01/2015 - 16h00

Com a Travelmate
Intercâmbio & Turismo
São José, você pode!

Concorra a: Passagem aérea para Miami - 4 noites 
hospedagem hotel 03 estrelas - Taxas de 

embarque e seguro viagem
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VARIEDADES
Um roteiro de vinhos,  

história e arte 

Já dizia Carlos Arruda ‘’ O vinho é o melhor 
lugar para se encontrar com os amigos’’. 
E juntar amigos, vinho, artes e história em 
um único lugar é delicioso não é mesmo?
Pensando nisso, a Mercearia do Vinho de-
cidiu reunir tudo isso em um único espaço 
e tem como seu principal desafio: Estimu-
lar cada vez mais as pessoas a criarem o 
hábito de consumo saudável do vinho, aju-
dar a desenvolver o paladar, disseminar o 
conhecimento e seus benefícios e criar re-
lacionamentos. Uma das missões é passar 
dicas práticas de como fazer avaliações e 
degustações e sugestões de harmonizações 
gastronômicas.
Conversei com os proprietários Vanessa 
Oliveira e João Meurer da Mercearia do 
Vinho que me 
Explicaram que:
‘’ Para degustarmos um bom vinho, é ne-
cessário lançar mão de nossos sentidos, é 
necessário se conectar com vinho, é real-

mente um estado de espírito. Estes funci-
onam através de receptores sensoriais. Os 
principais sentidos envolvidos em uma boa 
apreciação do vinho são: visão; olfato; pala-
dar; tato; audição
Todo Vinho, tem em si uma proposta. Aqui-
lo que o enólogo que elaborou decidiu que 
seriam as suas características básicas. Con-
stitui a proposta de um vinho a sua per-
sonalidade básica e todas as características 
que são analisadas na degustação, inclusive 
longevidade (bebido jovem ou de guarda), 
origem geográfica e ainda o preço, do qual 
deriva a relação custo-benefício. A proposta 
seria uma promessa, um compromisso do 
valor que apresenta o vinho do produtor em 
relação ao valor que o consumidor paga por 
ele. A proposta é revelada no rótulo e no 
contra-rótulo.
Na degustação é confrontado o vinho (na 
taça) com a promessa (no rótulo da gar-
rafa). O ideal é que a degustação confirme 

Por: Mari Abreu

a promessa. É importante, se queremos 
degustar ao invés de beber, reciclar nossos 
comportamentos e reeducar nossos senti-
dos. Concentrar nossa atenção nesses ob-
jetivos e nos vinhos que iremos apreciar. É 
necessário diminuir a velocidade com que 
vivemos e parar para degustar e apreciar o 
prazer lentamente, conhecendo os prazeres 
da harmonização.’’
‘’ Para bem degustar um vinho, é necessário 
querer degustar. 
Ter real interesse na degustação, concen-
trar a atenção à degustação e dedicar-se a 
isso (dispender tempo). Não há truque ou 
mágica, além de tudo que já foi citado, é ne-
cessário independência, não se deixar influ-
enciar pelo gosto dos outros, pelas opiniões 
alheias e publicidade ou modismos’’. Max 
Léglise, Une initiation à la dégustacion des 
grands vins 
Degustar vinhos nos obriga a aprimorar 
nossas percepções e capacidades. Essas não 
são restritas de um pequeno grupo de pes-
soas, ao contrário, estão ao alcance de toda 
e qualquer pessoa que realmente queira de-
senvolvê-las. À medida que as pessoas vão 
se desenvolvendo em degustações, mais 
desenvolvem uma competência particular 
e mais são capazes de apreciar tudo que o 
vinho pode lhes proporcionar. E assim tor-
nam-se enófilos (aquele que ama o vinho e 
lhe rende homenagem - Larousse).
Cheers!!!
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Fotos Mercearia do Vinho

Os acessórios ganham destaque 
nas estações mais frias do ano 

São muitas as novidades em acessórios que 
nos esperam para a nova temporada, des-
de bolsas a chapéus. Fique por dentro das 
tendências em acessórios para o outono in-
verno 2015:

*As bolsas se tornaram em um acessório 
imprescindível no dia a dia da mulher, pois 
além de úteis completam o look. Neste 
outono inverno não vai ser difícil estar 
na moda nem escolher uma bolsa, pois 
vários modelos de tamanhos, cores, as 
bolsas vêm com cores fortes e vivas. En-
tre os destaques nas passarelas, encontra-
mos a bolsa saco, a mochila e as minibags. 

Imagem: modice.com.br

*Uma das tendências que fez sucesso na 
temporada passada e que vai continuar são 
as franjas. As franjas vêm com tudo neste 
outono inverno, vamos poder vê-las em 
peças de roupa, calçado e claro em acessóri-
os. Aposte numa bolsa com este detalhe e 
fique super na moda.

*Na época mais fria do ano, a cintura vai 
estar bem definida seja usando um cinto, 
faixa de tecido ou até uma camisa amar-
rada à cintura. Usar um cinto marcando a 
cintura é uma ótima forma de dar forma à 
silhueta e deixar o look mais feminino.Usar 
um cinto com um vestido ou em um con-
junto de saia e camiseta é a opção ideal para 
ficar super na moda neste outono inverno. 
 
Fonte: beleza.umcomo.com.br 

Imagem: blogdamy.com*O tamanho maxi parece que veio para ficar 
e, isso não vai ser diferente no que diz res-
peito a colares para a temporada de outono 
inverno 2015. Com um maxi colar você 
consegue dar uma levantada a um look mais 
simples ou até criar a gola alta, que está su-
per em alta, com os colares tipo gargantilha.
*Brincos são outro dos acessórios que pa-
rece que as mulheres já não conseguem 
viver sem. Os maxi brincos vão continuar 
em alta nesta temporada, mas também 
o uso de apenas um brinco e o ear cuff 
vão marcar a tendência em acessórios. 

*Na temporada de frio, os óculos de sol con-
tinuam sendo uma peça chave nos looks. A 
grande aposta para este outono inverno são 
os óculos de sol com armação de madeira. 
Além disso, as lentes degradê em tons dife-
rentes como cinza ou roxo e óculos pratea-
dos e com uma aparência futurista, também 
vão ganhar espaço.
*O acessório must have para este outono in-
verno é, sem dúvida, o chapéu. Este acessório 
deixou de ser exclusivo para os dias de sol, 
para fazer parte também de looks de inverno.  

Imagem: lindizzima.com.br

*E como não podia deixar de ser os gor-
ros e cachecóis continuam sendo uma forte 
tendência na época mais fria do ano, pois afi-
nal são uma ótima opção para ficarmos mais 
quentinhos. Uma dica para deixar o look 
mais glamoroso é combinar o gorro com 
um cachecol ou, então com a cor do batom, 
bolsa ou qualquer outra coisa no look.

Imagem: ffw.com.br

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

Aproveite nosso desfile de ofertas!!!!

Do tamanho PP ao Plus Size 
aproveite pra ficar na moda!
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aMasculina

Feminina
com preços promocionais

Próximo ao Camelão de Campinas
Rua Coronel Eliseu Guilherme, 36

Campinas - São José - SJ

Venha conferir

3015-7733 I 48 9181 6703

Santa Catarina “corre atrás do 
prejuízo em vez de prevenir”

Os tornados que atingiram Xanxerê e 
Ponte Serrada, no Oeste catarinense, in-
citaram questionamentos sobre a eficácia 
dos radares meteorológicos do estado. Na 
quarta-feira (22) o governo admitiu que 
Santa Catarina “corre atrás do prejuízo 
em vez de prevenir”.
O radar meteorológico é o melhor instru-
mento de alerta. O único equipamento 
desse tipo em Santa Catarina está que-
brado desde janeiro, e, mesmo assim, não 
cobre todo o estado. “O Oeste não está 
coberto por radar meteorológico, portan-
to, é uma região onde não se consegue 
fazer uma previsão de tornado”, afirma o 
meteorologista Leando Puchalski.
O Governo do Estado prometeu a compra 
de dois radares meteorológicos: um para 
o Oeste e outro para o Sul. De acordo 
com especialistas, a presença de tornado 
só aparece nos radares três minutos antes 

dos estragos.
Uma estação meteorológica do Paraná registrou 
os fenômenos do Oeste. Santa Catarina usa essas 
imagens, pois não possui o próprio radar na região. 
No entanto, nem sempre há meteorologistas moni-
torando. “Hoje, não temos um sistema 24 horas por 
dia, 365 dias por ano”, afirmou Milton Hobbus, se-
cretário da Defesa Civil de Santa Catarina.
Além dos dois novos radares no Sul e no Oeste, o 

governo promete um centro de monitoramento e 
alerta 24 horas. “Vamos ter, no mesmo lugar, to-
dos os satélites, todas as estações meteorológicas. 
Se prevê o envio de mensagens nas horas críticas 
para a própria população. Nós vivemos até hoje 
do jeito como aconteceu em Xanxerê: chorando 
e correndo atrás dos prejuízos do que aconteceu”. 
 
Fonte: g1.globo.com
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Chás • Oleaginosas • Frutas Secas • Farinhas • Temperos • Suplementos 

End: Rua Altamiro de Bernardi, 51 loja 6  - (48) 3372-9764

a partir de

Empanados integrais 
e vários outros produtos

para uma alimentação saudável.

Empanados integrais 
e vários outros produtos

para uma alimentação saudável.

Tigela de Açai

9,00R$

a partir de

Refeições 

11,00
Chef Fitness

R$

Congeladas

 Suplementos 

Pasta de 

16,50
First

R$

Amendoim

carol
cortn sa

RA Carol cortinas abre suas portas para 
mais um novo Show Room, agora no 
bairro Pagani - Na Av. Atilio Pagani nº 
381 - Sala 02 - Palhoça- SC, a inaugu-
ração ocorreu no dia 10 de Março de 
2015. Com muitas novidades e e um 

precinho muito especial! 

Tapetes • Papel de Parede • Pisos

Almofadas • Cortinas • Persianas

Agende já seu orçamento


