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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$

Reencontro após 40 
anos. Pág 13

Prefeitura de São José abre consulta 
pública sobre o transporte coletivo

Assinado o contrato para recuperar áreas de  
lazer da região continental. Pág 07

O objetivo é melhorar o atendimento no futuro. Pág 03

Onda de violência em 
São José. Pág 02
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Recebemos um e-mail 
que retrata um desabafo 
de Professores e Alunos  
da E E Escola Laurita 
Dutra de Souza de Pica-
das do Sul, em São José 
- SC, que demonstram 
a indignação pela obra 
que era para estar pronta 
e ainda nem começou, a 
construção da Cobertura 
da Quadra de Esporte da 
Escola que era para ter 
terminado no dia 16-05-

2015, a data é confirma-
da pela placa e nem foi 
iniciada ainda. Deixan-
do de beneficiar a ativi-
dade física e saudável de 
mais de 600 alunos. 
Alunos e professo-
res reivindicam o iní-
cio das obras o mais 
rápido possível... 
 
Atenção autoridades  
responsáveis!!!

O cadastramento biométrico é  
obrigatório?
Sim, para todos os eleitores dos 
municípios listados abaixo:
Biguaçu, Florianópolis,Joinville, 
Palhoça,SantoAmaro e São José  

Compareça no cartório eleitoral do município 
em que irá execer o voto. 

Antecipe-se e evite filas!

O clima é de medo e in-
segurança, um Josefense 
usou a rede social, para 
pedir:”Socorro pre-
cisamos de segurança! 
O número de assaltos 
em São José cresce as-
sustadoramente!”..., o 
apelo foi postado junto 
com a notícia de mais 
uma morte por assalto 
no sábado 23, o aumen-
to dos assaltos, furtos 
e assassinatos tornou 

a situação assustadora. 
O Jornal Comunidade 
SC  conversou com 
moradores e comer-
ciantes de vários bair-
ros, entre eles Barreiros, 
Campinas, Ceniro, 
Kobrasol, Serraria,  
Forquilhas,  em todos os 
bairros ouvimos relatos  
do aumento da violên-
cia e da criminalidade. 
 A criminalidade tam-
bém foi assunto abor-

dado na câmara de 
vereadores na sessão do 
dia 20, onde foi  men-
cionado  o sequestro de 
um empresário no mu-
nicípio, a vida ceifada 
de um jovem por um 
esbarrão, o aumento das 
fatalidades que fazem 
parte das estatísticas do 
cenário do município, 
a situação esta compli-
cada, e é preciso se fazer 
algo, cobrar ações mais 

Obra que era pra ter 
terminado e ainda  

nem começou

No próximo dia 
30, o time São José 
Istepôs vai disputar 
a final do campeona-
to catarinense da ca 
tegoria!
QUE TAL TREINAR 

NA ESCOLINHA DE 
FUTEBOL AMERICA-
NO?
Para incentivar o esporte 
estão sendo oferecidas 
aulas gratuitas para me-
ninos e meninas com 

idades entre 7 e 15 anos, 
numa parceria com a 
Fundação Municipal de 
Esportes. É um esporte 
que se baseia na veloci-
dade, agilidade, força e 
na estratégia.

Você sabia que o futebol americano está  
ganhando espaço em São José?

Contrato de mais de meio milhão 
em iscas para ratos é fiscalizado 

pelo vereador Tete

Tete postou em sua rede 
social que é de sua a  
responsabilidade como 
vereador fiscalizar as 
ações tomadas pela 
prefeitura, principal-
mente quanto ao uso 
do di-nheiro público, 
achouprudente fazer um 
requerimento onde so-

CNPJ: 05.383.587/0001-89
R. Jacob Ferreira de Melo, 819 

Forquilhinhas - SJ - SC - CEP. 88107-
705

Fone: (48) 3094-8289 / 8490-0621
jornalcomunidadesc@gmail.com

www.comunidadesc.com.br
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ACADEMIA GOLD GYM NA PALHOÇA EM FRENTE AO CAMELÃO

Manifestação dos Professores e Alunos da Escola
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efetivas...
A vereadora Mari tam-
bém deu seu testemu-
nho,  dizendo que foi 
assaltada duas vezes em 
20 dias e teve o carro ar-
rombado no Kobrasol. 
São José precisa de 
ações urgentes para  
conter os criminosos, 
mais  policiamento nos 
bairros e rondas mais 
frequentes são rei-
vindicações de todos. 

Insegurança e medo sentimentos comuns no Ceniro Martins
O número de ocorrências 
cresceu muito no bairro 
nos primeiros meses do 
ano, em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
a situação é preocupante, 
moradores e comerciantes 
dizem  que é preciso um 
plano de segurança dife-

rente no local, para com-
bater e inibir a ação dos 
delinquentes.
A comunidade local esta 
se organizando para fazer 
um abaixo assinado para 
reivindicar o aumento de 
rondas e de policiamento 
no local.

Josefense usa rede social para pedir:“Socorro precisamos de segurança!...”
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Os treinos acontecem 
aos sábados, das 10h às 
12h, no campo atrás do 
CEM Antônio Francis-
co Machado, no bairro 
Forquilhinha.

licita todos os processos 
administrativos, contra-
tos, comprovantes de 
entrega de materiais e de 
pagamentos, realizados 
entre a prefeitura e a em-
presa EUROBAC Ser-
viços Ambientais Ltda 
ME, desde o ano de 2011 
até o presente momento, 
pois as cifras são ab-
surdas e R$ 530.000,00 
mil reais, destinados à 
compra de iscas ratici-
das, quando municípios 

vizinhos também fazem 
esse tipo de compra por 
valores bem menores, 
se faz necessário ana-
lisar a intencionalidade 
e necessidade dos con-
tratos, bem como seu 
efetivo cumprimento. 
 
Fonte:www.facebook.
com/tete.wallacedesou-
za em 20/05/2015

Wallace de Souza (Tete)

ONDA DE VIOLÊNCIA EM SÃO JOSÉ
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ADILSON
MAGUILA
ADILSON
MAGUILA

ACADEMIA

Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins - Ceniro - São José - SC

3257-3161 8461-3836

Seg. à Sexta 07h as 11h30 / 13h30 as 23h30
Sábados das 09h as 12h

Visual
Eletrônicos
Visual
Eletrônicos

Rua Wanderley Junior, 256 - Camelão - Campinas - São José - SC
e-mail: visual6162@gmail.com  I Tel. (48) 3035-6595 

Rua Wanderley Junior, 256 - Camelão - Campinas - São José - SC

Ljs. 61 e 62

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

Av. Ceniro Luiz R. Martins - Pq. Ceniro Martins
Forquilhas - São José - SC www.fnimoveis.com

3357.2000 I 8464.6624 I 9966-19053357.2000 I 8464.6624 I 9966-1905

Sobrados

a partir de

130 MIL

Membros do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente  
tomam posse em São José

Fala, São José! no Kobrasol 
Movimentou o Colégio Melão

Membros do Conselho 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente tomam 
posse em São José
Também foi sancionada 
a lei que estabelece a 
Política Municipal de 
Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente
Os novos integrantes 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente toma-
ram posse na tarde des-
ta quinta-feira (21). A 
nova gestão atuará com 
caráter deliberativo para 

disciplinar e garantir a 
execução das políticas 
de atendimento à popu-
lação infanto-juvenil do 
município. Na oportuni-
dade, a prefeita Adeli-

ana Dal Pont sancionou 
a lei 5.482/2015, que 
estabelece a Política 
Municipal de Defesa 
dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente. 
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Estrada geral de Potecas começa 
 a ser recuperada

O asfalto ficou danificado 
em vários pontos, devido 
a obras na região e à chu-
va das últimas semanas, 
provocando incômodo 

aos moradores e motor-
istas. O trabalho de re-
cuperação começou pela 
rua Kiliano Hammes, no 
trecho de acesso ao Lote-

amento Ceniro Martins. 
Também já está prevista 
a obra de recuperação da 
Rua Antônio Jovita Du-
arte, em Forquilhas.

A prefeita Adeliana Dal 
Pont, com toda a equipe 
de secretários recebeu 
os moradores para ou-
vir as  sugestões e rei-
vindicações para o KO-
BRASOL, no sábado 
23.O encontro foi até 
o meio dia e ofereceu 
vários serviços gratuitos.  Fo
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Equipe do Plano Diretor apresenta o 
balanço da primeira rodada  

de eventos comunitários
Com o objetivo de en-
tender o que é mais im-
portante em cada bairro e 
na cidade como um todo, 
a equipe técnica do Plano 
Diretor Participativo de 
São José visitou todas 
as regiões do município 
para a Leitura Comuni-
tária. Agora, para am-
pliar ainda mais a possi-
bilidade da participação 
popular, uma plataforma 
de interação digital está 
sendo desenvolvida.  
Desta maneira, através 
do site da Prefeitura de 
São José, todos os ci-

dadãos poderão contri-
buir neste processo. 
Nesta primeira rodada 
foram organizados 22 
eventos comunitários e 
mais de 1,8 mil ideias e 
sugestões foram coleta-
das. Para este trabalho, 

o município foi dividido 
em 11 regiões que con-
templam todos os bair-
ros. Os encontros foram 
realizados em dois mo-
mentos: de 1° a 19 de 
dezembro e de 14 de 
abril a 14 de maio.

Na foto o evento comunitário com moradores da Praia Comprida
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São José abre consulta pública  
sobre o transporte coletivo

A Prefeitura de São José 
está trabalhando na nova 
licitação para o trans-
porte público municipal 
e todos podem ajudar. 
Já está disponível na in-
ternet uma pesquisa de 
satisfação para usuários 
do transporte coletivo 
municipal. Para res-
ponder as perguntas 
são necessários poucos 
minutos e apenas alguns 
cliques.
A partir da pesquisa, a 
Secretaria Municipal de 
Segurança, Defesa So-
cial e Trânsito espera 

recolher informações 
sobre o sistema do ponto 
de vista de quem utiliza 
o serviço no dia-a-dia. 
As respostas serão úteis 

O objetivo é melhorar o atendimento no futuro

para o novo termo de 
referência que será assi-
nado com as empresas. 
O objetivo é melhorar o 
atendimento no futuro.

Chamou chegou
Entupiu Ligue

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

Imediata
Dedetizadora e Desentupidora
Imediata
Dedetizadora e Desentupidora

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
A .Lédio João Martins, 301  - Sl. 02
Kobrasol – São José / SC

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
AAAA .Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02

wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online
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Olá caros leitores e leitoras, vejam o que descobri nas minhas andanças 
por Forquilhas!!! 

SÃO JOSÉ

Schmitt
 baffona@hotmail.com

NÃO É SÓ FUTEBOL...

Um rapaz de apenas 17 
anos de idade, morador 
do Lisboa, Forquilhas, 
é a nova promessa do 
REMO BRASILEIRO, 

sim e ele é daqui São 
José. Este jovem com-
petidor é o José Vitor 
Farias, de uma famí-
lia de três irmãos ele 

o “ ZÉ” é o FILHO do 
meio de uma PROFES-
SORA e de um PRO-
FISSIONAL AUTÔNO-
MO, pratica o remo no 
Clube de Regata Aldo 
Luz ,em Florianópolis, 
há 5 anos, 6 vezes por 
semana, 4 horas por dia 
e ainda estuda no outro 
período. Nestes 5 anos, 
José possui 69 meda-
lhas, sendo 30 delas de 
ouro; este ano já par-
ticipou do Campeonato 
Brasileiro de Remo e do 
Sul Americano no Para-
guai e nas duas com-
petições o nosso forqui-
lhense e josefense, teve 

ótimas colocações sendo 
o segundo colocado no 
Sul Americano com seu 
parceiro de competição, 
pois ele compete no 
REMO em dupla. Agora, 
esta se preparando para 
o Mundial que acon-
tece em agosto e para o 
brasileiro em outubro no 
Rio de Janeiro. José está 
confiante e espera par-
ticipar das Olimpíadas 
de 2020, representando 
o Brasil. Mas como não 
é o futebol, o atleta desa-
bafa “...hoje pouquíssi-
mos atletas de remo, são 
patrocinados, porque é 
um esporte muito pouco 
visado...” e que a maior 
dificuldade hoje é a falta 
de patrocínio tanto das 
secretarias municipais 
quanto da secretaria de 
esporte estadual, ele 

conta com o auxílio de 
alguns colaboradores 
momentâneos, que aju-
dam com passagens e-
quipamentos e destes 
colaboradores a família 
é seu suporte maior, pois 
família e amigos sem-
pre torcem e incentivam 
este FUTURO MEDA-
LHISTA OLÍMPICO. 
CADÊ  ESSE POVO 
QUE NÃO INCEN-

TIVA JOVENS COMO 
O JOSÉ VITOR FA-
RIAS??? Só irão olhar 
e dar VALOR a este ra-
paz quando aparecer in-
ternacionalmente como 
o Brasileiro, Josefense 
de FORQUILHAS, 
MEDALHISTA DE 
OURO DO REMO!!! 
ACORDA SÃO JOSÉ, 
ACORDA SANTA CA-
TARINA.

Na foto José Vitor Farias  e  Pedro Morgado Campeões 
brasileiros de remo em dupla de 2015
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R.Adhemar da Silva, 766 - Kobrasol
 São José SC - (Esq. Av. Brig. Silva Paes)

Enfrente ao banco Sicoob

www.kasuakisushi.com.br
3066-707048
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Faltam remédios de 
Alto Custo em São José 

e em toda SC
Recebemos uma men-
sagem de um familiar 
de uma pessoa doente  
que necessita de medi-
camentos vitais, de alto 
custo, que estão em 
falta a dois meses na 
Policlínica de Campi-
nas, com o ímpeto de 
ajudar, ligamos para ver 
o que esta acontecendo, 
falamos primeiramente 
com a Policlínica, de-
pois com a Secretaria 
da Saúde de São José e 
por fim com o almoxa-
rifado de medicamentos 
do estado de SC, fomos 
informados que faltam 
5(cinco) medicamentos 
de alto custo em todo o 
estado, destes 5(cinco) 
a nossa leitora precisa 
de 2(dois), pergunta-
mos o que ela poderia 
fazer para conseguir 
esse medicamento nas 

3 ligações  e a resposta 
foi a mesma, tem que 
aguardar o medicamen-
to chegar, insisti e até 
lá?? 
A resposta foi que não  
há o que fazer, ou o pa-
ciente compra ou fica 
esperando... 
No almoxarifado do 
estado recebemos a 
informação que houve 
um atrazo no recebi-
mento dos medicamen-
tos devido a questões 
burocráticas, mais que 
o medicamento esta 
por chegar e até lá é 
preciso aguardar. 

É lamentável... 
que pela burocracia, 
uma pessoa doente 
que depende de medi-
camentos vitais,  
precisa esperar...

AH!!! FORQUILHAS...  
QUE SOFRÊNCIA...

Não apareço com ne-
nhuma novidade, 
FORQUILHAS esta 
a muito tempo com 
uma sofrência na qual 
HOMEM, CHORA, 
MULHER CHORA, 
IDOSO CHORA, CRI-
ANÇA CHORA, por 
que nossa estrada geral 
a Antonio Jovita Du-
arte, vive num estado 
vergonhoso a anos de 
crateras laterais, que 
por um incrível proces-
so de incompetência e  
não consegue nunca ser 
arrumada,  carros, mo-
tos, ônibus, caminhões, 
vans escolares tem que 
avançar na pista con-
trária para desviar dos 
buracos e quando não 
é possível que é quase 
sempre o povo cai 
nos buracos que não 
são poucos. Pois bem, 
quando é que vão re-

solver arrumar decente-
mente esta via que é a 
passagem de acesso da 
maioria dos moradores 
de FORQUILHAS.  
 
ESPERAMOS SIN-
CERAMENTE QUE 
OLHEM PARA ISSO 
ANTES QUE COI-
SAS PIORES ACON-
TEÇAM.

RALI EM FORQUILHAS

Observem o nível de 
radicalidade que tem 
a servidão José Lou-
renço de Souza, no 
alto Forquilhas. Os 
moradores desta pista 
de rali, estão deses-
perados pois em dias 
de chuva a lama e as 
crateras quase não per-
mitem a passagem de 
pedestres e veículos.
Na época de campanha 
eleitoral, disseram aos 
moradores que pavi-
mentariam a servidão, 

mas o que aconteceu? 
O candidato se elegeu e 
a pavimentação ele es-
queceu e mais uma vez 
a população perdeu. A 
prefeitura de São José, 
poderia checar este 
problema, porque aces-
sibilidade é direito de 
todo cidadão, ou calça-
das e ruas pavimenta-
das só devem estar na 
beira mar de São José?! 
 
Vergonha!!!
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Por Gláucia Schmitt
Schmitt

 baffona@hotmail.com

Cursos nas áreas de saúde, beleza e estética é na

Santé I Corps.
Centro de Cursos e Especializações

Iridologia Método Rayid
Fisiologia Humana Aplicada a saúde
Massagem Relaxante e Antiestress 
Estética facial
Maquiagem com Airbrush
Fisiologia da Medic. Trad. Chinesa

Inicio dia 06
Inicio dia 13
Inicio dia 15
Inicio dia 15
Inicio dia 16
Inicio dia 16

Agenda de Cursos Junho/2015

Beleza no Olhar
Todas as segundas de Junho tem Cursos de Depilação Egipcia, Design de 

Sobrancelha e Embelezamento do Olhar
Ínicio dia 06. A partir de R$ 300,00

www.santecorps.com.br  3047-4733   I 8818-838248
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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

PALHOÇA BIGUAÇÚ

Prefeitura de Biguaçu pede 
melhorias urgentes na SC-407

Diante do estado pre-
cário de conservação da 
rodovia SC-407, o pre-
feito de Biguaçu, Ra-
mon Wollinger, solicitou 
providências urgentes ao 
Departamento Estadual 
de Infraestrutura (DEIN-
FRA), órgão do Governo 
do Estado responsável 
pela manutenção da via.
Juntamente ao ofício 
encaminhado ao presi-
dente do órgão, foram 
enviadas reportagens 
de jornais locais com 
denúncias e reclamações 
de moradores sobre a 
situação da estrada, que 
faz a ligação entre os 
municípios de Biguaçu e 
de Antônio Carlos.
A Prefeitura pede urgên-
cia na realização de ser-
viços de conservação e 
melhoria do recape, para 
que assim se possa ofe-

recer condições mínimas 
de trafegabilidade. Por 
apresentar muitos bura-
cos e desgaste da pista, 
são registrados diversos 
acidentes na rodovia, 
causando medo e inse-
gurança aos moradores e 
motoristas que trafegam 
pelo local.
“Estamos ao lado da 
população pedindo ur-
gentemente a atenção 
do DEINFRA para o a-

tual estado da SC-407. A 
rodovia é de extrema im-
portância para a Comar-
ca, possuindo importân-
cia inclusive econômica 
para o escoamento de 
produção agrícola e de 
empresas situadas na 
região. Além disso, a 
rodovia não possui acos-
tamento, colocando em 
risco os pedestres”, afir-
mou o prefeito Ramon.

ABELHINHA DIDI
Criada em 2013 na Pa-
lhoça, com a finalidade 
de apresentar apenas um 
pequeno show em uma 
escolinha, a artista Abe-
lhinha Didi é um perso-
nagem infantil que canta 
e dança para encantar as 
crianças juntamente com 
seus dois amiguinhos, 
Pablito e Sophia. 
O que era apenas pra ser 
uma brincadeira ganhou 

proporções maiores que 
o esperado, do primeiro 
show surgiram convites 
para outros, como a a-
bertura dos espetáculos 
de Peppa Pig Oficial e 
Galinha Pintadinha Ofi-
cial, gravações de pro-
gramas de TV, convites 
para inaugurações de lojas 
infantis e assim nasceu 
ABELHINHA DIDI.
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O prefeito Camilo co-
mentou que o Ginásio 
de Esportes da Ponte do 
Imaruim é o resgate de 
um compromisso que a 
administração municipal 
tinha com a comunidade. 
“Com muito esforço, es-
tamos inaugurando essa 
obra, para atender às ne-
cessidades das nossas cri-
anças, dos nossos jovens.  
Localizado à Rua 31 de 
Março, em frente ao Cen-

tro Comunitário, o novo 
espaço poliesportivo tem 
arquibancadas com capa-
cidade para 400 pessoas, 

Inaugurado o ginásio de  
esportes da Ponte do Imaruim

banheiros equipados e 
outras benfeitorias, ne-
cessárias a esse tipo de 
serviço público.
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FLORIANÓPOLIS

As obras do Mercado Público 
do Continente em ritmo  

acelerado

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

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! 

Com o contrato assi-
nado no valor de R$ 
1.309.505,54, com a 
Prefeitura de Flori-
anópolis a empresa Re-
flexo Empreiteira de 
Mão - de- obra Ltda, 
vencedora da licitação, 
Dara início as obras 
na semana que vem. O 
setor de Engenharia da 
Secretária fez um le-
vantamento geral de 
todas as 30 praças que  
existem no Continente.
 Segundo o Secretário 
do Continente, Deglaber 
Goulart, a comunidade 
Chico Mendes- Monte 
Cristo terá prioridade 
para iniciar os serviços 
(segunda-feira-25). Será 
revitalizada a quadra de 
esportes, playground, 
recuperação do campo 
de areia, implantação de 
academia de ginástica 

Assinado o contrato para  
recuperar áreas de lazer da 

região continental

tética, revitalização de 
brinquedos, novos ban-
cos e implantação de 
academia de ginástica.
 Com isso, a Secretaria 
do Continente espera re-
cuperar até o final deste 
ano a maior parte das 
áreas de lazer da região 
continental.

As obras de adequação 
do Mercado Público do 
Continente estão em rit-
mo acelerado. O Secre-
tário do Continente, De-
glaber Goulart, conferiu 
de perto o andamento 
dos trabalhos. Segundo o 
Coordenador de obras da 
empresa, Israel Marçal, 
que executa os serviços, 
as salas estarão prontas 
dentro de 30 dias. A lista 
com o nome das em-
presas habilitadas será 
divulgada no dia 25 de 
Maio.
A licitação para con-
cessão de uso dos 28 

boxes do Mercado Públi-
co do Continente recebeu 
77 propostas , que foram 
abertas na manhã do dia 
22.
A sessão de abertura dos 
envelopes começou às 9 

horas e ocorreu com tran-
quilidade no auditório da 
OAB. A reunião contou 
com a participação dos 
representantes de 26 em-
presas que concorrem 
neste processo.

e construção de uma 
rampa de Skate. As 
melhorias foram discu-
tidas juntamente com 
moradores e lideranças 
comunitárias. Além da 
Chico Mendes, a Praça 
do Monte Cristo-às mar-
gens da BR 282- próxi-
mo ao Big, ganhará uma 
quadra com grama sin-

Segundo o Secretário do Continente, Deglaber 
Goulart, a comunidade Chico Mendes- Monte 
Cristo terá prioridade para iniciar os serviços
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Doação de Fraldas Geriátricas e Aga-
salhos para o Orionópolis podem ser en-
tregues no China in Box de Campinas  

Informações pelo fone 3901-3130
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Cachecóis e echarpes voltam  
em grande estilo

R$ 130,00

Reteste de

CILINDRO

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

3357-1904(48)

O cosmético caseiro é 
um esfoliante nutritivo 
+ lifting caseiro. Ele 
esfolia, repõe mi-nerais, 
nutre e também pro-
move um lifting ins-
tantâneo, sendo ideal 
para ser feito antes de 
se maquiar para aquela 
festa. Vamos à fórmula? 
Ingredientes 
(para 1 aplicação)
1 colher de chá cheia de 
açúcar mascavo (escolha 
o de boa procedência, 
que costuma ser mais 
escuro e consequente-
mente mais in natura)
1/2 colher de café de 
azeite extra-virgem
1/2 colher de café de sabo-
nete líquido facial neutro 
Modo de preparo
Misture tudo na or-
dem em que os in-
gredientes aparecem 
Modo de usar
Umedeça o rosto com 
água de morna para 

quente (pode fazer du-
rante o banho)
Aplique a mistura como 
quem cobre toda uma 
superfície com uma pas-
ta, mas sem esfregar
Deixe agir por 10 minu-
tos
Comece a esfoliar de 
acordo com a neces-
sidade e estado de sua 
pele, assim:
- peles normais: movi-
mentos suaves e circu-
lares,
- peles secas e extrasse-
cas: esfolie com vigor e 
pressão, principalmente 

nas áreas que acumulam 
cravos, como ao redor 
do nariz (cuidado para 
não exagerar e ficar com 
a pele vermelha),
- pele mista e oleosa: 
esfolie com certo vigor, 
mas não esfregue sobre 
espinhas de maneira al-
guma, para não provocar 
feridas.
Enxágue com água mor-
na e seque suavemente. 
Com as mãos secas sinta 
a suavidade e a firmeza 
da sua pele.
Agora é só se maquiar. 
Fonte:saude-mulher.com

MODA E BELEZA

Grande estilo mesmo, o 
acessório nesse inverno 
2015 está vindo bem maior, 
em tamanho exagerado 
mesmo, e as grandes grifes 
parecem todas terem de-
cidido destacar cachecóis 
eecharpes.
E vale misturar padrões, ou 
mesmo seguir uma linha 
mais clássica, desde que o 
resultado seja harmonioso.
A tendência é fazer da peça 

o foco principal do look.
É usar uma echarpe tão 
grande que pode, também, 
servir como mantinha.
Só é preciso lembrar que, 
como o acessório chegou 
em uma versão bem maior, 
é preciso muito mais cautela 
na hora de fazer as combi-
nações, que podem ir da 
mais casual, informal, até às 
mais sofisticadas e formais.
E mais, nada de se jogar 

só em echarpes e cachecóis 
sérios, sóbrios, formais, 
vale se jogar em mix de es-
tampas, padronagens diver-
tidas e super coloridas e até 
mesmo em sobreposições 
com diferentes padrona-
gens, brincando de misturar 
estilos!
E vamos combinar, fica um 
charme!
Fonte:sitedebelezaemoda.
com.br
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Esfoliante nutritivo + Lifting  
caseiro na mesma fórmula

Cantinho Mix

Seg. à sexta
das 09h as 13h30
sem taxa de entrega até 5km

opção para 01 pessoa com refrigerante Coca Coca 350ml sóR$ 15,00
Ligue e reserve teu pedido

3257-388448 Rua maria Manchen de Souza, 120 - Sl. 01 - São José SC
Próximo à Casas da Água

NACIONAIS E IMPORTADOS

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

R. Frei Hilário, 102 - Campinas
São José - SC
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SABOR E SAÚDE 

Quase 60% dos homens adultos  
estão contaminados com vírus HPV

O aumento das doenças 
causadas pelo papiloma 
vírus humano (HPV) em 
homens aponta para a ne-
cessidade da vacinação 
também dos meninos. Foi 
o que defendeu ontem 
o infectologista Edson 
Moreira. Esta semana, 
na capital paulista, o 
médico participará de um 
simpósio sobre o tema no 
10º Congresso da Socie-
dade Brasileira de Doen-
ças Sexualmente Trans-
missíveis e VI Congresso 
Brasileiro de Aids.
As conclusões apresenta-
das por Moreira são base-
adas em estudo com 3,6 
mil homens de todos os 
continentes, que avaliou 
o desempenho da vacina 
contra HPV. Metade dos 
participantes da pesquisa 
não recebeu o medica-
mento, apenas um place-
bo simulando a imuniza-
ção. Segundo ele, a partir 
daí foi possível observar 

o comportamento da in-
fecção nos homens.
Aproximadamente 60% 
da população masculina 
adulta está contamina-
da pelo vírus. Porém, o 
HPV tende a desenvolver 
doenças graves com mais 
frequência em mulheres. 
Entre o sexo feminino, 
Moreira estima que quase 
10% das adultas apresen-
tam o vírus. “Isso sugere 
também que os homens 
funcionam como um 
reservatório, uma fonte 
de transmissão para as 
mulheres”, explicou.
Apesar de o HPV ser 

conhecido como grande 
causador do câncer de 
colo do útero, o especia-
lista alertou que doen-
ças com prevalência em 
homens têm aumentado. 
“Existem cânceres cres-
cendo de frequência, en-
tre eles o do canal anal e 
o de oro-faringe” (boca 
e garganta), argumentou. 
Para Edson Moreira, o 
HPV é responsável por 
cinco por cento, equiva-
lendo a 600 mil, dos 13 
milhões de novos casos 
de câncer que surgem por 
ano em todo o mundo.
Fonte: O Povo
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MARROM MIX
CONSERTOS E ÓTICAMMMM

JÓIAS

VENDA E CONSERTO
 DE SEMI JÓIAS

/marrommixconsertos

Centro Comercial Dario Lino da Silva
Loja 01 - Av. Lisboa - Forquilhas - São José 

3372-9519
(48) 8439-5906

8835-3103
marrommixconsertos@gmail.com

ÓCULOS

RELÓGIOS

CELULARES

BANHO DE 
OURO E PRATA

 PROMOÇÃO VALIDA ATÉ 12/06/2015.

DO
S
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Bolo de cenoura com recheio  
de brigadeiros

Ingredientes
4 ovos, 1 xic óleo, 1 xic 
e meia de açúcar, 3 xic 
farinha de trigo, 2 cenou-
ras médias  e 1 colher de 
sopa de fermento, bata no 
liquidificador  os ovos, 
óleo, cenoura e açúcar. 

Modo de  preparar
Depois misture numa 
tijela com a farinha e o 
fermento…faça os  briga-
deiros enrolados e passe  
no granulado,  depois 
passe os na farinha de 
trigo e coloque na massa 
e leve ao forno.

Cobertura 
150 grs chocolate ao leite 
derretido com 1 cx creme 
de leite
Use uma forma de 20 
cm , asse em forno baixo 
para poder assar bem no 
meio.
Fonte:dicascaseiras.org 
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

 Sete Vidas: A arte de conciliar vida pessoal e profissional
  Prezado Leitor,                                 

Pesquisa realizada em 2011 
pela GfK Internacional 
junto a mais de 30 mil pes-
soas em 29 países indicou o 
equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional como a preo-
cupação mais relevante dos 
executivos. E muitos outros 
estudos poderiam ser men-
cionados apontando para o 
mesmo resultado.
Todavia, minha experiên-
cia pessoal ensinou-me que 
família e carreira constituem 
apenas dois de sete pilares 
que nos sustentam. Os de-
mais são representados pela 
saúde, a cultura, a comuni-
dade, a matéria e o espírito. 
A este conjunto denominei 
“Sete vidas”.
O conceito inerente às Sete 
Vidas consiste em buscar a 
felicidade a partir do equilí-
brio dinâmico entre estes as-
pectos que governam nossa 
passagem por este mundo. A 
questão é que não nos aper-
cebemos disso e cultivamos 
o hábito de priorizar ora a 
vida profissional, com obje-
tivos meramente materiais, 
ora a vida afetiva, entregan-
do nosso destino nas mãos 
de outrem. No primeiro 
caso, temos os workaholics; 
no segundo, os passionais. 
Em ambos, encontramos o 
desequilíbrio, acompanhado 
num futuro, próximo ou dis-
tante, da frustração, da desi-
lusão e da melancolia.
Quando cuidamos de nos-
sos negócios (ou do negó-
cio dos outros, com atitude 

empreendedora) costuma-
mos assumir uma postura 
extremada, engajando-nos de 
corpo e alma, labutando 14 
horas diárias, negligenciando 
nossa saúde, familiares, vida 
social e cultural.
Os dias tornam-se curtos, in-
suficientes para a realização 
das atividades propostas. O 
almoço mostra-se supérfluo. 
Dorme-se pensando nas du-
plicatas vencidas e a vencer, 
nos clientes que deixaram 
de ser atendidos, nos atrasos 
na linha de produção. Difi-
cilmente lembramo-nos dos 
aspectos positivos, do que 
aconteceu de bom naquele 
dia. Os problemas são recor-
rentemente mais pujantes.
Os finais de semana são 
comemorados no escritório 
ou em casa, porém rega-
dos a “trabalho atrasado”. 
Sentimo-nos quase reféns 
de uma espiral interminável, 
mas sempre com a impressão 
de que ela está por findar-
se. “Em três meses poderei 
tirar férias”, ou ainda, “Es-
tou concluindo esta etapa de 
crescimento da empresa em 
uns seis meses e então po-
derei trabalhar menos”. Você 
já disse frases similares a 
alguém (ou a si mesmo) re-
centemente?
Enquanto isso, a vida vai pas-
sando. Seus filhos crescem e 
você deixa de participar de 
suas apresentações na escola 
ou no clube, da perda de seu 
primeiro dente. Seus rela-
cionamentos pessoais des-

gastam-se, namoros perdem 
o encanto e casamentos são 
rompidos. A dieta saudável 
e as atividades físicas ficam 
relegadas a um segundo ou 
terceiro plano.
Sempre que escrevo algo o 
faço na esperança de que o 
leitor tire proveito de uma 
única frase que seja. Se isto 
ocorrer, terei cumprido meu 
objetivo.
De todos os contatos que 
tive com profissionais varia-
dos, impressionou-me ob-
servar como a maioria dá-se 
conta de aspectos como os 
mencionados anteriormente 
apenas após 45, 50 anos ou 
mais. Nesta fase da vida, 
realizaram-se profissional-
mente, mas uma lacuna em 
suas vidas pessoais deixou 
flancos que infelizmente não 
podem mais ser preenchidos, 
pois ficaram no passado. Sob 
este prisma, são ricos mate-
rialmente, mas estão pobres.
O ensaísta francês André 
Gide, disse certa feita: “To-
das as coisas já foram ditas, 
mas como ninguém escuta, é 
preciso sempre recomeçar”. 
Por isso, o que apresento a 
seguir será percebido por 
muitos como elementar. A 
virtude maior está menos no 
conteúdo e mais na forma. 
Ter a consciência, integrar, 
conciliar e harmonizar estas 
sete vidas pode significar o 
caminho mais curto, a menor 
distância para você encontrar 
o sucesso e a felicidade.
 

Vida 1 – Saúde e esporte 
Vida 2 – Família e afetivi-
dade
Vida 3 – Carreira e vocação
Vida 4 – Cultura e lazer
Vida 5 – Sociedade e comu-
nidade 
Vida 6 – Bens e possessões 
Vida 7 – Mente e espírito 

Carreira e vocação
A construção de uma car-
reira profissional de sucesso 
depende em grande medida 
de ouvir o que sua voz inte-
rior tem a lhe dizer. Trata-se 
daquele sussurro divino que 
vem desestabilizá-lo quan-
do sua carreira parece tão 
próspera. Exatamente quan-
do você conquistou poder 
e bens materiais, mas não 
consegue entender o porquê 
de certa frustração latente 
todos os dias ao voltar para 
casa. Aquela voz é sua voca-
tione, o chamado de Deus, 
dizendo-lhe para mirar não 
onde está o dinheiro, não 
onde está o poder, não onde 
está o status, mas onde está a 
felicidade – e onde você en-
contrará todas aquelas outras 
coisas que lhe cercavam an-
tes, porém as usufruirá com 
um olhar maroto, um sorriso 
de canto de boca e uma sen-
sação de alívio bem dentro 
do peito.
A tão desejada competência 
é fruto de conhecimento, de 
habilidades e de atitudes. O 
conhecimento você adquire 
a partir do estudo. As ha-
bilidades são desenvolvidas 
através da destreza, do tre-
ino, da prática continuada. 
Mas o que realmente faz a 
diferença, num mundo onde 
todos estão comoditizados, 
são as atitudes.
Os principais atributos de 
um profissional com atitude 
empreendedora são: iniciati-
va, exigência por qualidade, 
comprometimento, ousadia, 

persistência, criatividade, 
curiosidade, independência, 
autoconfiança, liderança, 
planejamento, capacidade de 
persuasão, de estabelecer e 
cumprir metas, de adminis-
trar o tempo e de promover 
seu marketing pessoal.
Todas as pessoas bem su-
cedidas são unânimes em 
afirmar que chegaram onde 
estão porque aprenderam a 
gostar do que fazem. Este é 
um pressuposto básico. Sem 
prazer e entusiasmo, não há 
produtividade no trabalho, 
não há paixão no beijo.
Trabalhe muito, mas princi-
palmente inteligentemente. 
Seja verdadeiro, mas esteja 
atento às armadilhas dos 
escritórios. Desenvolva re-
lacionamentos cordiais e 
invista em sua rede de con-
tatos. Aprenda a planejar, 
estabelecer – e escrever 
– metas factíveis e desafia-
doras e procure enxergar-se 
dali a um, cinco, dez e 25 
anos. Administre seu tempo 
para dar o melhor de si sem 
comprometer suas demais 
vidas. Parafraseando Au-
gusto, “Apressa-te devagar”. 
Se o deadlinechegou, mude-
o, pois a maioria dos prazos 
são artificiais e flexíveis. Os 

viciados em trabalho estão 
sempre seguros de que têm 
apenas esta vida – além de 
um copo d’água e quatro 
horas de repouso, é claro.
Evite levar os negócios para 
casa. Aprenda a separar sua 
vida profissional de todas as 
suas outras vidas. Mantenha-
se num equilíbrio saudável. 
Acenda e apague as luzes. 
Pessoas e lâmpadas têm uma 
durabilidade maior com esta 
prática. Trabalhe com paixão 
e com entusiasmo, com amor 
e com empolgação. Porém, 
lembre-se: o trabalho irá es-
perar enquanto você mostra 
às crianças o arco-íris, mas o 
arco-íris não espera enquanto 
você está trabalhando.

Hoje, conhecedor de minhas 
Sete Vidas, já não sei mais se 
me exijo à altura do que de-
sejo. Sei apenas que me es-
pero na medida exata do que 
eu preciso.
 
* Tom Coelho é educador, 
palestrante em gestão de pes-
soas e negócios, escritor com 
artigos publicados em 17 
países e autor de oito livros. E-
mail:tomcoelho@tomcoelho.
com.br. Visite: www.tomcoel-
ho.com.br e www.setevidas.
com.br.

Quero apresentar nesta edição do JCSC, um profissional diferenciado e super competente.
Conheço o Tom Coelho antes mesmo dele se tornar um palestrante de sucesso, só tenho a 
agradecer o profissionalismo e o bem que ele faz a milhares de pessoas que participam de 
suas palestras pelo Brasil.
Em nome da Fadel Palestrantes, costumo dizer que não estamos no negócio de palestras, 
estamos sim no negócio de ajudar pessoas e o Tom Coelho é um dos melhores palestrantes 
do nosso casting que trabalha com este pensamento. Parabéns Tom !
Curtam a leitura do artigo com muita atenção.....

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Tom Coelho

A Travelmate oferece, além de programas de intercâmbio e produtos de turismo como passagens, pacotes e 
hospedagem, uma série de serviços adicionais, para sua viagem ser inesquecível.

kobrasol@travelmate.com.br48 3247-4803

www.travelmate.com.br
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

 Vendas profissão ou arte?

Olá meu caro leitor, com a crise uma das profissão que mais tenho feito processos 
seletivos é a de Vendedor, Consultor de Vendas, Gestor Comercial, Contato Com-
ercial, Tele-vendedor, seja o nome dado ao cargo, neste momento precisamos de 
resultados mais efetivos e ai pessoas com criatividade, determinação e pró-ativo 
ingressam no mercado de trabalho, hoje vou dar algumas dicas para o sucesso na 
contratação deste profissional que tem por obrigação saber falar e muito bem, por 
isso meu caro entrevistador ou empresário seguem dicas preciosas.

Tom Coelho

Em primeiro o Vendedor 
vende a si, ele é o próprio 
produto por meio de sua 
apresentação, comunica-
ção, habilidade de expor 
seus objetivos desde o 
momento da entrevista, 
sempre começamos com 
a boa e velha pergunta, 
fale-me de você? se o pro-
fissional de vendas não 
vender a si como produto 
único, com diferenciais 
competitivos que só ele 

tem, com um excelente 
discurso sobre o que este 
produto tem de vanta-
gens sobre os demais, já 
começamos o processo 
seletivo de forma desin-
teressante.
A segunda etapa é o re-
lato sobre  sua carreira e 
quais as ferramentas que 
ele usa como profissional 
de vendas, nesta fase en-
tra grande tarefa de ser 
um recrutador generalis-

ta, não é o produto o que 
mais interessa mas como 
ele aborda, prospecta, 
como faz network, como 
planeja, por falar em 
planejar, vai mais uma 
dica aos empresários que 
nos leem, o bom ven-
dedor nem sempre é um 
profissional tático ou 
estratégico, eles execu-
tam mas não planejam 
seu dia, não pesquisam 
seu mercado de atuação, 

não cavam oportunidade 
como um bom cão fare-
jador, o pior não ouvem,  
por isso sempre questione 
na entrevista como ele se 
planeja? preparem-se e 
vocês ficaram surpresos 
como a maioria deixa a 
vida levar, e no mundo 
dos negócios, tempo e 
conhecimento é dinheiro.
O bom vendedor antes de 
uma entrevista já pesqui-
sou sobre sua empresa, o 
que são seus produtos e 
serviços, qual sua atuação 
no mercado, seu pontos 
fortes perante seus con-
correntes, então finalize 
a entrevista perguntando 
exatamente isto a ele, 
quem somos e como você 
nos venderia?
Para fechar organize-se, 

tenha um CRM, tenha 
informações de onde este 
profissional vende sua 
empresa e como ele ou ela 
vende, quantas propostas 
mês são efetivadas, quan-
tos clientes ele liga, quan-
tas visitas, para que você 
meu amigo empresário, 
tenha um profissional de 

vendas os indicadores 
são fundamentais, para 
que estes Vendedores se 
destaquem no mercado 
devem ter metas claras 
para alcançar objetivos e 
resultados.
Espero ter ajudado, caso 
precise de mais informa-
ções é só escrever.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Av. Leoberto Leal, 1065 - Barreiros - São José - SC

ESQUADRIAS E 
FECHADURAS

rlesquadrias@ig.com.br
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483346-5749

30 ANOS 

DE TRADIÇÃO!
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SOCIAL

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Parabéns pra você! Fran Martins...
sempre querida e alegre...

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

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

Rua Valdemiro Cunha, 173
Forquilhinhas - São José - SC

48 3247-9612
www.censl.com.br

Lucas Pierry...hair stylist do  
Charles Colzani Coiffeurs

Close especial para a transex 
Dalila Martins...Linda!

Matheus Dalbosco Laus...esse artista que 
vive nos palcos a personagem  Concha 

Dóris...em breve mostro fotos dela! hehe

Izabohr Souza...agora na equipe 
Charles Colzani Coiffeurs

Paulo Mario Lopes Machado...será um 
dos padrinhos do baile de Debutantes 

Comunitário de SJ

Amandinha Sofia Roberti...Parabéns 
aos papais...Gabriela e Jonatan!
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                    dicadapersonal@gmail.com
Por Renato D’Avila

 Colunista
 renato170564@uol.com.br

ESPORTE

Nessa entrevista Sr 
Helio nascido em 
22/06/1929, a mente  
ainda está lúcida, 
e a nossa conversa 
começou relembrando 
um passado muito dis-
tante.
Hoje com 86 anos, 
um dos fundadores do 
América De Barreiros 
junto com Cola, Valmir 
Laguna e Amir Goulart, 
onde foi até a casa do 
Coronel Américo para
pedir a área que foi 
construída o cam-
po do América. Jo-
gando sempre de 
goleiro sendo um dos 
melhores da época, 
sempre como jogador 
principal, jogou em 
vários times até como 

profissional no Bo-
caiúva sendo goleiro 
titular. Em seguida foi 
jogar no Bandeirantes, 
Santos Da Serraria, nos 
Ganchos e no Estrela 
Azul. Foi também um 
dos fundadores do Ipi-
ranga, e falou com mui-
ta emoção do seu Beto 
Simas e seu Vicente 
Goulart onde seu Helio 
ajudava na sua taman-
caria.
A memória das suas 
experiências passadas 
aguçam sentimentos 
de beleza vivida, gra-
tidão e momentos ricos 
que serão sempre lem-
brados por nós. Pessoa 
honesta, simples e de 
voz mansa, e de sorriso 
espontâneo, um exem-
plo para todos nós.

Hélio Andrade Schoroeder Valmir Nunes(Laguna)

Valmir Laguna nascido 
em 19/11/1939, com 
seus 76 anos de idade 
boa memória, esbanja 
humildade e simpa-
tia. Foi um futebolista 
que jogou no juvenil 
do Figueirense depois 
Flamenguinho que era 
o juvenil do América 
treinado pelo Biloca, 
passando com 16 anos 
para o primeiro time do 
América de Barreiros,
jogando de goleiro, 
lateral esquerdo e 
zagueiro, ficou como 
titular muitos anos no 
primeiro time fazen-
do a zaga com Cola e 
na lateral direita com 
Memézio, na esquerda 
com Alfredo.
Em seguida jogou no 

Olá amigos leitores, nesta edição falei com duas lendas vivas do esporte amador, Hélio Andrade 
Schoroeder e Valmir Nunes (Popular Laguna)...

Ajudei com muita alegria a promover o encontro de dois amigos que perderam o  
contato durante 40 anos...

O ESPORTE APROXIMA AS PESSOAS E FAZ AMIGOS

Bandeirantes e com 
grande passagem pelo 
Ipiranga que foi igual-
mente um dos seus fun-
dadores, onde encerrou 
sua carreira no futebol. 
Vendo seus filhos Ail-
ton Nunes (MIZINHO) 
e Valmir nunes filho 
(NEI) jogar no mesmo 
time que ele defendeu.
Valmir Laguna sua 
amizade e experiên-
cia nos cativou teve 
em sua história grande 
amizades pelo futebol, 
tem muita liderança, 
respeito e destacava-
se pela lealdade den-
tro do campo e pela 
elegância fora dele. 
Mais um exemplo do 
esporte para todos nós.

Amigos se reencontram 
após 40 anos através do 
Jornal Comunidade SC

O Jornal Comunidade SC 
recebeu uma carta pedin-
do o contato do Bico fino  
a este colunista que vos 
escreve para reencontrar 
uma amigo que não tem 
contato desde 1974/75. 
Depois de ler  a carta 
decidi promover este re-

encontro, fui a casa de 
Bico Fino, contei para 
ele da carta e ele con-
cordou em fazermos a 
surpresa, fomos até a 
casa de Luiz Thadeu dos 
Santos, no Loteamento 
Los Angeles em Forqui-
lhas, São Jose - SC. 

Luiz Thadeu dos Santos e 
Bico fino se conheceram 
no Inter de Lages, em 
1974, Luiz era roupeiro 
e cozinheiro do time e  o 
Bico fino jogador, Luiz 
ficou dois anos no clube e 
nessa época os dois fica-
ram amigos, depois disso 
nunca mais se encontra-
ram, passou 40 anos, até 
Luiz pegar o Jornal Co-

munidade SC no  Mer-
cado Ruan  perto da sua 
casa, leu a coluna sobre 
o  Bico Fino e escreveu 
a carta.
Muito  obrigado pela 
confiança, fica ai uma 
história bonita de ami-
zade e o exemplo do es-
porte que aproxima as 
pessoas e faz amigos. 
Renato D Avila

O encontro foi de muita emoção...

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
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 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

VARIEDADES

Um novo dia sempre vem com algo bom!!! Imagina uma semana inteira?!! 
Escreva diferente, faça diferente. E que seja de amor, paz, fé e café. 

O SENHOR CAFÉ

Os brasileiros são tão apa-
ixonados por café que está 
bebida tem, desde 2005, 
uma data exclusiva para ser 
comemorada: 24 de maio - 
Dia Nacional do Café. In-
corporada ao Calendário 
Brasileiro de Eventos por 
sugestão da ABIC – As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Café, a data 
simboliza o início da co-
lheita em grande parte das 
regiões cafeeiras e é ce-
lebrada por produtores, co-
operativas, exportadores, 
cafeterias e pelas indús-
trias que, em parceria com 
o varejo, promovem ações 
locais com lançamentos 
de novos produtos e reali-
zação de degustações nos 
pontos de vendas.
Essa época do ano, esse 
friozinho do início da 
manhã torna o café mais 
saboroso, mais agradável, 
o vento acariciando o ros-
to que o sol de leve toca. 
Isso me lembra infância, 
quando as folhas dos pláta-
nos avermelhavam e caiam 
suavemente sobre a terra, 
formando aquele tapete 
onde corríamos sem medo, 
era a natureza se preparan-
do para adormecer durante 

o inverno e para despertar 
com toda sua beleza na pri-
mavera. No outono você 
começa a puxar um cober-
tor para ficar assistindo um 
filme qualquer, adormece 
aconchegado nos braços 
de alguém, passa as tardes 
de domingo “lagarteando” 
no sol, aprecia um bom 
livro sentado na varanda 
acompanhado de um bom 
café, caminha no parque 
apreciando suas cores e 
aromas. Ah o outono, é 
assim mesmo, nostálgico, 
agradável, aconchegante 
e com um bom café fica 
perfeito. Pensando nisso, 
escolhi um local incrível 
e com um ótimo Café em 
Florianópolis.
Café Cultura: No centrinho 
da Lagoa, o Café Cultura 
já se tornou tradição dos 
finais de tarde: é quase im-
possível achar uma mesa 
de tão concorrido. Não por 
menos, os baristas são bem 
treinados, o que garante a 
qualidade do atendimento 
para que o cliente possa 
apreciar um café exclusivo, 
acompanhado de um cardá-
pio variado e delicioso, em 
um ambiente aconchegan-
te. Um conjunto de quali-

dades que tornou a marca 
referência no setor e que 
caiu no gosto do público. 
Tanto que o Café Cultura 
já foi eleito por cinco vezes 
o melhor café de Santa Ca-
tarina pela revista Veja.
Na hora de servir o café, 
o cuidado continua. São 
utilizados métodos que 
preservam e acentuam os 
aromas, como a prensa 
francesa e o café passado 
(coado). Há também op-
ções de expresso e deze-
nas de bebidas à base de 
café como coquetéis, cafés 
gelados e coffee shakes. 
O cardápio traz ainda vin-
hos selecionados, cervejas 
especiais, espumantes e 
gastronomia diversificada. 
Tudo muito bem pensado 
e preparado para satisfazer 
todos os gostos e paladares. 
Agora que tal aquele  
cafezinho? 

Como eu era antes de você

Jojo Moyes
Ano: 2013
Editora: Intrínseca 

Aos 26 anos, Louisa Clark 
não tem muitas ambições. 
Ela mora com os pais, a 
irmã mãe solteira, o so-
brinho pequeno e um avô 
que precisa de cuidados 
constantes desde que so-
freu um derrame. Além 
disso, trabalha como 
garçonete num café, um 
emprego que ela adora e 
que, apesar de não pagar 
muito, ajuda nas despe-
sas. E namora Patrick, um 
triatleta que não parece 
interessado nela. Não que 
ela se importe. Quando o 
café fecha as portas, Lou 
se vê obrigada a procurar 
outro emprego. Sem mui-
tas qualificações, a ex-gar-
çonete consegue trabalho 
como cuidadora de um 
tetraplégico. Will Traynor, 
de 35 anos, é inteligente, 
rico e mal-humorado. 
Preso a uma cadeira de ro-
das depois de um acidente 
com moto, o antes ativo e 
esportivo Will desconta 
toda a sua amargura em 
quem estiver por perto e 
planeja dar um fim ao seu 

sofrimento. O que Will não 
sabe é que Lou está prestes 
a trazer cor a sua vida. E 
nenhum dos dois desconfia 
de que irá mudar para sem-
pre a história um do outro.
Jojo Moyes aborda temas 
delicados com muito tato 
e sensibilidade, e construiu 
de forma muito real sua 
história, nos mostrando de 
forma muito esclarecedora 
como é possível sim um 
tetraplégico, ou alguém 
que possui algum tipo de 
deficiência semelhante, 
viver! Muitos, assim como 
Will, perdem o gosto pela 
vida e desistem de lutar. 
Outros, parecem ganhar 
ainda mais gosto pela vida, 
e se agarram a ela com 
unhas e dentes e muita de-
terminação.
E dentre tantos livros que 
li neste ano, finalmente 
encontrei um que define 
muito bem uma frase de 
Franz Kafka da qual gosto 
muito: “Queremos livros 
que nos afetem como um 
desastre. Um livro deve ser 
como um machado diante 
de um mar congelado em 
nós”. Não poderia achar 
definição melhor para este 
livro, pois ele me destru-
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Dica de leitura

iu e me reconstruiu. Me 
jogou no chão, pisou em 
cima... mas me encheu de 
coisas boas também. A au-
tora abriu todo um leque de 
possibilidades e sentimen-
tos dentro de mim. O livro 
não fala apenas de morte, 
renuncia, doação, mas fala 
também de novas opor 
tunidades, amor, e espe-
rança. Poderia falar e falar 
sem parar e mesmo assim 
não conseguiria exprimir 
tudo o que senti, o que 
pensei e o que gostaria de 
dizer sobre o livro. Jojo 
Moyes fez um excelente 
trabalho, e escreveu um 
livro maravilhoso, do qual 
só posso agradecer por ter 
lido. 
Se posso dizer algo, com 
toda certeza é: leia, leia 
e leia! 
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UNIDADE KOBRASOL

um estudo e�caz
independente para

o seu �lho!
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EDUCAÇÃO
Educação de mãe para filha há 24 anos fazendo a diferença!

Era o ano de 1991 quan-
do a professora Roldith 
Rosa Ribeiro abriu as 
portas da primeira uni-
dade do Kumon de San-
ta Catarina , no bairro 
Capoeiras, município 
de Florianópolis. Nas-
cida no município de 
Palhoça, Roldith aos 
15 anos já era profes-
sora na cidade de Ima-
rui, sul do estado, onde 
veio a casar e constituir 
uma família de seis fi-
lhos, dos quais quatro 
são doutores. Roldith, 
cursou faculdade em 
Palmas, no Paraná e fez 

pós graduação em Psi-
cologia da Educação no 
Rio de Janeiro,  coisa 
rara para uma pessoa 
que nasceu em 1930, 
quando ter um caderno 
e uma caneta era muito 
difícil.
Roldith sempre foi mui-
to dedicada a família, 
aos estudos, aos ami-
gos e a seus  sonhos. 
Ao receber o convite 
de Olinda Bigathon 
para irem a São Paulo 
fazer um teste para ser 
orientadora do Kumon, 
aceitou de primeira e as 
duas partiram para São 

Paulo em busca de um 
grande desafio educa-
cional:  transformarem-
se  em  orientadoras do 
Método Kumon.
Durante vinte e três 
anos ficou a frente de 
sua Unidade, sempre 
com muita paciência, 
sabedoria, competên-
cia e carinho para com 
seus  alunos sendo ao 
mesmo tempo orienta-
dora e  administradora 
de sua Unidade. A três 
anos realizou uma tare-
fa que imagino não ter 
sido fácil: passar a ba-
tuta para sua filha mais 
nova Adriana Mariom 
Ribeiro.
Adriana, menina nas-
cida em Imarui,  não 
media esforços para 
atingir suas metas nos 
campos da educação e 
do esporte. Desde sua 
chegada a Florianópolis 
foi atleta de handebol  
no Instituto Estadual de 
Educação e mais tarde 

da Fundação Municipal 
de esportes de Flori-
anópolis onde tornou-
se por muitas vezes 
campeã estadual e dos 
jogos abertos.
Trabalhou por 28 anos 
na rede pública de edu-
cação do município de 
Florianópolis, tendo 
após a Universidade 
cursado pós graduação 
na UDESC, mestrado 
na Universidade de 
Vigo na Espanha e dou-
torado na Universidad 
de Jaén também na Es-
panha e  cujo tema da  
tese não poderia ser se 
não matemática . Foi 
a primeira aluna  de 
mestrado da Espanha 
a defender uma tese 
por vídeo conferência. 
O pioneirismo vem de 
família e  a paixão da 
família Ribeiro por edu-
cação  é de fato algo ex-
traordinário.
Frente a Unidade Ko-
brasol - São José,  Adri-

ana  vem demonstrando 
seu potencial no que diz 
respeito ao desenvolvi-
mento de seus alunos, 
colaborando com os 
colégios para que os 
alunos consigam su-
perar suas dificuldades 
e consequentemente 
consigam desenvolver 
suas capacidades ao 
máximo.
A Unidade Kobrasol 
- São José agradece 
aos seus clientes, por 
acreditarem no tra-
balho desenvolvido na 
unidade e no Método 
Kumon de estudo, e aos 

seus colaboradores pelo 
empenho e  dedicação. 
Nossa unidade trabalha 
para que você possa 
conquistar seus sonhos, 
para que você seja um 
aluno com qualidade, 
um ser humano mais 
feliz, mais consciente, 
mais dedicado e  para 
que juntos possamos al-
cançar o sucesso tanto 
no lado pessoal quanto 
educacional!
Método Kumon o mé-
todo de estudo mais uti-
lizado no mundo para 
todas as idades!

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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