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

SÁBADO - 09:00 às 13:00

FLORIANÓPOLIS
R. Prof. Milton Roque Ramos Krieger, 178

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

ANTÔNIO CARLOS
Rua Daniel Petri, 309 sala 01
Centro - Antônio Carlos - SC
(48) 3272-0270

OFF

* PROMOÇÃO VÁLIDA PARA FEVEREIRO

DE ATÉ
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O que muda com a nova lei 
Da guarda compartilhada
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Há muita confusão e informações 
equivocadas sobre o que vem a ser 
Guarda Compartilhada. Ao contrário do 
que muitos pensam, não se trata de fi-
car com o(s) filho(s) metade da semana 
com o Pai e outra com a mãe, muito 
menos a dispensa de pagar pensão ali-
mentícia.
Guarda Compartilhada no novo termo 
da futura Lei é permitir que pai e mãe 
exerçam sim, de forma igualitária o di-
reito de serem pais e mães, no tocante 
ao sistema de convivência (visitas) 
uma divisão mais equilibrada, sempre 
em prol do melhor interesse da criança 
ou do adolescente. Neste novo modelo, 
ainda deverá ser discutido valores de 
pensão, onde cada genitor irá contribuir 
proporcionalmente com seus ganhos e 
gastos da criança.

A criança deverá ficar metade do 
tempo com o pai e metade com a 

mãe?
A lei estabelece que o tempo de visita 
seja “dividido de forma equilibrada 
com a mãe e com o pai” e que o juiz 
poderá basear-se em orientação técni-
co-profissional para dividir o tempo. 
Na prática, para um regime 50% com 
um e 50% com outro dar certo, os pais 
precisam ter um relacionamento afina-
do e maduro. A que hora a criança vai 
para a cama? Quantas horas de TV ela 
pode assistir por dia? Pode beber refri-

gerante de segunda a sexta? Se as regras 
não forem as mesmas nas duas casas, 
a divisão vira motivo de brigas. O juiz 
sabe disso e, em um primeiro momen-
to, não deve estabelecer tempos iguais. 
“Provavelmente continuará como está: 
a criança vivendo numa casa só. O que 
deve aumentar é a frequência dos en-
contros com o outro genitor. Além de 
pegar nos fins de semana, o pai vai bus-
car a criança na escola um dia e levar 
para jantar em outro, por exemplo.
Para especialistas em direito de famí-
lia, nos casos de divórcios litigiosos, a 
nova lei não deve promover avanços. 
Eles acreditam que ex-casais que vi-
vem em pé de guerra e mal conseguem 
conversar não vão, como num passe 
de mágica, se sentar amigavelmente 
em uma mesa para decidir da visita ao 
pediatra ao lanche do recreio. “Essa lei 
pressupõe conversa e consenso. Seu 
viés social é muito bonito, mas os casais 
que brigam não vão deixar de brigar 
por causa dela”...
A nova lei com certeza trará muito mais 
benefícios do que prejuízos, em espe-
cial ao combate à Alienação Parental.

Fontes: Douglas Phillips Freitas Advogado familista. 
Autor dos livros: Guarda Compartilhada (ed Voxle-
gem – 2ª edição) e Alienação Parental (ed Forense – 4ª 
edição), Beatriz Kestener, advogada cível e sócia do 
escritório Mattos Muriel Kestener Advogados.,  http://
veja.abril.com.br/, advogada Regina Célia Baraldi 
Bisson, consultora da área de direito de família do es-
critório Araújo e Policastro Advogados, em São Paulo.

  Mudanças para melhor? 
Talvez sim!

A economia brasileira não está lá es-
sas coisas, por isso os cortes nos gastos 
públicos estão de vento em poupa. O 
Congresso Nacional está para aprovar 
a medida provisória que prevê uma 
“minirreforma previdenciária”.  A jus-
tificativa sustentada pelo ministro do 
Planejamento Nelson Barbosa sobre 
a reforma baseia-se na redução de 18 
bilhões por ano nas contas do governo. 
Muitas foram as alterações previstas, 
mas dentre estas se destacaram os bene-
fícios do seguro desemprego, pensão 
pós-morte e auxílio doença.
Para esclarecer melhor, cita-se como 
exemplo o seguro desemprego. Os no-
vos contribuintes da Previdência Social 
terão que trabalhar por 18 meses, e não 
mais 6 meses, para usufruir do benefício 
nos casos de desemprego involuntário. 
Na segunda solicitação devem traba-
lhar por 12 meses, e a terceira vez que 
requererem o benefício devem cumprir 
o prazo de 6 meses no emprego. Isto 
é, para usufruir dessa “folguinha” que 
o benefício proporciona aos trabalha-
dores é preciso trabalhar mais. Em con-
trapartida, existem muitos empregados 
que vivem às custas do benefício, pois 
trabalham metade do ano e depois tiram 
umas feriazinhas de alguns meses.
A viúva, o viúvo ou seus dependentes, 
terão motivos para ficarem mais tristes, 
uma vez que, o critério para obtenção da 
pensão por morte ficou mais rigoroso. 

O Governo vai instituir uma carência, 
ou seja, um prazo limite de 24 meses 
de contribuição do segurado para que 
seus dependentes obtenham o recurso 
da pensão. Diferente de atualmente 
que não há prazo mínimo previsto na 
legislação, agora será mais dificultoso 
pleitear o direito. Ressaltando que as 
novas regras não se aplicam aos que já 
recebem o benefício.
Por fim, o governo não poderia es-
quecer dos nossos empregadores que 
já arcam com uma carga tributária ele-
vadíssima para manter seus emprega-
dos e ainda saem no prejuízo com as 
mudanças da lei. Para piorar o lado dos 
patrões, o auxílio doença que antes era 
arcado pelo empresário por 15 dias de 
afastamento do empregado, agora será 
de 30 dias.
Resumindo a história, nossos repre-
sentantes vão conseguir reduzir quase 
18 bilhões de gastos com a previdência 
social e a verba que sobrará, Deus sabe 
lá para onde vai, ou melhor, até sabe-
mos para onde ela se desvia. Já o povo 
arca com as mudanças das novas nor-
mas previdenciárias que até então, de 
um modo geral, apresentam propostas 
eficazes em relação à redução de gas-
tos, mas melhor que isso é o “corte” no 
comodismo de alguns beneficiários do 
sistema que vivem às custas do gover-
no. 
Por LUISA VEIGA DE SOUZA - graduada em direito.
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Em Março iniciam as

declarações de 

Imposto de Renda
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Avenida Central
Posto

A Fundação do Meio Ambiente 
começou nova arborização na 

Beira Mar de São José

A Fundação Municipal de Cul-
tura e Turismo (FMCT) está 
com inscrições abertas para os 
interessados em trabalhar como 
vendedor temporário no Carna-
val 2015. As inscrições podem 
ser feitas até dia 30 de janeiro. 
Não haverá lista ou fila de reser-

va, o cadastro será encerrado 
assim que atingir 50 inscritos. 
A escolha dos pontos de venda 
será feita por sorteio.
Serão aceitos vendedores am-
bulantes (vende-dores móveis, 
com caixa térmica presa ao 
corpo), vendedores nas tendas 
(barracas ou tendas montadas 
na praça de alimentação), vend-
edor com equipamento móvel 
(pipoqueiros, máquinas de crepe 
suíço, máquina para espetinho, 
carrocinha de cachorro-quente). 
O Carnaval Zé Folia 2015 ocor-
rerá na Avenida Beira-Mar de 
São José, nos dias 15, 16 e 17 
de fevereiro.

A Fundação Municipal do meio 
ambiente começou segunda(26), 
nova arborização da Beira Mar 
de São José. Onde irá plantar 
aproximadamente 500 mudas de 
varias espécies nativas da nossa 
região, como ipê amarelo, pal-
meira geriva, araçá, arueira etc...

Audiência pública com moradores 
definiu por ampliar os serviços de Saúde

Uma audiência pública, na noite 
de quinta-feira (22), definiu 
que o prédio construído para 
ser um Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
será utilizado como extensão da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Santo Saraiva. Em votação, os 
moradores do bairro São Luiz 
defenderam que a prioridade é 
ampliar os serviços de saúde, 
que hoje são restritos já que a 
estrutura atual ficou limitada. A 
secretária municipal de Saúde, 
Suzana Senna Bousfield, anun-
ciou que a inauguração do anexo 
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será no dia 5 de março.
O prefeito em exercício, José 
Natal Pereira, acompanhou a re-
união na comunidade. Ele agra-
deceu a presença expressiva dos 
moradores e ressaltou que a im-
portância de ouvir a comunidade 
antes de tomar uma decisão im-
portante. “Estamos empenhados 
em fazer de tudo para melhorar 
nossa rede básica de saúde e es-
tar aqui é indispensável, antes de 
dar mais um passo”, assinalou.
Além de ampliar os serviços 
para a comunidade, a nova es-
trutura facilitará o acesso, já 

que hoje para realizar exames 
preventivos ou tomar vacina, os 
moradores precisam se deslocar 
até o posto de saúde de Forquil-
hinha. Deste modo, a mudança 
também contribuirá para re-
duzir a demanda na unidade de 
Forquilhinha.
“Precisávamos de um posto de 
saúde maior, para atender nos-
sas necessidades. Minha expec-
tativa é que, com a inauguração 
deste complemento, haja um au-
mento no número de atendimen-
tos e tenhamos mais serviços de 
saúde”, resumiu a moradora Ter-
ezinha Seberino Littiz, que há 
40 anos chegou à comunidade.

O prefeito em exercício, José Natal 
Pereira, acredita que é indispensável 
ouvir a comunidade antes de tomar uma 
decisão importante

Em votação, os moradores do bairro São Luiz defenderam que a prioridade é ampliar 
os serviços de saúde

Os moradores decidiram, em audiência pública, utilizar a estrutura que seria um CRAS 
como anexo à unidade de saúde
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MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

R. Frei Hilário, 102 - Campinas
São José - SC

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

3357-1904(48)

Está aberto o cadastro para 
vendedores temporários no 

Carnaval de SJ
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O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI

IPTU 2015 - Os contribuintes terão até o dia 
12 de fevereiro para pagar a cota única ou 

a primeira parcela
dos valores será de 6,58%, que corre-
sponde à inflação pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumido Amplo) 
no período. O vencimento da primeira 
parcela está agendado para o dia 12 de 
fevereiro. Os carnê serão enviados pelo 
serviço dos Correios. Quem não receber 
até o dia 20 de janeiro deve imprimir 
os boletos no site da Prefeitura (www.
pmsj.sc.gov.br) ou retirar diretamente 
na Central de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), que fica no prédio da adminis-
tração municipal. Nas localidades com 
dificuldades para a entrega dos carnês, 
a administração municipal montará um 
posto avançado de atendimento, que 
deve funcionar na sede da associação de 
bairro ou em uma escola da rede.
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Caminhada marca a entrega das
 obras de revitalização da Beira-Mar

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Os contribuintes terão até o dia 12 de 
fevereiro para pagar a cota única ou a 
primeira parcela
A Prefeitura de São José começou a 
distribuir os carnês do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) para 2015 no 
dia 6 de Janeiro. Este ano, a correção 

Procon de SJ divulga o ranking das 
empresas com mais reclamações em 2014

do Bradesco (191). Já entre as lojas e 
empresas em geral, as Casas Bahia/Pon-
to Frio ficou em primeiro lugar com 181 
reclamações, depois vem a Samsung 
(147), Magazine Luiza (134), Britânia 
(99) e as Lojas Koerich (95).
O Procon é um serviço público que tem 
como finalidade proteger, amparar e 
defender o consumidor de práticas co-
merciais enganosas ou que lhe tragam 
danos ou prejuízos. Endereço: Avenida 
Acioni Souza Filho, n°403, andar térreo 
– Beira-Mar de São José
Horário de atendimento: de segunda 
a sexta, das 8h às 19h. Telefone: (48) 
3288-4393

No ano passado, o órgão atendeu quase 
8 mil consumidores
Cada vez mais consumidores procuram 
o Procon de São José para buscar orien-
tações e garantir os seus direitos. Só no 
último ano, a instituição realizou 7.890 
atendimentos, o que representa uma mé-
dia de 657 atendimentos por mês. Entre 
as ações administrativas mais comuns, 
as empresas de telefonia, televisão por 
assinatura e os bancos despontam no 
ranking dos 30 fornecedores com maior 
número de reclamações.
A campeã de processos, com 1006 at-
endimentos, foi a Oi, seguida pela TIM 
(443), GVT (397), Sky (261) e Banco 

Para o diretor do Procon de São José, Humberto 
Souza, um serviço de pós-venda eficiente resolveria 
boa parte dos conflitos registrados

urante o ano de 2014, a equipe do Procon municipal 
divulgou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 
orientou cidadãos em diversos pontos da cidade
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Uma caminhada no final de tarde mar-
cou a entrega das obras da primeira fase 
de revitalização da Avenida Beira-Mar 
de São José. Acompanhada por secre-
tários e pelo presidente da Câmara de 
Vereadores, Orvino Coelho de Ávila, 
a prefeita Adeliana Dal Pont percorreu 
toda a extensão da via para conversar 
com os moradores. Ela aproveitou para 
anunciar as próximas melhorias, que en-
volvem o plantio de árvores e os equi- 

pamentos esportivos.
Segundo a prefeita, em 2015 novas me- 
lhorias estão previstas. Ainda neste 
mês, a Fundação Municipal do Meio 
Ambiente deve iniciar o plantio de ár-
vores. Também serão reformados os 
equipamento esportivos. “Estamos só 
aguardando a Casan fazer as obras da 
nova adutora para iniciar a reforma e 
ampliação das quadras esportivas. Tam-
bém será reformada a pista de atletismo 
e a pista de skate”, antecipa a prefeita.

A prefeita Adeliana Dal Pont, o vice-prefeito José 
Natal Pereira e o presidente da Câmara, Orvino 
Coelho de Ávila, na caminhada que marcou a entre-
ga da obra de revitalização da Beira-Mar de São José

Adir Prazeres da Luz (dir) afirma que a nova pista 
de caminhada trouxe mais qualidade de vida para a 
comunidade

Foto: crédito Daniel Pereira - Secom/PMSJ

José Natal 
Pereira assume

 a Prefeitura de SJ

O vice-prefeito e secretário municipal 
de Infraestrutura, José Natal Pereira, 
assumiu o comando do Executivo na 
quinta-feira (15), em razão das férias da 
prefeita Adeliana Dal Pont. Natal per-
manece à frente da administração mu-
nicipal até o dia 30 de janeiro, quando 
Adeliana retorna ao trabalho.
Durante este período, o prefeito em 
exercício dará continuidade às obras e 
projetos da Prefeitura de São José. “Va-
mos dar andamento às obras e manter 
os serviços que a cidade precisa”, as-
sinalou Natal.

Prefeitura construirá 
passagem para 

pedestres no pátio 
do Fórum de SJ

A prefeita Adeliana Dal Pont recebeu 
o presidente do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, desembargador Nelson 
Schaefer Martins, em seu gabinete. Um 
dos assuntos tratados foi o pedido da 
prefeita para construir uma servidão no 
espaço interno do Fórum da Comarca 
de São José, para pedestres. A medida é 
uma solicitação da comunidade para fa-
cilitar o acesso entre as ruas Domingos 
André Zanini e a Gerôncio Thives.

Para a prefeita Adeliana Dal Pont, é importante que 
as autoridades se sensibilizem e encontrem juntas 
alternativas para melhorar a vida na cidade
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É Bom
Restaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC

9620-8452
8447-5900

(48)
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O encontro, para a formação do Colegiado de Acompanhamento e Controle, será as 19h30min, no CATI

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SC
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Capacitação da Defesa Civil de São José 
reúne municípios da Grande Florianópolis

Uma capacitação da Defesa Civil de 
São José reuniu, na manhã desta terça-
feira (20), técnicos de seis municípios 
da Grande Florianópolis. O encontro, 
coordenado pela Defesa Civil Estadual, 
tem objetivo de orientar os profissio-
nais sobre os padrões adotados em caso 
de desastres. Um dos foco é a correta 
utilização do Sistema Integrado de In-
formação de Desastre (S2ID).
“Precisamos estar preparados para 
quando um evento chegar, só assim, 
poderemos agir com antecedência”, de-
staca o diretor da Defesa Civil de São 
José, coronel Fernando da Silva Ca-
jueiro. Ele teve a iniciativa de convidar 
os municípios da região para participar 
do treinamento, que inicialmente seria 

Para José Natal o ano começou com 
muito trabalho

Para o Vice Prefeito e Secretário de 
Obras, José Natal o ano começou com 
muito trabalho, assumiu o comando da 
Prefeitura e continua a acompanhar as 
obras da secretária no município, no 
dia 16 foi ver a colocação de pedras 
na margem do Rio Maruim na Rua 
Mathias Shell (Sertão do Maruim), 
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somente para os servidores municipais. 
“Somos vizinhos e o efeito do impacto 
de um, tem conseqüências em todos 
nós”, justificou, ao enfatizar que a de-
fesa civil “somos todos nós”.
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O diretor da Defesa Civil de São José, coronel 
Fernando da Silva Cajueiro, acredita que é preciso 
trabalhar de forma integrada

O servidor Arno Arelino Schüssler, que integra o Centro de Informação e Desastres, da Defesa Civil Estadu-
al, aproveitou a oportunidade para compartilhar conhecimentos e unificar os procedimentos

onde ocorreu um desmoronamento em 
2010. Essa rua vai receber drenagem 
pluvial, pavimentação de lajotas, serão 
feitas as calçadas e a prefeitura também 
vai construir uma ponte neste trecho. 
Estas obras são reividicações da comu-
nidade do Sertão do Maruim desde 
2010.
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Av. Brigadeiro Silva Paes, 85
 Cond. Torre de Campinas

Campinas - São José - SC

3372-620048

Venha conhecer
o seu novo espaço

de beleza em
Campinas!

Atend. Seg. das 13h30 às 19h00
Terça a sábado das 09h às 20h
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SÃO JOSÉ

NACIONAIS E IMPORTADOS R$ 130,00

Assinada  a ordem de serviço para 
construção do Parque Linear Lisboa

O local contará com estruturas como quadra poliesportiva, pista de caminhada, 
cancha de bocha coberta, pista de skate e playground

Com o objetivo de utilizar o espaço 
público como ponto de encontro 
da comunidade, a prefeita de São 
José, Adeliana Dal Pont, assinou a 
ordem de serviço para o início das 
obras do Parque Linear Lisboa, no 
dia (13). As obras já começaram,  a 
construtora De Farias Construções 
Ldta, tem seis meses para finalizar 
a execução do projeto. Os traba-
lhos já estão de vento em popa. 

No total, serão investidos R$ 955 
mil para serviços de drenagem, ter-
raplanagem, urbanização e implan-
tação de equipamentos de lazer. Na 
área de 80 mil m² será construída 
uma quadra poliesportiva, pista de 
caminhada, corrida, passeio de bici-
cleta e patins, cancha de bocha co-
berta, pista de skate, academia ao ar 
livre, mesas de jogo e playground.

Falta d’água gera reclamações
 em Forquilhas 
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Para o secretário de Projeto Es-
peciais, Rodrigo Andrade, esta 
construção representa um grande 
avanço para o bairro, especialmente 
incentivando o esporte e a cultura.
“É um benefício que alcançará 
todas as famílias, não apenas do 
Lisboa, mas de toda a região”, es-

tima. Ele acompanhará de perto 
a execução da obra, para garan-
tir que a empresa possa entregar 
tudo até o prazo estabelecido.  

O terreno que será utilizado fica lo-
calizado entre as ruas Cabo Verde e 
Porto, no Loteamento Lisboa.

Na foto pessoas presentes na assinatura, a Prefeita Adeliana Dal Pont e o Secretário Rodrigo de Andrade 

Interrupções frequentes no forneci-
mento de água têm ocorrido desde o 
final de ano, nos loteamentos:
PALMARES, LISBOA, ZENAIDE, 
VILA FORMOSA, LOS ANGE-
LES, SAN MARINO, SANTA 
FELICIDADE, MELLO, TERRA 
FIRME...
A região mais afetada foi o Lotea-
mento Palmares, onde a água faltou 
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por dias consecutivos, os mora-
dores fizeram várias reclamações a 
CASAN e aguardam uma solução. 
Na página FORQUILHAS EXITE, 
no Facebook é possível ver vários 
comentários reclamando da falta de 
água e da qualidade da água, todos 
postados por moradores revoltados 
com a situação.

Com o intuito de prestar esclareci-
mento a população sobre as dificul-
dades de abastecimento de água na 
Grande Florianópolis, a CASAN 
convocou a imprensa no último dia 
22. Durante 40 minutos, Carlos Al-
berto Coutinho, superintendente da 
Região Metropolitana, e Jair Sarto-
rato, assessor da Diretoria de Opera-
ção, explicaram as dificuldades para 
tratar a água em função da sequência 
de tempestades que tem caído justa-
mente sobre os pontos de captação.
A sequência recorde de tempestades, 
registradas geralmente aos finais de 
tarde, provocam um nível exagerado 
de turbidez na água dos rios Vargem 
do Braço (conhecido como Pilões) e 
Cubatão. Em decorrência da turbi-
dez, que deixa a água com materiais 
orgânicos como folhas, galhos e ou-
tros sedimentos, o tratamento preci-
sa ser mais gradual a fim de manter 

a qualidade da água distribuída. Este 
cuidado no tratamento é que gera a 
vazão menor do que a habitual em 
alguns bairros de Florianópolis, 
Biguaçu, São José e Palhoça.
 “Depois das chuvas fortes a água 
vem cheia de restos de vegetação e 
resíduos em suspensão, chegando a 
ficar marrom", explicou Coutinho. 
"Então, precisamos de mais tempo 
para tornar a água adequada para 
distribuição”.
Uma das melhorias será a implan-
tação do equipamento flocodecan-
tador, um sistema complementar de 
filtração que vai ampliar a capaci-
dade de tratamento de água em até 
50%. Com a finalização da obra, pre-
vista para o final do ano, a produção 
de água na ETA Cubatão passará dos 
atuais 2 mil litros por segundo para 
3 mil litros por segundo.  
 
Fonte: www.casan.com.br

A CASAN explicou as dificuldades em 
tratar a água da Grande Florianópolis
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Precisamos de mais tempo para tornar a água adequada  
para distribuição
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Posse da nova mesa diretora da 
Câmara Municipal de São José

O Vereador Orvino de Àvi-
la (PSD) eleito Presidente 
da Câmara Municipal com 
10 dos 13 votos. Também 
compõe a Mesa Diretora: 
o Vereador Neri Amaral 
(PMDB) como Vice-Presi-
dente, o Vereador Adriano 
de Brito (PR) como 1º secre-
tário e o Vereador Geraldo 
Swiech (PT) como 2º secre-
tário, que exercem, a partir 
do dia 1º de janeiro de 2015, 
o mandato de dois anos. No 
dia 5 de Janeiro, a Câmara 

Vereador Orvino de Àvila - Terceira vez 
presidente da Câmara

Na foto da esquerda para a direita Vereador Geraldo Swiech, Vereador Adriano de Brito, 
Vereador Neri Amaral e Vereador Orvino de Àvila

Municipal de São José rea-
lizou um ato de transmissão 
para empossar os novos 
membros da mesa diretora 
da Casa que irão comandar 
os trabalhos do legislativo 
josefense durante o biênio 
de 2015 e 2016. Durante a 
solenidade estiveram pre-
sentes autoridades do poder 
Estadual e também do Mu-
nicípio, além de familiares e 
amigos dos novos membros 
da mesa.

Parcelas

A Partir d
e

R$ 315,68

TRANSFORME O VOLKSWAGEN DOS SEUS SONHOS
 EM  REALIDADE NESTE NATAL

COM O CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN

ATÉ 72 MESES PARA PAGAR

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

Conheça a Nova linha Volkswagen 2015
e se surpreenda!!!
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Orvino Coelho de Ávila tem 59 
anos, é natural de Urubici, Santa 
Catarina, pai de quatro filhos e 
técnico em contabilidade e Di-
reito pela UFSC. Orvino Coelho 
de Ávila s (PSD), nasceu no dia 
28 de agosto de 1955, no mu-
nicípio de Urubici, mas reside 
em São José desde 1970. Pai de 
quatro filhos, avô de três netos.
Elegeu-se vereador pela primei-
ra vez em 1976, com apenas 21 

O novo presidente
anos de idade, iniciando assim 
uma trajetória política vitoriosa 
marcada pela dedicação e com-
promisso com os josefenses. 
Atualmente exerce seu 10º man-
dato consecutivo.
Esta é a terceira vez que o 
Vereador Orvino Coelho de 
Ávila assume a presidência da 
Casa (1ª – 1981-1983; e 2ª – 
1993 – 1994). 

O presidente Orvino recebeu na Câmara, 
no dia 13 a visita e o apoio de, João Aloísio 
Zimmermann, ex vereador da casa de 1981 
até 1989 e durante este período também foi 
Presidente do Legislativo. A esquerda Jair 
Costa ex-vereador e também o ex Prefeito 
Dioceles João Vieira, Prefeito de São José 
de 1989 até 1992.

No dia 14 o  novo presidente recebeu em seu  
gabinete  a visita do Deputado Federal e atual 
Secretário Estadual da Saúde, João Paulo Klei-
nubing, Sr.Ivo e  o Roberval, segundo Orvino 
eles projetaram coisas boas para o Município.
Orvino nem bem assumiu e já esta com a agen-
da cheia.
Fazemos votos de uma gestão cheia de avanços. 
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FLORIANÓPOLIS

UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

um estudo eficaz
independente para

o seu filho!

Assistência Social tem 
atendimento a imigrantes

A diretora de benefícios socioassistenci-
ais da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Karina Euzébio, visitou na 
última semana o Centro de Referência 
e Acolhida para Imigrantes (CRAI) em 
São Paulo. O local é uma das grandes 
referências de atendimento no país. Flo-
rianópolis já atendeu 428 pessoas de 
diversos lugares do mundo, entre eles: 
Uruguai, Argentina, Portugal, Peru, 

Paraguai, Chile, Colômbia, Bolívia, 
Bélgica, Alemanha, Haiti, Itália, Japão, 
Rússia, Síria e outros. Para ter acesso 
aos benefícios socioassistenciais e ao 
Cadastro Único, o imigrante deve estar 
regularizado no país, ter uma renda per 
capita de meio salário ou renda men-
sal de até salários mínimos e ter pelo 
menos um documento, como CPF ou 
carteira de trabalho. É necessário en-
trar em contato com um dos dez Cen-
tros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e realizar o registro. Concluído 
o cadastro, os dados serão enviados ao 
Ministério do Desenvolvimento Social 
para uma avaliação do perfil. Mais in-
formações podem ser obtidas através do 
telefone: 3251-6256.

Parceria reduzirá espera por cirurgias

em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, são das áreas de cardiologia, 
gastroenterologia e de imagem. No fim 
do ano o, novo convênio com o Hospi-
tal da Polícia Militar de Santa Catarina 
já garantia maior oferta de consultas de 
média complexidade e de cirurgias pelo 
SUS na Capital. A parceria também au-
mentou em mais de 600 procedimentos 
cirúrgicos e 2,7 mil consultas de média 
complexidade por ano.
“Todos os planos operativos dos con-
vênios e parcerias estão sendo revistos 
com o compromisso de ampliar ainda 
mais a oferta de serviços especializados 
para os usuários do SUS de Florianópo-
lis”, afirma o secretário de Saúde, Da-
niel M. Junior.
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Em mais uma ação para redução das 
filas de espera para exames e para 
cirurgias de média complexidade pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), a Pre-
feitura de Florianópolis reformulou a 
parceria com o Hospital de Caridade. 
Com o novo plano, haverá aumento da 
oferta de cirurgias eletivas de média 
complexidade em até 600 procedimen-
tos por mês. Além disso, serão ofer-
ecidos mais exames, atendimentos de 
consultas de urgência e emergência e 
internações.Entre as cirurgias previstas 
estão as cardíacas e nefrológicas, além 
das de varizes, de hérnia, de vesícula e 
outras na área de proctologia, urologia 
e otorrinolaringologia. Os exames in-
cluídos no plano operativo do hospital, 

Queimadura por água viva: 
mitos e verdades

Somente em Florianópolis, mais de 30 
mil ocorrências foram apontadas pelo 
Corpo de Bombeiros, o dobro em rela-
ção ao ano passado. 
A água do mar geralmente mais quente 
nesta época é o principal motivo para o 
aumento da incidência de caravelas e 
medusas. Bombeiros indicam que o pri-
meiro passo é procurar postos de atendi-
mento oficiais.

Mitos e verdades:
Óleos essenciais (VERDADE): o óleo 
essencial de patchouli reduz a irritação 
da pele e a dor causada pela queimadura, 
enquanto o óleo vegetal de copaíba pos-
sui ação anti-inflamatória, cicatrizante e 

hidratante. O uso é recomendado após 
os primeiros socorros.
Urina (MITO): urinar na queimadura 
para aliviar a dor não é recomendado. 
Além de ser um método ineficaz, pode 
ser perigoso por aumentar os riscos 
de infecção em casos de queimaduras 
graves.
Água corrente (MITO): deve-se evi-
tar lavar o local afetado com água doce, 
pois a queimadura provocada pela água 
viva é resultante do ataque de pequenas 
células presentes em seus tentáculos. 
Essas células reagem à água doce, pro-
vocando mais irritação.
Vinagre (VERDADE): o ácido acético, 
encontrado no vinagre, ajuda a limpar 
o local das toxinas liberadas pela água 
viva, além de aliviar a dor e a coceira 
até que a pessoa possa receber o trata-
mento adequado.
A naturóloga Daiana Petry, especialista 
em aromaterapia, alerta que “soluções 
caseiras para queimaduras podem pro-
vocar infecções e prejudicar o processo 
de cicatrização das lesões”. Segundo 
Petry, “o ideal é procurar ajuda profis-
sional e produtos de qualidade, com cer-
tificação”.
Fonte: Harmonie Aromaterapia Florianópolis
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A área de 115 mil metros quadrados que 
compõe o Parque Cultural do Campeche 
(Pacuca), no antigo Campo de Aviação, 
na Avenida Pequeno Príncipe, vai rece-

ber R$ 350 mil em recursos 
do Ministério do Turismo 
para instalação de equipa-
mentos e infraestrutura para 
uso da população. As obras 
deverão ficar sob a respon-
sabilidade da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. 
Uma importante conquista 
da Comunidade do Sul da 
Ilha, que há muitos anos 
luta, sem medir esforços, 
pela preservação daquele 
espaço público e sua trans-

formação num parque comunitário. 
 
Fonte: Floripa Ilha Sul

Parque do campeche vai ser 
equipado com recursos do governo 

federal
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FORMATURA

Voar é um sonho que nasce na Infância...

O curso tem como objetivo, incentivar, motivar e ensinar os jovens na arte de voar.  
Os alunos recebem instruções em aeronaves do ARSC, onde o instrutor ministra 
informações sobre as técnicas de voo, de forma a despertar interesse científico e 

técnico pela Aeronáutica.

No sábado dia 20 de Dezembro, aconte-
ceu a formatura dos alunos do CURSO 
DE INICIAÇÃO AERONÁUTICA, no 
AEROCLUBE DE SANTA CATARINA, 
em São José – SC, um curso inédito, que 
já existe ha 10 anos, não se tem conhe-
cimento de nenhum curso parecido no 
mundo, destinado a jovens de 08 a 15 

anos, com duração de 6 meses.

Este curso é o primeiro passo para crianças e adolescentes

 ingressar no mundo da aviação, com segurança e disciplina.

Despertamos nos alunos o interesse científico e técnico pela aeronáuti-

ca, com aulas práticas, utilizando aeromodelos, e aulas teóricas sobre os 

mais variados temas, conhecimentos técnicos, regulamentos, meteorolo-

gia e navegação aérea e teoria de voo, além de história da aviação e civismo.  

Enfatizou o Professor Alceu Lisboa da Silva, que dirige a escola.

Correspondente Bancário
Empréstimo consignado c/melhores taxas
Financiamento Habitacional
Abertura de Contas
Cartões de Crédito
Crédito pessoa �sica e Juridica
Pagamento de Contas
Consórcio de Imóveis e veículos

483034-5552
Av. Josué di Bernardi, 185 - Campinas - SJ

Centro Comercial Petri em frente ao supermercado Imperatriz

www.fidelizecredi.com.br

Serviços para facilitar a sua vida!

A formatura contou com a presença do ex aluno Lucas Fraga de 
Albuquerque, que participou da primeira turma do Professor Alceu, 
hoje ele é Bacharel das Ciências Aeronáuticas, formado pela PUC- 

RS, ele veio de Porto Alegre - RS, especialmente para o evento e 
recebeu uma linda homenagem.

Formandos...

Na foto o Professor Alceu e o ex aluno Lucas

Professor Alceu Lisboa da Silva

Formandos...

Familiares...

Componentes da mesa convidados para avaliar os trabalhos dos alunos do Curso de  

Iniciação Aeronáutica do ano 2014, e outros convidados presentes no Aeroclube de Santa 

Catarina, na gestão do Presidente, Comandante Luiz Adauto Costa.

Agostinho Pauli , Sancler Claudino, George Cunha lima,  Alceu Lisboa, Rodrigo Dal 

Olio, Gustavo Zanatta Brandeburgo, e Sandro Boppré dos Santos, Sargento da reserva da 

Força Aérea Brasileira, Estudioso da Vida de Alberto Santos Dumont, (Caracterizado ).

Autoridades e convidados...

 As famílias  assistiram as solenidades da  formatura orgu-

lhosas e logo após participaram de um delicioso almoço.
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Por David Fadel
 Palestrante / Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br  www.fadelpalestrantes.com.br

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

O EFERVESCENTE MERCADO DOS SEMÁFOROS

Prezados Leitores,

Iniciando 2015 primeiramente 
quero desejar a todos um ano ex-
traordinário com muitas conquis-
tas, saúde e prosperidade.
Apresento o grande mestre Ales-
sandro Saad, que nos brinda com 
um artigo muito curioso, inteli-

gente e muito especial.

•Premiado com o Top Social da 
ADVB.
•Eleito Empreendedor Educacio-
nal do Ano, pela Associação Com-
ercial de São Paulo.
•Autor e organizador do livro 
“Dominando Estratégias e Negó-
cios”, lançado sob o selo Financial 
Times.
•Articulista da BANDNEWS FM 
de Brasília e da revista Música & 
Mercado.
•Atualmente é Diretor de Con-
teúdo da Academia da Estratégia, 
consultoria especializada em trein-
amento e educação corporativa.
•Idealizador e gestor do projeto 
Empreendedores Compulsivos.

Desejo uma boa leitura a todos!

Outro dia, parado no semáforo (ou 
farol, sinal, sinaleira), me dei conta de 
como esses empreendedores que ven-
dem de tudo em trinta segundos são 
ágeis em responder às demandas e re-
verter os temores dos seus prospects 
e consumidores. Mais criativos e or-
ganizados que muita empresa formal, 
como vamos ver a seguir.
Não quero entrar no mérito da legali-
dade, do mercado informal, do peso 
social ou outro juízo de valor. Meu 
objetivo é apresentar como o mercado 
muda para nos atender e não percebe-
mos.
No início da década de 1990, os semá-
foros eram povoados de pedintes, que 
com expressão triste, tentavam nos 
convencer de suas mazelas por 30 se-

gundos, para receberem alguns tro-
cados. Era uma comunicação verbal, 
direta, pela janela aberta do carro, 
baseada na culpa ou pena.
Logo depois, essa abordagem migrou 
para a solidariedade. Fazer parte, aju-
dar um pouco, estar com a consciência 
tranqüila por ter feito o mínimo. Então 
povoaram as esquinas com faixas para 
completar o dinheiro do “tratamento 
do Moisés” ou “ajudar Marina a com-
prar a cadeira de rodas”... Esse movi-
mento durou pouco, mas hoje a tal Ma-
rina deve ter uma frota de cadeiras de 
rodas.
Então, quase que simultaneamente, 
começamos a ser abordados nas jane-
las por pequenos pedintes, que tenta-
vam nos comover, pedindo trocados ou 

vendendo balas nos chamando de tios. 
Incomodavam tanto que chegamos 
a ver circular por São Paulo veículos 
com adesivos trazendo a frase: “Não 
sou seu tio, não quero balas nem ten-
ho trocados.” Uma resposta fria e in-
sensível ao problema social, mas que 
expressava com maestria o humor e a 
paciência esgotados do paulistano.
Veio a violência no trânsito e os vidros 
das janelas se fecharam. E então o mer-
cado deu uma virada. Passou a pedir 
menos e a oferecer mais. E veio a bri-
lhante idéia de colocar as balas num sa-
quinho, com uma mensagem e o preço. 
Oferta de oportunidade, conveniência 
e de massa. Em vez de passar 30 se-
gundos tentando convencer um único 
motorista, conseguiam pendurar até 
20 saquinhos nos retrovisores. E quem 
quisesse, bastava abrir o vidro. Genial! 
Mas como “tudo que é bom dura pou-
co sozinho”, vieram as cópias. Ex-
cesso de oferta fez o mercado migrar 
de conveniência para entretenimento. 
Estamos no início do século XXI e te-
stemunhamos o surgimento dos mala-
baristas e ilusionistas. Não dos que 
fazem desaparecer a sua carteira, mas 
os que brincam com bolas, lenços, va-
retas, facas e até malabares com fogo! 
Cirque du Soleil na sua esquina. E bem 
mais barato.
Paralelamente a esse movimento, 
também presenciamos a mudança 

no mix de produtos oferecidos por  
outros habitantes das esquinas. E 
aqui são verdadeiras corporações, 
com estrutura logística para mudar os 
produtos pouquíssimo tempo, caso ne-
cessário, como uma chuva inesperada, 
por exemplo.
Somos obrigados a admitir que essas 
corporações das esquinas possuem um 
calendário estruturado, onde oferecem 
produtos ligados às datas comemorati-
vas como carnaval, dia dos namorados, 
dia das crianças ou Natal. É o senso de 
oportunidade, com a oferta de frutas de 
estação ou típicas de final de ano, dec-
oração de natal, fantasias ou presentes 
para os pequenos. Isso pressupõe um 
calendário de compras antecipadas e 
uma perfeita sintonia com as tendên-
cias do mercado.
Por outro lado, também possuem 
apurado senso de conveniência, ofe-
recendo água e refrigerantes gelados 
nos dias de calor e chocolates ou gor-
ros nos dias frios. Rápidos e eficazes 
como poucas empresas são capazes de 
se movimentar.
Não estou defendendo os ambulantes, 
mas tento mostrar como utilizam uma 
brilhante estratégia, uma organização 
bem estruturada e uma implementação 
através de tarefas claramente definidas 
e cumpridas à risca. Já pensou essa or-
questra tocando na sua empresa? Boas 
vendas!
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

Temos uma
Transformar o

MISSÃO
BRASIL

WWW.WIZARDKOBRASOL.COM.BR
Wizard Kobrasol

Av. Lédio João Martins, 968 - (48) 3357-3434

Líderes sem qualificação é o grande 
problema da Gestão

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Muito comum nas organizações en-
contrar pessoas em cargos de Super-
visão, Coordenação, Gerência, ou 
lideranças informais, sem nenhum 
preparo para gerir pessoas e proces-

sos.
Comum também verificar a falta de 
análise dos empresários nas com-
petências para promover pessoas, para 
cargos de liderança, ou seja, ter um 
excelente Vendedor não significa que 
ele possa ou deva assumir uma Gerên-
cia de Vendas, a ele deve ser desen-
volvido conhecimento em gestão de 
equipes, gestão de conflitos, planeja-
mento comercial, ações de marketing, 
deve-se promover a participação ativa 
deste profissional no planejamento es-
tratégico da empresa, para que o mes-
mo possa identificar ações nos proces-
sos atuais ou atualizá-las, entre muitos 
outros conhecimentos que talvez este 
profissional tão bom de vendas não o 
tenha, sendo necessários para sua em-
presa.

O calor da emoção, a falta de um pro-
fissional em cargos importantes, mui-
tas vezes faz com que decisões sejam 
tomadas sem o mínimo de análises, 
colocar alguém lá para resolver, será 
sem dúvida problema dobrado.
Outro problema comum nas lideran-
ças não qualificadas é o poder, o sig-
nificado de poder é a habilidade de in-
fluenciar outras pessoas, em especial 
pelo exemplo e por seu conhecimento.
Na era do conhecimento a liderança 
deve agir de forma a traduzir de ma-
neira eficaz o que se deseja, vejo pelas 
consultorias nas empesas em que atuo, 
discursos, eu mando porque tem de 
ser desta forma, mas como é a forma 
eu questiono? lá vem a resposta do 
jeito certo, mas como você ensina o 
jeito certo? falando uma única vez é 

a resposta.
Grande erro, escreva como é jeito cer-
to, explique o perfil de negócio da em-
presa, mostre os processos para que as 
pessoas entendam os porquês, detalhe, 
fiquei do lado e faço para mostrar a 
forma certa, trabalhe ensinando para 
que se obtenha o resultado.
Aproveite uma boa prática de gestão 
de pessoas quando for contratar ou 
promover, leia no descritivo de cargo 
deste líder o que realmente é necessário 
e caso não tenha pense, eu vou investir 
ou vou buscar alguém com estes con-
hecimentos, outra boa dica é, faça uma 
boa avaliação psicológica, há muitos 
resultados como produtividade, foco 
em resultados, o perfil, entre outras 
respostas que só um profissional com 
este conhecimento poderá ajudá-lo na 
escolha certa, lembre-se seus líderes 
são os representantes de seu negócios 
perante seus clientes e seus colabora-
dores, ou seja, o reflexo de sua escolha 
meu caro empresário.
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BASTIDORES COM CHARLES

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

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

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

pp ao plus size

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

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 333,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

Faleceu neste último dia 22 de janeiro nossa querida Ivete-
Verani, Mãe da Margor e do artísta plástico Plinio Verani. 
Saudades da alegria que ela sempre deixou na praça de SJ Aldaci Bozio e Luzia Bozio, 

casal mais que especial

Ian Thives da Banda Comandos em Ação se 
preparando freneticamente para o Carnaval 

2015

Pertinho de comple-
tar 2 aninhos, Rafael 
Henrique Vicente, 
filho do querido 
Casal Ana Paula e 
João Carlos Vicente. 

Parabéns!

Nota: Vem ai o Rainha Gay de SJ, dia 15 
de fevereiro na Beira Mar de São José, as 
20hs. Inscrições podem ser feitas no local 

ou pelo telefone 9654-7353

Férias...oooo Férias! 
Agora é a vez do casal 
mais feliz de São José 
curtindo o melhor da 
vida! Andrea Silveira 
e Sandro Silveira...

Viva a vida!

Nosso querido professor e figura
 ilustre da Praça de São José Nelson Felix em 

férias merecidas pelo nosso amado Brasil

João Gabriel 
Dias, do Studio 
Cajon, em ritmo 
de carnavaL, 
1000 por hora...

Parabéns aos noivos que 
se casaram em Las Vegas. 

Ana Maria Gill e 
Robson Silva

A loira linda...é a 
grande artista plasti-
ca Iramaia Larroyde 
Bonassis...acompa-
nhada de seus irmãos 

Junior e Bel...
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                    dicadapersonal@gmail.com

TOP 5 - LIVROS - CINEMA - APPS - AGENDA

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com

Fofíssimo 
Marquinho Bender 

Top 5

Sugar – Maroon 5
Do it – Selena Gomez
Big Eyes – Lana Del Rey
Masterpiece – Jessie J
Blank Space – Taylor Swift

Livros  #adoroler

A Música do Silêncio – Patrick 
Rothfuss - Debaixo da Universi-
dade, bem lá no fundo, há um lugar 
escuro. Poucas pessoas sabem de 
sua existência, uma rede descon-
tínua de antigas passagens e cômo-
dos abandonados. Ali, bem no meio 

desse local esquecido, situado no 
coração dos Subterrâneos, vive uma 
jovem. Seu nome é Auri, e ela é che-
ia de mistérios.

Amaldiçoado – Joe Hills - Ignatius 
Perrish sempre foi um homem bom. 
Tinha uma família unida e privile-
giada, um irmão que era seu grande 
companheiro, um amigo inseparável 
e, muito cedo, conheceu Merrin, 
o amor de sua vida. Até que uma 
tragédia põe fim a toda essa felici-
dade: Merrin é estuprada e morta e 
ele passa a ser o principal suspeito. 
Embora não haja evidências que o 
incriminem, também não há nada 
que prove sua inocência. Todos na 
cidade acreditam que ele é um mon-
stro. Um ano depois, Ig acorda de 
uma bebedeira com uma dor de ca-
beça infernal e chifres crescendo em 
suas têmporas. Além disso, descobre 
algo assustador: ao vê-lo, as pessoas 
não reagem com espanto e horror, 
como seria de esperar. Em vez disso, 
entram numa espécie de transe e 
revelam seus pecados mais incon-
fessáveis. Um médico, o padre, seus 
pais e até sua querida avó, ninguém 
está imune a Ig. E todos estão contra 
ele. Porém, a mais dolorosa das con-

fissões é a de seu irmão, que sempre 
soube quem era o assassino de Mer-
rin, mas não podia contar a verdade. 
Até agora.

Apps

Crossy Road – Jogo
SimCity BuildIt – Jogo

Cinema #adoro

 - Busca Implacável 3 – Ação
Estreia - 22/01/2015
O ex-agente do governo norte-amer-
icano Bryan Mills (Liam Neeson) 
tenta tornar-se um homem família, 
mas vê tudo ruir quando Lenore 
(Famke Janssen) é assassinada. 
Acusado de ter cometido o crime, 
ele entra na mira da polícia de Los 
Angeles. Desolado e caçado, ele ten-
ta encontrar os verdadeiros culpados 
e proteger a única coisa que lhe res-
ta: a filha Kim (Maggie Grace).
 - Caminhos da Floresta – Fanta-
sia, Musical. Estreia - 29/01/2015
Uma bruxa (Meryl Streep) está de-
cidida a dar uma lição em vários 
personagens famosos dos contos 
de fadas, como Chapeuzinho Ver-

melho, Cinderela e Rapunzel. Cabe 
a um padeiro e sua esposa a tarefa 
de enfrentá-la, de forma a colocar 
as histórias e seus personagens em 
ordem.
 - Antes de Dormir – Suspense - 
Estreia – 22/01/2015
Dia após dia, Christine Lucas (Ni-
cole Kidman) desperta sem se lem-
brar de absolutamente nada que 
aconteceu em sua vida nos últimos 
20 anos. Isto acontece devido a um 
acidente sofrido uma década atrás, 
que fez com que seu cérebro não 
consiga reter as informações recebi-
das ao longo do dia. Com isso, cabe 
ao seu marido Ben (Colin Firth) a 
tarefa de relembrá-la de sua vida, 
através de um mural de fotos e de-
talhes do passado. Além disto, ela 
passa por uma terapia sigilosa com 
o dr. Nasch (Mark Strong), que pro-
cura incitá-la a ter lembranças sobre 
o que aconteceu. Só que, aos pou-
cos, ela percebe que nem tudo é o 
que parece ser.

Já ouviram falar da cantora 
Melanie Martinez?

Melanie Martinez é uma cantora e 
compositora de 19 anos que ficou 
conhecida ao participar do programa 
de televisão americano The Voice, 
onde encantou todos com sua versão 
doce de  “Toxic” da Britney Spears. 
Em 22 de abril de 2014, ela lançou 
o single “Dollhouse”, a partir de sua 
estréia no EP The Dollhouse.

Agenda Stage

- 24/01 – Creamfields 
- 30/01/2015 – Kesha
- 14/02/2015 - Carnaval - Celebrate
Atrações
- Kaskade
- Pete tha Zouk
- Zabot
- 15/02/2015 - Capital Cities

 Operações aritméticas com 
velocidade e precisão.

 Capacidade de 
concentração e atenção.

benefícios
para toda a vida

2015

 Criatividade e capacidade de 
visualização.

 Capacidade de escuta e habilidade 
para observação.

 Memória fotográfica e orientação 
espacial.

 Autoconfiança.

 Habilidades analíticas.

M E N T A L A R I T H M E T I C
desenvolvimento 

mental para crianças 

MATRÍCULAS ABERTAS!
www.alohamabrasil.com.br

Tel. 3034-2244

siga-nos em:Rua Brasilpinho, 330
Kobrasol, São José



 Estado de Santa Catarina - Ano IV - Edição 42- Janeiro 2015

14

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

O Japão é aqui!
Produtos importados e nacionais

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

www.toriiprodutosorientais.com
3257-4395

Rua Lédio João Martins, 126 - Sl. 06 - Kobrasol - São José
(Esq. com Bento Silvério -Atrás da Vox automóveis)

Buffet Livre
Masculino R$ 40,00    Feminino R$ 35,00

Acompanha temaki: sabores Peixe e Kabi

Temos lanches e Porções!

ESPORTE AMADOR

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

SANDRO VENTURA

Nascido em Florianópolis, 
em 1971, Sandro Ventura foi 
formado nas categorias de 
base do Avaí, onde chegou em 
1987.Destaque dos juniores 
e após disputar algumas par-
tidas em 1989 e 1990, San-
dro deixou a Ressacada aos 
19 anos, em janeiro de 1991, 
negociado ao empresário Léo 
Rabello por uma bagatela, na 
época. Seu bom futebol lhe 
rendeu um vice-campeona-
to mundial de juniores pela 
Seleção Brasileira – perdido 
nos pênaltis para Portugal -; 
além do vice-campeonato ca-
rioca e Brasileiro pelo Bota-
fogo (1991 e 1992), dispu-
tando espaço na panelinha 

botafoguense ao lado de feras 
como Renato Gaúcho, Val-
deir, Carlos Alberto
Dias e Chicão. Sandro retor-
nou a Ressacada aos 21 anos, 
em fevereiro de 1993, pilo-
tando seu Kadett GS verme-
lho, ano 90. Não poderia ter 
escolhido uma péssima hora, 
já que encontrou um time com 
sérias dificuldades financei-
ras, desorganizado e com um 
elenco deficiente, numa cam-
panha que levaria o Leão da 
Ilha ao rebaixamento estadual 
no fim da competição.
Retornou em 1993 como a 
maior aquisição do elenco 
para aquela temporada e foi 
anunciado junto a um pacote 

de novos jogadores como o 
goleiro Wellington, o zagueiro 
Brito, os laterais Ilta, (ex-Inter 
de Lages) e Joel Senê , além 
do ponteiro Jandimar (Hercí-
lio Luz)., mas com um cur-
rículo exemplar , Sandro se 
despediu do Avaí fazendo gol: 
marcou um na vitória avaiana 
por 3 a 1, na Ressacada, con-
tra o Concórdia, na despedida 
avaiana da primeira divisão 
do Estadual de 93.
Na época, causou polêmica 
ao trocar o rebaixado Avaí de 
1993 pelo Figueirense. A par-
tir daí, embora formado nas 
categorias de base do leão, 
sua imagem passou a ser as-
sociado ao time do Estreito, 
onde permaneceu entre 1994 
a 1998.
Ao pendurar as chuteiras pro-
fissionalmente, Sandro Ven-
tura continuou com a bola, 
agora pelo futebol amador. 
Em 2005 foi campeão pelo 
Paisandu, da Palhoça, e em 
2008 defendeu as cores do 
Canto do Rio.
Em 2009 chegou a disputar a 
partida amistosa entre Avaí e 
Figueirense durante o campeo- 
nato brasileiro de Showbol, 

em São José, que acabou 
providencialmente empatado 
em 11 a 11. Sandro vestiu a 
camisa do lado de lá.

 
Ficha do Jogador:

1989-1991 – Avaí
1991-1992 – Botafogo-RJ

1993 – Avaí
1994-1998 – Figueirense-SC

1999 – Fraiburgo-SC
2000 – Criciúma-SC

2001 – Caxias-SC
2002 – Glória-RS
2003 – Marília-SP

Sandro ventura, foi um dos 
amigos que fiz nas reporta-
gens, pessoa calma, bom ob-
servador, pessoa com essa 
alegria de viver aprendi que 
nenhuma riqueza se com-
para a um verdadeiro amigo.  
Porque riquezas se acabam e 
não nos trazem felicidade, en-
quanto que uma amizade ver-
dadeira, sincera, é para toda 
uma vida. É tão eterna quanto 
os rochedos, que mesmo bati-
dos pela inclemência das on-
das do mar, são eternos e per-
manecem para todo o sempre.

Padaria

Silva

Aceitamos encomendas
 para festas.

3259-5339 8483-1607
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Dra.Flávia Brandini S.
CRMV/SC 5342

Dra.Bernardo Nobre
CRMV/SC 5248

48

Consultas
Vacinas

Internamento
Cirurgia

Exames Laboratoriais
Raio X

Ultrassom

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

Patas pra que te quero

Cães e gatos do Continente 
receberão microchipagem

Cães e gatos de famílias 
de baixa renda do Con-
tinente de Florianópolis 
serão microchipados gra-
tuitamente em ações es-
peciais promovidas pela 
Diretoria de Bem-Estar 
Animal a partir de fe-
vereiro. O primeiro mu-
tirão ocorrerá no Parque 
de Coqueiros, de 3 a 6 
de fevereiro, das 9h às 
12h e das 13h30 às 16h. 
Nesta etapa, 400 animais 
domésticos das comunidades 
próximas receberão o micro-
chip. Os próximos bairros a ser 
atendidos serão Jardim Atlânti-
co e Estreito. O censo de cães e 
gatos por meio do implante de 
microchip facilita a localização 
do responsável pelo animal, 
reduzindo as possibilidades de 
abandono e possibilitando o 
controle populacional e de zoo-
noses. O equipamento tem o ta-
manho de um grão de arroz e é 
implantado com uma injeção na 
nuca do bicho, contendo nome, 
CPF e endereço do responsá-

vel, além de informações sobre 
castração e vacinas.
Para o procedimento gratuito é 
necessário levar CPF, compro-
vante de residência e compro-
vante de renda (inferior a três 
salários mínimos) do propri-
etário ou responsável. A mi-
crochipagem é exigida pela 
lei complementar municipal nº 
383/10 para todos os animais 
domésticos que vivem na Capi-
tal. Famílias com renda supe-
rior a três salários mínimos de-
vem fazer o procedimento em 
clínicas veterinárias particula-
res.

Mitos e Verdades sobre a
 Castração / Esterilização

A castração ainda é um assunto 
bastante polémico para os pro-
prietários de animais de estima-
ção. Está associada à imagem 
de cães e gatos gordos e letár-
gicos, “cirurgia cruel”, “mutila-
ção do animal”, etc.. É preciso 
desvendar o que há de falso e 
verdadeiro sobre a castração e 
entender bem quando ela é re-
comendada.
“A castração deixa o animal 
gordo”
Falso. A castração pode cau-
sar aumento do apetite, mas 
se a ingestão de alimento for 
controlada e o dono não ceder 
às vontades do animal, o peso 
será mantido. Observa-se que 

animais castrados quando jo-
vens, antes de completar 1 ano 
de vida, apresentam menos 
sinais de aumento de apetite e 
menor tendência de se torna-
rem obesos. A obesidade pós 
castração é causada, na maioria 
das vezes, pelo dono e não pela 
cirurgia.
“A castração mutila o animal, 
é uma cirurgia cruel!”
Falso. A cirurgia de castração 
é simples e rápida e o pós ope-
ratório bastante tranquilo, prin-
cipalmente em animais jovens. 
É utilizada anestesia geral e o 
animal já está ativo 24 horas 
após a cirurgia. Não há ne-
nhuma consequência maléfica 

para o animal que continua a 
ter vida normal.
“A castração evita o cancro 
na fêmea”
Verdadeiro. As fêmeas cas-
tradas antes de 1 ano de idade, 
têm uma hipótese bastante re-
duzida de desenvolver cancro 
de mama na fase adulta, se 
comparado às fêmeas não cas-
tradas. A possibilidade de can-
cro de mama é praticamente 
zero quando a castração ocorre 
antes do primeiro cio. Retirar 
o útero anula a possibilidade 
de problemas uterinos bastante 
comuns em cadelas após os 6 
anos de idade, cujo tratamento 
é cirúrgico, com a remoção do 
orgão.
“A castração vita que os ma-
chos marquem o território 
em casa”
Verdadeiro. Uma caracte-
rística dos machos é marcar o 
território com a urina. Se o ma-
cho, cão ou gato, for castrado 
antes de uma ano de idade, ele 
não marcará o território na fase 
adulta. Fonte: http://www.uniaozoofila.org/
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SANTA CATARINA

Av. Brigadeiro da Silva Paes, 444 - Campinas - São José/SC
(próximo à Policlinica de Campinas - atrás do Hotel Lunes)3241-488148

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

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

48

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

3047-476748

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

3242-404148

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Transitions

499,00

Reais299,00299,00
Multifocal Anti ReflexoMultifocal Anti Reflexo

Reais

Multifocal Active

399,00
Reais399,00

Multifocal Active

3357-279248

Santa Catarina continua liderando o 
ranking nacional de doadores de órgãos 
transplantados, com 27,8 doadores por 
milhão de população (pmp).
Dois novos recordes foram alcançados 
pelo SC Transplantes. Em 2014 foram 
registradas 202 doações, número que su-
pera o histórico de Santa Catarina desde 
a implantação do Centro de Captação, 
Notificação e Distribuição de Órgãos e 
Tecidos (SC Transplantes), em 1999. O 
aumento é superior a 15% em relação a 
2013, quando foram realizadas 170 doa-
ções.
Além disso, as 28 doações realizadas em 
dezembro representam um novo recorde 
mensal. O primeiro foi registrado em 
junho de 2014, quando foram captados 
25 doadores. Em 2000, 25 foi o núme-
ro de doações feitas ao longo do ano 
todo. “Realizar esse trabalho só é pos-
sível com a soma de esforços da equipe 
e da conscientização cada vez maior da 
população”, explica Joel Andrade, coor-
denador da SC Transplantes.
 Referencias no estado em transplantes:
O Hospital Santa Isabel, de Blumenau, 
realizou com sucesso o milésimo trans-
plante de rim. Cirurgia comandada pelo 
médico José Carlos Arenhart, Chefe do 
Serviço de Transplante do Hospital San-

ta Isabel, e pelo cirurgião Rodrigo Mon-
nerat. A beneficiária foi uma paciente 
de São Bento do Sul. O doador era de 
Joinville. Este tipo de cirurgia começou 
a ser feito no Santa Isabel em 1980. A 
equipe foi se aprimorando e nos últimos 
anos aumentou o número de pacientes 
beneficiários.
O HU alcança recorde de transplantes 
hepáticos e projeta futuro promissor.
Em dezembro de 2014, o Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal de 
Santa Catarina (HU/UFSC) realizou 
quatro transplantes de fígado. É o maior 
número em um únicos mês desde no-
vembro de 2011, quando da primeira 

SC é referência  Nacional em Transplantes 

cirurgia do tipo no HU. Em pouco mais 
de três anos, foram 45 transplantes hep-
áticos; em 2014, foram 17.
 Em janeiro de 2015, já foi realizado mais 
um transplante, também com sucesso.  
 
Seja um doador, avise sua família! 

No Brasil, para ser doador não é ne-
cessário deixar nada por escrito, em 
nenhum documento. Basta comu-
nicar sua família do desejo da doa-
ção. A doação de órgãos só acon-
tece após autorização familiar. 
 
Fontes: Secretaria de Estado de Saúde/SC, UH, Moacir 
Pereira

Walter Bier Hoechner é administrador e 
especialista em marketing. Atuou como 
executivo do Grupo RBS durante 16 anos 
como diretor-geral de Operações Multi-
mídia e como diretor-geral de Jornais e 
Internet. 
Uma comunicação transparente, dirigida 
aos anseios da população catarinense é o 
principal desafio da Secretaria de Estado 
de Comunicação para o pleito atual, de 
acordo com o novo titular da pasta, Walter 
Bier Hoechner, que tomou posse. 
“Vamos buscar estar juntos à popula-
ção para eventualmente corrigir rumos 
e pró-ativamente evoluir, sempre com 
muito planejamento e integração das 
nossas equipes”, destacou Bier, enfati-
zando que ficou honrado com o convite. 
Fonte:www. jatv.com.br

Walter Bier é o novo 
Secretário de  

Comunicação de SC
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