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Rua Adhemar da Silva, 917 loja 03

 (Rua da Caixa Econômica Federal)
www.rrmoveiseambientes.com.br

*ROUPEIRO 2 PORTAS
DE CORRER

R$ 920,00 à vista (1 + 1)

6x de R$ 165,83
* disponível na cor branca

CONJUNTO DE JANTAR
6 CADEIRAS

R$ 3.000 à vista (1 + 1)

10x de R$ 324,00  
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Domingo de esporte e lazer
Com opções variadas e gratuitas uma multidão encheu de alegria a  
beira-mar de São José!  Pág.05
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Pílula do dia seguinte antiaids passa a ser distribuida

Atue no que é prioridade

Decisão inédita no Estado

O ideal é que o tratamento seja iniciado nas primeiras duas horas após a exposição. Pág.07

Você elege suas prioridades ? Pág.09

Bebê prestes a nascer em Santa Catarina vai ter pai, duas mães e seis avós na certidão. Pág.13

Educação Infantil de Floripa tem reconhecimento mundial
A Florianópolis é uma das administrações municipais que mais investe em Educação. Pág.12

Acidentes de trânsito preocupam comerciantes e moradores 
Campinas e Kobrasol são os bairros recordistas do município em acidentes de trânsito. Pág.03
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Casa das

Silvy

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

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

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

 Foi extinto o processo 
contra Fernando 

 Anselmo requerendo a 
sua suplência 

Festa dos Avós  
movimenta as tardes 

no Centro de Atenção à 
Terceira Idade 

Semáforos entram em 
funcionamento!

Formatura do (EJA)

Prefeitura e moradores  
pedem mudança no  

acesso a Picadas do Sul 
pela Rodovia SC-281

CNPJ: 05.383.587/0001-89
contato@comunidadesc.com.br
www.comunidadesc .com.br 
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Começou, na terça-feira 
(21), uma programação 
especial para os idosos 
de São José: a Festa dos 
Avós (Fesavós). O even-
to é organizado pela As-
sociação de Voluntários 
Josefenses de Ação So-
cial (AVJAS), em par-
ceria com a Prefeitura 
de São José, como uma 
homenagem ao Dia dos 
Avós, comemorado em 
26 de julho. A prefeita 
Adeliana Dal Pont esteve 
presente para abrir a pro-
gramação de atividades 
que seguem  e, na próxi-
ma semana, entre os dias 
28 e 31. Sempre das 13 
às 17 horas.
No local, os participantes 
encontram um delicioso 
café da tarde, música ao 
vivo e sorteio de brindes. 
No total, mais de 3,5 mil 
pessoas são esperadas na 
festa, que atende todos os 

grupos de idosos do mu-
nicípio. “São sete dias 
de festas, preparados 
com muito carinho pela 
equipe de voluntários”, 
resume a presidente da 
AVJAS, Zélia Guimarães 
Ferreira Laurentino, ao 
recordar que atualmente 
o município conta 160 
voluntários cadastrados.
Para participar, cada 
idoso recebe o convite 
através do grupo em que 
participa na sua comu-
nidade. Entre o sorteio 
dos brindes e de flores, a 
empolgação ficou ainda 
maior quando a música 
começou. Com as pri-
meiras canções, o salão 
logo ficou cheio. É entre 
um passo e outro, que 
eles colocam o papo em 
dia, reencontram os ami-
gos e fazem atividade 
física, mesmo que sem 
perceber.
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Para atender ao pedi-
do dos moradores do 
bairro Picadas do Sul, 
que recentemente teve 
o acesso pela rodovia 
SC-281 modificado, a 
prefeita Adeliana Dal 
Pont convidou o se-
cretário de Estado da 
Infraestrutura, João 
Carlos Ecker, para ir 
até o local. A visita foi 
realizada na manhã de 
terça-feira (21), junto 
com representantes dos 
moradores, o secretário 
da SDR da Grande Flo-
rianópolis, Gilson José 
Botelho, e o coman-
dante do 7º Batalhão da 

Polícia Militar, Emi-
liano Guesser.
O grupo pode verifi-
car in loco a situação 
relatada pela comuni-
dade. A principal recla-
mação dos moradores 
é que, sem uma rota 
alternativa, os motor-
istas que trafegam na 
região estão desrespei-
tando a sinalização e 
colocando em perigo 
outros condutores e 
pedestres. A Prefeitura 
de São José já havia 
solicitado providencias 
ao Departamento Es-
tadual de Infraestrutura 
(Deinfra).
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Para quem precisa acessar 
a SC-281 pela Área In-
dustrial de São José a Rua 
Senador Carlos Gomes 
é a única opção. Como o 
tráfego é intenso nas duas 
vias, o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura de 
São José instalou semáfo-
ros para ordenar o trânsito 
no cruzamento. O objetivo 
dos equipamentos, que 
entraram em operação na 

manhã de quinta-feira 
(23), é garantir mais se-
gurança para motoristas e 
pedestres que passam pelo 
local todos os dias.
Os semáforos já estavam 
instalados há algum tem-
po, mas para iniciar a 
operação foi necessário 
aguardar a conclusão da 
obra de duplicação da 
ponte.
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A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da Rede 
Municipal de Ensino de 
São José, período noturno, 
modalidade presencial, 
está concluindo o semestre 
letivo em todas as suas es-
colas. Aproximadamente 
300 alunos se formam no 
Ensino Fundamental e 
Médio, sendo que alguns 
já iniciam curso superior 
a partir de agosto e outros 
darão sequência à esco-
laridade através de Cursos 
Técnicos.
Os Centros Educacionais 
Municipais Antônio Fran-
cisco Machado, Renascer, 
Altino Flores, Albertina 

K. Maciel, Vilson Klei-
nubing, Ceniro Martins, 
Maria Iracema Martins de 
Andrade, Colégio Munici-
pal Maria Luíza de Melo 
e Colégio Marista, orga-
nizaram as solenidades no 
próprio espaço escolar por 
solicitação dos formandos 
que são prestigiados com 
a presença de familiares e 
amigos nesse momento de 
conquista tão importante 
para todos. No juramento, 
o compromisso de aplicar 
os conhecimentos obtidos 
em benefício do cresci-
mento pessoal e conse-
quentemente da comuni-
dade.
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CASA DAS LÂMPADAS
Materiais Elétricos

clientecasadaslampadas@ig.com.br
Rua Leoberto Leal, 1240 - Barreiros - SJ

3246-7041 I 3246-314148 

Foi  extinto o processo 
interposto pelo PMDB 
contra o suplente Fer-
nando Anselmo re-
querendo a sua suplência! 
A decisão saiu no 
dia 15 de Julho. 
Fernando Anselmo ad-
vogou em nome próprio, 
sem contratar uma “banca 
de advogados” como fez  o 
PMDB.

(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
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Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

Acidentes de trânsito preocupam 
comerciantes e moradores 

Campinas e Kobrasol são os bairros recordistas do 
 município em acidentes de trânsito

Estatística de Boletins de Acidente de Trânsito sem 
Vítimas, atendidos pela Guarda Municipal de São 

José no período de Janeiro a Junho de 2015

Nos últimos meses di-
versos acidentes de trân-
sito foram registrados 
em Campinas e no Ko-
brasol em São José - SC.  
Para os moradores e co-
merciantes que trafegam 
diariamente nas ruas dos  
bairros virou rotina acom-
panhar o socorro de pes-
soas vítima de acidentes, 
que ocorrem das mais 
variadas formas, como por 
meio de imprudência de 
motoristas e motociclistas 
ou a falta de atenção dos 
condutores e pedestres.

A comunidade esta preocu-
pada com o  aumento dos 
acidentes de trânsito no 
local. Comerciantes e mo-
radores pedem mais sina-
lização e semáforos, pois 
existem locais onde os aci-
dentes são constantes, um 
exemplo é o cruzamento da 
Policlínica de Campinas, 
outro local é a rua Jomilda 
Camargo com a Koesa.
Diante do problema, a co-
munidade pede providên-
cias da Secretaria de Se-
gurança, Defesa Social e 
Trânsito.
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Reivindicações para a  
Avenida Leoberto Leal 

em Barreiros

Comerciantes da Avenida 
Leoberto Leal, Barreiros-
São José - SC,  procura-
ram o Jornal Comunidade 
SC para reivindicar me-
lhorias nas condições de 
trânsito, pois na Avenida 
falta estacionamento e 
acessos para algumas 
ruas: Rua do Iano, Rua 
Fúlvio Vieira da Rosa(rua 
da Delegacia) e a rua 
Rosa, também falta retor-
no para o acesso das lojas 
,e isso esta prejudicando 
as vendas do comércio 
local.
Moradores da região afir-
mam que o trânsito flui 

melhor e não existem 
mais as filas enormes na 
avenida, mais reclamam 
da falta de sinalização 
para travessia, como o 
trânsito flui mais rápido, 
fica difícil atravessar para 
os dois lados, um exem-
plo é em frente a Poli-
clínica de Barreiros.
Para o transporte públi-
co o trânsito melhorou 
bastante, diminuindo as 
filhas em 25 minutos no 
horário de pico.
Atenção autoridades res-
ponsáveis, comerciantes 
e moradores aguardam 
uma solução...
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Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Av. Governador Jorge Lacerda, 283 – sala 7 - Campinas | São José - SC 
3240.450948

FARMÁCIA
NOVA

VIDA

3247-6659

Resp. Técnico
Vital J. Vieira Trannin

48Na Geral do
CENIRO MARTINS

Gesso Branco e Artesanato

Laucir
da Rocha

Peças para Escolas, Profissionais, Lojas etc.

ATACADO E VAREJO
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Conversamos com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, José Natal, sobre 
as obras que estão sendo realizadas no município, Natal destaca a importância da 
prevenção  das cheias no município, a terraplanagem para a construção da quadra 
coberta no CEM Santa Terezinha,  revitalização do Bairro Floresta, onde vão ser 
retiradas as lajotas, para asfaltar as principais ruas do bairro, o desassoreamento do 
canal que irriga o mangue na beira-mar de São José e as ruas Farroupilha e Juscelino 
Kubitschek que vão receber drenagem pluvial.

Desassoreamento do ca-
nal que irriga o mangue 
na Beira-mar de São 
José, o mesmo se en-

O volume de chuva em 
São José foi o maior 
da região, entre as 
22:00hs as 06:00hs da 
manhã, segundo infor-
mações meteorológicas 
caíram 154mm e não 
trouxeram prejuízos 

a população de São 
José, pequenos alaga-
mentos mas sem danos 
aos josefenses. Graças 
a prevenção adotada 
pela Secretária de In-
fraestrutura, a limpeza 
dos rios, valas, canais e 

galerias. É um trabalho 
constante de prevenção 
que mostrou resultado.  
A Defesa Civil e a 
Guarda Municipal pas-
saram a madrugada 
monitorando áreas de 
risco na cidade. 

Prevenção com resultado
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contrava-se totalmente 
assoreado com a areia 
proveniente do mar. O 
mangue esta sendo ir-

rigado novamente e sua 
vazão esta ocorrendo 
normalmente.

Limpeza do canal que irriga o mangue

Trabalho de terraplanagem no C.E.M. Santa Terezinha, onde vai ser construida 
uma quadra coberta para a comunidade.
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Obras em destaque
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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

As eleições de 2016 estão 
mexendo com a política 
de São José. Isso ocorre 
devido o fato de que para 
se candidatar ao cargo de 

No  PMDB  de São José, 
o Senador Dário conti-
nua se reunindo com os 
vereadores do partido, 
para definir um nome 
para candidato no partido 
para prefeito nas eleições 
de 2016, o momento é de 
muita reunião e conversa, 
a situação esta difícil, 
pois os vereadores não 
conseguem se entender, 
na última reunião não 
teve consenso entre os 
vereadores, tem vereador 
que não foi, vereador que 
saiu mais cedo e nada fi-
cou decidido, outra situa-
ção, os vereadores do 
PMDB que tem secreta-
rias na atual administra-
ção e quem vem fazendo 
um bom trabalho nas 

prefeito de Governador 
Celso Ramos, vem articu-
lando bem em São José, já 
conversou diversas vezes 
como Senador Dário 
Berger e com certeza o 
DEM de São José terá 
candidato nas próximas 
eleições. Na rádio corre-
dor, surgem boatos que o 
vereador Amauri dos
Projetos já conversou 
com o Prefeito Juliano. 
Enquanto a Prefeita A 
Prefeita Adeliana Dal 
Pont  ainda não definiu 
se vai para a reeleição, 
surgem rumores que ela 
vem subindo nas pes-
quisas para a reeleição. 
Vamos aguardar os próxi-
mos capítulos da política 
josefense...

As eleições de 2016 estão  
mexendo a política de São José

prefeito, vice ou vereador 
a pessoa tem que está 
filiada a um partido pelo 
menos um ano antes da 
eleição. Ou seja, tem que 

está filiada num partido 
até de Outubro desse ano.
O momento é de muitas 
conversas, reuniões, ne-
gociações e articulações.

suas secretarias, se o par-
tido quiser ter candidato 
próprio não poderá con-
tinuar apoiando a atual 
adiministração.
O Vereador Amauri dos 
Projetos, vereador mais 
votado do município e 
oposição a atual admi-
nistração, é pré-candidato 
declarado, no PMDB ou 
em outro partido, até o 
momento continua no 
PMDB, pelas negocia-
ções, ele pode ter o apoio 
do Senador Dário Berger, 
mais quem decide é o 
partido.
Se não houver consenso 
dentro do PMDB, para 
quem será o apoio do Se-
nador Dário Berger?
Juliano Campos atual 

Juliano Campos                       Amauri dos Projetos                Senador Dário Berger
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Domingo de esporte e lazer
Com opções variadas e gratuitas uma multidão encheu de alegria a  

beira-mar de São José! 
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A Avenida Beira-Mar de 
São José recebeu mais uma 
edição do projeto Beira-Mar 
em Movimento no domingo 
(26), das 14 às 18 horas. 
Com atividades para todas 
as idades, este mês a pro-
gramação tem algumas no-
vidades, com a participação 
do Exército Brasileiro e da 

Polícia Militar de Santa Ca-
tarina. O evento é organiza-
do pela Fundação Municipal 
de Esporte e Lazer (FMEL) 
e acontece sempre no último 
domingo de cada mês.
O Exército Brasileiro trará 
uma pista com cordas e 
uma exposição com os e-
quipamentos utilizados 

pela corporação durante as 
atividades com soldados e 
oficiais. Para as crianças, 
também, a programação 
oferecerá diversas ativi-
dades em parceria com o 
SESC. Alguns serviços, 
como massagem e corte de 
cabelo foram oferecidos 
gratuitamente.

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69
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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

Avançam as obras de recapeamento e  
pavimentação de ruas em São José

Os trabalhos se concen-
tram nos bairros Ipi-
ranga, Nossa Senhora 
do Rosário, Kobrasol, 
Campinas e Forquilhas.
As obras de recuperação 
da Rua Otto Julio Ma-
lina, no bairro Ipiranga, 
estão a todo vapor. As 
máquinas realizam nesta 
fase o remendo profundo 
do asfalto para, em se-
guida, iniciar o recapea-
mento e sinalização total 
da via. A Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
está investindo cerca de 
R$ 7,6 milhões na pavi-
mentação e recuperação 
de diversas ruas de São 
José. Nesta etapa, estão 
sendo atendidos ainda os 
bairros Campinas, Ko-
brasol, Nossa Senhora 
do Rosário e Loteamento 
Lisboa, em Forquilhas.
A obra de drenagem da 
Rua Eugênio Raulino Ko-
erich, no Kobrasol, tam-

bém já iniciou. Depois 
desta etapa, será feita a 
pavimentação asfáltica 
para substituir as lajo-
tas e paralelepípedos do 
calçamento atual. “Ape-
sar dos transtornos que 
as obras causam no trân-
sito, pedimos à comuni-
dade que tenha paciência. 
Com o fim dos trabalhos, 
os benefícios serão per-
manentes”, destaca o se-
cretário de Infraestrutura, 
José Natal Pereira.
Dentro deste pacote de 

obras, as ruas Menino 
Júlio César e Rodolfo Ja-
cob Shaefer, ao lado do 
prédio dos Correios, já 
começaram a receber uma 
nova camada de asfalto. 
“Se o tempo colaborar, 
vamos conseguir manter 
os trabalhos dentro do 
cronograma esperado. 
Mas, para isso, é preciso 
parar de chover”, explica 
o engenheiro Nadir Ar-
ruda. Além disso, outras 
vias do bairro Nossa Sen-
hora do Rosário também 

receberão recapeamento: 
Osvaldo Corrêa de An-
drade, Maria Filomena 
da Silva e Celito Antônio 
Clasen.
No loteamento Lisboa, 
as máquinas iniciaram os 
trabalhos pela travessa V 
e, em seguida, a empresa 
contratada continua os 
trabalhos nas ruas Aveiro, 
Beja, Santarém, Vila 
Real, e travessa X. Com 
o objetivo de melhorar 
as condições de tráfego 
e garantir mais qualidade 
de vida para a população 
serão investidos mais de 
R$ 2,4 milhões para a 
recuperação das vias da 
comunidade. 
A pavimentação de ruas 
é uma preocupação que 
os moradores apresen-
tam no “Fala, São José!” 
e na Ouvidoria. Por isso, 
até o final do ano, outras 
regiões da cidade devem 
receber investimentos 

na área de infraestrutura 
e mobilidade. “Estamos 
trabalhando um convênio 
com o Badesc para a lib-
eração de mais recursos”, 
reforça Natal.
Nos bairros Kobrasol e 
Campinas os serviços 
de drenagem pluvial, 
recapeamento, revital-
ização e pavimentação 
asfáltica estão contrata-
dos também para as ruas 
Francisco Pedro Cunha, 
Juvenal Pereira, Tiraden-

tes, Deise Regina Farias, 
Domingos André Zanini, 
Farroupilha, Juscelino 
Kubitscheck, Antônio 
M. da Silva, Pedro Pau-
lo Kretzer e Teodoro da 
Silva. “Vamos recuperar 
essas vias, com recursos 
próprios. Estamos trab-
alhando para melhorara 
a vida dos cidadãos que 
precisam de mais quali-
dade no trânsito”, assi-
nala Natal.
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SAÚDE
Pílula do dia seguinte 
antiaids passa a ser 

distribuída
Para ter eficácia, no en-
tanto, o tratamento, feito 
ao longo de 28 dias, tem 
de ter início no máxi-
mo até 72 horas após 
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O uso unificado da “pí-
lula do dia seguinte” 
para aids começa a valer 
a partir de quinta-feira, 
23. Com a publicação no 
Diário Oficial da União 
do novo protocolo de dir-
etrizes terapêuticas, todas 
as pessoas que tiverem 
enfrentado uma situação 
de risco para o vírus HIV 
passam a ter acesso aos 
medicamentos antiaids 
em qualquer serviço es-
pecializado.

.Isso pode acontecer tanto 
num acidente ocupacio-
nal, como médicos ou 
enfermeiros que tiveram 
contato com sangue de 
paciente, quanto com víti-
mas de violência sexual 
ou pessoas que tiveram 
relação sexual desprote-
gida.
A ideia é definir se a es-
tratégia pode ser incluída 
no programa brasileiro 
a partir de 2016. 
 

SÃO JOSÉ
Câmara de Vereadores 

aprova o REFIS

A Câmara de Vereadores 
de São José aprovou, no 
dia (6), o projeto de lei 
que institui o Programa 
de Parcelamento com 
Benefícios – REFIS.  
A lei garante aos contri-
buintes inadimplentes, in-
scritos ou não em dívida 
ativa até 31 de dezembro 
de 2014, um desconto 
de até 90% sobre multas 
e juros moratórios. 
Um regulamento será 
publicado, em breve, para 
detalhar de que forma os 
contribuintes poderão 
requerer o benefício.  

Com esta iniciativa, a 
Prefeitura de São José 
espera arrecadar cerca 
de R$ 30 milhões, du-
rante os três meses que o 
programa terá validade. 
 
Confira como serão os 
descontos:
- 90% para parcela única
- 80% para parcelamento 
em até seis meses
- 70% para parcelamento 
em até 12 meses
- 60% para parcelamento 
em até 36 meses
- 50% para parcelamento 
em até 60 meses
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a exposição ao vírus. 
O ideal é que o ele seja 
iniciado nas primeiras 
duas horas após a ex-
posição.

Crise atinge a  
arrecadação e a  

Prefeita faz cortes

A crise econômica do 
pais reduziu a arrecada-
ção do município de São 
José e a prefeita fez cor-
tes,  lançou um pacote de 
redução de despesas e en-
tre elas, foram suspensas 
licitações e horas extras, 
tudo para  para equilibrar 
as contas e manter a casa 
em dia.
A esperança da admi-
nistração municipal para  
manter a casa em dia é 
o REFIS, com ele o mu-

nicípio pretende arreca-
dar 30 milhões, além 
do REFIS a prefeita vai  
fazer um empréstimo.O 
empréstimo já  foi 
aprovado pela Câmara.

 
A crise chegou e chegou 
feio...
 É hora de apertar o cinto! 
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FLORIANÓPOLIS

Os padrinhos

A Equipe

A Banda

Os Organizadores

O Baile aconteceu no dia 10 julho de 2015 e realizou o sonho de debutar de 25 meninas.

Fotos: Rony Costa
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores,
 
No atual momento que estamos vivendo, parece que a hora passa mais rápido do que antigamente, 
mas é pura ilusão, pois na verdade os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses e o ano con-
tinuam na mesma velocidade, mas pare e pense que já estamos em julho de 2015, parece que foi ontem 
a virada de 2014/15, os fogos, a linda cascata da Ponte Hercílio Luz, os 3 meses de verão, a nossa 
temporada turística, o carnaval, a páscoa, enfim já estamos no segundo semestre do ano e correndo 
para levar a vida pessoal e profissional, te faço uma pergunta: Você elege suas prioridades ?

Hoje quero deixar uma reflexão no artigo abaixo do meu grande e nobre palestrante CESAR ROMÃO, 
um dos principais e melhores motivadores do Brasil, que nos fala exatamente sobre prioridades, 
leiam, reflitam e pratiquem.

ATUE NO QUE É PRIORIDADE

Câmara Municipal de São José
Praça Arnoldo de Souza, 38, CEP: 88.103-005 - Centro - São José/ SC
CNPJ: 83.708.248/0001-39 Fone: (48) 3029-1321
http://www.cmsj.sc.gov.br

 Balanço Financeiro
Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 30/06/2015

Despesa realizada: Empenhada

ORVINO COELHO DE ÁVILA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ORDENADOR DA DESPESA

WILMAR HINCKEL
TECNICO EM CONTABILDADE

CRC/SC-10613

CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

 

Ingressos Dispêndios

Exercício
Anterior

Exercício
AtualESPECIFICAÇÃO Exercício

Anterior
Exercício

AtualESPECIFICAÇÃO

Receita orçamentária (I)
Ordinária
Vinculada
Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos
(-) Deduções da receita
Ordinária
Vinculada
Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

9.916.870,80 0,00Transferências financeiras recebidas (II)
9.916.870,80 0,00Para execução orçamentária

Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

2.944.817,76 0,00Recebimentos extraorçamentários (III)
6.134,04 0,00Inscrição de restos a pagar processados

1.900.320,31 0,00Inscrição de restos a pagar não processados
1.038.363,41 0,00Depósitos restituíveis e valores vinculados
618.447,85 0,00Saldo em espécie do exercício anterior (IV)

618.447,85 0,00Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

13.480.136,41 0,00TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

6.979.209,03 0,00Despesa orçamentária (VI)
6.979.209,03 0,00Ordinária

Vinculada
Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

Transferências financeiras concedidas (VII)
Para execução orçamentária
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

1.495.454,59 0,00Pagamentos extraorçamentários (VIII)
13.669,32 0,00Pagamento de restos a pagar processados

570.480,37 0,00Pagamento de restos a pagar não processados
911.304,90 0,00Depósitos restituíveis e valores vinculados

5.005.472,79 0,00Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)
5.005.472,79 0,00Caixa e equivalentes de caixa

Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

13.480.136,41 0,00TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

Evidente que para vi-
vermos precisamos de 
algumas coisas básicas, 
mas não precisamos de 
um punhado de coisas 
que vamos acumulando 
ao longo da vida e nem 
precisamos fazer tantas 
coisas quanto fazemos 
e pensamos ser ne-
cessário fazer.
Esta coisa de “vou fa-
zendo, vou fazendo” , 
tornou-se muito des-

gastante e dispendiosa 
para o atual estilo de 
vida desta nossa so-
ciedade. Fazer muitas 
tarefas nem sempre é 
estar produzindo algo 
realmente importante. 
Uma das prioridades de 
nosso dia a dia é fazer 
algo realmente impor-
tante.
Faça um “geralzão” em 
sua vida, um balanço de 
suas atividades e qual 

o grau de importância 
que daria a elas. Rela-
cione as atividades, de-
pois as classifique em 
ordem de importância.
Vai descobrir que faz 
muitas coisas e que 
muitas coisas, você 
apenas faz. Dentro de 
suas atividades pro-
cure agora classificar 
os itens que relacionou 
dentro desta pergunta:

-É prioridade fazer isto? 
Toda vez que estiver 
num momento de inde-
cisão em relação a algo 
em sua vida, faça esta 
pergunta para você. 
Muita gente hoje está 
se transformando numa 
verdadeira generali-
dade ambulante, escra-
vas do “faz, faz, faz...”, 
mas nada muda na vida 
delas. Quando nos em-
penhamos em coisas 

fora de nossa priori-
dade, apenas fazemos, 
mas quando nos em-
penhamos nas coisas 
dentro de nossas prio-
ridades, estamos reali-
zando algo importante 
para nossa vida.
É uma pergunta que 
exige coragem na res-
posta e na pratica da re-
sposta. Ninguém deve 
levar uma vida com 
sacolas-existenciais 

penduradas por todo 
corpo, tentando equili-
brar tudo a todo mo-
mento. Muita coisa que 
carregamos nem nos 
pertence e temos pouca 
noção disto, defina o 
que realmente pertence 
a sua vida, o que real-
mente é parte integran-
te de suas atividades e 
hospede em sua mo-
rada apenas os filhos de 
seu coração.
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SÃO JOSÉ

Schmitt
 baffona@hotmail.com

Vidros para Automóveis e Caminhões
Borrachas • Calafetações • Acessórios

3240-1600

COM UNIDADES MÓVEIS PARA IR ATÉ VOCÊ

Rua Leoberto Leal, 99 - Barreiros - São José - Santa Catarina

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

Rua Manoel Sebastião de Souza, 97 - Forquilhinhas  - São José - SC

NACIONAIS E IMPORTADOS

3246-2960ÍTALO GÁSÍTALO GÁS
G N V

3258 - 06063258 - 0606(48)(48)

Indústria de Conservas

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

48 3035-2871

Películas 
Arquitetônicas 
e Automotivas

/casadaspeliculas(cp)
Av. Leoberto Leal, 01 - Salas 2, 3 e 4

Barreiros - São José-SC

www.casadaspeliculas.com.br

MEUS PARABÉNS OU MEUS 
PÊSAMES??? 

CONHEÇA O MC BK  
UM DOS TALENTOS DE FORQUILHAS

Pois é, no início de 
Agosto nossa Univer-
sidade Municipal a USJ, 
completa seus 10 anos. 
Aos olhos de alguns ela 
engatinha e nos olhos 
de universidades con-
ceituadas uma máqui-
na em plena atividade 
sendo a segunda melhor 
universidade no curso 
de Pedagogia do estado 
de Santa Catarina. Com 
cursos de graduação, 
cursos de tecnologo e 
pós graduação, a USJ 
continua invisível para 
o poder que deveria pri-
oriza-la. Sem sede, sem 
estrutura literária, sem 
plano de cargos para os 
docentes (professores) 
diga de passagem óti-
mos e esforçados, sem 

O nome deste jovem 
MC é Bruno Koch, 
ele tem 20 anos, re-
side a sua vida toda 
em São José, no bairro 
FORQUILHAS, tra-
balha como conferente 
em uma rede de su-
permercados. Um dos 
prazeres que MC BK 
tem é cantar FUNK, 
é conhecido no meio 
artístico como “ MC 
BK “... fazem 4 anos 
que comecei a cantar e 
compor de” Verdade”, 
já possui 3 músicas gra-
vadas com composição 
própria. Todas elas no 
estilo de funk “osten-
tação”. Infelizmente  
ainda não tem como 
ganhar a vida só 

c a n t a n d o 
funk, ainda 
não ga-nho 
o reconhe-
cimento de 
verdade, por 
“empresári-
os” e”donos” 
de casas no-
turnas, mais 
sinceramente 
espero que 

eleições di-
retas para re-
itor. Seu pan-
orama geral é 
ruim digno de 
Pêsames. Mas 
graças aos 
acadêmicos e 
acadêmicas, 
professores 
e alguns fun-
cionários a 

USJ continua demon-
strando sua imensa ca-
pacidade de ser maior e 
melhor, prova disso são 
seus resultados no Enade 
e no Mec. Que merecem 
sim os parabéns. Enfim 
, desejo meus pêsames 
pela falta de respeito 
pela educação Superior 
de São José através do 
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um dia chegaremos a 
um patamar mais alto, 
como exemplo de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
Apresentações acon-
tecem geralmente no 
máximo 2 vezes por 
semana, com o cachê 
muito a baixo do es-
perado, mais entre os 

tombos e as barreiras, a 
gente segue, o Funk pra 
mim é tudo, tô na cor-
reria pelo Funk de flo-
ripa, para mostrar que 
todos podem realizar 
seus sonhos, basta cor-
rer atrás, e acreditar! 
Um  dos talentos de 
Forquilhas.
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poder público municipal 
e estadual (LAMEN-
TÁVEL). MAS para-
béns a todos que fazem 
e fizeram parte da USJ .  
Educação é a alavanca 
do desenvolvimento 
de uma nação, ainda 
mais sendo PÚBLI-
CA, GRATUITA E 
DE QUALIDADE. 
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chefrodrigorauth@hotmail.com

ESPORTE   

DAURI BENTO FERNANDES 

3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

Rua Ver. Arthur mariano, 678
Forquilhinhas - São José - SC

Peças e Of icinas Multimarcas

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

Nasceu em Barreiros em 
13/07/1935, hoje com 80 
anos me recebeu em sua 
casa, falamos sua vida no 
futebol iniciando sua car-
reira no Saldanha Da Gama 
assistindo a primeira re-
união desse mesmo time 
para sua
fundação na década de 60. 
Jogou no Saldanha, e foi 
para o América de Barreiros 
em 1965 e ficou até 1970. 
Passou por vários times 

como Tamandaré,
disputando o Citadino con-
tra Avaí e Figueirense, Pau-
la Ramos, Postal Telegrá-
fico, Atlético Catarinense, 
União Barbarense De Al-
fredo Vagner e voltou para 
o Saldanha Da Gama encer-
rando a carreira no Améri-
ca, no primeiro time. Já nos 
Veteranos nesses mesmos 
times, no Independente e 
encerrou sua carreira no 
Triunfo do seu amigo Hu-
guinho Ricci. Lembra de 
vários nomes que jogou  
com ele, como Alfredo, 
Ademar, Zequinha, Dosni, 
Dalmi, Badoca ,
Nilton, Telo, Abelardo, 
Parquetina, Ademir, e seus 
goleiros preferidos
foram Hugo Ricci ( PAI) e 
Hélio Schoroeder.

ALCIDES ANASTÁCIO ARAUJO 
 (PARQUETINA)

Alcides o popular Parqueti-
na, Nasceu em 05/06/1932 
em Governador Celso 
Ramos hoje com 83 anos 
Alfaiate de profissão. 
Começou sua carreira de 
ponta esquerda no Nagib 
Salum de Biguaçu e foi 
logo após para o Saldanha 
Da Gama onde jogou com 
Tio Beto, Dauri entre out-
ros, se des-tacando foi para 

o Marcilio Dias, jogando 
com Delfim Peixoto e o 
famoso Edésio. Quebrou 
a perna a famosa tíbia e o 
perónio, e se não fosse a 
intervenção do Médico Di-
mas Campos teria amputa-
da a perna, pois naquela 
época, na década 50 tinha 
poucos recursos na Medi-
cina. Ficou seis meses sem 
caminhar, e voltou para sua 
profissão que era Alfaiate, 
pois no futebol não se gan-
hava quase nada.
Recuperando a perna 
foi jogar no Juventus de 
Capoeiras, Cruzeiro da 
Prainha, América de Bar-
reiros e no seu time Araújo 
Esporte Clube encerrando 
sua carreira no Vila Apare-
cida onde mora até hoje.

Dauri, Alfredo e Parquetina, criaram uma grande 
amizade, que se mantem até hoje, amigos sabem 
quando serão amigos, dando força um para o outro, 
nas conquistas e nas derrotas, nas horas boas e nas 
difíceis, é emoção e compreensão, nunca acaba.  
Foi isso que aprendi com essa reportagem, a a-
mizade não se explica ela simplesmente acontece. 
 Os amigos minhas verdadeiras pedras preciosas. 
                                                           Renato D’Ávila

 ALFREDO HORACIO AMARO

Nasceu em 27/01/1938 
hoje com 77 anos Lem-
brando de seu passado não 
muito distante. Ajudou a 
cortar os eucaliptos para 
ajudar a formar o campo 
do América De Barreiros 
onde ajudou a família 

Goulart a fazer o campo.
Começou sua carreira jo-
gando no Tamandaré pro-
fissional e depois veio a 
jogar no América De Bar-
reiros, de 1964 a 1967, e 
foi para o Ipiranga de Bar-
reiros sempre como lateral 
esquerdo jogando no pri-
meiro time. Se machucou 
na famosa moita de capim 
que tinha no campo e es-
tourou o joelho encerran-
do sua carreira de maneira 
prematura. Lembra com 
muitas saudades de seu 
grande irmão Olimpio.
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Para esta edição, conversei com três lendas vivas do Futebol amador de São José - SC, 
conheça um pouco mais da história desses três amigos unidos pelo esporte:

Padaria

Silva

Aceitamos encomendas
 para festas.

3259-5339 8483-1607

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

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

3357-1904(48)

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC

48 3257-262348 3257-2623

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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End: Rua Altamiro de Bernardi, 51 loja 6  - (48) 3372-9764

Chás • Oleaginosas • Frutas Secas • Farinhas • Temperos • Suplementos 

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

FLORIANÓPOLIS
Educação Infantil de Floripa tem  

reconhecimento mundial
Concretado o primeiro bloco de 

fundação do elevado do Rio Tavares
Secretário Pinto da Luz participou de seminário para 

expor experiência da Capital, que tem 75% das  
crianças em tempo integral

A Prefeitura de Florianópo-
lis é uma das administra-
ções municipais que mais 
investe em Educação. Uma 
média de 30% do orçamen-
to é canalizada para a área. 
Isso possibilita que a maio-
ria das crianças de zero a 
cinco anos permaneça em 
creches em período inte-
gral, enquanto seus pais tra-
balham. Além disso, a PMF 
vai abrir 4.200 vagas para 
essa faixa etária.
Esses foram alguns dos mo-
tivos que levaram a Secre-
taria de Educação da Capi-
tal a ser convidada a expor 
sua experiência em um 
evento internacional que 
ocorre até esta quinta-feira 
em São Paulo. Trata-se do 
Primeiro Seminário Inter-
nacional de Educação Inte-
gral no Brasil, com o tema 
central voltado para a edu-
cação infantil. A promoção 
é da Fundação SM, uma 
entidade sem fins lucrativos 
que se dedica a programas 
de educação e cultura.

Com o dinheiro, estão sen-
do construídas, reformadas 
e ampliadas uma série de 
creches. Serão abertas em 
torno de 4.200 vagas em 
tempo integral.
Pinto da Luz salientou que 
o BID decidiu apostar em 
Florianópolis devido a uma 
pesquisa encomendada pelo 
órgão e pelo Ministério da 
Educação. Realizada pela 
Fundação Carlos Chagas 
em várias capitais, a pes-
quisa apontou o município 
com o melhor índice de 
qualidade na educação in-
fantil.

 Para melhorar ainda mais o 
atendimento às crianças, o 
secretário defendeu a com-
plementação pela União do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, 
Fundeb, para além dos 10% 
mínimos, contemplando 
mais estados e municípios.
Sustentou também a regu-
lamentação da distribuição 
dos royalties e do Fundo 
Social do Pré-Sal, já recol-
hidos, para que seja repas-
sada parte des-ses recursos 
diretamente aos municípios.

Crianças da Creche Celso Pamplona, no Jardim Atlântico.
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Começou na tarde de quar-
ta-feira (22) a concreta-
gem do primeiro bloco de 
fundação do elevado do 
Rio Tavares. Ao todo, vão 
ser prenchidos 12 blocos, 
cada um com mais de 30 
metros cúbicos de concreto. 
Cada um desses blocos faz 
o ‘coroamento’ de oito es-
tacas.
Cada estrutura dessas mede 
pouco mais de sete metros 
de comprimento,  por 2,60 
metros de largura e 1,60 
metro de altura (ou pro-
fundidade, dependendo do 

ponto de vista). As estacas 
que são arrematadas com os 
blocos têm cada uma a ca-
pacidade de suportar a car-
ga de 230 toneladas-força.
O processo de execução do 
elevado segue com a etapa 
de estaqueamento, que teve 
início com a cravação das 
estacas, prosseguindo com 
a confecção, montagem das 
armaduras e concretagem 
do primeiro bloco. A obra, 
que começou em maio, está 
orçada em R$ 15 milhões, 
com prazo de conclusão de 
18 meses.

 O elevado terá 220 metros 
de extensão e fará a ligação, 
em forma de anel, entre a 
SC-405 e a rodovia Dr. An-
tônio Luiz Moura Gonzaga, 
que une o Rio Tavares e o 
Campeche à Lagoa da Con-
ceição. O projeto contempla 
ainda, para o entorno, ciclo-
vias e calçadas.

Trecho do Anel Viário começa a ser 
pavimentado
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O primeiro trecho do fu-
turo anel viário, na Beira-
mar Norte, segmento en-
tre o Direto do Campo e 
a sede da Polícia Federal 
.Começou a ser pavimen-
tado na manhã de quarta-
feira (22). Em paralelo ao 
asfaltamento, prossegue 
a retirada de um muro de 
pedras e o desmonte de 
uma rocha existente nas 

proximidades da residên-
cia oficial do governador. 
O prefeito Cesar Souza 
Júnior e o Secretário de 

Obras, Rafael Hahne, 
acompanharam o inicio 
dos trabalhos.
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                    dicadapersonal@gmail.com Bebê prestes a nascer em Santa Catarina vai ter pai,  
duas mães e seis avós na certidão

SANTA CATARINA   

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

www.escritop.com.br

O
fe

rt
a 

vá
lid

a 
po

r 
30

 d
ia

s.

Na apresentação deste, 20% de
 desconto para pagamento à vista

Seu sucesso é o nosso maior objetivo.

Rua Koesa, 430 - LJ 01
Kobrasol - São José

3307-65153372-5455

contato@escritop.com.br

Rua Vera Linhares de Andrade, 2201
LJ 04, Córrego Grande - Florianópolis

4848 NOVA LOJA

Decisão inédita no Estado

Uma criança que está por 
nascer em Santa Catarina 
terá direito ao registro 
em sua certidão de nas-
cimento do nome do pai, 
de duas mães e dos seis 
avós. O fato, admitido 
em decisão liminar na 
comarca da Capital, leva 
em consideração a din-
amicidade das relações 
familiares e as novas for-
mas de composição da 
família multiparental na 
sociedade atual.
“A ausência de lei para 
regência de novos - e 
cada vez mais ocorren-
tes - fatos sociais decor-
rentes das instituições 
familiares não é indica-
dor necessário de im-
possibilidade jurídica 
do pedido”, interpreta o 
juiz Flávio André Paz de 
Brum, titular da 2ª Vara 
da Família da comarca da 
Capital. Ele reforça seu 
entendimento no artigo 
4º da Lei de Introdução 

ao Código Civil: 
“Quando a lei for 
omissa, o juiz de-
cidirá o caso de 
acordo com a ana-
logia, os costumes 
e os princípios 

gerais de direito”.
Segundo os autos, duas 
mulheres em relação ho-
moafetiva, casadas entre 
si, buscaram um parceiro 
para ser o pai da criança 
que desejavam. Consen-
sualmente estabeleceu-se 
relação que, progressiva-
mente, a todos envolveu. 
Daí o pedido judicial 
para que essa formação 
multiparental seja recon-
hecida de direito.
“Defiro o pedido que 
busca desde já preservar 
o que corresponde à re-
alidade familiar, dada a 
prevalência do afeto que 
expressa juridicamente 
o que de ocorrência no 
mundo concreto, na com-
plexidade humana, e de 

interesse da criança por 
nascer, que recebe o re-
conhecimento em exame, 
desde já: duas mães e um 
pai”, registrou o magis-
trado.
Ele considera importante, 
em tais situações, julgar 
a pretensão da parte com 
base numa interpretação 
sistemática, aliada a de-
mais princípios infracon-
stitucionais, tais como a 
doutrina da proteção inte-
gral e o princípio do mel-
hor interesse do menor, 
previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te. “O caráter biológico 
(não é) o critério exclu-
sivo na formação de vín-
culo familiar”, encerrou.  
Fonte: portal.tjsc.jus.br

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Djalma Berger é  o 
novo diretor-presi-
dente da Eletrosul e 
o novo diretor finan-
ceiro, Claudio Vignatti. 
O Conselho de Admin-
istração da Eletrosul 
aprovou, em reunião no 
último dia (16), a no-
meação dos catarinenses. Fo

to
: H
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Djalma Berger disse que 
busca em sua gestão a se-
gurança do setor elétrico. 

Claudio Vignati disse ser 
um novo desafio na sua 
carreira. A nomeação 

aconteceu através de um 
acordo de bancadas entre 
PMDB e PT nacionais. 

Djalma Berger é  o novo presidente 
da Eletrosul 

Em Florianópolis, o min-
istro das Cidades, Gilber-
to Kassab, e o governador 
do Estado, Raimundo 
Colombo, assinaram na 
quinta-feira, 23, o repasse 
de cerca de R$ 36 mil-
hões para investimentos 
em obras de mobilidade 
urbana na cidade. “São 
recursos de infraestrutura 
que melhoram bastante 
a qualidade de vida da 
sociedade. Na verdade, 

as pessoas estão sendo 
protegidas com ações 
concretas. É um conjunto 
extraordinário de obras, 
principalmente, em mo-
bilidade urbana, que é um 
desafio para nós”, desta-
cou Colombo.
É um momento muito im-
portante nas parcerias en-
tre os governos estadual e 
federal com os municípios 
para que as cidades pos-
sam transformar e  me-

lhorar sua infraestrutura.  
A ideia é privilegiar o 
transporte público com 
qualidade. Em Flori-
anópolis, depois de um 
estudo definido pela pre-
feitura, ficou claro que a 
prioridade são os corre-
dores de ônibus”, comen-
tou Kassab. O prefeito 
da Capital, Cesar Souza 
Júnior, também acom-
panhou a cerimônia.

R$ 36 milhões para obras em 
mobilidade urbana de Florianópolis
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VARIEDADES

Sobre o dia do Amigo...
Que sejam loucos, que sejam poucos, 

mas que sejam verdadeiros...

Para driblar o “bad hair day” e 
arrasar no penteado

A obra possui quatro 
personagens principais 
e intercala a narrativa 
entre eles: Ed, o mil-
ionário que está sendo 
acusado de fornecer 
informações privilegia-
das sobre sua própria 
empresa; Jess, a jovem 
que casou e engravidou 
muito cedo e que nos 
últimos dois anos,teve 
que cuidar sozinha de 
sua filha de dez anos 
e do enteado de dez-
esseis; Tanzie, a filha de 
Jess que é um prodígio 
em matemática e que 
não se enquadra nos 
padrões estabelecidos 
pela sociedade para as 
meninas da sua idade; 
e Nick, enteado de Jess, 
jovem que sofre bully-
ing por ser diferente, 
que vive solitário e mal 
humorado, e que anda 
de cabeça baixa graças 
às injustiças da vida. 
Essa turma não tem 
muito em comum, ape-
nas o fato de que eles 
vão acabar juntos em 
uma viagem com des-
tino a uma grande mu-
dança de vida. 
A leitura de Um mais 
um foi uma grata sur-
presa. Mesmo que a 

Um Mais Um 

Quando você acorda, se olha no 
espelho e percebe que está em um 
“bad hair day” - termo usado para 
se referir àqueles dias em que você 
não se entende com seus cabelos 
de jeito nenhum - bate até um de-
sespero, certo? 
Cabelos volumosos, com frizz e 
amassados tiram qualquer uma 
do sério e fazem com que uma 
solução prática e elegante seja 
procurada com urgência. 
Para resolver este probleminha, 
nada melhor do que aliar um bom 
penteado com um acessório desco-
lado e combiná-los com o look. 
Separamos alguns acessórios para 
os cabelos que podem resolver o 
bad hair day. 

trama não tenha 
me surpreendido 
completamente, 
o alto teor emo-
cional do livro 
me pegou de-
sprevenida; não 
esperava que a 
obra, de aparên-
cia leve e super-
ficial, fosse tão 
emocionante, o 
que realmente me 
encantou foi que 
através da leitura 

eu ri, chorei, suspirei e 
aprendi valiosas lições. 
Além disso, também 
me espantei com a ca-
pacidade da autora em 
descrever um cenário 
comum a milhares de 
mulheres: mulheres que 
precisam fazer o papel 
de mãe e pai, mulheres 
batalhadoras que lu-
tam diariamente para 
pagar as contas e colo-
car comida na mesa, e 
mulheres que, mesmo 
constantemente pisote-
adas pelas dificuldades 
do dia a dia, mantêm a 
esperança de uma vida 
melhor e de um futuro 
brilhante para os seus 
filhos. A obra é repleta 
de bom-humor e ro-
mance, contudo seu en-

UNIDADE KOBRASOL

um estudo e�caz
independente para

o seu �lho!
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Fonte: Bolsa de Mulher

foque está na luta de 
uma família que car-
rega o peso das contas 
acumuladas, do pre-
conceito social, e do 
bullying em sua forma 
mais amedrontadora. 
Portanto, por mais 
fofa e apaixonante que 
a narrativa seja, ela 
possuiu um lado re-
flexivo que, além de 
me surpreender, me 
deixou apaixonada 
pela história.Defini-
tivamente me apaixo-
nei pela escrita da Jojo 
Moyes e não vejo a 
hora de ler mais livros 
dela.
Jojo Moyes
Ano: 2015
Editora: Intrínseca
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Vinhos e Histórias 

Já dizia Carlos Arruda  
‘’O vinho é o melhor 
lugar para se encontrar 
com os amigos’’. 
E juntar amigos, vin-
hos e história em um 
único lugar é delicioso.      
D. Costenaro 
Vieram de uma família 
em que os avós produzi-
am o próprio vinho. 
Descendente de italianos 
que ao chegarem ao Brasil 
plantavam a maioria dos 
alimentos em mesa, in-
clusive uvas. Nessa época 
surgia o gosto pelo vinho.

Naquela época quando eu 
os visitava na companhia 
do meu pai, meu nôno me 
mostrava no porão de sua 
casa, as pipas cheias de 
vinho e desde então, os 
cuidados para fazer e ar-
mazenar, eram de deixar o 
ambiente limpo e fresco, 
com paredes de pedra e 
chão batido. Imaginava 
sempre, um dia trabalhar 
com vinhos e espumantes, 
pela essência que o vinho 
representa para nossa 
família, por paixão e hob-
by. Enfim realizamos um 
sonho, um sonho no qual 
eu tive desde a época em 
que meu nono e meu pai 
eram vivos.
Seguindo a tradição da 
família, na época tí-

nhamos em Joaçaba um 
armazém que foi passan-
do através das gerações, 
sempre de pai pra filho. 
Devido a ambição e mui-
to trabalho, hoje tenho o 
orgulho de apresentar a 
vocês, a D. Costenaro.’’ 
Diz: José Luiz Costenaro
Costenaro vem do sobre-
nome Italiano e o D de 
Delicatesse, por não ter 
somente o vinho como 
produto, mas sim um 
mix de produtos refina-
dos e importados. Essa 
família linda e batalha-
dora tem muito orgulho 
da sua história e de seus 
filhos, que seguem juntos 
nessa jornada fascinante 
por histórias, vinhos e 
amor pelo que fazem.  
Cheers!!!
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Consórcio Nacional Volkswagen
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up!

358,63R$

por mês

VARIEDADES

WAVE a Cortina  
do Momento

  

O uso de artifícios para sucção como a chupeta, o bico 
da mamadeira, o dedo ou a própria língua utilizados pela 
criança, faz com que ocorram alterações no desenvolvi-
mento dos maxilares, prejudicando não somente a mor-
dida, como a mastigação, a fala, a face e a respiração.
É de extrema importância que os pais ou responsáveis 
pela criança lhes auxilie a corrigir os hábitos nocivos de 
forma sutil. Se for utilizar a chupeta ou o bico da mama-
deira, dê preferência para os do tipo ortodôntico. Quanto 
menor o tempo de uso, menores serão os efeitos nocivos 
para a criança.
Existem aparelhos ortopédicos que são indicados para 
crianças a partir da primeira infância que ajudam a cor-
rigir os hábitos e coordenar os maxilares e dentes para 

Agora a Carol Cortinas esta com a novidade de trilhos 
motorizados, para dar maior conforto e praticidade 
aos seu clientes. A cortina do momento é a Wave,  ela 
traz uma nova tecnologia bem interessante: estando 
aberta, ou fechada, seu ondulado permanece sempre 
perfeito, deixando seu ambiente ainda mais bonito! 
Encontre também, pisos vinílicos que  trazem mais 
praticidade na limpeza de seu ambiente, além de 
ter resistência à água e auxiliar na acústica, tapetes 
de diversos modelos, personalizados, baixinhos ou 
mais peludinhos com ótimos preços.

A Carol Cortinas vai inaugurar 
nova loja em Balneário Camboriú 

no dia 31 de Julho de 2015.

o correto posi-
cionamento, e 
assim, muitas 
vezes facilitar e   
encurtar o  pos-
terior tratamen-
to ortodôntico 
convencional. 
Doutora Luiza 
Klipp de Oliveira

Seu filho chupa o dedo?

Você sabe tudo sobre seu amigão?
Confira alguns cuida-
dos que ele precisa: 
Deixe sempre água 
fresca para seu cão, 
longe do sol. Evite dar 
restos de comida, pois 
só a ração tem os nu-
trientes de que seu cão 

precisa em uma dosagem equilibrada.
Coloque a casinha ou caminha de seu cão em uma área 
coberta, protegida do sol e da chuva – mesmo que a 
casinha do cão já tenha seu próprio telhado.
Não dê ao cão sobras da sua comida, nem o a-
limente com o que você estiver comendo.  

Nunca grite nem bata em seu cão pois isso pode tornar 
o cão agressivo. Quando ele fizer algo de errado, diga 
um firme e severo “não”.
Plantas: Tire do alcance do cão (ou melhor, nem tenha 
em casa) plantas venenosas como comigo-ninguém-
pode, azaléia, copo-de-leite, entre outras.
Um cãozinho ou dois? Ter mais de um cão pode ser 
uma ótima ideia, pois além de ser mais uma companhia 
para a família, ele será também companhia para o outro 
cão. Para que eles não briguem, seja sempre igualmente 
atencioso com ambos e dê comida em locais separados.
Em caso de qualquer alteração no apetite, pelagem, 
olhos ou comportamento do seu cão, leve-o ao vete-
rinário.  Fonte: site.amigonaosecompra.com.br
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Vinhos e Histórias 

Consultório Odontológico - Prevenção da Famí-
lia Rua Antonio Jovita Duarte, 5423 - Forquilhas 
- São José-SC  - E-mail: luizaklipp@gmail.com   
Fone: (48) 3357 - 4170   
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