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Tudo em papel de parede
O Melhor preço da cidade! A Partir de 10 peças

desconto especial
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dkdecoracoes@gmail.com

Servidores Municipais concursados 
tomam posse na Secretaria da Saúde. Pág.07
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E MAIS...

DE TERÇA A SÁBADO A NOITE A MELHOR
PIZZA DA SERRA GAÚCHA NA GRANDE

 FLORIPA E AOS DOMINGOS RODÍZIO DE FILET

TELE-ENTREGA
3241-0175Av Brigadeiro Silva Paes, 1256 - Campinas

SÃO JOSÉ QUER VOLTAR A OLHAR PARA O MAR

Chuvas Fortes castigam Santa 
Catarina. 70 cidades e mais de 

4000 casas. 
Pág. 02

Receita de saladas 
deliciosas e coloridas para 

receber bem a nova estação. 
Pág. 13

Como ter sucesso em 
vendas, como vendedor ou até 

ser promovido a gestor?  
Pág. 10

O diagnóstico da Secretaria do Meio ambiente que identificará os problemas na 
orla de São José tem término previsto para outubro. Pág. 04

Você conhece o Centro 
Comercial Campinas? Pág.8 e 9



Estado de Santa Catarina - Ano II - Edição 26 - Setembro 20132 SAÚDE

CNPJ. 05.383.587/0001-89
R.Jacob Ferreira de Melo, 819-Forquilhas-SJ- SC
 CEP: 88107-705 - Fone:(48)3247-9289
jornalcomunidadesj@hotmail.com
www.comunidadesc.com.br

Expediente
Impressão: Diário Catarinense
Edição nº 26 - 16 Páginas
Impresso em 23 de Setembro de 2013

Redação
Elenir Schneider 
Reg. Prof. 4621/SC

Diagramação
Alexander Silva

O Jornal Comunidade SC não se responsabilida pelo conteúdo 
dos artigos assinados por seus colaboradores ou de materias 
oriundas de assessorias de imprensa de orgãos oficiais e ou 

empresas privadas.

Comercial
Rosan Crepaldi

Luís Borges

EDITORIAL

A vidA rende  
mAis pArA
quem pensA.
pense nA AposentAdoriA 
imobiliáriA AdemilAr.

*Valores de previdência calculados tendo como base o Fundo VGBL, conservador, com 15 anos de contribuição e 38 anos 
de renda mensal. **Índice referência do período acumulado de janeiro a dezembro de 2012. ***Valor aproximado do 
aluguel do imóvel tendo como referência o índice de 0,6% sobre seu valor total, conforme cálculo praticado pelo mercado.

InvestImento mensal

taxa de Carregamento mensal

taxa de admInIstração mensal

ÍndICe de reajuste anual

Prazo

trIbutação regressIva

rendImento total lÍquIdo

rendImento mensal

r$ 658,33

2%

3%

5,84% IPCa**

180 meses

15%

r$ 146.686,28

R$ 321,68

r$ 658,33

não Há

0,1%

7,12% InCC**

180 meses

não Há

r$ 280.581,13

R$ 1.683,49***

PrevIdênCIa  
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ConsórCIo de  
ImóveIs ademIlar

(48) 3029-3800
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Mais de 20 mil pessoas em 70 cidades de Santa Catarina foram atingidas pelas fortes chuvas no estado, 4000 casas danificadas 
pela inundação, destelhamento, granizo e deslizamento de terra.

FORTES CHUVAS CASTIGAM SC
O alerta da imprensa e a meteorologia ajudaram a evitar o pior

Mais de 5 mil pessoas em 70 cidades de Santa Catarina foram atingidas pelas fortes chuvas no estado, 4000 casas danificadas pela 
inundação, destelhamento, granizo e  deslizamento de terra.

O Vale do Itajaí é a 
região mais prejudicada.

O volume de chuva nos últimos 
dias são superiores à média espe-
rada para todo o mês setembro. 
Os volumes mais significativos 
concentraram no Vale do Itajaí, 
Planalto Sul, Grande Florianópo-
lis, Meio Oeste, Planalto Norte e 
Litoral Norte. 
As Barragens de Ituporanga e 
de Taió estão sendo operadas de 
forma a minimizar ao máximo o 
impacto das inundações em Rio 
do Sul e o risco de inundação em 
Taió.
A Barragem de Ituporanga está 
com 2 das 5 comportas fechadas e 
já verteu; a Barragem de Taió está 
com as 7 comportas fechadas,com 
cerca de 60% de sua capacidade 
de suporte.
Já a Barragem de José Boiteux 
está com as duas comportas fecha-

das, com 40% da capacidade.
As aulas na rede estadual de en-
sino foram canceladas em várias 
cidades atingidas.
O governo do Estado de Santa 
Catarina montou uma força-tarefa 
para orientar e auxiliar a popula-
ção. A Defesa Civil de Santa Ca-
tarina emitiu alerta para risco de 
alagamentos, deslizamentos e in-
undações. 

A palavra de ordem em Santa 
Catarina deve ser Prevenção.

A prevenção das enchentes evitou 
a perda de vidas e prejuízos maio-
res.
O Alerta da meteorologia e a mo-
bilização geral, foram vitais para 
proteção do Vale do Itajai.
Projetos para elevar em dois me-
tros as barragens de  Itoporanga 
e Taió, já existem, o governo es-
tadual já tem um novo plano de 

proteção que prevê a 
abertura de propostas 
para construção de 
quatro barragens no 
Alto Vale e outra em 
Boutuverá para pro-
teger Brusque e Ita-
jaí. As outras quatro 
estão em licitação.

Em São José o alargamento do 
Rio Forquilhas também evitou 
bastante transtorno e  prejuízo, 
principalmente na Região da 
Forquilha, onde o Rio Forqui-
lhas transbordava e interditava 
a passagem para o CTG Os 
Praianos, causando bastante 
transtorno os moradores da 
região.

 
Secretaria da Saúde 
faz alerta sanitário e 

epidemiológico sobre as chuvas

Com chuva forte em Santa Cata-
rina neste final de semana, a Se- 
cretaria de Estado da Saúde alerta 
para os cuidados sanitários e epi-
demiológicos. As diretorias de 
Vigilância Epidemiológica e Sani-
tária chamam atenção para ações 
que podem ser adotadas antes de 
enxurradas e cuidados básicos 
no consumo de alimentos, água e 
doenças que podem ser causadas 
pelas enchentes. 
Populações que se sintam mais 
vulneráveis a problemas com as 
chuvas podem adotar medidas de 
prevenção, como estarem atentas 
a abrigos em locais altos e secos 
e desligar aparelhos elétricos. Em 
situações que inspirem mais cui-
dados, até mesmo guardar docu-

mentos e objetos de 
valor em sacos plásti-
cos bem fechados e 
em local protegido. 
Cuidados para que o 
lixo não se espalhe. 
Coloque os resíduos 
em locais não sujeitos 
à água. No caso de al-
agamentos, a Vigilân-
cia Sanitária adverte que todo 
alimento que ficar submerso ou 
umedecido não deve ser consumi-
do, mesmo que esteja em embala-
gem plástica ou enlatada.
E a Vigilância Epidemiológica 
ressalta o cuidado com uma maior 
possibilidade de aparecimento de 
aranhas, cobras e ratos ao movi-
mentar objetivos, móveis e uten-
sílios.
Em relação a doenças, uma das 
maiores preocupações é a lep-
tospirose, causada por bactérias 
presentes na urina 
do rato. Orientações 
fundamentais são 
evitar o contato com 
água e a lama das 
enchentes, usar so-
mente água fervida 
ou tratada com cloro 
para beber e impedir 
que crianças brin-
quem em locais que 

possam estar contaminados com 
a urina de ratos. A ingestão de 
água contaminada acarreta risco 
de contrair hepatite A, diarreias e 
outras doenças.
Qualquer problema deve ser co-
municado à coordenadoria mu-
nicipal de Defesa Civil, através 
do telefone de emergência 199 
ou para o Corpo de Bombeiros, 
no número 193. A Defesa Civil 
do Estado conta com atendimento 
de 24 horas, as equipes estão de 
prontidão.

Rio do Sul é uma das cidades que decretaram estado de Calami-
dade Pública em SC
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Ponte em Blumenau.

Imagem aérea de Rio do Sul neste domingo
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Inauguração de unidade marca inicio das 
comemorações  dos 87 anos do Corpo de 

Bombeiros de SC

Inauguração da unidade de Gover-
nador Celso Ramos, abertura dos 
quartéis para visitação da comu-
nidade e solenidade com entrega 
de medalhas marcam a semana 
de comemoração dos 87 anos do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina(CMBSC). As fes-
tividades começaram na segunda-
feira, 23/09, com a inauguração da 
unidade operacional de Governa-
dor Celso Ramos, com a presença 
do governador Raimundo Co-
lombo. Durante toda a semana, os 
quartéis dos bombeiros em Santa 
Catarina estarão abertos para a 
visita da comunidade, que poderá 
conhecer mais de perto o trabalho 
destes profissionais e a estrutura 
de atendimento. No dia 26/09, no 
Centro de Ensino Bombeiro Mili-

tar (CEBM), em Florianópolis, 
será realizada a solenidade ofi-
cial, com a formatura dos cursos 
de Sargentos e Cabos, entregas de 
medalhas e apresentação dos pro-
tótipos das viaturas adquiridas via 
Parco Por Santa Catarina.

Quartel em Governador Celso 
Ramos
Com 380m2 (uma reforma do an-
tigo mercado público local, com 
custo total de R$ 150 mil) e dez 
militares, a unidade operacional 
atende com uma ambulância, duas 
motonáuticas, dois botes e um 
quadriciclo.
De acordo com o Comando-Geral 
do CBMSC, a justificativa para a 
instalação no município se deve 
ao crescimento exponencial em 
população e número de edifica-
ções nos últimos anos, e é um dos 
balneários mais procurados na 
temporada.

História
O Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Santa Catarina (CMBSC) 
comemora 87 anos de fundação 
no dia 26/09. Nesta data, em 1926, 

foi inaugurada em Florianópolis 
a Seção de Bombeiros da Força 
Pública, hoje Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina. Instala-
da provisoriamente nos fundos do 
prédio onde funcionava a Inspeto-
ria de Saneamento, à Rua Tenente 
Silveira, tinha como Comandante 
o 2º Tenente Waldomiro F. de Je-
sus. Hoje funciona no mesmo 
endereço o quartel histórico do 
Bombeiro Central.
Sob o comando atual do Coronel 
BM Marcos de Oliveira, a cor-
poração conta com 2.619 servi-
dores ativos, homens e mulheres 
que atuam nas áreas operacio-
nais e administrativas. No dia 13 
de junho deste ano, a instituição 
comemorou também seus 10 anos 
de emancipação da Polícia Militar.
“Da original vocação de extinguir 
incêndios surgiram novas e inova-
doras ações, e preparando-nos 
para o futuro nos especializamos 
em diversas áreas, atualmente em-
pregando também Forças-Tarefa 
especializadas e aprofundando a 
pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas técnicas de prevenção”, afir-
ma o coronel Oliveira.

Ambulâncias são entregues 
para municipios com risco 

de enchente
Atenta às fortes chuvas em 
Santa Catarina, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
está entregando ambulân-
cias do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) com tração 4x4 
para cidades que estão em 
alerta, com risco de alaga-
mentos, deslizamentos e 
inundações.
A Secretaria de Estado da 
Saúde recebeu, na quinta-
feira, 19, 10 ambulâncias 
com tração 4x4 (veículos 
apropriados para atuar em 
terrenos de difícil acesso 
e alagamentos) do Minis-
tério da Saúde. A entrega 
começou sexta-feira, 20, 
por Blumenau e Pomerode, 
cidades do Vale do Itajaí onde a 
previsão meteorológica é de inten-
sificação da chuva.
As demais ambulâncias serão 
entregues a outros municípios 
monitorados pelo Centro Nacio-
nal de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cemaden), 
conforme agendamento entre Se- 
cretaria de Estado da Saúde e pre-

feituras. Veja, abaixo, as outras 
oito cidades catarinenses que rece-
berão da ambulância do SAMU 
4x4. Cada veículo custa R$ 149 
mil. 
Cidades catarinenses que vão 
receber ambulâncias 4x4: Blume-
nau, Brusque, Camboriú, Flori-
anópolis, Itajaí, Joinville, Lages, 
Palhoça, Pomerode, São José.
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Rua Wanderley Júnior, 307
(Próximo ao Camelão de Campinas)

Campinas - São José - SC

GANGSTER

As marcas citadas são de propriedade das empresas detentoras.
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Confetes
Serpentinas

Plumas
Máscaras
Fantasias

Tudo para sua festa
Toda Linha de Ballet R$ 130,00

Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Túnel de Areias - Os moradores 
da região onde está localizado o 
túnel de Areias estão revoltados 
com o descaso do Superinten-
dente do DNIT em SC. O fato é 
que os moradores da região que 
necessitam atravessar a faixa 
vindo do sentido Biguaçu e que 
querem acessar a rua Nivaldo 
José de Andrade, para buscarem 
seus filhos na escola não podem, 
pois a Polícia Rodoviária Fede-
ral sempre está no local para 
multar os motoristas que cortam 
a faixa que é proibido. Os mora-
dores fizeram um abaixo assina-
do, com  mais de mil assinaturas 
e também elaboraram um pro-
jeto que foi entregue em mãos 
o superintente do DNIT a quase 
dez meses e até agora nenhuma 
solução foi dada aos moradores 
o que foi um compromisso do 
órgão na época. Esperamos uma 
solução imediata para o caso.

Definições - Neste mês de 
setembro muita coisa poderá 
acontecer no quadro político ca-
tarinense, pois é o período onde 
os partidos e pré candidatos 
que queiram disputar um cargo 
no próximo pleito tem para se 
definir. Muitos desdobramen-
tos e acertos políticos já foram 
conjecturados nos corredores da 
política. Vários nomes já surgi-
ram em vários partidos, como é 
o caso do ex-prefeito (itineran-
te), que poderia estar indo para 
várias siglas. No entanto, nos úl-
timos dias sugiram informações 
de que ele estaria arrumando 
suas malas para embarcar em 

algum ninho. Agora só resta sa-
ber se será no ninho da “pomba 
branca” ou no ninho “tucano”. 
Vamos esperar até o próximo 
mês. As apostas estão abertas...

Gafe - No último dia 16, tomou 
posse na Câmara de Vereadores 
de São José, o quinto suplente 
do PMDB, Matson Luiz Cé. So-
bre o ato da posse de Matson, 
diga-se, bastante prestigiada, 
com a presença de secretário de 
estado, deputado estadual, além 
de amigos e familiares, o fato 
que chamou a atenção, durante 
a sessão foi que o presidente do 
legislativo chamou para compor 
a mesa o deputado estadual pre-
sente, esquecendo do secretário 
de estado, que até pouco tempo 
foi vereador na casa e o único 
político josefense a fazer parte 
do governo estadual. Gafe...

Tachões - E os tachões que 
foram colocados na via expressa 
(BR 282), a pouco metros da 
cabeceira da ponte Pedro Ivo 
Campos, continuam lá. Pois, se 
lembro bem, na época os mes-
mo foram “tachados” como os 
grandes vilões pelo atraso dos 

ônibus, em torno de 20 a 30 
minutos, fato que estava cau-
sando grande transtorno junto a 
população que usa o transporte 
coletivo. Como disse, os mesmo 
estão lá e pelo jeito já foram es-
quecidos, pois ninguém comen-
ta mais sobre o assunto. O que 
será que aconteceu, pois vários 
debates aconteceram em torno 
do tema e...morreu o assunto...o 
que houve???????

Lua - Fugindo um pouco da 
política quero aqui agradecer 
ao convite dos amigos Jhonatan 
Andrade de Souza e Jéssica 
Cevei para a inauguração da 
loja “Lady Lua”, que aconteceu 
no último dia 21. A loja está lo-
calizada junto ao supermercado 
Imperatriz no bairro de Bar-
reiros. A festa estava maravil-
hosa com a presença de muita 
gente bonita. Parabéns ao jovem 
casal e sucesso pleno nesta nova 
empreitada. 

Justiça - Não queria tocar no 
assunto, mas a força foi maior. 
Embargos infringentes, recurso 
para quem obteve ao menos 
quatro votos favoráveis em al-
gum processo. No meu ponto 
de vista a justiça neste País  
acabou de assinar sua sentença 
de morte. Ou agora os nobres e 
intocáveis homens da toga preta 
tomam vergonha na cara e con-
denam por vez estes que rou-
baram, descaradamente o povo 
brasileiro, ou pegam e rasguem 
a Constituição Federal e deixem 
os políticos julgarem todos os 
processos neste País e vão para 
casa descansarem com os seus 
polpudos salários, que é muito 
melhor para todos nós, afinal 
a justiça é cega e a balança só 
pende para um lado.

São José quer voltar 
a olhar para o mar

O Superintendente da Fundação 
do Meio Ambiente de São José, 
Dr. Eduardo Bastos Moreira 
Lima, falando sobre a orla de 
São José, que tem uma exten-
são de aproximadamente 15,5 
Km disse que o diagnóstico, 
que iniciou no mês de maio, 
deve ser concluído até o final 
do mês de outubro. Durante o 
período de levantamento, vários 
problemas foram identificados 
e que, posteriormente, devida- 
mente analisados, serão to-
madas as devidas providências 
para se buscar uma solução que 
venha a atender aos interesses 
da coletividade.
Eduardo destacou ainda que 
este trabalha irá analisar tudo o 
que tem de bom e de ruim em 
nossa orla. “Queiram ou não, 
São José está de consta para o 
mar. Então quando está de costa 
para o mar fica mais fácil degra-
dar, jogar lixo, jogar entulho, 
jogar esgoto, pois ninguém está 
vendo. As pessoas andam pelas 
ruas, mas ninguém está vendo o 
que acontece nos fundos”, res-
saltou o superintendente. Edu-
ardo frisou que não é só supe- 
rintendente do meio ambiente 
de São José, ele é responsável 
pela maricultura, pesca e agri-
cultura do município, “então 
com o licenciar uma atividade 
de maricultura se o principal 
produto, que é a ostra necessita 
de um mar limpo. Por isso é que 
esse diagnóstico é importante e 
o mesmo servirá para alertar o 
município daquilo que as pes-
soas não estão vendo, embora 
saibam o que está acontecendo, 
para que sirva como uma ferra-
menta de política pública, não 

só para a fundação, mas para a 
infraestrutura e para as pessoas 
cobrarem dos órgãos públicos 
como prefeitura, fatma, casan 
ibama, entre outros e também 
dos cidadãos que jogam produ-
tos no mar.
O superintendente Eduardo 
disse que esse trabalho visa, aci- 
ma de tudo, mostrar como está 
o problema e também alertar ao 
cidadão para mostrar que a res- 
ponsabilidade é dele também. 
Durante o trabalho foram iden-
tificamos 5 áreas de mangue e 
3 áreas de restinga. “Então, é 
possível reverter um quadro de 
degradação? É possível. Custa 
dinheiro? Custa e não é barato, 
porque um passivo ambiental 
é  muito mais caro do que você 
manter. Você recuperar uma 
área degrada é caro ao passo 
que se você conseguir executar 
política que mantenha aquela 
área preservada é mais barato 
que você recuperar”, destacou 
Eduardo.
O Superintendente da Fundação 
disse que pretende com esse dia- 
gnóstico fazer com que as pes-
soas voltem a olhar para o mar 
de uma forma diferente, com 
um pouco mais de carinho, pois 
várias pessoas vivem e depen-
dem do mar para sobreviver.
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Como regularizar sua edificação junto 
ao Corpo de Bombeiro Militar

Em 1994, o então governador 
do Estado, aprovou o Decreto 
4.909 que trata das Normas de 
Segurança Contra Incêndios 
(NSCI), que continua em vigor 
atualmente. Além do decreto, a 
constituição do Estado de Santa 
Catarina prevê em seu artigo 108 
a normatização sobre Segurança 
Contra Incêndios e Sinistros ao 
Corpo de Bombeiros Militar. 
Estas normas visam adequar o 
conteúdo presente no Decreto 
Estadual 4.909/94, em função 
da dinamicidade de novas tec-
nologias nas área de segurança, 
como também nas de materiais 
e construção civil, proporciona-
ndo, desta forma, que as normas 
contra incêndios acompanhem a 
constante evolução tecnológica. 
As NSCI são de acesso público 
e estão disponíveis no site www.
cbm.sc.gov.br. Vale lembrar que 
elas se aplicam a todas as edi-
ficações exceto as residenciais 
privativas unifamiliares, ou seja, 
residências cuja ocupação seja 
de apenas uma única família.
A regularização perante as nor-
mas de segurança contra incêndio 
são importantes primeiramente 
por proporcionar uma maior se-
gurança para aqueles que à ocu-

pam, bem como resguardar os 
bens materiais, reduzindo o risco 
de grande danos. Além disso, 
também existe o aspecto quanto 
a liberação de alvarás e docu-
mentos de outros órgãos, como 
as Prefeituras, Polícias Civil e 
Militar, Vigilância Sanitária e se-
guradoras, entre outros. Para que 
sua edificação esteja regulariza-
da junto ao Corpo de Bombeiros 
é preciso se atentar às seguinte 
situações: Edificações com me-
nos de 200 m²; Edificações com 
mais de 200 m² e menos de 750 
m² e; Edificações com mais de 
750 m².
Em Edificações com menos de 
200 m²: se a atividade desen-

volvida não riscos especiais, 
como por exemplo, reunião de 
público ou depósito de explosi-
vos, o  prédio que encontra-se 
irregular deve solicitar junto ao 
corpo de bombeiros de seu mu-
nicípio uma vistoria para Atesta-
do de Funcionamento. Após a 
vistoria, não havendo irregulari-
dades, o atestado é fornecido.
Em edificações de 200 m² até 
750 m²: sendo a primeira vez 
que solicita uma vistoria naquele 
prédio, está será realizada e se 
estiver adequada às NSCI terá 
seu atestado de funcionamento 
liberado por um período de até 
doze meses. Durante este perío-
do o proprietário ou empresário 

terá tempo para providenciar e 
aprovar um projeto preventivo 
de acordo com as normas de se-
gurança. A partir da apresenta-
ção do projeto estas edificações 
seguirão o mesmo fluxo para as 
edificações com mais de 750 m².
Nas edificações com mais de 
750 m²: é preciso que a edifica-
ção possua aprovado, antes de 
sua ocupação, um projeto pre-
ventivo contra incêndios. Para 
a confecção do projeto deverá 
ser contratado um profissional 
habilitado, entre engenheiros e 
arquitetos, junto aos seus respec-
tivos Conselhos. Após aprovado 
o projeto, é necessária a confe-
rência “in loco” de todos os 
sistemas e equipamentos de se-
gurança previstos em projeto. 
Para isso é preciso executar to-
dos os sistemas, e solicitar uma 
Vistoria para Habite-se. Após a 
vistoria ser deferida será tam-
bém emitido o primeiro funcio-
namento para a edificação válido 
por um ano. Cabe salientar que 
toda vez que for efetuada qual-
quer alteração do projeto inicial-
mente aprovado, deverá ser apre-
sentada uma alteração de projeto 
que informe ao CBMSC as alte-
rações efetuadas e uma nova vis-

toria para habite-se. Quanto mais 
antecipadamente for aprovado o 
projeto preventivo, mais fácil e 
menos onerosa será a obra para 
que cumpra as normas de segu-
rança. Sugere-se que sua con-
fecção ocorra juntamente com o 
projeto arquitetônico.
A cada período de um ano deverá 
ser realizada uma nova vistoria, 
que visa checar a integridade 
dos sistemas de segurança, nas 
quais após constatada a normali-
dade dos sistemas é emitido um 
atestado de Funcionamento, ou 
de Manutenção válido por mais 
12 meses.

Ten Oscar Washington Barboza 
Junior - Comandante da 1ª Cia de 

Bombeiros Militar de São José
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Atendimento

de Segunda à Sábado

das 11h às 14hs

Av. Salvador Di Bernardi, 914 - Campinas - Antiga Du Papi 483241-5761
Aceitamos todos os cartões e Vales alimentação e Refeição

Sua melhor opção em Palhoça,
agora também em São José!

Aprovado o projeto que cria o Programa 
Bolsa-Atleta em São José

A proposta da Fundação Munici-
pal de Esporte é garantir apoio 
financeiro para atletas
A Câmara de Vereadores apro-
vou, por unanimidade, o projeto 
de lei que propõe a criação do 
Programa Bolsa-Atleta no mu-
nicípio de São José. Agora, a 
proposta elaborada pela Funda-
ção Municipal de Esporte e La-
zer segue para a sanção da pre-
feita Adeliana Dal Pont.
A iniciativa tem como objetivo 
garantir apoio financeiro para 
atletas, paratletas não profis-
sionais e atleta-guia, por meio 
da Fundação Municipal de Es-
porte e Lazer de São José. Para 
solicitar o benefício, o interes-

sado precisa estar vinculado a 
alguma entidade de prática de-
sportiva e paradesportiva, além 
de não receber qualquer tipo de 
patrocínio sem a anuência da 
Fundação. Para a superinten-
dente da Fundação Municipal de 
Esporte, Andréa Grando, trata-
se de uma ação de valorização 
aos atletas, além de um incen-
tivo para o surgimento de novos 
talentos. “Foi de fundamental 
importância a forma atenciosa 
que a prefeita Adeliana Dal Pont 
tratou do assunto, sendo parceira 
da Fundação desde quando rece-
beu a proposta do Bolsa-Atleta. 
O projeto foi enviado à Câmara 
duas semanas depois de con-

Profissionais do Programa 
Mais Médicos conhecem o 

sistema de saúde de SJ

Os médicos que atuarão em San-
ta Catarina visitaram unidades de 
saúde do Município
Os 21 profissionais do Programa 
Mais Médicos que atuarão em 
Santa Catarina tiveram a opor-
tunidade de conhecer um pouco 
da realidade de uma unidade 
básica de saúde. Na tarde do dia 
19 de setembro, estiveram em 
três unidades da rede pública de 
São José. A visita foi acompan-
hada pelo secretário municipal 
de Saúde, Luis Antonio Silva, 
que é presidente do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde 
de Santa Catarina (Cosems).
A atividade começou pela Uni-
dade Básica de Saúde do Morar 
Bem, onde os médicos puderam 
conhecer o trabalho realizado 
pelos médicos, enfermeiros e 
agentes de saúde. Segundo Luis 
Antonio, o posto foi escolhido 
porque conta com uma equipe 
que atende somente dentro da 
estratégia de saúde da família. 
“Esta é uma realidade que eles 
vão encontrar nos municípios 
onde irão trabalhar. E aqui em 
São José, eles puderam conhecer 

in loco este trabalho, já que o 
Município conta com uma rede 
bem estruturada, com 40 equipes 
de saúde de família, que cobrem 
63% da população”, destaca o 
secretário.
O médico que atende na unidade, 
José Victor Salamanca Davalos, 
conversou com o grupo e expli-
cou um pouco sobre o dia a dia 
de trabalho. Para ele, o maior de-
safio é trazer a comunidade para 
o programa e fazer a conscien-
tização da manutenção dos trata-
mentos, principalmente no que 
se refere às doenças crônicas.
Na sequência, o grupo foi para 
a Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Zanelato, onde conhece-
ram outra realidade. O posto 
atende a uma população bem 
maior e bastante flutuante, já que 
a região recebe muitos imigran-
tes. Por isso, além do saúde da 
família, a unidade oferece tam-
bém clínico geral, ginecologista, 
pediatra e psicólogo. A visita foi 
finalizada no Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps), que atua na 
área da saúde mental.

Prefeitura de SJ realiza leilão 
de bens inservíveis

A proposta da Fundação Munici-
pal de Esporte é garantir apoio 
financeiro para atletas
A Câmara de Vereadores apro-
vou, por unanimidade, o projeto 
de lei que propõe a criação do 
Programa Bolsa-Atleta no mu-
nicípio de São José. Agora, a 
proposta elaborada pela Funda-
ção Municipal de Esporte e La-
zer segue para a sanção da pre-
feita Adeliana Dal Pont.
A iniciativa tem como objetivo 
garantir apoio financeiro para 

atletas, paratletas não profis-
sionais e atleta-guia, por meio 
da Fundação Municipal de Es-
porte e Lazer de São José. Para 
solicitar o benefício, o interes-
sado precisa estar vinculado a 
alguma entidade de prática de-
sportiva e paradesportiva, além 
de não receber qualquer tipo de 
patrocínio sem a anuência da 
Fundação.
Para a superintendente da 
Fundação Municipal de Esporte, 
Andréa Grando, trata-se de uma 
ação de valorização aos atletas, 
além de um incentivo para o sur-
gimento de novos talentos. “Foi 
de fundamental importância a 
forma atenciosa que a prefeita 
Adeliana Dal Pont tratou do as-
sunto, sendo parceira da Funda-
ção desde quando recebeu a pro-
posta do Bolsa-Atleta. O projeto 

foi enviado à Câmara duas se-
manas depois de conversarmos e 
agora já temos a resposta”, des-
taca Andrea. 
A competição mais recente repre-
sentada por São José foi a Olesc 
(Olimpíadas da Juventude), da 
qual os 29 atletas vencedores já 
serão atendidos com o Bolsa-
Atleta em 2014. A superinten-
dente destaca que ainda há ou-
tras competições no calendário 
da Fundação até o final do ano.

versarmos e agora já temos a 
resposta”, des-taca Andrea. A 
competição mais recente repre-
sentada por São José foi a Olesc 
(Olimpíadas da Juventude), da 
qual os 29 atletas vencedores já 
serão atendidos com o Bolsa-
Atleta em 2014. A superinten-
dente destaca que ainda há ou-
tras competições no calendário 
da Fundação até o final do ano.
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Sabores Promoção: Peixe branco
Spice • Kani • Califórnia

Confira nosso cardápio 
com 32 sabores de temakis.

 

www.confrariamak-su.com.br
Rua Altamiro Di Bernardi, 98- (48) 3047-0123

Aberto de Segunda a Sexta 

das 11h30 às 01h00 da manhã
Sábado e Domingo 

das 18h00 às 01h00 da manhã Acesse nosso site e conheça também nossas outras lojas.



7CIDADES

VOCÊ MERECE!

(PARCELA MÍNIMA DE R$ 40,00)

483357-2792

CARTÃO DO SUS
TRAGA SEU

QUER MAIS?!?

No dia 10 se reuniu com os di-
retores de CEIs, escolas, escolas 
profissionais e da Educação de 
Jovens e Adultos. No primeiro 
encontro com a equipe, a secre-
tária alinhou as estratégias e a 
rotina de trabalho.
Desejamos a nova secretária 
muitas realizações em sua 
gestão.

Meri Hang é a nova 
Secretária de Educação

O Secretário Estadual de De-
senvolvimento Regional Clonny 
Capistrano, na sua sequência de 

Clonny Visita Prefeito 
de Florianópolis

visitas que vai fazer aos prefei-
tos dos 13 municípios da Grande 
Florianópolis, visitou  o Prefeito 
da Capital Cesar Souza Júnior a 
visita contou com a presença do 
vereador de São José,  Fernando 
Anselmo, segundo o Secretário 
o encontro foi uma ótima con-
versa.

São José cria dia de conscientização 
política para o movimento LGBT

A Câmara municipal de São José 
aprovou recentemente um Projeto 
de lei de autoria do Vereador Wal-
lace Tete (PDT) que visa à pro-
moção do direito à livre orientação 
sexual, em razão da discriminação 
que persiste contra pessoas com 

orientação.O principal objetivo 
do projeto é desenvolver políticas 
públicas e promover a visibilidade 
para a população de LGBT (Lés-
bicas, Gays, Bissexuais e Transex-
uais) em âmbito municipal, além 
de criar um dia de conscientização 

política para os demais segmentos 
da sociedade, que será sempre no 
segundo domingo após o carnaval, 
combatendo o preconceito e a dis-
criminação de alguns grupos con-
servadores.

Fernando Anselmo assume 
cadeira na câmara

Na Sessão Ordinária do dia 09 
de setembro, assumiu uma ca-
deira de Vereador  Fernando 
Anselmo (PMDB) assumiu uma 
cadeira na Câmara Municipal 
para subs-tituir o Vereador Túlio 
Maciel (PMDB). Disse ser um 
Momento de grande emoção es-
tar pela primeira vez na Tribuna 
da  Câmara de vereadores agra-

deceu a todos os seus eleitores 
pela oportunidade.

A vereadora Méri Hang assumiu 
a secretária municipal de Educa-
ção, no dia 9 de setembro.

Servidores Municipais concursados tomam posse 
na Secretaria da Saúde

A prefeita Adeliana Dal Pont no-
meou nove servidores municipais 
concursados que vão desempen-
har suas atividades na Secretaria 
de Saúde. Dos novos servidores, 
sete são agentes administrativos e 
dois odontólogos. Durante a sole-
nidade, foi assinado o Termo de 
Posse e na segunda-feira (23), to-
dos já estão trabalhando nos seus 
setores.
De acordo com o secretário de 
Saúde, Luis Antônio Silva, nesta 
semana os novos servidores par-
ticiparão de recepção que inclui 

capacitação sobre as relações entre 
servidor e usuário e entre servidor 
e a Prefeitura. A prefeita Adeli-
ana aproveitou a oportunidade 
para conversar com os novos con-

cursados e destacou a importância 
da construção de uma relação de 
companheirismo.
Segundo ela, para que se tenha 
uma boa gestão, é fundamental 
que o servidor desempenhe bem 
o seu papel. “Tenho compromis-
so de dar melhores condições à 
população, mas o atendimento do 
servidor é muito importante para 
nosso êxito. Já fomos referência 
em saúde em um período passado 
e sou exigente porque quero que 
São José conquiste novamente 
esse título”, apontou.

 - A pedido de moradores e taxis-
tas, as ruas 7 de Setembro e Tira-
dentes no bairro Kobrasol tiveram 
os sentidos mudados para melhor 
deslocamento de veículos.
 - Rua Luciano Geremias. Buraco 
feito pela CASAN ESTA ARRU-
MADO. 
 - Rua Elias Meurer, o local já esta 
limpo e roçado, facilitando a pas-

sagem dos veículos.
 - Rua Manuel Porto 
Filho, Forquilhinhas.  
Buraco arrumado.
 - O GADSJ (Grupo 
de apoio ao diabético 
de São josé) já está em 
funcionamento.
Obrigado a todos que estão con-
fiando no meu trabalho. e-mail: 

Rua Francolino José Leito. Forqui-lhinhas. 
A vala estava danificada e ja foi arrumada.

Ações do Suplente Eduardo de Mello

eduardolucio@ig.com.br.
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A Prefeita Adeliana Dal Pont e os Servidores 



Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.406 - Campinas - SJ
Tel.48 3241-1616 • www.odonttus.com.br

ÓticaAline
Av. Presidente Kennedy, 698 - Sala 22 - C.Coml Campinas - S.José - SC

Fones: 48 3241.0636 - 3035.1879 - oticaaline@yahoo.com.br

Cuidando dos seus olhos com carinho

Temos crediário •Aceitamos cartão de Crédito

Dra. Gabriela Salete Dias Favrettto
Fisioterapeuta

CREFITO 81923-F
Pilates • Fisioterapia • RPG • Osteopatia

Agende seu horário!
Atendimento das 13h às 20h

 Condomínio

48 3035-1004
Av. Pres.Kennedy, 698 - Sl.414 - Campinas SJ

www.neidebruning.com.br

Clinica Geral 
Odontologia Estética
Periodontia • Prótese

Tratamento do Ronco e 
Apnéia do Sono

Educação que surpreende

Kumon Campinas
Av. Pres. Kennedy, 698
Sl.432 - Campinas - SJ

 48 3348.0364 / 8452-9031 

Kumon Barreiros
R. Leoberto Leal, 334

Barreiros - SJ 
48 3047-0970 / 8817-0404

Português e Matemática
www.kumon.com.br

Matriculas abertas o ano todoMétodo individualizado
Estudo diário para 

todas as idades

Há 26 anos fazendo bons negócios!!!

Inaugurado em 1987, o Centro Comercial 
Campinas é considerado um dos maiores e 
mais completos centros de comércio e 
serviços de São José-SC. 

Com o passar dos anos, o Centro Comer-
cial Campinas se desenvolveu junto com o 

bairro, além de lojistas e prestadores de 
serviços, o local se tornou ponto de 
referência para a instalação de empresas.

Atualmente são 92 salas e 46 lojas, dos 
mais diversos segmentos: Agências de 
viagens, bancos, casas lotéricas, escolas e 

cursos diversos, farmácias, lojas, bares, 
restaurantes, cabeleireiros, consultórios, 
clínicas, Contabilidades, Papelaria, estéti-
cas, imobiliárias, óticas, entre outros.

Viste o Centro Comercial Campinas e veja 
as facilidades de encontrar tudo em único 

lugar. O Centro Comercial fica na Av Pre-
sidente Kennedy, 698 - Campinas - São 
José - SC.

Venha! Estamos esperando
 por você!

Empresa dirigida por integridade, 
resultados, excelência, trabalho em 

equipe e atitude!

Conheça a nossa dedicação em administrar condomínios.
 Acesse nosso site: www.cattonicontabilidade.com.br

 Fone: (48) 3034-1915 Fax: (48) 3034-2126

22 anos de tradição em
cobrança de condomínios!

Consulte-nos!

OPORTUNIDADES DE 
EMPREGO

100 vagas para Hotelaria no Kobrasol- 
Recepção, Camareiras, Garçons, 

Cozinheiros, Ajudantes de Cozinha, 
Auxiliares de Limpeza, Chefes de 
Recepção, Chefe de Manutenção.
Gestores para área Comercial.

Administrativos.
Portadores de Necessidades Especiais.

 Avaliação psicológica;
 Desenvolvimento de Equipes de Trabalho;
 Diagnóstico e consultoria organizacional;
 Implantação e estruturação de cargos e salários;
 Implantação e estruturação de estratégias 

organizacionais;
 Implantação e estruturação de RH;
 Organização e realização de eventos empresariais;
 Organização e Execução de jogos empresariais e 

atividades vivenciais;
 Pesquisa de clima e cultura organizacional;
 Recrutamento e seleção de pessoal por competências;
 Treinamentos customizados;

Serviços

Confira mais vagas em nosso site
cadastre seu CV no site ou

envie para recrutamento@workadvantage.com.br

Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.329 - Blc.B
Centro Comercial Campinas - S.José - SC

www.workadvantage.com.br

3241.9494 - 9654.3637



Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.406 - Campinas - SJ
Tel.48 3241-1616 • www.odonttus.com.br

ÓticaAline
Av. Presidente Kennedy, 698 - Sala 22 - C.Coml Campinas - S.José - SC

Fones: 48 3241.0636 - 3035.1879 - oticaaline@yahoo.com.br

Cuidando dos seus olhos com carinho

Temos crediário •Aceitamos cartão de Crédito

Dra. Gabriela Salete Dias Favrettto
Fisioterapeuta

CREFITO 81923-F
Pilates • Fisioterapia • RPG • Osteopatia

Agende seu horário!
Atendimento das 13h às 20h

 Condomínio

48 3035-1004
Av. Pres.Kennedy, 698 - Sl.414 - Campinas SJ

www.neidebruning.com.br

Clinica Geral 
Odontologia Estética
Periodontia • Prótese

Tratamento do Ronco e 
Apnéia do Sono

Educação que surpreende

Kumon Campinas
Av. Pres. Kennedy, 698
Sl.432 - Campinas - SJ

 48 3348.0364 / 8452-9031 

Kumon Barreiros
R. Leoberto Leal, 334

Barreiros - SJ 
48 3047-0970 / 8817-0404

Português e Matemática
www.kumon.com.br

Matriculas abertas o ano todoMétodo individualizado
Estudo diário para 

todas as idades

Há 26 anos fazendo bons negócios!!!

Inaugurado em 1987, o Centro Comercial 
Campinas é considerado um dos maiores e 
mais completos centros de comércio e 
serviços de São José-SC. 

Com o passar dos anos, o Centro Comer-
cial Campinas se desenvolveu junto com o 

bairro, além de lojistas e prestadores de 
serviços, o local se tornou ponto de 
referência para a instalação de empresas.

Atualmente são 92 salas e 46 lojas, dos 
mais diversos segmentos: Agências de 
viagens, bancos, casas lotéricas, escolas e 

cursos diversos, farmácias, lojas, bares, 
restaurantes, cabeleireiros, consultórios, 
clínicas, Contabilidades, Papelaria, estéti-
cas, imobiliárias, óticas, entre outros.

Viste o Centro Comercial Campinas e veja 
as facilidades de encontrar tudo em único 

lugar. O Centro Comercial fica na Av Pre-
sidente Kennedy, 698 - Campinas - São 
José - SC.

Venha! Estamos esperando
 por você!

Empresa dirigida por integridade, 
resultados, excelência, trabalho em 

equipe e atitude!

Conheça a nossa dedicação em administrar condomínios.
 Acesse nosso site: www.cattonicontabilidade.com.br

 Fone: (48) 3034-1915 Fax: (48) 3034-2126

22 anos de tradição em
cobrança de condomínios!

Consulte-nos!

OPORTUNIDADES DE 
EMPREGO

100 vagas para Hotelaria no Kobrasol- 
Recepção, Camareiras, Garçons, 

Cozinheiros, Ajudantes de Cozinha, 
Auxiliares de Limpeza, Chefes de 
Recepção, Chefe de Manutenção.
Gestores para área Comercial.

Administrativos.
Portadores de Necessidades Especiais.

 Avaliação psicológica;
 Desenvolvimento de Equipes de Trabalho;
 Diagnóstico e consultoria organizacional;
 Implantação e estruturação de cargos e salários;
 Implantação e estruturação de estratégias 

organizacionais;
 Implantação e estruturação de RH;
 Organização e realização de eventos empresariais;
 Organização e Execução de jogos empresariais e 

atividades vivenciais;
 Pesquisa de clima e cultura organizacional;
 Recrutamento e seleção de pessoal por competências;
 Treinamentos customizados;

Serviços

Confira mais vagas em nosso site
cadastre seu CV no site ou

envie para recrutamento@workadvantage.com.br

Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.329 - Blc.B
Centro Comercial Campinas - S.José - SC

www.workadvantage.com.br

3241.9494 - 9654.3637



Estado de Santa Catarina - Ano II - Edição 26 - Setembro 201310

http://www.ceaquarela.com.br/

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Por David Fadel
 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br
 www.fadelpalestrantes.com.br

Como ter sucesso em vendas, como 
vendedor ou até ser promovido a gestor?

Nos dias de hoje, o sucesso é 
ser feliz, ter tempo, dinheiro e 
resultado. Para muitos, se pode 
definir assim, não? Por estas 
razões, quero destacar aqui 
boas dicas para você chegar lá, 
no seu ritmo e dependendo da 
área em que você atua, saber se 

isso será possível no prazo que 
você espera.
Os melhores segmentos para 
ganhar dinheiro num curto es-
paço de tempo sem sempre são 
fáceis de ter sucesso. Um exem- 
plo, o mercado imobiliário. 
Muita gente entra neste setor 

achando que ganhará grandio-
sas comissões num curto es-
paço de tempo e se esquece de 
que uma carreira sólida como 
corretor (a), depende da boa 
formulação de estratégias, táti-
cas, técnicas de gestão de tem-
po e de carteira de clientes.
Vender produtos com alto valor 
normalmente pode te levar ao 
pódio nas remunerações mais 
bem pagas do mercado, mas 
requer alto nível de prepara-
ção, de domínio do negócio e 
de conhecimento do mercado 
comprador.
No inicio, como tudo na vida, 
as vendas são aquela área em 
que todos caem por neces-
sidade. No entanto, o sucesso 
não bate a porta dos afoitos 
pelo dinheiro, isso é algo que 
aprendi por vivencia. São mais 
de 20 anos quando iniciei como 
vendedor, e passando por ven-
das de diferentes modalidades 

(produtos baratos, caros, bem 
como serviços), notei que o 
campeão ou a campeã de ven-
das, os que ganham mais, são 
aqueles que trabalham mais, 
tem experiência e dedicam-se 
acima da média.
Quando atuei com seguros, eu 
vendia mais quando visitava 
mais clientes após o horário 
comercial, agendando visitas 
no período da noite. Quando 
vendia software e hardware em 
multinacionais famosas, era 
líder de vendas quando fazia 
ações de comunicação mais as-
sertivas e caprichava mais no 
preparo de minhas visitas, de 
minhas propostas e negocia-
ções.
Eu não sei vender cebolas, mas 
se me der dois dias... É o que 
dizia um grande mentor que 
tive na vida e nas vendas, o 
Ricardo Galebe, empresário e 
grandiosíssimo vendedor.
Com Ricardo Galebe aprendi 
a vender contratos milionários 
em parques de informática. 
Aprendi com outros mentores 
que o melhor negócio é aquele 
em que a venda não se resume 
ao preço. Tudo que for com-
modity, que não pode se dife-
renciar por mais nada, que não 
o preço, cai na lei do “leilão”, 
da negociação agressiva e pas-
sível de redução de lucro.
Desconto sai do lucro, não do 
custo. Quem quer ter sucesso, 
precisa vender valor, fazer mais 
com seu atendimento, com seu 
relacionamento, com sua cria-
tividade para ser marcante ao 
apresentar seus ganhos, dife-
renciais e especialmente, bene-
fícios gerais
Um dos mercados mais vende-
dores é o agronegócio, afinal a 

população só faz crescer e as 
pessoas precisam comer. No 
entanto, sem valor agregado, o 
arroz e feijão são iguais ao do 
concorrente e a perda da venda 
se resume ao tamanho do preço 
cobrado.
Faça uma lista de ganhos que o 
cliente terá ao comprar de você 
mostre isso a ele em cada en-
contro ou proposta que redigir. 
Pare de elencar somente coisas 
que o cliente já sabe, ou seja, 
pode se informar no Google. 
Nada que você venda não terá 
concorrência similar na inter-
net, salvo exceções raríssimas.
Para o seu sucesso em vendas, 
5 dicas

1. Seja um vendedor de valor, 
não de preço
2. Crie um discurso incluindo 
os ganhos para o cliente
3.  Não se atreva a vender como 
vendia no passado, pode não 
funcionar
4.  Estude mesmo o seu produto 
ou mercado
5. Mire os melhores, se quiser 
ser um.

Pare de explicar por que não 
vende e de andar com gente 
que não tem sucesso.
Normalmente quando somos os 
melhores, somos promovidos e 
aí daria para escrever mais um 
artigo. Por que ser um bom 
vendedor, não significa ser um 
bom gestor. Tem que “trocar 
o chip” leia “Inteligência em 
Vendas” – ed. Saraiva, 2009 – 
meu livro sobre como se tornar 
um grande líder de equipes de 
vendas.

Marcelo Ortega

Nesta edição quero publicar sobre a minha profissão “Vendas”.
Sempre tenho conversado com as pessoas e mantenho uma posição de que somos todos vendedores, pois todas 
as pessoas estão a todo momento vendendo algo, basta você colocar seu pé para fora de casa que já estará 
vendendo sua imagem, como você é visto: simpático ou antipático, motivado ou desmotivado, feliz ou triste ?
A diferença está no “ser” ou “estar” vendedor, pois quem realmente é vendedor atuante na profissão de ven-
das sabe que seu sucesso depende muito do seu comportamento, pois o campeão de vendas precisa entender 
de gente, ser psicólogo, ser conselheiro, ser fiel, ser amigo do cliente, mas caso você não permaneça como 
vendedor e venha a ter outra profissão, seja ela qual for, pode ter certeza que será muito melhor do que uma 
pessoa que nunca tenha passado por vendas, pois se tiver os atributos de um vendedor, não tenho dúvida que 

você será “o melhor” em qualquer área..
Com muito orgulho e satisfação segue o artigo do extraordinário palestrante de Vendas MARCELO ORTE-
GA, apontado pelo meio empresarial como um dos melhores especialistas de Vendas do Brasil, autor do livro 

“Sucesso em Vendas”.................boa leitura:

Trabalhando para seu conforto!
C L I M AT I Z A Ç Ã O

Revenda Autorizada:

AR CONDICIONADO

Av.Altamiro Di Bernardi, 75 - Sl.05
Campinas - SJ(enfrente ao Camelão)

Agora em Novo Endereço!

3047-4735
9958-7434

(48)

atendimento@primefinanceira.com.br

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

3357-1904(48)
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DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

(48)3346-6666 / 8414-1044 / 7812-4233

AGENDE UMA
 REVISÃO GRATUÍTA!
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chefrodrigorauth@hotmail.com

MERCADO DE TRABALHO

Assistente Administrativo
Assistente Comercial
Assess. Eventos
Hostess Bilingue
Promotor de vendas
Demonstradora
Barman
Garçon
Auxiliar de Cozinha
Padeiro
Vendedor
Copeira
Auxiliar de Limpeza
Camareira

Segundo a empresa de tendên-
cias Sparks & Honey, podemos 
esquecer o modelo de carreira 
estável e linear. A ideia é que 
as profissões se tornem mais 
complexas, colaborativas e es-
pecializadas.
A companhia indicou uma 
lista de 20 carreiras que farão 
sucesso nos próximos anos. A 
maior parte delas são consulto-
rias personalizadas ou que aju-
dam profissionais a se guiar no 
mundo virtual.
Algumas já existem, mas terão 
uma demanda maior no futuro. 

Outras têm um grande poten-
cial e ainda deverão ser criadas.
Veja a lista:
 - Conselheiro de produtivi-
dade: as pessoas precisarão 
de ajuda para melhorar a sua 
produtividade, combinando 
saúde, bem-estar, gestão do 
tempo e aconselhamento de 
carreira.
 - Curador digital: um es-
pecialista que recomenda e 
mantém seu rol de aplicativos, 
hardwares e softwares para 
melhorar sua vida pessoal e 
profissional.

 - Arquivista pessoal: na era 
da vida completamente docu-
mentada, haverá a necessidade 
de especialistas para organizar, 
catalogar e dar sentido aos con-
teúdos pessoais.
 - Especialista em desintoxi-
cação digital: a internet estará 
em todos os lugares, e pre-
cisaremos de um profissional 
para nos ajudar a desintoxicar 
do mundo virtual e ter uma 
vida mais saudável.
 - Especialista em crowdfund-
ing: alguém que entenda como 
promover e obter fundos para 
um projeto através de financia-
mento público.
 - Consultor de novas habi-
lidades esse profissional ajuda 
os clientes a desenvolver e ad-
quirir novas habilidades para 
ocupar cargos inéditos nas em-
presas.
 - Personal trainer baseado 
em dados: um instrutor de 
saúde que não só recomenda 
dietas, mas também analisa os 
dados de rotina pessoal e ap-
tidão para que o cliente tenha 
um melhor estilo de vida.
 - Cinegrafista de experiên-

20 profissões que farão sucesso no futuro
cias esse cinegrafista viverá 
experiências por outras pessoas 
e as gravará para os chamados 
“exploradores de sofá”.
 - Conselheiro de não escolari-
dade: esse profissional incenti-
va os alunos a invadir o mundo 
real e experimentar a vida, em 
vez de apenas buscar caminhos 
tradicionais de ensino.
 - Consultor de privacidade: 
esse especialista estudará vul-
nerabilidades de segurança em 
aspectos pessoais, físicos e vir-
tuais.
 - Consultor de carreiras via 
Skype: consultores de carreira 
que preparam e ajudam profis-
sionais por meio de entrevistas 
remotas ou vídeoconferências, 
com dicas de etiqueta, aparên-
cia e habilidades de conversa-
ção.
 - Agente de memes: assim 
como um agente de celebri-
dades, esse profissional repre-
sentará personalidades que se 
tornaram memes na internet.
 - Condutor de drones: a de-
manda por drones ((aviões não 
tripulados) pedirá guias experi-
entes.

Cinegrafistas que registrem experiências para os “exploradores de sofá” farão sucesso no futuro
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 - Balanceador microbiológi-
co: um especialista que avalia a 
composição microbiológica de 
um ambiente ou indivíduo.
 - Desorganizador corporati-
vo: as empresas pedirão um or-
ganograma mais colaborativo, 
e será preciso que alguém em-
baralhe e quebre as hierarquias 
corporativas.
 - Tutor de curiosidade: um 
conselheiro que não só forneça 
inspiração e conteúdo para des-
pertar a curiosidade, mas que 
ensine a arte da descoberta.
 - Especulador de moedas al-
ternativas: as moedas virtuais 
estão ganhando força e isso é 
uma boa oportunidade para um 
especialista que se dedique a 
estudar esse mercado.
 - Pastor urbano: especialista 
em plantas criadas em jardins 
de pequena escala ou em áreas 
urbanas incomuns.
 - Faz-tudo 3D: um especialis-
ta em impressão 3D que fabrica 
tudo o que uma pessoa precisa.
 - Administrador de morte 
digital: alguém que cria, ad-
ministra ou elimina dados após 
a morte de alguém.
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Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

www.helpbebidas.com
Rua São Pedro, 1360
Areias - São José - SC
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3034 004848 R.Elizeu Di Bernardi, 200 - Cond. Jd.Palmeiras
Loja 05 - Campinas - São José - SC3241-8493

Plan
os 

A partir d
e

55
,00

reais

É Bom
Restaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - São José - SC

9620-8452
8447-5900

(48)

Por Douglas Philips de Freitas
 Advogado / Prof.de Direito / Presidente do IBDFAM/SC
 douglas@douglasfreitas.com.br
 www.douglasfreitas.adv.br

Prática comum, especialmente 
em mensalidades escolares é o 
chamado “desconto por pontua-
lidade”, nesta modalidade geral- 
mente o consumidor ao pagar 
a parcela no dia correto ganha 
um desconto que varia entre 5 
a 20%. Não pagando a referida 
parcela no vencimento, alem de 
perder o desconto, é obrigado a 
pagar a multa por atraso cons-
tante no acordo, de 2% a10% 
dependendo do tipo de relação 
(consumerista, civil, imobiliaria, 
etc). 
Partindo da premissa que as obri-
gações foram feitas para serem 
pagas na forma, local e prazo 
avençado, o incentivo “desconto 
por pontualidade” na verdade 
acaba sendo contraditório pois 
a multa ja é a punição por nao 
pagamento pontual.
O que ocorre, realmente, é a 
utilização pelos prestadores de 
serviço e fornecedores de produ-
tos um subterfúgio de aumentar 
a multa limitada, por exemplo, 
pelo código de defesa do con-
sumidor, em 2% para 10 ou 
20% chamando esta “multa” de 

“desconto ou abobo por pontu-
alidade”. 
Tal situação, salvo diferente en-
tendimento, é ilegal. 
Imagine um contrato onde a 
parcela seja de R$ 500,00 com 
“abono” de 20% por pontuali-
dade. Pagando no vencimento 
a parcela ficará em R$ 400,00. 
Não pagando em dia, a parcela 
se manterá em R$ 500,00 e será 
acrescida de multa de 2%, mais 
juros, ficando pouco mais de em 
R$ 510,00, por exemplo. 
A ilegalidade neste caso é que a 
multa deveria ter sido calculada 
sobre o R$ 400,00, que é, na ver-
dade o valor da parcela. 
A realidade é que a obrigação é 
o R$ 400,00 e ao não ser pago 
no vencimento haverá multa que 
majorara para R$ 500,00 e após 
outra multa de mais 2%.
A didática de que a redução é um 
bônus pelo pagamento em dia ou 
uma remição parcial da divida, 
mascara a realidade de uma du-
plicidade de multas com valores 
bem superiores ao exigido por 
lei. Tais multas cobradas -!na 
forma de abono perdido - quan-

do nao pagas no vencimento, por 
lei, deverão ser consideradas in-
devidas e devolvidas em dobro, 
conforme regra do código de de-
fesa do consumidor e do código 
civil. 
Neste sentido: Desconto por pon-
tualidade que não pode ser ad-
mitido, eis que se afigura como 
multa às inversas (TJ-SP - Apela-
ção APL 39038420108260457 
SP 0003903-84.2010.8.26.0457 
(TJ-SP)  Data de publicação: 
22/06/2012)
É claro que há entendimento di-
verso, sendo tal desconto conside- 
rado uma liberalidade do credor. 
Vejamos:
O DESCONTO DE PON-
TUALIDADE REVELA-SE 
UMA LIBERALIDADE EM 
FAVOR DO CONTRATADO, 
UM BENEFÍCIO PARA ESTE, 
MAS O VALOR EFETIVO DA 
PRESTAÇÃO É AQUELE SEM 
ABATIMENTO, EM CASO 
DE COBRANÇA POR FALTA 
DE PAGAMENTO. CARAC-
TERIZA-SE, POIS, COMO 
UM INCENTIVO AO CUM-
PRIMENTO DAS OBRIGA-
ÇÕES SENDO, PORTANTO, 
LEGAL (TJ-DF -APELAÇÃO 
CÍVEL AC 20020110527606 
DF (TJ-DF)  Data de publicação: 
24/11/2005)

FIQUE ATENTO e lembre-se, 
se perder o “bônus” não per-
mita sua cobrança. Procure 
um advogado!
Eis o aviso...

MULTA DISFARÇADA. CUIDADO! Gestão de pessoas: 
Reter Profissionais ou 

contratar novos? 

No brasil estamos vivendo o 
pagão da mão de obra, mas reter 
ainda é mais barato do que novas 
contratações.
Para reter é sábio e importante 
integrá-lo nos valores de sua 
empesa, esclarecer sobre o que é 
cargo do profissional, o que você 
empresário espera dele em ter-
mos de comportamento e técni-
cas, prepará-lo sobre o perfil de 
seus clientes, sobre o seu mer-
cado de atuação.
Mas integrar exige “acompanha-
mento”, esclarecer dúvidas, en-
sinar, por mais experiência que 
um profissional tenha em sua 
área de atuação, empresas são 
diferentes, cada negócio é único.
Somos diferentes nas digitais, 
imaginem nas estratégias, uma 
empresa é ser vivo.
Outro fator importante é ter es-
crito o cargo, descrever o que é 
o trabalho, quais as atribuições 
para aquele colaborador, o que 
se espera em termos de entregas 

dele, sendo mais fácil capacitar 
quando se tem a exata noção dos 
papeis e cargos de cada um na 
empresa, facilita e evita retraba- 
lho, pois detalha o processo 
como um todo.
Capacitação deve ser constante e 
avaliar resultados é a forma mais 
correta de ajustar, ensinar, escla-
recer e melhorar.
Lembrando que não há quanti-
dade de colaboradores para im-
plantar Gestão de pessoas, é uma 
competência que deve fazer par-
te de seu planejamento, é vital 
para as organizações, haja visto 
os custos com contratações erra-
das e rescisões.
Lembrem-se empresas são com-
postas por pessoas, antes de pen-
sar na estrutura física e ou ou- 
tros investimentos ,o importante 
é buscar quem vai fazer o seu 
negócio prosperar.
Carmen Silveira  é formada Ad-
ministração de Recursos Huma-
nos Pós graduada em Gestão 
Comercial , atualmente Sócia da 
Work Advantage Recursos Hu-
manos, atua 27 anos no segmen-
to de consultorias de Gestão de 
pessoas, Experiência com lide-
rança e capacitação de equipes, 
desenvolvimento de treinamen-
tos e projeto estratégicos de im-
plantação de Gestão de Pessoas.

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Eis a questão meu caro empresário
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Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

Inventários e Partilhas • Família
Contratos • Usucapião • Possessórias
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                    dicadapersonal@gmail.com

A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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RECEITA & SABOR

e 
Primavera

Receita 
Sabor

Um prato que pode ser servido 
sozinho, assim é a salada prima-
vera. Confira como preparar a 
receita .

Ingredientes 
1 xíc. de restos de frango assado
1 xícara de arroz thai jasmim
1 lata pequena de milho doce
1 cenoura
1 tomate
1 ramo pequeno de salsa
1 dente de alho
azeite  e sal a gosto

Modo de Preparo
Coza o arroz em água a ferver 
temperada com água e sal (como 
se fosse massa).

Entretanto leve uma frigideira ao 
lume com um pouco de azeite. 
Esmague o dente de alho e junte-
o à frigideira. Salteie o frango 
com o azeite e alho e acrescente 
a cenoura previamente ralada e o 
milho doce escorrido. Retire do 
lume e reserve.
Entretanto corte o tomate em cu-
binhos e pique a salsa. Escorra 
o arroz e passe-o por água fria, 
deixando escorrer bem.m Numa 
saladeira coloque o tomate em 
cubos, o arroz, o frango com a 
cenoura e o milho e a salsa pica- 
da. Misture bem e sirva à tem-
peratura ambiente.
Rende duas porções. 

Ingredientes:
Mistura de saladas (usei uma 
mistura de saladas do Conti-
nente)
Meio frango assado
Tomate cherry
cenoura ralada

quadradinhos de queijo
azeitonas verdes descaroçadas 
Vinagrete para temperar

Modo de Preparo:
Coloca-se a mistura para saladas 
numa taça ou tabuleiro. Vão-se 
adicionando os restantes ingre-
dientes e na hora de servir tem-
pera-se com o vinagrete (azeite, 
mostarda, sal e vinagre balsâmi-
co).

Leve e saborosa, a receita é ideal 
para almoços rápidos do dia-a-
dia.

Ingredientes:
•02 Peitos de Frango Seara
•02 colheres de manteiga
•¼ de xícara de vinho branco
•½ xícara de creme de leite
•⅓ de xícara de ervilhas
•⅓ de xícara de cenoura crua 
cortada em palitos

•¼ de xícara de cebolinha verde

Modo de Preparo
1.Numa frigideira, derreta a 
manteiga em fogo alto, adicione 
os filés de frango e frite por 3 
minutos de cada lado ou até que 
dourem e estejam cozidos.
2.Transfira o frango para um 
prato.
3.Na mesma frigideira, adicione 
o vinho e cozinhe por 2 minutos 
para reduzir.
4.Reserve.
5.Numa panela, adicione o vin-
ho, o creme de leite, a ervilha e a 
cenoura e mantenha até esquen-
tar.
6.Recoloque o frango na frigi-
deira para esquentar.
7.Sirva com os legumes prepara 
os com o creme de leite.

Dica:O vinho branco do prato 
deve ser sempre seco para esse 
tipo de preparo. Vai bem com 
vinho branco de uva Chardonay.

Ingredientes:
•1 abacaxi pequeno
•2 xícaras de chá de açúcar
•2 pacotes de gelatina sabor aba-
caxi
•1 lata de creme de leite
•1 ½ litros de água

Modo de Preparo:
Corte o abacaxi em cubos. Leve 
ao fogo a água e o açúcar. Es-
pere ferver, adicione o abacaxi, 
abaixe o fogo e deixe cozinhar 
por 15 minutos. Apague o fogo, 
adicione a gelatina e mexa bem.
Deixe esfriar por 10 minutos 
e acrescente o creme de leite e 
mexa. Leve a geladeira e sirva 
no dia seguinte. Se quiser, acres-
cente folhinhas de hortelã bati-
das no liquidificador com um 
pouco do caldo do abacaxi. Fica 
muito refrescante!

Enquanto o Verão não vem, vamos aproveitando a Primavera e  
deliciando umas receitinhas:
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TOP FIVE MUSIC

1-Dance With Me Tonight – OllyMurs
2-Wrecking Ball – MileyCyrus
3-I Wish – Cher Lloyd ft. T.I.
4-Last Chance – Kaskadeand Project 46
5-Se esse bar – Clarice Falcão

LIVROS INDICADOS

Fazendo Meu Filme – Paula Pimenta
Tudo muda na vida de Fani quando surge a 
oportunidade de fazer um intercâmbio e morar 
um ano em outro país. As reveladoras conversas 
por telefone ou MSN e os constantes bilhetinhos 
durante a aula passam a ter outro assunto: a 
viagem que se aproxima. 
“Fazendo meu filme” nos apresenta o fascinante 
universo de uma menina cheia de expectativas, 
que vive a dúvida entre continuar sua rotina, 
com seus amigos, familiares, estudos e seu 
inesperado novo amor, ou se aventurar em um 
outro país e mergulhar num mundo cheio de 
novas possibilidades. 

Jack & Jill - O jogo da morte - James Patter-
son - De repente, a impenetrável névoa da morte 
desceu sobre uma cidade inteira, envolvendo 
com seu manto todos os habitantes de Washing-
ton, D.C., sem distinção de classe, idade ou 
sexo. O detetive-psicólogo Alex Cross, protago-
nista de “Na Teia da Aranha” e “O Beijo da 
Morte”, está de volta para tentar descobrir o 
autor - ou os autores - de intrigantes e brutais 
assassinatos de personalidades famosas e de 
crianças. Na capital americana, todo mundo 
corre perigo - inclusive o presidente da Repúbli-
ca e os próprios filhos de Alex Cross! 

 O Amor Mora Ao Lado - A vida também nos 
reserva boas surpresas - Debbie Macomber - 
Lacey Lancaster sempre quis ser esposa e mãe. 
No entanto, depois de um divórcio bastante 
doloroso, ela decide que é hora de dar um tempo 
em seus sonhos e seguir sozinha mesmo. Mas 
não tão sozinha: sua gatinha abissínia, Cléo, 
torna-se sua companhia de todas as horas. Até é 
uma vida boa — um pouco aguada, é verdade — 
a de Lacey. A não ser por seu escandaloso 
vizinho, Jack Walker. Quando Jack não está 
discutindo, sempre em voz muito alta, com sua 
namorada — com quem insiste em morar junto 
— está perseguindo seu gato, chamado Cão, 
pelos corredores do prédio. E Cão está determi-
nado a conseguir que a gatinha Cléo sucumba 
aos seus avanços felinos. Jack e Cão são 
realmente muito irritantes. Mas acontece que a 
primeira impressão nem sempre é a que fica...

Vocês já ouviram o novo 
álbum do Kaskade?
Este é seu oitavo álbum de 
estúdio. A faixa-título, que foi 
lançada por Pete Tong na BBC 
Radio no show em maio, 

Vocês já assistiram The Orange is new 
Black?

A série conta a história de Piper, uma moradora do 
diversificado bairro do Brooklyn, em Nova York. O 
seriado começa quando a vida da moça é virada de 
cabeça para baixo: ela se vê obrigada a trocar a boa vida 
em Nova York, que inclui seu noivo Larry, por um 
uniforme cor de laranja – daí o nome da série. É que 
complicações em seu relacionamento de dez anos com a 
traficante Alex, acaba em uma sentença de prisão de um 
ano em uma penitenciária federal. A partir daí, Piper 
precisa aprender a sobreviver na cultura prisional – e até 
forja alianças inusitadas com um grupo de detentas 
excêntricas e sem papas na língua.

APP’S SMARTPHONE

1 - iVideon – Monitoramento de qualquer lugar via 
webcam
2 – Pop Tênis 3 - Jogo
3 – Off Road legends  - Jogo
4 – iBooks -  Downlaod de livros para iPhone
5 – Letroca – Jogo ( Momento nostalgia ) 

apresenta a voz do próprio Kaskade, registrada pela 
primeira vez em sua carreira.

SOCIAL

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

Segunda
Segundaà

20h às 2h

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com
 www.jojonabalada.com.br

Ola Galera, segue as dicas desta edição.
Espero que gostem e compartilhem!

Rua Valdemiro Cunha, 173
Forquilhinhas - São José - SC

48 3247-9612
www.censl.com.br

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

Aldori
Um goleiro super campeão

Aldori da Silva, nasceu em São José 
no dia 19 de Janeiro de 1959.
Reconhecidamente um dos maio-
res goleiros do futebol amador da 
Grande Florianópolis. É o único 
goleiro campeão jogando pe-
los municípios de São José, Flo-
rianópolis, Palhoça e Biguaçu. 
Considerado uma das principais 
peças na conquista de nove títu-
los jogando por equipes destas 
cidades, caracterizou-se por sua 
habilidade, agilidade, colocação e 
principalmente pela liderança que 
exercia nas equipes. Começou sua 
trajetória no Ipiranga de Barreiros e 
tornou-se aos 17 anos o mais jovem 
goleiro a sagrar-se campeão do Mu-
nicípio, sendo considerado uma das 
revelações da competição. Títulos 
marcaram a história deste goleiro, 
sendo 5 em São José jogando por 
Ipiranga, BI campeão por Saldanha 
da Gama e América. Em Palhoça 
jogando pelo Atlântico. Em Bigu-
açu atuando pelo Palmeiras de Três 
Riachos, Florianópolis pelo Bandei-
rantes, em Garopaba pelo Galeão. 
Encerrou sua carreira em 1994 aos 
34 anos jogando no Campo Grande 
de São Pedro de Alcântara por achar 
que o futebol amador perdeu sua 

identidade tornando-se um mercado 
da bola, com jogadores recebendo 
verdadeiras fortunas para disputar 
campeonatos. Longe dos gramados, 
mas não do futebol, Aldori iniciou 
sua trajetória no Rádio em 1995 na 
Rádio Gazeta de São José a con-
vite dos amigos Adilson Sanches e 
Américo Vargas, construindo uma 
história bonita e de muita identifica-
ção contribuindo para o crescimento 
do futebol amador da grande Flo-
rianópolis. Apresentador esportivo 
por 2 anos do Programa Destaque 
Esportivo na TV Primer canal 11 e 
28 obtendo liderança absoluta no 
horário. Atuou ainda nas Rádios 
Central, Mais Alegria e Regional. 
Hoje Aldori é Repórter esportivo da 
Rádio Vale AM 950 emprestando 
sua experiência a serviço do futebol 
profissional. Aldori fez e continua 
fazendo história no futebol, é um 
amigo para toda a vida.Por tudo isso 
que construiu no mundo da bola, 
Aldori é o nosso destaque em nossa 
pagina esportiva desta edição.
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Centro Técnico Santé|Corps.
Rua José Gonzaga Regina de Lima, 65 - Kobrasol - São José/SC(48) 3047-4733

Educando Para o Sucesso!

Massoterapia & Esté�ca

Terapias Naturais

Maquiagem Profissional

Drenagem Linfá�ca

      Pré e Pós Operatório

Apresente
Este AnúncioGanhe 10% de
Desconto!

www.santecorps.com.br P
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O Secretario 
da SDR, Clonny Capistrano 

com o Vereador Tete, em momento de 
descontração...Dois exemplos de 
Josefenses...

A 
linda advogada Tartiere Meister....curtindo 
as ferias em Cancum...a Jovem acabou de 

ficar noiva....merecido

A jornalista Marja Nunes esta 
com um novo projeto...agora 

no SBT...

Marta Ribeiro , 
esposa do Deputado Renato 
Hining, estará a frente do primeiro 
Baile de debutantes da Cidade de 
Biguaçu, madrinha Oficial 2013. Selma Ligth, a frente da parada da 

diversidade de Floripa....dando um show de 
simpatia e profissionalismo....

Claudio Capistrano Júnior, com sua esposa 
Mariana Martins Rosa, no aniversario do 
primeiro aninho do lindo Enzo Capistra-

no...Cheios de orgulho...parabéns!

Parabéns pelo aniversario! 
Nosso carinho especial da 
coluna....Jeferson Soares

Ela é multiuso....alem de 
assessora de imprensa ainda 

é enfermeira.....Soninha 
Silva...eita folego...

A frenetica Aline 
Coelho!!! Stigma moda 

íntima...onde chega faz a 
festa.....

As inseparaveis amigas Léia Heidershaidt e 
Nésia Mai da BRUDINE...duas queridas.....

Aplausos para o 
grande guitarrista 

Ertal...dando show por 
onde passa....

Na parada da 
diversidade com a 

grande artista 
transformista 

Penelope Runn

A linda estudante de arquitetura 
Day Mai, se preparando para uma 

viagem inesquecível com a familia... 
Bela e internacional!!!

Duas queridas, se preparando para o casamento da 
história . A mãe coruja Kera Lorenzete com a Filha Karla em noite de 
comemorações no Divino Café... O Casamento promete agitar a sociedade 

Catarinense... Ja sou convidadissimo!

O carnavalesco Raphael 
Soares....da Escola de Samba 

Protegidos da Princesa... 
Surpresas na avenida em 

2014...

Por Charles Colzani
 Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Kumon Campinas
Av. Pres. Kennedy, 698
Sl.432 - Campinas - SJ

 48 3348.0364 / 8452-9031 

Kumon Barreiros
R. Leoberto Leal, 334

Barreiros - SJ 
48 3047-0970 / 8817-0404

Matrículas 
Abertas o 
ano todo.

Agende 
uma avaliação

 gratuita.

Educação que surpreende

Português e 
Matemática

www.

kumon
.com.br



Av. Central do Kobrasol, 544 - São José - SC
Aberta de segunda a sexta das 9:00hs as 19 horas. E sábado das 9:00hs às 18horas. 3259-396148

Aproveite os últimos dias !!!!

O Sistema de Rastreamento/monitora-
mento de veículos oferece cerca eletrôni-
ca, podendo delimitar o trajeto do veículo, 
ter informações como controle de velocid-
ade, identi�cação do motorista. Em caso 
de frotas de veículos, caminhões ou 
ônibus, o sistema permite a redução com 
custo de combustível, pois passa a 
monitorar constantemente a movimen-
tação do veículo, evitando assim as 
permanentes “paradinhas ou fuga de 
rotas”.

O Sistema de Rastreamento/monitora-

Proteção

Tenha a sua disposição uma das Centrais 
de monitoramento e rastreamento mais 
modernas do país. 24 horas por dia, 7 dias 
por semana(inclusive sábados, domingos 
e feriados). Equipada com Data Center 
próprio, Geradores de Energia e No-breaks 
de última geração.

Tenha a sua disposição uma das Centrais 

Rastreamento

A Empresa Trace Log disponibili-
za de uma equipe treinada e 
quali�cada para efetuar  a 
instalação do equipamento de 
rastreamento no local de�nido 
pelo cliente contratante.

O Sistema de Rastreamento 
com Central 24hs foi desenvolvi-
do pela Trace log para propor-
cionar ao usuário um serviço de 
monitoramento veicular de alta 
qualidade e baixo custo, sendo 
uma das alternativas que 
apresentam a melhor relação 
custo benefício do mercado 
nacional de rastreamento.

A Empresa Trace Log disponibili

Instalação no Local
Serviços Vantagens

Apresentamos uma solução 
tecnológica inovadora para 
gerenciar o deslocamento de 
veículos de veículos via internet 
. O Sistema de rastreamento de 
veículos é a forma mais 
inteligente e segura de saber a 
posição do seu veículo, 
atendendo pessoas físicas e 
jurídicas.

Além do acesso via WEB você 
terá disponivel 24hs por dia, 7 
dias por semana, o serviço de 
0800 da Central de Rastreamen-
to e  Monitoramento.

Obtenha nossos
serviços pagando

2,00*

ao dia
*Valor referente ao 

sistema de monitoramento 
pelo cliente, mediante

a taxa de instalação

0800-648-2209 Rua Sérgio Murilo Martins, 177 - Jd. Janaina - Biguaçu - SC - CEP.88160-000 - www.tracelog.net.br


