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Aproveite nossas promoções para primavera e verão

A APAE DE SÃO JOSÉ, Estado de Santa Ca-
tarina, CONVOCA, de acordo com o Art.34, 
inciso XI do Estatuto, por intermédio de seu 
Presidente Amélia Inácia Medeiros Ludwig, 
através do presente Edital, todos os associados 
contribuintes e especiais (aluno, pai e mãe de 
aluno ou responsáveis legais, matriculado na 
Escola Especial Irineu Bornhausen mantida 
pela APAE) para a Assembléia Geral Ordinária, 
que será realizada na sede da Entidade, situado 
à Rua Nereu Neto Capistrano, nº. 150, nesta Ci-
dade, no dia 26 de novembro de 2013, às 13:30 
horas, em primeira convocação, com a presença 
da maioria de seus associados,  ou meia hora 
depois, em segunda convocação, com qualquer 
número de associado, para tratar sobre a se-
guinte:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
Município São José Santa Catarina

 Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
ORDEM DO DIA:

a)Analisar e aprovar o Relatório de Atividades e 
as Contas da Diretoria Executiva;
b)Eleição dos membros da Diretoria Executiva, 
do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal;
c)Verificar a qualificação e proclamar os mem-
bros do Conselho Consultivo, na forma do Ar-
tigo 47 do Estatuto.

             São José, 18 de outubro de 2013.
                        
                    
                       Amélia Inácia Medeiros Ludwig
                    Presidente da APAE

APAE entrega os prêmios da Ação entre amigos

Nesta quarta-feira dia 25 de 
setembro foram entregues os 
prêmios da Ação Entre Ami-
gos promovida pela Apae 
de São José. Os ganhadores 
foram recebidos pelos mem-
bros da diretoria com um de-
licioso café, o sorteio ocorreu 
no sábado dia 21/09/2013 pela 
Extração da Loteria Federal 

concurso 04799. Agradecemos 
a todos que colaboraram com 
esta ação em benefício da ins-
tituição. Confira os números 
sorteados.
O 2º Prêmio – TV CCE 29 Po-
legadas foi o único com o bi-
lhete sorteado não foi vendido. 
O Bilhete foi o de n0 7.413.

1º Prêmio – Moto Dafra Speed 150 Número sortea-
do: 0.989. Nome do ganhador: Gabriel B. dos Santos

3º Prêmio - Microondas. Número sorteado: 4.456 - Nome 
do ganhador: Hermes André Albino

4º Prêmio - Bicicleta - 
Número sorteado: 4.232
Nome do ganhador: Sô-
nia R. Rupp

5º Prêmio - Bicicleta - 
Número sorteado: 0.664. 
Nome do ganhador: 
José Emilio Medeiros

O telemarketing da APAE tem como objetivo fazer a divulgação, via 

telefone, do trabalho que a entidade realiza com os usuários, além de ter 

como meta principal a busca de recursos para a manutenção da 

estrutura e dos serviços prestados. O valor arrecadado é aplicado na 

manutenção e ampliação interna, como também para o aprimoramento e 

a contratação de novos profissionais, aquisição de materiais pedagógi-

cos e equipamentos, entre outros.

Se você deseja ajudar, pode fazê-Io através do telefone: 
(48) 3357.2931/3247.6159. Ou doações por meio da conta bancária:

Banco do Brasil
Ag: 2638-7

c/c: 163.998-6

Se você é sócio da APAE, agradecemos desde já e desejamos que 

continue colaborando.

AJUDE A APAE DE SÃO JOSÉ 
VOCÊ TAMBÉM!
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Aconteceu SJ
Na foto Tia Zeli, ,Clonny, Chico e Tio Pedro.

A Festa da Capela de Santa Paulina, domingo dia 20/10 

no Jd. Zanellato, contou com a presença do Sec.da SDR 

Clonny Capistrano, que arrematou o bolo da Santa 

padroeira para ajudar na construção da igreja.

O Vereador Chico Silvy marcou presença. 

Na noite do dia 15/10 Altevir Schmitz , reuniu 
em sua casa vários suplentes de vereador de 

São José – SC. O objetivo da reunião foi 
debater ideias para somar com o grupo e o 

município. Altevir serviu a todos um delicioso 
entrevero.

A Prefeita Adeliana Dal Pont lançou no último dia 17 o plano “São José pela Educação”, 
um pacote de 10 ações para valorizar os professores. Entre as ações estão a eleição para 
diretor, reivindicação antiga da categoria pela democratização na escola, a implantação 

dos 33% da hora atividade e a criação da Casa do Educador. 
A prefeita disse que no início do ano encontrou um cenário preocupante, com escolas 

em situação precária e professores desmotivados. Em 10 meses inauguramos três novas 
creches, reformamos outras três e abrimos quase 800 novas vagas na Educação Infantil. 
Agora chegou a vez de investir no profissional e precisamos do engajamento de todos 

para que possamos melhorar o ensino em São José e o futuro de nossas crianças. 

No dia 15 de outubro, a secretária da 
Educação de São José, MeriHang, participou 
da Inauguração da Sala do RENAPSI-FUCAS 
(Programa Jovem Aprendiz) em São José. O 
espaço foi conseguido através da parceria 

com o SINE. Os jovens poderão se candidatar 
as vagas de emprego, com carteira assinada. 
O próximo passo é conseguir a adesão das 

empresas, para que disponibilizem 
oportunidades através do Programa. Os 

interessados deverão realizar cadastro no 
site:www.portaldaaprendizagem.org.br

O Gabinete Móvel do Vereador Tete esteve na 
comunidade do Loteamento Lisboa, ouvindo 

as reivindicações dos moradores.

José Natal, Vice-Prefeito e Secretário de 
Infraestrutura de São José esteve presente na 

Assembleia Geral da Ponta de Baixo, falou 
para a comunidade e ouviu as reivindicações.

No dia 15 de outubro, às 19 horas, aconteceu a sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, na 
Câmara Municipal de São José. Os Homenageados receberam A Medalha Professor Adonias Simião 
Tavares. Foram homenageados: Vania Nilza Faria da Silva - Sanderson de Jesus; Lenir Manchein da 
Silva - Geraldo Swiech; João Batista Wolfe Goulart - Adriano de Brito; Kátia Regina Ventura - Chico 
Silvy; Maria Cecília da Silva Correia - Fernando Anselmo; Adriana Mara Vech – MatsonCé; Ivone da 

Silva - Moacir da Silva; Adriano de Brito - Neri Amaral; Roldith Rosa Ribeiro - Orvino de Ávila; Zilma da 
Cunha Vieira - Telmo Vieira; Ivete Sagaz de Souza Binhotti – Tete. A Medalha Professor Adonias Simião 
Tavares, foi criada em comemoração ao dia do professor pela resolução nº 261 de 09 de dezembro de 

2009. Esta honraria visa estimular, valorizar suas competências e o reconhecimento do esforço que 
fazem para transmitir o que sabem para as novas gerações de São José.

   A popularidade do Outubro Rosa alcançou o 
mundo de forma bonita, elegante e feminina, 

motivando e unindo diversos povos em em 
torno de tão nobre causa, a luta contra o 

câncer de mama . Isso faz que a iluminação 
em rosa assuma importante papel, pois 

tornou-se uma leitura visual, compreendida 
em qualquer lugar no mundo.

Pizza Gigante só

30
,90

No Balcão

c/refrigerante

 de 1,5 lt

Rua São Pedro, 1613 - Areias - São José - SC - CEP. 88113-250

3346-269248

www.cheiroverdebarreiros.com.br
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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

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

3357-1904(48)

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

ÔNIX “A Dança está no Ar”

O Projeto Ônix é um grupo co-
reográfico, que tem como raízes 
os Corpos Coreográficos de 
Fanfarras e Bandas Marciais, 
onde expõe, através de suas 
coreografias, uma mistura de 
dança, marcha, num envolvi-
mento contínuo de múltiplos 
movimentos corporais.
O ÔNIX integra os diversos 
Projetos Educacionais desen-
volvidos na Rede Municipal de 
Ensino de São José, com des-
taque especial para o Projeto de 
Bandas e Fanfarras.
Fazem parte do grupo, alunos 
e ex-alunos da rede municipal, 
sendo que o trabalho realizado 
além de expressar o cunho edu-
cacional, ressalta a cultura numa 
coerência artística, tendo como 
direção o contexto social. 
O ÔNIX desenvolve esta ativi-
dade com crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabili-
dade social, enfatizando que só 
é possível a realização do sonho 
de dançar, superando barreiras, 
envolvendo assim, a disciplina, 
harmonia, dedicação, enfim, de-
terminação.

Em suas apresentações, o Grupo 
de Dança ÔNIX traduz nos pal-
cos infinitas possibilidades de 
movimentos corporais, combi-
nados à sincronia, movimentos 
de mãos que são realizados flu-
entemente em consonância com 
a música, demonstrando assim, 
extrema criatividade quanto à 
expressão, a alegria e elegância. 
São atuantes em apresentações 
artísticas em muitos eventos, 
sendo que sua apresentação no 
24º Festival de Dança SHOP-
PING ITAGUAÇU foi um 
sucesso.
Foram convidados pela Secre-
taria de Cultura de Itajaí, para 
representar Santa Catarina no 
Intercâmbio Cultural na Colôm-
bia em dezembro deste ano.
O Grupo ÔNIX tem a frente os 
Coreógrafos Mariane Karine 
Althoff e Gabriel Souza numa 
Direção Artística de Márcia 
Cristina Althoff. É Supervisio-
nado pela Secretaria Municipal 
da Educação, que tem como 
Madrinha do Grupo e Secretária 
Municipal, Méri Terezinha de 
Melo Hang.

Bailarina Josefense Rumo a ÁUSTRIA
Quem é Camila de Abreu? 
Camila Cristina de Abreu, filha 
de Zeneide Corrêa e de Paulo 
Roberto de Abreu, residente no 
Bairro de Forquilhinhas, São 
José, nasceu em 19.01.96, aluna 
do Colégio Municipal Maria 
Luiza de Melo, onde era inte-
grante do Projeto de Dança Es-
cola, hoje a caminho da Áustria.
No final de 2006, a Prefei-
tura Municipal de São José fir-
mou convênio com Escola do 
TEATRO BOLSHOI de Join-
ville, acordando a manutenção 
de alunos de rede municipal no 
curso técnico de Formação de 
Artista de Ballé da Escola, com 
duração de oito anos.
Após seleção prévia no mu-
nicípio, onde foram envolvidos 
400 alunos, 50 deles participa-

ram da seleção nacional na ci-
dade de Joinville, com mais de 
600 concorrentes. Para nossa 
surpresa, 4  alunos da rede mu-
nicipal foram classificados para 
iniciar a turma de 2007. Esta 
turma composta por 30 alunos, 
entre eles Camila Cristina de 
Abreu, com dez anos de idade.

E a Camila cresceu... Após 07 
anos de estudo, 12 bailarinas da 
Escola de Teatro Bolshoi de Jo-
inville foram selecionadas para 
concorrer a uma bolsa no exte-
rior.  A nossa bela bailarina jo-
sefense, Camila de Abreu, foi a 
escolhida para participar de um 
intercâmbio de dois meses na 
Áustria, onde partirá em fever-
eiro de 2014.
Um sonho que está se tornan-

do realidade.  Filha desta São 
José da Terra Firme, encont-
rando espaços junto à dança, 
para mostrar ao mundo um ta-
lento cada vez mais aprimorado, 
pois a dança, além de expressar 
o sentimento humano, retrata a 
realização de sonhos que não se 
perdem.

Fonte: Setor de Comunicação Bandas & 
Fanfarras. Secretaria Municipal de Educa-
ção de São José – SC.

USJ alcança boa 
classificação no Enade

O curso de Administração con-
quistou conceito 4 e Ciências 
Contábeis ficou com 3
Dois cursos do Centro Univer-
sitário Municipal de São José 
(USJ) foram avaliados pelo 
Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Enade) 
em 2012.  Os resultados foram 
divulgados recentemente, sen-
do que o curso de Administra-
ção do USJ conquistou nota 4 
e o de Ciências Contáveis rece-
beu nota 3.Com conceitos que 
variam de 0 a 5, o Ministério 
da Educação considera “satis-
fatórias” as notas entre 3 e 5.

Para a reitora da instituição, 
Jaqueline Zarbato, o resultado 
do Enade é sinônimo de busca 
pela efetiva melhoria do en-
sino. “A classificação é o re-
conhecimento da dedicação e 
empenho dos professores na 
busca pela qualidade de ensino 
em uma universidade pública e 
gratuita. Nosso diferencial tem 
sido  o afinco  dos profission-
ais do USJ  na busca pela ex-
celência na Educação Superior, 
na tratativa com acadêmicos 
e com a sociedade josefense. 
Assim, estas notas do Enade 
refletem a importância do USJ 

para o desenvolvimento do mu-
nicípio”, defende.
De acordo com o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), do total 
de avaliações no país, 30% 
dos cursos ficaram abaixo da 
média considerada como acei-
tável pelo Enade. Cada curso 
é avaliado de três em três anos 
e o desempenho nacional me- 
lhorou, comparado ao de 2009. 
As provas do Enade 2013 estão 
marcadas para 24 de novembro, 
quando serão avaliados cursos 
de Saúde, Ciências Agrárias e 
Serviço Social.
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A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Zona Azul 
A cobrança de estacionamento, 
nas principais vias públicas do 
município de Florianópolis está 
sendo feito por uma empresa 
privada. Até ai nada de mais. No 
entanto, o fato que vem chaman-
do a atenção dos usuários, no úl-
timos meses, é a forma como são 
abordados pelos “amarelinhos”, 
quando solicitam um cartão de 
estacionamento. O que as pes-
soas ouvem é a seguinte ex-
pressão: “O senhor(a), não quer 
adquirir um bloco de 10 horas, 
pois nos próximos dias o valor 
da tarifa vai subir, aproveita e 
compra um bloco”. Pois bem, 
são mais de 3 meses e a tarifa 
ainda não subiu. Será que a ori-
entação é para arrecadar mais 
dinheiro, em pouco tempo, por 
parte do administrador da Zona 
Azul da capital? Esse tipo de 
abordagem não caracteriza coa-
ção, por parte dos responsáveis 
pelo estacionamento? 

Estacionamento
O vereador josefense do PDT - 

Wallace Avanir de Souza (Tetê), 
está encaminhando Projeto de 
Lei ao legislativo solicitando a 
revisão na cobrança de estacio-
namento no município de São 
José. De acordo com o vereador, 
em um determinando shopping 
da cidade o cidadão, quando vai 
utilizar os serviços de um órgão 
público, que fica localizado no 
referido estabelecimento, além 
de pagar as taxas que lhe são im-
putadas, também tem que pagar 
o estacionamento, isso quando 
não precisa usar mais de um vez 
por dia tal repartição. Imaginem 
o valor que a pessoa acaba de-
sembolsando cada vez que uti-
liza os serviços. Um absurdo, 
um órgão público em um esta-
belecimento privado que cobra o 
estacionamento.  

Números políticos
Nas últimas eleições em São 
José, percebi que o partido 
que mais votos conquistou foi 
o PMDB e mesmo assim não 
elegeu o seu candidato a prefeito. 
Pois bem, vamos aos números: 

dos 16 vereadores mais votados, 
aqui somando todas as siglas, o 
PMDB fez 11, ou seja aproxi-
madamente 70% dos votos 
foram para a sigla o que repre-
senta mais de 28 mil votos. Di-
ante desse quadro, fica evidente 
a força da sigla no município e 
mesmo assim as coisas parecem 
não decolar no PMDB. Hoje o 
partido apenas conquistou, uma 
secretaria na administração mu-
nicipal e uma no estado. O par-
tido não tem nenhum represent-
ante, legítimo, do município no 
legislativo estadual. Esta na hora 
de São José acordar e eleger re-
presentantes daqui. 

Eleições
Por falar em números, já visan-
do o pleito do próximo ano, 
vários nomes estão surgindo 
para disputarem uma vaga no 
legislativo estadual, como repre- 
sentantes do município de São 
José Os nomes mais cogitados 
até o momento são: Rose Bar-
tucheski (PSD); Dep. Sargento 
Amauri Soares (PSol); Mario 
Marcondes Nascimento (PR); 
Gervásio Silva (PP); Antônio 
Luiz Battisti (PT); Maurício Es-
kudlark (PSD); Padre Círio (PT) 
e  vereador Wallace Avanir de 
Souza (Tetê) (PDT). Lembrando 
que desses apenas o vereador 
Tetê é “nato” de São José, outros 

adotaram o município. 

Eleições PT
O Partido dos Trabalhadores 
(PT), estará realizado suas 
eleições, para a escolha de 
seus líderes no próximo dia 10 
de novembro. Em São José a 
pleito eleitoral petista será rea-
lizado das 09 às 17 horas na 
sede do Centro Comunitário de 
Campinas. Estão disputando a 
presidência do partido quatro 
candidatos. Por ordem alfabé-

tica: Antônio Luiz Battisti - Ari 
Martins - Luiz Fernando Filipe e 
Roche Doerinng. 

Natal
O vice-prefeito José Natal, es-
tará assumindo o comando do 
município no final deste mês, 
por um período de 10 dias, já 
que a prefeita Adeliana Dal Pont 
estará viajando para a Europa, 
onde participa de um encontro, 
em Portugal, onde estará mos-
trando o modelo de educação 
aplicado no município de São 
José. 

No dia 28 de outubro, o casal Maria e Walter Feijó, 
juntamente com suas filhas Izabel, Marianne e 
Annabel e seus genros Elias, Rogério e Fábio 
comemoram bodas de Rubi, 45 anos de casamento.  
Walter e Maria se casaram na Igreja Matriz de 
Sagrados Corações em Barreiros.  Uma das maiores 
alegrias recebidas pelo casal foram seus netos João 
Vitor (12), Kaique (5) e Maria Valentina (1). O casal e 
a família têm muito a agradecer a Deus por 
construírem uma história de conquistas, sucesso e 
amor fraterno. 

Nota de Casamento

Parabéns!!! 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



Estado de Santa Catarina - Ano II - Edição 27 - Outubro 20136

www.confrariamak-su.com.br

Rua Altamiro Di Bernardi, 98- (48) 3047-0123

Acesse nosso site e conheça também nossas outras lojas.

Rua Crispim Mira, 200 - Centro
Ed. Sorrento - Florianópolis
(48) 3039-0122

R. Conselheiro Mafra, 426 - Lj.2
Centro - G.Jaqueline - Florianópolis 
(48) 3024-9886

R. Altamiro Di Bernardi, 98 -Lj.2
Campinas - São José - SC 

(48) 3047-0123

R.Pref.Reinaldo Alves, 41 - Lj.50
C.Com. Camelão - Palhoça - SC

(48) 3093-0303

BIGUAÇU

DE TERÇA A DOMINGO
 A NOITE COM RODÍZIO 

DE PIZZA. A MELHOR PIZZA
 DA SERRA GAÚCHA NA 

GRANDE FLORIPANÓPOLIS

TELE-ENTREGA
3241-0175Av Brigadeiro Silva Paes, 444 - Campinas

É Bom
Restaurante Grill

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

9620-8452
8447-5900

(48)

Acompanhado do Secretário 
Municipal de Saúde, Leandro 
Adriano de Barros, o Prefeito 
Municipal, José Castelo Des-
champs, recebeu na tarde des-
ta segunda-feira, 21/10/2013, 
em seu Gabinete, membros da 
equipe responsável pelo Projeto 
“Saberes e Sabores” que, repre-
sentando Biguaçu, foi o vencedor 
do Encontro da Macroregional de 
Saúde da Família da Grande Flo-

rianópolis, realizado na semana 
passada no Auditório da As- 
sembleia Legislativa de Santa 
Catarina, o qual reuniu experiên-
cias de toda a Grande Flori-
anópolis.
A Secretaria Municipal de Saúde 
identificou, em Biguaçu, um au-
mento na procura por atendimen-
to para crianças com excesso de 
peso. Sendo assim, baseado nos 
dados epidemiológicos levanta-

dos, o Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família (NASF),  articulado 
as equipes de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família), passou a 
acompanhar essas crianças mais 
de perto, através do “Projeto Sa-
beres e Sabores”, que tem como 
principal objetivo, proporcionar 
a criança um espaço  para troca 
de informações e conhecimen-
tos  possibilitando um olhar am-
pliado para a sua saúde, através 
de oficinas vivenciadas dentro de 
um contexto  de aprendizado.
A proposta do Projeto está foca-
da na multiplicidade das causas 
e implicações que levam a obe-
sidade, com ênfase no trabalho 
que valoriza os diferentes sujei-
tos implicados no processo de 
produção de saúde.
Os pacientes participam de en-
contros semanais na sala de gru-
pos na Policlínica Municipal de 
Biguaçu, com duração de duas 
horas. Nesse período são utiliza-

das diversas ferramentas peda-
gógicas para realização das ativi-
dades. Também conta o apoio do 
Biguá Futebol Clube que cede o 
seu estádio para a realização das 
atividades físicas. Os respon-
sáveis pelas crianças têm um 
espaço reservado no projeto por 
meio de reuniões mensais junta-
mente com os profissionais en-
volvidos.
O Secretário Leandro Adriano de 
Barros, explicou que, segundo a 
Organização Mundial de Saúde, 
a obesidade infantil é conside-
rada como um dos problemas 
de saúde pública mais graves do 
século XXI. Ocorre geralmente 
por uma combinação de fatores, 
dos hábitos alimentares errô-
neos, propensão genética, estilo 
de vida familiar, condição sócio-
econômica, fatores psicológicos 
e etnia.
Ao cumprimentar os profissio-
nais, que mais uma vez conse-

guiram, através do seu trabalho, 
promover positivamente a saúde 
do município de Biguaçu, O Pre-
feito Castelo disse que “o exces-
so de peso, além de comprometer 
a saúde física da criança também 
afeta seu bem estar psicológico e 
social, ocasionando um impacto 
negativo em sua qualidade de 
vida. Tudo o que nós conseguir-
mos fazer para reverter essa situa- 
ção é muito salutar para o nosso 
povo, por isso vocês todos estão 
de parabéns e merecem os aplau-
sos da população”.
A equipe vitoriosa é formada por 
Cristiane Zimmermann (psicólo-
ga e coordenadora), Franciely 
Aline Pacheco (Nutricionista), 
Patricia Mara Maia (fisioterapeu-
ta), Arlindo Neis Neto (Educador 
físico), Walmor Lange Junior 
(médico psiquiatra) e tem como  
colaboradores,  Anelise Dias Os-
seyran (psicóloga) e a Dra Rosa-
na R. Santana (Pediatra).

Biguaçu lança vitorioso Projeto de 
Combate à obesidade infantil

membros da equipe responsável pelo Projeto “Saberes e Sabores” acompanhadas do 
Secretário Municipal de Saúde, Leandro Adriano de Barros, visita Prefeito Municipal, 
José Castelo Deschamps

Outubro Rosa é celebrado em Biguaçu

A Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Cultura, Esporte, 
Turismo e Lazer (Secetul), Secre- 
taria da Saúde, Secretaria do 
Orçamento Participativo e Sec-
retaria de Assistência Social e 
Habitação, realizou na última 
quinta-feira, 17/10/2013 uma 
noite para celebrar, em Bigua-

çu, o “Outubro Rosa”, uma 
campanha de conscientização 
mundial realizada por diversas 
entidades no mês de outubro, di-
rigida a sociedade e as mulheres 
sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.
O movimento começou a surgir 
em 1990  em Nova York, e desde 
então é promovido, anualmente 
em várias cidades do mundo.
Com o objetivo de promover a 
saúde e a conscientização cor-
poral, a campanha, em Biguaçu, 
mobilizou mais de quinhentos 
munícipes, segundo os organiza-
dores.  A Secretária da Secetul, 
Salete Orlandina Cardoso, agra-

deceu a todos os envolvidos e 
em especial a toda a sua equipe 
de trabalho, pois, segundo ela, o 
sucesso do movimento só ocor-
reu pela união de todos.
“A cada um de vocês eu gostaria 
de agradecer em especial e dizer 
que esta luta será mantida durante 
todo o ano. Estamos distribuindo 
material gráfico para conscien-
tizar e prevenir as mulheres do 
município desta grave doença.”
Após uma caminhada pelas ruas 
centrais da cidade, os partici-
pantes assistiram a uma palestra 
da Dra. Fernanda Pacheco de 
Faria tratando sobre a importân-
cia da prevenção do câncer de 
mama.

O evento contou, ainda, com uma 
apresentação do coral do Colégio 
Educar e apresentações de dança 
a cargo de alunos dos Colégios 
Incentivo, Educar, EEB Joaquim 
Cardoso, Oficina da Criança, 
além de apresentações musicais 
das cantores Karine Miranda e 
Bia Viana.
O Prefeito Municipal de Bigua-
çu, José Castelo Deschamps, 
acompanhado do Secretário da 
Administração- João Luiz Luz, 
do Secretário da Agricultura- El-
son João da Silva, do Procura-
dor Geral do Município- Daniel 
Cesar da Luz e do Vereador José 
Braz da Silveira, marcou pre-
sença no evento, realçando que a 

municipalidade contribuiu com o 
espírito do Outubro Rosa, através 
de iluminação diferenciada em 
alguns prédios públicos como a 
sede da Prefeitura Municipal, o 
Casarão Born e a UPA 24 horas.
A campanha, em Biguaçu, con-
tou com o apoio da Loja Maria 
Cândida, Rafael Melo, SQE Luz, 
APAE, Rotary Clube, ACIBIG/
CDL e AMUC.
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Pagamos a Consulta de seu oculista

no limite máximo de R$ 100,00 na 

compra do seu óculos

Idosos e deficientes apanhamos em seu domicílio
Disponibilidade de 250 consultas

Traga sua receita e ganhe 

inteiramente grátis um par de lentes 

para leitura
Disponibilidade de 200 pares

PROMOÇÃO 2

PROMOÇÃO 1

399,00

lentes Active

Aquelas que escurecem no sol

Forquilhinhas (48)3357-2792

R.Arthur Manoel Mariano,1589 - Sl.01

Kobrasol (48)3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100 - Ed. Pedra Branca

Prefeitura entra no “clima rosa” e promove 
várias ações de prevenção ao câncer 

em mulheres

Durante todo o mês de outubro, 
os postos de Saúde de Palhoça 
vêm promovendo ações de 
prevenção ao câncer, mas no 
ultimo sábado a Prefeitura pro-
moveu o atendimento especial-
mente às mulheres.
O objetivo da Prefeitura Munic-
ipal de Palhoça de proporcionar 
atendimento de qualidade na 
Saúde a todos os palhocenses 
recebeu um evento especial, no 
último sábado (19).
A Prefeitura entrou no clima do 
outubro rosa e o atendimento 
às mulheres ganhou um toque 
diferente nas unidades de saúde 
da cidade. “Facilitar o acesso 
a consultas e na realização de 
exames durante o ano, para 
todos os palhocenses é nossa 

p r i o r i d a d e 
absoluta mas 
o atendimen-
to especial às 
mulheres na 
p r e v e n ç ã o 
de câncer, é 
uma forma 
de mostrar a 
preocupação 
da nossa ad-
ministração 

de prevenir qualquer tipo de 
doença”, garante Camilo.
Todas as mulheres que foram 
até um dos 20 postos de saúde 
de Palhoça, no sábado, rece-
beram atendimento especial 
e dedicado exclusivamente 
a elas. As unidades de saúde 
foram decoradas com balões e 
enfeites na cor rosa em alusão 
ao Outubro Rosa, que faz um 
alerta em todo o mundo sobre 
a importância da prevenção 
do câncer, principalmente de 
mama. Em algumas unidades, 
além da decoração, uma calo-
rosa recepção, incluindo mesa 
com sucos, frutas e guloseimas 
completaram o atendimento.
Segundo o secretário de Saúde 

de Palhoça, Rosinei de Souza 
Horácio, cada unidade de saúde  
teve autonomia para preparar a 
própria recepção. Porém, o at-
endimento médico manteve a 
linha da meta da administração 
municipal, que é a busca pela 
qualidade e respeito a todos.
“Além da recepção no atendi-
mento fizemos uma parceria 
com a clínica Cite e os exames 
de mamografia foram realiza-
dos no mesmo dia”, afirmou 
Rosinei.
Na unidade de saúde da Barra 
do Aririú, segundo a agente de 
saúde, Ildegart Bock, foram 
atendidas cerca 50 mulheres. 
Destas, 28 foram encaminha-
das para fazerem o exame de 
mamografia. “Depois que elas 
tiverem o resultado podem re-
tornar no posto para avaliação 
e uma consulta  médica”, revela 
Ildegart.
Em todos os postos de saúde de 
Palhoça foram atendidas mais 
de 400 mulheres, e encamin-
hadas mais de 200 para real-
izarem o exame de mamografia 
somente no sábado.
Fonte: Comunicação/Prefeitura Municipal 
de Palhoça
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SENAC é inaugurado 
em Palhoça

Foi Inaugurado no dia 22 de 
outubro o Centro de Educação 
Profissional do SENAC/SC em 
Palhoça. A unidade está locali-
zada na Rua João Pereira dos 
Santos, 303, na Ponte do Ima-
ruim. Conta com quase 5 mil 
novas vagas para cursos técni-
cos, livres e de pós-graduação 
disponíveis para a população 
palhocense. 
A unidade do Senac em Pa-
lhoça é a segunda maior do 
Estado, com instalações e pro-
fissionais para ministrar cursos 
profissionalizantes, cursos téc-
nicos e cursos de graduação e 
pós graduação.

O Senac é uma instituição 
mantida pelo setor empresarial, 
através de repasses de verbas 
federais, contando, ainda, com 
receita oriundas dos cursos que 
desenvolve.
Além das 22 escolas técni-
co-profissionais, mantidas 
em Santa Catarina, o Senac 
também opera com unidades 
móveis, constituídas por car-
retas devidamente equipa-
das, que oferecerem cursos 
de gestão, informática,cozi- 
nha e saúde.
Entre no site e saiba mais.
www,senac.com.br

Na foto o Prefeito Municipal do município de Palhoça Camilo Martins em seu dis-
curso na inauguração do Centro de Educação Profissional do SENAC/SC.
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Rapidez e Segurança
Prestadora de serviços para

 empresa e particulares

Fone: (48) 3240-3343 / 8412-0411

Consulta com preços acessíveis

Temos pratos exectutivos e rápidos

servidos a qualquer  horário. 

Com Carne, Peixe ou frango 

(Grelhados ou a milanesa)

Peixe e Frango

9,90C/Carne

10 ,50
R.Altamiro di Bernardi, 98 Campinas - SC

Faça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiseuFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça AquiFaça Aquiseuseuseuseu
HAPPY HOUR

3034-0575
ACOMPANHA COPO DE SUCO

Aceitamos
Cartões

FLORIANÓPOLIS

Identidade sexual é tema no 
legislativo florianopolitano

O vereador Deglabert Goulart, 
líder do PMDB, na Câmara Mu-
nicipal de Florianópolis, apre-
sentou recentemente, no legisla-
tivo, Projeto de Lei garantindo 
o acesso aos serviços de saúde 
pública aos cidadãos portadores 
de patologias descritas pela clas-
sificação internacional de doen-
ças - CID 10. De acordo com o 
Projeto do vereador, poderão ter 
acompanhamento médico e psi-
cológico, para tratamento das 
seguintes patologias nos itens: 
transtorno da identidade sexual 
e transtornos da preferência 
sexual. 
O Projeto prevê ainda que o aten- 
dimento, nos casos dos inca-
pazes e dos relativamente inca-
pazes, somente poderá ocorrer 
quando encaminhados por seus 
representantes legais ou as- 
sistentes.
Em sua justificativa o vereador 
arguiu que, diante de problemas 
próximos e vislumbrando a ne-
cessidade de fazer algo de con-
creto para auxiliar a população 
viu-se diante de uma situação, 
onde a mesma não tinha ne-
nhum amparo, pelo órgãos com-
petentes de saúde, para tratar do 
caso. Diante disso buscou o em-
basamento legal e apresentou o 

referido projeto. 
Deglabert destacou ainda que: 
“Mostra-se, assim, patente, o 
direito do cidadão ao acesso a 
saúde, sendo um direto de todos 
e um dever do estado, tendo em 
vista, que o Conselho Federal 
de Medicina, por meio da Reso-
lução nº 1955/2010, assevera 
que as patologias especificadas 
no artigo 1º do seu Projeto de 
Lei, são de ordem psicológica e 
psiquiátrica, podendo levar até 
o suicídio”.
Seguindo ainda em sua justifica-
tiva, o vereador disse que a mes-
ma não visa obrigar, ou tampou-
co, sugerir que quem sofre de 
tais transtornos busque ajuda, 
mas, sim, que a ajuda esteja dis-
ponível para aquele que querer 
buscar ajuda profissional, gratui- 
ta fornecida pelo estado tenha 
seu direito assegurado. 
Deglabert Goulart frisou, “hoje 
temos tratamento para usuário 
de drogas, para alcoólatras, para 
mães que sofrem com depressão 

pós parto, então, porque não ter 
um setor que venha a auxiliar as 
famílias nesse sentido. Por mui-
tas vezes os familiares não acei-
tam a opção sexual do membro 
da família e sofrem com isso e, 
nós estamos disponibilizando 
isso a uma grande parcela da 
população”.
O vereador fez questão de de-
stacar que o seu Projeto de Lei 
não tem nada a ver com o pro-
jeto do deputado Feliciano que 
trata da “cura gay”. “O meu pro-
jeto é para auxiliar psicologica-
mente as famílias e aquelas pes-
soas que não sabem e não tem 
condições de buscar um trata-
mento ou uma orientação para 
sua opção sexual”.
“O que me deixa triste e chatea-
do com todo essa situação é ver 
colegas vereadores e membros 
da imprensa que não enten-
deram o meu Projeto e que o 
compararam com o Projeto do 
deputado Feliciano. São pessoas 
tendenciosas que não sabem 
ou não entendem o que estão 
lendo. O Meu Projeto é impor-
tante para auxiliar as famílias, 
de nossa comunidade, que hoje 
convivem com situações de 
homossexualismo”, concluiu o 
vereador Deglabert  Goulart.

Educação abre inscrições 
para creches e NEI’s

Começa no dia 29 de outubro e 
vai até 14 de novembro o perío-
do único de novas inscrições em 
unidades de educação infantil 
da Prefeitura de Florianópolis 
para o ano de 2014. A divulga-
ção do resultado das crianças 
selecionadas ocorrerá  no dia 16 
de dezembro. As crianças que 
já frequentam a rede de ensino 
serão rematriculadas automati-
camente. A inscrição poderá ser 
realizada em qualquer creche 
ou Núcleo de Educação Infantil 
(NEI) mais próximo da residên-
cia ou trabalho dos pais ou res-
ponsáveis. A família pode optar 
por inscrever os pequenos em 
até duas unidades de preferên-
cia. Quando a procura superar  
as vagas oferecidas, o principal 
critério para a matrícula será o 
de menor renda per capita.
No ato da inscrição, há necessi-
dade de apresentar os originais e 
cópias da certidão de nascimen-
to e da carteira de vacina da cri-
ança, além da certidão de nasci-
mento dos membros da família 
menores de idade.  É preciso 
também levar a carteira de iden-
tidade dos membros da família 
maiores de idade e comprovante 

de rendimento de todos que tra-
balham. Outros documentos são 
um comprovante de residência 
atual e um emitido há pelo me-
nos um ano, bem como CPF dos 
pais ou responsáveis. Há caso 
em que será obrigatório levar o 
protocolo do visto de permanên-
cia para as famílias estrangeiras 
e declaração de guarda para as 
crianças que convivam com re-
sponsáveis, emitida pelo Juiza-
do da Infância e Juventude. 
Em 84 unidades de educação in-
fantil, a Secretaria de Educação 
atende 11 mil 416 crianças que 
possuem de quatro meses a seis 
anos.  São 51 creches, 23 NEI’s 
independentes e dez NEI’s se-
diados no mesmo prédio de al-
guma escola.

Momentos na Creche Orlandina Cor-
deiro

Critério de desempate para opção por
 vaga será o de menor renda
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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

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

www.helpbebidas.com
Rua São Pedro, 1360
Areias - São José - SC

2 Lts

3034 004848

Rua Wanderley Junior, 256 - Campinas
São José - SC - (48) 3241-4996

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

R$ 130,00

R.Elizeu Di Bernardi, 200 - Cond. Jd.Palmeiras
Loja 05 - Campinas - São José - SC3241-8493

Plan
os 

A partir d
e

55
,00

reais

SANTA CATARINA

Mario Marcondes quer uma
 “Gestão Pública” eficiente para SC

Natural do município de São 
João Batista, na grande Flo-
rianópolis, com 46 anos de 
idade, casado, pai de três fi-
lhos, o empresário e advogado 
Mario Marcondes Nascimento 
iniciou sua carreira política ai-
nda jovem, com apenas 23 anos 
de idade. Na época disputou o 
pleito para uma vaga ao legis-
lativo, pelo antigo PFL, isso em 
1990, porém não obtve êxito. 
Na eleição seguinte, em 1994, 
novamente disputou uma vaga, 
também pelo PFL onde se 
elegeu vereador. Nessa legis-
latura, Marcondes também as-
sumiu a presidência da Câmara 
de Vereadores. 
No ano de 1998, por interveção 
no partido, por parte da justiça 
eleitoral não conseguiu ser can-
didato. No ano de 2002 decidiu 
se candidatar a prefeito no mu-
nicípio, onde não conquistou 
seu objetivo. 
Logo em seguida ao pleito op-
tou por investir no município 
de São José, onde na última 
eleição apoiou a candidata 
Adeliana Dal Pont, a prefeitura. 
Após a vitória, nas urnas, Ma-
rio Marcondes Nascimento foi 

convidado pela prefeita a as-
sumir a Secretaria de Adminis- 
tração, porém, deixou o cargo 
pouco tempo depois. 
Atualmente, Mario Marcondes 
Nascimento está colocando 
seu nome, a disposição para 
disputar uma vaga no legisla-
tivo estadual pelo Partido da 
República (PR). Neste pro-
cesso, o pré-candidato tem 
como meta principal investir na 
“Gestão Pública”. 
Marcondes destacou que du-
rante o pleito eleitoral, se o 
seu nome for homologado pelo 
partido, pretende levar para a 
população catarinense, infor-
mações que venham mostrar 
claramente qual a real função 

de um deputado estadual. “Se 
não fizer uma boa gestão, para 
administrar bem as coisas, você 
não consegue fazer mais nada”, 
destacou Marcondes.
Quanto a “Gestão Pública!”, 
em sí, Mario Marcondes disse 
que pretende levar até as comu-
nidades do estado catarinense, 
de uma forma simples, ou seja, 
criar um caminho meio, den-
tro dos municípios, para que 
se consiga chegar até suas co-
munidades. “Poderemos ter 
uma central de atendimento as 
associações de moradores de 
cada município, pois quem está 
na linha de frente são os mora-
dores e quem os representa é a 
associação de moradores legiti-
mamente constituídas. Temos 
que organizar e estruturar as 
associações de moradores, para 
que essas associações sejam o 
instrumento de você conseguir 
chegar ao município como um 
todo e mostrar como se faz uma 
gestão pública, mas isso tem 
que partir do gestor público, 
pois é ele que tem o dinheiro 
para executar as obras reivin-
dicadas”, ressaltou Marcondes. 
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Mário Marcondes

Legislativo de SC celebra 
25 anos de instalação da 

Constituinte Estadual
O Legislativo catarinense cel-
ebrará na quarta-feira (23), 
às 19 horas, no Plenário Osni 
Régis, os 25 anos de instala-
ção da Assembleia Estadual 
Constituinte, ocorrida em 11 
de outubro de 1988. A sessão 
especial homenageará os con-

stituintes e abrirá ao público 
exposição fotográfica que reg-
istra o caminho percorrido pelo 
Poder Legislativo desde os 
encontros pró-Constituinte, de 
junho e agosto de 1988, até a 
promulgação, em 5 de outubro 
de 1989.

Abertas as inscrições 
para o concurso público do 
Corpo de Bombeiros Militar

Estão abertas as inscrições para 
o concurso público do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina./ São 153 vagas para 
o Curso de Formação de Sol-
dados, sendo 143 para o sexo 
masculino e 10 para o sexo 
feminino./ A remuneração ini-
cial é de R$ 2,2 mil, com paga-
mento já no primeiro mês do 
curso.
Para participar, os candidatos 
devem ter nível superior, idade 
entre 18 e 30 anos, altura míni-
ma de 1,65m para os homens e 
1,60m para as mulheres, além 

de carteira de habilitação.
O processo seletivo é compos-
to de prova teórica, exame de 
avaliação física, psicológica e 
toxicológica, além de investi-
gação social.
O curso terá duração de nove 
meses e será oferecido em Flo-
rianópolis, Curitibanos, Blu-
menau, Lages, Chapecó e Ita-
jaí.
As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.msconcursos.
com.br até 10 de novembro. 
A taxa de inscrição é de R$ 
100,00
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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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Assim, você emagrece mais facilmente, sem fi-
car flácida e conquistando curvas mais defini-
das!
Refeições equilibradas em carboidrato, proteína 
e gordura. A dieta do Desafio de Verão, criada 
pela nutricionista Bruna Pineda, é simples assim! 
Pode ser seguida mesmo se você tem o hábito de 
comer todos os dias no restaurante por quilo ou 
na praça de alimentação do shopping. Provavel-
mente, tenha que fazer apenas alguns ajustes, 
como combinar os principais nutrientes em todas 
as refeições e maneirar no tamanho das porções. 
E, claro, dar um tempo na fritura, no doce e no 
refrigerante (quem sabe, você consegue abrir mão 
de vez desses itens!). O cardápio tem 1500 calo-
rias para que você tenha pique para os exercícios, 
conquistando facilmente a meta do programa: até 
10 quilos a menos em dois meses.

Dieta sem segredo - Combine proteína, carboi-
drato e gordura e o resultado aparece. Proteína 
em todas as refeições. Ela sacia com facilidade e, 
por ser digerida lentamente, adia a fome. Também 
evita a perda de músculo, acelerando o metabolis-
mo e afastando a flacidez. Prefira a versão magra: 
carne com pouca gordura, por exemplo 
Carboidrato em porções moderadas. Principal 
fonte de energia, dá pique para você fazer o trei-
no completo. Assim como a proteína, deve estar 
presente desde o café da manhã até o jantar, mas 
modere na porção, especialmente nas últimas re-
feições. Rica em fibras, a versão integral sacia 
mais e engorda menos. 
Gordura até nos lanches. Representada pelas cas-
tanhas e nozes, entra especialmente nos lanches 
da manhã e da tarde. Digerida lentamente, ajuda a 
segurar a fome até a próxima refeição.

5 kg em 1 mês sem passar fome com 1500 calorias

Café da manhã

Opção 1: vitamina: 1 copo (250 ml) de leite 
desnatado batido com 1 col. (sopa) de quinua em 
flocos (ou aveia em flocos) e 3 col. (sopa) de aba-
cate (use adoçante à base de sucralose) 

Opção 2 : 1 pote de iogurte light batido com 3 
col. (sopa) de aveia e 1 col. (sopa) de xarope de 
agave (ou adoçante) + fruta (1 laranja pequena ou 
6 morangos pequenos) 
Opção 3: 1 xíc. (chá) de leite desnatado com café 
+ 2 fatias de pão integral light com 1 fatia fina de 
queijo branco + fruta (1 fatia média de papaia ou 
melão) 
Opção 4: 1 pote de iogurte light com 2 col. (sopa) 
de granola light e 1 col. (sopa) de gérmen de trigo 
+  fruta (1 banana pequena ou 2 ameixas verme-
lhas) 

Lanche da manhã

Opção 1:  3 castanhas-do-pará + 6 rodelas de aba-
caxi (ou maçã) desidratado 
Opção 2: 3 col. (sopa) de abacate com 3 col. 
(sopa) de aveia 
Opção 3: 7 amêndoas + 1 col. (sopa) de uva-passa 
(ou 4 damascos secos) 
Opção 4: 1 col. (sopa) de amendoim + 2 banani-
nhas secas 

Almoço

Opção 1: 1 prato (raso) de salada de folhas cruas 
ou cozidas no vapor com 4 col. (sopa) de cenoura 
ralada e 2 col. (chá) de azeite extravirgem + 3 col. 
(sopa) de grão-de-bico cozido + 3 col. (sopa) de 
arroz com brócolis + 1 filé médio (100 g) de fran-
go grelhado + fruta (1 fatia média de melancia ou 
abacaxi) 
Opção 2: 1 prato (raso) de salada de folhas cruas 
ou cozidas no vapor com 4 col. (sopa) de beter-
raba ralada e 2 col. (chá) de azeite extravirgem + 
3 col. (sopa) de soja cozida + 1 prato (sobremesa) 
de macarrão integral ao sugo + 3 col. (sopa) de 
carne magra moída refogada + fruta (1 cacho de 
uva pequeno ou 1/2 goiaba) 
Opção 3: 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozidas 
no vapor e 2 buquês de couve-flor cozida com 2 
col. (chá) de azeite extravirgem + 1 col. (sopa) 
de purê de batata + 1 pedaço (100 g) de frango 
ensopado ou assado + 1 copo (200 ml) de suco de 
morango natural 
Opção 4: 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozi-
das e 2 col. (sopa) de berinjela cozida com 2 col. 

(sopa) de vinagrete + 1 concha pequena de feijão 
+ 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 filé médio 
(120 g) de peixe (salmão, atum) assado ou gre-
lhado + fruta (1 fatia média de melão ou 1 kiwi) 
contrafilé, lagarto) grelhado + 1 taça de salada de 
frutas

Lanche da tarde

Opção 1: 1 barra pequena de proteína + 1 copo 
(200 ml) de água de coco 
Opção 2: 1 pote de iogurte light + 1 barra de 
cereais integrais light (sem chocolate) 
Opção 3: 1 caixinha de suco light à base de soja + 
5 grissinis integrais 
Opção 4: 5 biscoitos pequenos de arroz integral + 
1 col. (sopa) de queijo cottage (ou requeijão light) 

Jantar

Opção 1: 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozidas 
no vapor com 1/2 pepino e 2 col. (chá) de azeite 
extravirgem + 2 col. (sopa) de arroz integral + 1 
filé médio de peixe (saint-peter, pescada) grelha-
do, cozido ou assado + fruta (1 laranja ou 1 goiaba 
pequena) 
 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozidas no vapor 
com 5 rodelas de tomate e 2 col. (chá) de azeite 
extravirgem + 1 batata-doce pequena assada + 3 
col. (sopa) de atum light + 1 copo (200 ml) de 
limonada (use adoçante à base de sucralose) 
Opção 3: 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozidas 
no vapor com 3 col. (sopa) de cenoura ralada e 2 
col. (chá) de azeite extravirgem + 2 col. (sopa) 
de arroz integral + 1 filé médio (100 g) de carne 
magra (alcatra, contrafilé) grelhado ou assado + 
fruta (1 mexerica pequena ou 2 ameixas verme-
lhas) 
Opção 4: 1 prato (raso) de folhas cruas ou cozidas 
com 3 col. (sopa) de abóbora cozida e 2 col. (chá) 
de azeite extravirgem + 1 pão sírio integral peque-
no com omelete (1 ovo + 1 tomate + salsinha pica-
da) + 1 copo (200 ml) de suco de maracujá (use 
adoçante à base de sucralose) 

Fonte da Dieta: http://boaforma.abril.com.br/desafios/verao/
dieta-desafio-verao-708946.shtml

PROJETO VERÃO

EMAGREÇA 5 KG EM UM MÊS SEM PASSAR FOME
A dieta de Verão garante energia para os exercícios. 
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chefrodrigorauth@hotmail.com

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

PROJETO VERÃO

Confira alguns truques para proteger sua pele do 
sol e arrasar no verão

1. Comece a preparar a pele para o sol. Faça esfo-
liação para retirar as células mortas e conseguir um 
bronzeado uniforme. Dê atenção especial aos joe-
lhos e cotovelos, que tendem a ficar mais escuros.

2. Não deixe a depilação para a última hora, espe-
cialmente se usar cera. O processo deixa a pele mais 
propensa a queimaduras e manchas.

3. Filtro solar é obrigatório o dia todo! E no mínimo 
com FPS 30.

4. Aplique o bloqueador de 20 a 30 minutos antes de 
se expor ao sol e reaplique a loção a cada duas horas 
ou sempre que sair da água.

5. Não tente conseguir a cor do verão no primeiro 
dia. O bronzeado só começa a aparecer de 48 a 72 
horas após a primeira exposição solar. Exagerar só 
faz mal.

6. Entre as 10 e 16 horas os raios que causam quei-
maduras solares aumentam. Portanto, nesse horário, 
fuja do sol.

7. Não quer chegar sem cor na praia? Invista nos 
autobronzeadores. Eles não causam mal algum à 
saúde, mas não protegem a pele dos raios solares. 
Use filtro. 

8. Cenoura, mamão e abóbora são alguns alimen-
tos ricos em carotenóide – substância que reforça 
o bronzeado. Consuma-os duas semanas antes de 
encarar o sol. 

9. Mantenha seu corpo hidratado. Beba água, sucos 
naturais, chás e água de coco à vontade.

10. Inclua também na sua dieta alimentos leves e 
com alta concentração de água como melancia, 
melão, tomate e pepino.

11.O melhor momento para aplicar hidratante no 
corpo é três minutos após o banho, quando o produ-
to penetra mais.

12. Bodysplash é tudo de bom. Por possuir uma 
pequena dosagem de essência pode ser aplicado 
várias vezes ao dia.

13. Queimou demais? Compressas frias com chá de 
camomila fraco podem ajudar a diminuir a dor e a 
sensação de calor.

14. O cloro e a água do mar mudam a cor do es-
malte. Se não quiser ficar com as unhas amareladas, 

rias e em uma horinha de frescobol, você joga fora 
780 calorias!

16. Evite banhos muito demorados e prefira os sa-
bonetes com glicerina, que não ressecam a pele.

17. Fique de olho na validade do filtro solar. Depois 
de vencidos esses produtos não garantem a proteção 
prometida.

18. Faça o pé no mínimo três dias antes de ir pra 
praia. Unhas sem cutícula e pés lixados são a festa 
para fungos, vírus e bactérias.

19. Caso esteja fazendo tratamento para acne com 
ácidos, suspenda o uso durante a temporada de praia 
e piscina. Eles deixam a pele mais sensível e ex-
posta a queimaduras.

20. Não se esqueça dos óculos escuros com proteção 
ultravioleta. Além de deixarem você gata, protegem 
os olhos e as pálpebras.

Fonte: http://atrevida.uol.com.br/beleza/meu-corpo/20-dicas-de-verao- 
-deixar-seu-corpo-em-cima/181
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prefira os tons beges ou base em 
vez dos branquinhos.

15. Aproveite o clima e o sol pra 
mexer o corpo! Divirta-se e, de 
quebra, perca algumas calorias. 
Uma hora de bicicleta significa 
menos 530 calorias; uma hora de 
caminhada rápida elimina 300 calo-
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Por Douglas Philips de Freitas
 Advogado / Prof.de Direito / Presidente do IBDFAM/SC
 douglas@douglasfreitas.com.br
 www.douglasfreitas.adv.br

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

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

Confira as 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

.... No mínimo é enfática esta 
afirmação. Mas infelizmente 
e uma verdade. Todos iremos 
morrer. Ninguém esta pre-
parado e, mesmo aqueles com 
doenças terminais não deixam 
de lutar e sentem-se despre-
parados para este triste evento 
da natureza humana. 
Há quem diga que os heróis 
são construídos parte pelo que 
viveram, pelo como e pelo que 
morreram. 
Juridicamente falando, fazen-
do uma analogia, somos dife-
renciados por como nos pre-
paramos para tal situação que 
poderá ocorrer daqui ha muitas 
décadas ou na próxima esquina. 
Seguros e previdências pública 
e privadas são formas muito in-
teligente de auxiliar nossos ente 
queridos a terem um “fôlego” 
naquele momento trágico. Se-
guros com valores de nossas 
dividas vincendas são opções 

bastante viáveis para que ao 
falecer não se deixe divida aos 
herdeiros, quitando assim os 
bens - geralmente financiados - 
que serão transmitidos. 
A previdência pública e privada 
permitirá um rendimento de 
mantença de nossos dependen-
tes, por isto, programe um val-
or que eles possam administrar 
suas vidas sem que tenham que 
“torrar” o patrimônio deixado 
na herança. 
Forma de programar participa-
ção majoritária ou mesmo or-
ganizar o futuro inventario é o 
testamento. 
Dentro da temática HERAN-
ÇA, que não precisa ser feita 
por inventario, tão custoso ha 
outras opções. Afinal, tudo 
pode ser organizado em vida, 
via, por exemplo, a constitu-
ição de uma HOLDING, em-
presa administradora de bens 
com uma série de isenções que 

permitirá que em vida possam 
os herdeiros integrarem e par-
ticiparem do patrimônio, sem 
gerir o mesmo, mas evitando 
sua dilapidação e até comu-
nicação em face de terceiros, 
como cônjuges e companheiros 
de seus filhos. 
Este PLANEJAMEN-
TO SUCESSÓRIO 
E DE BLINDA- 
GEM PATRIMONIAL é uma 
solução perfeita até para quem 
não tem muito patrimônio mas 
quer evitar que 10% a 20% dele 
se perda em impostos e outras 
taxas e custos. 
Este trabalho de parceria entre 
ADVOGADO DE FAMÍLIA 
e um contado especializado 
tem sido a solução optada por 
muitos que desejam organizar 
sua vida patrimonial e proteger 
seus bens. 
Quando sou procurado para tais 
serviços, a analise da estrutura 
familiar, os interesses de trans-
missão de patrimônio (forma e 
a quais pessoas) sao determi-
nantes para confecção e orga-
nização de tais serviços. 
ORGANIZE-se, PROTEJA 
seus bens e os seus entes queri-
dos... Pois uma certeza também 
há... TEMOS MUITO PELO 
QUE VIVER!!

Você vai morrer!

Olá meu caro empresário, neste 
pequeno espaço vamos conver-
sar sobre o subsistema que con-
sidero o mais importante para 
sua empresa: a área de Recru-
tamento e seleção.
Este é sem dúvida seu maior 
desafio, em primeiro, se pen-
sar em demitir, aumentar seu 
quadro ou injetar um sangue 
novo a sua equipe, tenha tempo 
hábil para o processo de recru-
tamento, quanto mais candida-
tos forem o perfil melhor é a 
sua escolha ou seleção.
Em segundo ter a clareza e de 
preferência por escrito, quais 
são as competências técnicas  e
 o que você, meu amigo em-
presário, espera do comporta-
mento deste(a) profissional.
Chamamos esta etapa de des-
critivo de cargos, que é mapa 
do tesouro, ou seja, se você não 
encontrar nas pessoas que estão 
participando do seu processo 
de seleção, o necessário para 
execução de todas as tarefas e 
todo o conhecimento e habi-
lidades que a sua empresa ne-
cessita, com certeza você terá 
problemas. Estes profissionais 
não irão suprir a sua vaga, isto 
gera retrabalho e custos com 
rescisões.

Por ultimo, para finalizar existe 
a avaliação psicológica, que 
é um complemento realizado 
por um profissional qualificado 
em comportamento humano e 
avaliações psicométricas, ou 
seja, por um teste o Psicólogo 
consegue avaliar aspectos da 
personalidade, tendências de 
comportamento, tipos de in-
teligência, capacidade de con-
centração no trabalho e outras 
informações que só compete a 
este profissional pelo conselho 
regional de psicologia exercer 
por meio de instrumentos psi-
cológicos a orientá-lo na me-
lhor escolha.
O restante vamos falar na próxi-
ma coluna, pois afinal desejo o 
sucesso de sua empresa e este 
vem com a boa escolha de seus 
talentos.

Como recrutar 
profissionais para sua 

empresa?
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                    dicadapersonal@gmail.com

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

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

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

Agora com Salão de 
Beleza e Manicure!

Temos Tratamentos 
estéticos corporais e faciais 
com e sem equipamentos 

3025-3060
9154-5946

48

Av.Pref.Osmar Cunha, 251 - Sl.301
Ed. Pérola Negra - Centro - Fpólis

 Acunputura
 Banho de Lua
 Depilação
 Drenagem Linfática
 Limpeza de Pele

 Maquiagem Definitiva
 Massagem Relaxante
 Massagem Terapêutica
 Nutricionista
 Terapia das Pedras 

/ciadosuplementosc

R. Ver. Arthur M. Mariano, 825
Forquilhinhas - SJ - CEP. 88106-5003257-2434(48)

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

Prezados Leitores,

Nesta edição quero compartilhar um artigo do Palestrante André Ortiz, considerado um 
dos melhores palestrantes de vendas e motivação do Brasil, que recentemente esteve min-
istrando palestra para os vendedores das lojas do Shopping Itaguaçu em São José (Suces-
so Absoluto). Como ele sempre comenta em suas palestras “ O maior desafio da vida não 

é aceitar novas ideias constantemente, e sim, esquecer as velhas !”
Desejo a todos uma boa leitura deste texto inovador........

  Quais as novas tendências 
nacionais? Como destacar o 
meu negócio no mercado? 
Como administrar a minha 
empresa aliando a prática e a 
teoria? Essas perguntas tem 

feito parte do seu dia a dia? 
Se sim, saiba que as novas 
tendências do mercado na-
cional refletem o que move 
o novo consumidor, e nós, 
precisamos estar preparados 
para atender essa demanda.
O foco do relacionamento 
mudou, já que na década de 
1900, o tripé era: Dirigentes, 
linha de comando e colabora-
dores. Nos anos 80: Colab-
oradores, linha de comando e 
dirigentes. Hoje, veja a dife-
rença: Clientes, colaborado-
res, linhas de comando, tec-
nologia, publicidade, preço e 
dirigentes. O cliente está em 
primeiro lugar, pois estamos 
vivendo a era do relaciona-
mento, ou seja, não importa 

quem você conhece, mas 
sim, quem conhece você.
Diante dessas tendências, o 
Brasil começa a trazer para 
o seu mercado, as tendências 
americanas, mas é impor-
tante ressaltar que, devemos 
filtrar as informações de 
acordo com a nossa cultura 
e comportamento. E essas 
tendências apontam, cada 
vez mais, para um consumi-
dor exigente com os diferen-
ciais de mercado e, principal-
mente, independente.
Por meio de diversos canais 
que as novas tecnologias 
proporcionam, o consumidor 
pode fazer pesquisas deta-
lhadas antes de realizar uma 
compra ou adquirir um ser-

viço.
O mercado já conta com os 
canais híbridos chamados 
Omni-Channel que, focado 
na experiência do consumi-
dor, faz uma integração en-
tre todos os canais de venda, 
ou seja, passa a existir um 
cadastro único, que permite 
entender melhor o que os 
consumidores buscam e que-
rem, além de alinhar preços e 
promoções.
Outra tendência importante é 
a Landing Page, que integra 
as informações das redes so-
ciais com o CRM (Customer 
Relationship Management), 
o que possibilita ao em-
presário ter dados considera-
dos mais pessoais sobre o cli-
ente para poder lhe oferecer 
sempre o melhor produto ou 
serviço.
Showroomer: Este é o cli-
ente que usa a sua experiên-
cia em pesquisa de mercado 
para realizar a sua escolha. 
Um exemplo é o consumi-
dor que entra em uma loja e, 
com o seu smartphone, pes-
quisa o mesmo produto no 

e-co-mmerce do concorrente. 
Caso encontre um valor mais 
acessível, sem sombra de 
dúvida, ele comprará do con-
corrente dentro da sua loja.
Seja bem-vindo a era do mar-
keting de experiência. De 
acordo com o Instituto de 
Pesquisa Norte Americano 
The Retail Group, 70% dos 
consumidores que tiveram 
uma experiência de entreteni- 
mento no varejo, retornam 
à loja em outras ocasiões, o 
que representa o triplo ou o 
quádruplo do índice normal 
do retorno de novos clientes 
no varejo.
Portanto, o diferencial de 
mercado está concentrado 
cada dia mais na prestação 
de serviço. Temos que ter a 
diferença que aumente o va-
lor sentido pelo consumidor. 
Escute-o e mostre que você 
pode ajuda-lo, pois cada um 
tem a sua necessidade, sen-
do assim, o relacionamento 
deve ser pensado de forma 
especial para cada cliente.
 

André Ortiz

Tendências de vendas que 
movem o novo consumidor

André Ortiz - autor do livro Sucesso em 
Vendas com Motivação

André Ortiz e o Colunista David Fadel
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TOP FIVE MUSIC

1.Work Bitch – Britney Spears
2.Ghetto Fusion  -  Beatamines & David Jach
3.Let me  go - Avril Lavigne ft. Chad Kroeger
4.23 – Mike WiLL Made-It ft. Miley Cyrus, Wiz 
Khalifa, Juicy J.
5.Aura – Lady Gaga

LIVROS INDICADOS

FPercy Jackson – O Ladrão de Raios (Rick 
Riordan) - Os deuses do Olimpo continuam 
vivos, em pleno século XXI! Eles ainda se 
apaixonam por mortais e têm filhos que podem 
se tornar grandes heróis, mas que acabam, na 
maioria das vezes, encontrando destinos 
terríveis nas garras de monstros sem coração.
Com a ajuda do sátiro Grover e de Annabeth, 
uma filha de Atena, Percy é encarregado de 
cruzar os Estados Unidos para capturar o ladrão 
que roubou a mais poderosa arma de destruição 
já concebida: o raio mestre de Zeus.

Veneno (Sarah Pinborough) - Você já pensou 
que uma rainha má tem seus motivos para agir 
como tal? E que princesas podem ser extrema-
mente mimadas? E que príncipes não são encan-
tados e reinos distantes também têm problemas 
reais? Então este livro é para você! Em Veneno, 
a autora Sarah Pinborough reconta a história de 
Branca de Neve de maneira sarcástica, madura e 
sem rodeios. Todos os personagens que nos 
cativaram por anos estão lá, mas seriam eles tão 
tolos quanto aparentam? 
Você vai entender por que nem todos são só bons 
ou maus e que talvez o que seria “um final feliz” 
pode se tornar o pior dos pesadelos!  Veneno é o 
primeiro livro da trilogia Encantadas, e já é um 
best-seller inglês. Sarah Pinborough coloca os 
contos de fadas de ponta-cabeça e narra histórias 
surpreendentes que a Disney jamais ousaria 
contar...!!!

Demi Lovato lançará um livro contando sua 
história, o livro se chamará Staying Strong (no 
Brasil 365 dias do ano) chegará às livrarias 
25/11
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FPercy Jackson – O Ladrão de Raios (Rick 
Riordan) - 
vivos, em pleno século XXI! Eles ainda se 
apaixonam por mortais e têm filhos que podem 
se tornar grandes heróis, mas que acabam, na 
maioria das vezes, encontrando destinos 
terríveis nas garras de monstros sem coração.
Com a ajuda do sátiro Grover e de Annabeth, 
uma filha de Atena, Percy é encarregado de 
cruzar os Estados Unidos para capturar o ladrão 
que roubou a mais poderosa arma de destruição 
já concebida: o raio mestre de Zeus.

Veneno (Sarah Pinborough)
que uma rainha má tem seus motivos para agir 
como tal? E que princesas podem ser extrema
mente mimadas? E que príncipes não são encan
tados e reinos distantes também têm problemas 
reais? Então este livro é para você! Em Veneno, 
a autora Sarah Pinborough reconta a história de 
Branca de Neve de maneira sarcástica, madura e 
sem rodeios. Todos os personagens que nos 
cativaram por anos estão lá, mas seriam eles tão 
tolos quanto aparentam? 
Você vai entender por que nem todos são só bons 
ou maus e que talvez o que seria “um final feliz” 
pode se tornar o pior dos pesadelos!  Veneno é o 
primeiro livro da trilogia Encantadas, e já é um 
best-seller inglês. Sarah Pinborough coloca os 
contos de fadas de ponta-cabeça e narra histórias 

Estréia de Séries

The Blacklist - A série fala sobre o criminoso 
mais procurado do mundo, de repente, se entre-
ga e se oferece para delatar aqueles com quem já 
trabalhou inclusive um terrorista que todos 
achavam estar morto. Mas tem um pequeno 
detalhe: ele só fará isso, se trabalhar com uma 
agente novata do FBI, alguém com quem 
aparentemente ele não tem nenhuma ligação.

Mom - A série conta a história de uma 
recém-sóbria e mãe solteira Christy que luta 
para criar dois filhos em um mundo cheio de 
tentações e armadilhas. Quem testa sua sobrie-
dade é sua mãe Bonnie , anteriormente distante 
que está de volta à vida de Christy e está ansiosa 
de compartilhar suas ideias passivas-agressivas 
sobre os inúmeros erros de sua filha.

Hostages - Hostages conta a história de uma 
competente cirurgiã Dra. Eileen Sanders, que 
tem a missão de operar o presidente dos Estados 
Unidos. Mas um dia antes da cirurgia ocorrer, 
ela e sua família são feitas de refém por um 
bando liderado pelo ex-agente do FBI, Duncan 
Carlisle. Para que eles saiam vivos dessa, ela só 
precisa fazer uma coisa: Matar o homem mais 
poderoso do mundo na mesa de cirurgia.

APP’S SMARTPHONE

1.Hunner z – Jogo
2.Repix – Edição de fotos
3.Gunner – Jogo
4.Waze  - GPS
5.Deezer – Musica

The Neon Lights Tour 
Aí galera que gosta da Demi, 
já comece a guardar dinheiro, 
pois a cantora fará turnê ( The 
Neon Lights Tour ) aqui no 
Brasil em 2014!! Os ingressos 
já começam a ser vendidos 20 
de novembro.
25 – Abril – São Paulo (Credicard Hall)
27 – Abril – Rio  (Citibank Hall)
30 – Abril – Brasília (Espaço Brasília) 
01 – Maio – Belo Horizonte (Chevrolet Hall)
03 – Maio – Porto Alegre (Pepsi on stage)

VARIEDADES

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

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

Falo hoje emocionado, com 
Mario César Chaves o popu-
lar Marinho, nasceu em 
04/10/1952 foi um dos maiores 
jogadores da história do Améri-
ca de Barreiros, conhecido pe-
los torcedores como Deus da 
raça vermelha. Com apenas  15 
anos foi lançado pelo cola no 
primeiro time e a partir daí foi 
titular em
todas as grandes equipes forma-
das pelo América. Emprestado 
para o Saldanha da Gama foi 
titular absoluto, sagrando-se 
campeão amador da grande 
Florianópolis, e pelo mesmo 
Saldanha sendo vice campeão 
da Copa Arizona,  envergou 
com muita garra a camisa do 
infantil e juvenil do Figuei-
rense.
Jogou pelo time de futebol de 
salão do Terceiro Ato, onde foi 
campeão Citadino de São José, 
jogou pelo Balneário Esporte 
Clube onde foi campeão de 
futebol de areia, disputado em 
Florianópolis no aterro da baia 
sul. Jogou várias partidas pelo 
time do Estrela onde seu tio 

Helinho (falecido) era  técnico, 
onde jogavam vários Cracks 
do futebol como: Ari Prudente,  
Adaírton, Britinho, Orivaldo, 
Veneza e de seu grande amigo 
Antonio Carlos ( Bico Fino) 
que jogou no Internacional De 
Lages e Marcilio Dias logo 
após foi jogar no América de 
Barreiros, Convidado pelo 
Cola e Tio Beto.
Apesar da idade e das contusões 
continua a mostrar nos grama-
dos a mesma raça dos tempos 
áureos da sua carreira. Por tudo 
isso sentimos muito orgulho 
em compartilhar da sua pre-
sença dentro e fora de campo 
Marinho Foi um dos melhores 
volantes da várzea, camisa 5, 
marcador feroz Marcação.
É sua principal virtude, teve 
grande ascendência entre os 
seus companheiros. Apresenta-
va futebol simples, sem firulas, 
mas extremamente eficiente, 
uma pessoa carismática, amiga, 
sincera, humilde desejamos de 
coração que continue jogando 
por muito anos.

Leão Marinho
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15PRIMEIRA OPÇÃO

Até 72 meses para pagar!

Transforme o Volkswagen dos seus sonhos em realidade
com o Consórcio Nacional Volkswagen.

Rua Dinarte Domingos, 28 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337

A 1ª Opção Investimentos, é uma empresa ainda bem 
jovem que começou seus primeiros passos no iní-
cio de 2013, mas que já apresenta postura e visão de 
“gente grande”, no mundo dos negócios voltados ao 
ramo de consórcio de veículos. É uma empresa repre-
sentante autorizada do Consórcio Nacional Volkswa-
gen que apresenta resultados que a colocam como 
uma das maiores produtoras de cotas de consórcios de 
veículos do Sul do País. 
O nome 1ª Opção, de acordo com Luciano Presa 
Madruga, diretor da empresa, surgiu do encontro de 
ideias dos parceiros iniciais, identificados com um 
negócio que oferece acesso facilitado aos diferentes 
perfis econômicos   de clientes, ou seja, ao sonho de 
um veículo novo Volkswagen, algo como uma ex-
celente escolha, na aquisição de forma programada 
do carro zero. 
A empresa e a equipe de trabalho que a compõe re-
flete o espírito empreendedor, destemido e agregador 
de um homem que acredita na força do trabalho cor-
reto e transparente como fator determinante para a re-

alização de qualquer pessoa, no contexto profissional, 
financeiro e social.  
Instalada próximo à Av. Presidente Kennedy, no bair-
ro Campinas, em São José, trabalha em estreita parce-
ria com a concessionária VOX - Volkswagen - Grupo 
Barigui. No showroom da VOX, o cliente pode visu-
alizar o veículo que melhor se adequa às suas neces-
sidades e adquiri-lo da forma facilitada e programada 
em qualquer um dos pontos de venda da 1ª Opção In-
vestimentos. 
No que se refere ao atendimento aos clientes, este é 
realizado por profissionais qualificados e compro-
metidos com os objetivos de crescimento da empresa 
e na transparência nas diversas etapas do processo 
de vendas de consórcio da empresa. Para que isto 
ocorra, esta investe na qualificação de seus colabora-
dores, oferecendo o suporte necessário nos materiais 
de que estes necessitam para o desempenho de suas 
atividades e o alcance dos seus objetivos de realização 
profissional e financeira.
Tendo como missão a excelência no atendimento aos 
seus clientes, excelência no relacionamento com seus 

parceiros e investidores, a visão da empresa é tornar-
se referência no ramo de cotas de consórcios da con-
solidada e respeitada marca Volkswagen em todo o 
Território Nacional.    

Atendimento:
Loja matriz: Rua Dinarte Domingos, nº 543 – Sala 
5 – Comercial Center Jardim Continente – Campinas 
–  São José;

Ponto de vendas:
Posto Avenida Central – Av. Lédio João Martins – Ko-
brasol- São José;
Posto Nossa Senhora Aparecida (Ipiranga) - Av. Pre-
feito Nelson Martins – Palhoça;
Posto Gaivota - Rua Prof. Egídio Ferreira – Monte 
Cristo;
Lojas M M  Mercado de Móveis – Ria Tuioti, 2153 – 
Bairro Aventureiro – Joinville;
Lojas  MM Mercado de Móveis – Rua Otto Pfutzen-
reuiter, 427 – Bairro Costa e Silva – Joinville.

CONHEÇA A PRIMEIRA OPÇÃO INVESTIMENTOS
O LUGAR CERTO PARA CONQUISTAR O SONHO DO SEU VOLKSWAGEN

Equipe Primeira Opção

Luciano Presa madruga, diretor da empresaMatriz Primeira Opção
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3259.9301/3258.6306
8451.7288/9937.4590(48)

Ana Paula e Sirlanderson....equi-
pe do Stúdio Dom Cajon

Nao posso deixar de enaltecer esse 
grande artista PLASTICO, Augustin De 
Lassus....grande talento que tive a 
oportunidade de conhecer no evento 
Outubro rosa...Vidal fashion Day...

50 crianças do CEI Apam, em sao jose 
foram bene�ciadas com o projeto de 
Marcus de Lorenzi Concelier da 
Cruz...Um Desenho, um livro e um 

sorriso, parabéns pela iniciativa....

Raquel Cordiolli Mussato...sau-
dades....Grande Funcionaria da 

Fundacao de cultura de Sao 
José...parabéns pelo brilhante 

trabalho...

O elegante Adir Shutz, esposo 
da nossa querida e eterna 

Celinha... O close da coluna vai 
pra vc!

JEFF MACHADO arrasou na 
produção do Fashion Day - 

Campanha Fashionistas.

Fotos:Summer FloripaFotos:Summer Floripa

CAMINHADA ROSA em apoio ao 
Outubro  Rosa de Florianópolis. Foram 
momentos especiais dessa tarde linda, 
com a Avenida Beira Mar colorida de 
rosa, pela causa da Prevenção e do 
diagnóstico precoce do Câncer de 
Mama! Fotos de Cleir Machado 

Outubro Rosa. Apoie Você também!Outubro Rosa. Apoie Você também!Outubro Rosa. Apoie Você também!
Charles Colzani

Este colunista e 
Luiza Gutierrez na 
caminhada rosa.


