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LANCHES TRADICIONAIS
LANCHES GOURMET

SIGA CORRETAMENTE O PROCEDIMENTO
BAIXE JÁ NOSSO APLICATIVO

Vereadores pedem reabertura do IGP em 
São José, além de melhorias na educação e  

investimentos do município 
Educação, finanças e segu-
rança pública foram temas 
abordados pelos parlamen-
tares durante a Sessão Or-
dinária de quarta-feira, 6, 
na Câmara Municipal de 
São José. As manifesta-
ções na Tribuna no horário 
do Expediente começaram 
pela vereadora Cristina de 
Sousa (PRB) ao mencionar 
a importância da inclusão 
dos deficientes.
“Nós somos legisladores e 
criamos leis. Conhecendo 
um pouco mais sobre eles, 
podemos ajudar muito. Não 
acredito num preconceito 
de verdade, vejo falta de 
conhecimento das pessoas, 
pois eu também não os 
conhecia e a partir do mo-
mento em que os conheci, 
comecei a ter um olhar de 
dentro pra fora”, disse a 
parlamentar ao citar a par-
ticipação de um menino 
com síndrome de down 
ao lado de bandas de rock 
em evento promovido pelo 
Moto Clube de São José no 
dia 10, no Roçado.

Em seguida, o vereador 
Alexandre Rosa (DEM) 
relatou visita à Secretaria 
de Estado de Educação, 
quando apresentou à Se-
cretária Simone Schramm a 
reivindicação de um EJA na 
Escola Américo Vespucio 
Prates, em Barreiros. “Ela 
viu que há demanda e a 

possibilitar incremento na 
arrecadação e aumento nos 
valores investidos, hoje 
cerca de 4%.

Evento do moto clube de São José, dia 10 de 
junho, na subestação da Celesc, Roçado.
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gente precisa, pois o estudo 
é fundamental na vida das 
pessoas”, frisou.
Ainda durante o Expedi-
ente, o vereador André 
Guesser (PDT) trouxe à 
Tribuna o orçamento mu-
nicipal, fruto de Audiência 
Pública realizada na Câma-
ra na semana passada com 
a presença do Secretário 
de Finanças, Antônio Car-
los Vieira. “Às vezes esse 

nicípio e estado, mas o esta-
do joga a responsabilidade 
para o município. Temos 
que cobrar do município 

porque o estado diz que se 
houver o espaço adequado, 
traz o serviço”, destacou.
Por conta de um local ina-
propriado para atender o 
cidadão, o atendimento do 
médico legista para exames 
de corpo de delito no IGP 
foi fechado em Campinas. 
Dessa forma, quem precisar 
fazer o procedimento preci-
sa se deslocar a Florianópo-
lis ou Palhoça. O assunto 
foi debatido na Comissão 
Especial de Segurança da 
Câmara ao longo de 2017, 
mas até o momento segue o 
impasse.
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Vereadora Alini

Por fim, a vereadora Alini 
Castro (PMDB) voltou a 
lamentar o fechamento do 
IGP em São José. A dis-
cussão iniciada no ano pas-
sado seguiu, pois a cidade 
segue sem o serviço. “Nós 
temos uma população de 
240 mil habitantes e não 
podemos permitir que não 
tenhamos o IGP na nossa 
cidade”, criticou.
A fala da parlamentar foi 
acompanhada por diversos 
vereadores, como a vice-
presidente da Câmara, San-
dra Martins (PSDB). “Há 
convênio firmado entre mu-

Vereador Alexandre Rosa

PALCO DO TEMPO... 

Ricardo Oliveira
oliveirapoeta.oliveira@gmail.com

E...
Palco das horas...
esse é o palco do tempo...
Onde as revelações são mistérios 
e os mistérios... 
Palco da história... 
Nesse palco onde todos são atores!
Em meio às flores 
e atuamos em cima das dores.
Meio que não sabemos o que esperamos! 
Neste palco de enganos... 
A vida é secular. 
Ah! Teatro que superamos! 
Limitações encantos. 
De um obstáculo que não gostamos! 
Torna – se o palco da morte do corpóreo insano.
Tudo passa... 
Tudo passará... 
Nada é igual... 
Igual não há... 
Ganhos e perdas. 
Versos em retalhos.
Mar que um dia congela e, 
A alma é som onde queremos libertar. 
Qual é o seu palco?
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orçamento é divulgado na 
imprensa e o que vem para 
nós é que a prefeitura tem 
uma receita de R$ 913 mi-
lhões, mas não é realidade. 
A realidade é aquilo que 
ela arrecada com recur-
sos próprios”, explicou, 
pedindo também mudanças 
na política econômica para 
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

UNIDADE KOBRASOL
A inovação do método Kumon está 
no fato de não se ensinar ao aluno 
como resolver o material proposto. 
Ele é estruturado de forma a fazer 
com que o aluno chegue à solução 
dos exercícios sozinho, desenvolven-
do, assim, sua capacidade de raciocí-
nio

 2341-5676

Prefeita Adeliana Dal Pont  
confere obras em andamento em 

Potecas e Forquilhas

Governador lança campanha  
de incentivo ao consumo de 

produtos catarinenses
A prefeita Adeliana Dal 
Pont aproveitou a manhã de 
quinta-feira (07) para acom-
panhar de perto as obras de 
pavimentação que estão em 
andamento na cidade. En-
tre os locais visitados com 
a equipe técnica que está à 
frente do trabalho de pavi-
mentação e manutenção das 
vias públicas do município, 
Adeliana avaliou a situação 
de algumas ruas de bairros 
como Potecas e Forquilhas.
Na Rua Kiliano Hammes, 
em Potecas, por exemplo, a 
prefeita conferiu a execução 
da obra de drenagem que 
está sendo implementada 
ao longo da via para receber 
na sequência o novo asfalto, 
que permitirá maior confor-
to aos usuários de uma das 
principais ruas da região.
Nos loteamentos Santa Feli-
cidade e Lisboa, em Forqui-
lhas, a prefeita avaliou a 
situação de algumas vias 
que estão no planejamento 
da Secretaria de Infraestru-
tura para receber asfalto em 
breve, como a Rua Edgar 
Dill, no loteamento Los An-
geles, e a Rua São Pedro de 
Alcântara, onde o trabalho 
de asfaltamento já está em 
andamento.
“Os investimentos em in-
fraestrutura são importantes 

porque trazem melhorias 
para a acessibilidade, mo-
bilidade e qualidade de vida 
para nossa comunidade. 
Apesar de todas as dificu-
ldades no orçamento, a 
Administração Municipal 
tem se esforçado para reali-
zar essas obras que devem 
continuar ao longo do ano 
e trazer mais benefícios a 
todas as regiões da cidade”, 
enfatizou a prefeita Adeli-

ana Dal Pont.   
A vistoria técnica contou 
com a participação do se-
cretário de Infraestrutura, 
Milton Bley Junior, e do en-
genheiro da Prefeitura, Nar-
di Arruda, que detalharam à 
prefeita todas as etapas do 
processo de recuperação do 
asfalto na cidade e o plane-
jamento das próximas obras 
a serem executadas.   
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O governador Eduardo 
Pinho Moreira apresentou 
na tarde de sexta-feira, 8, 
o movimento “Compre de 
SC”, campanha para incen-
tivar a população a consum-
ir produtos catarinenses em 
todos os setores da econo-
mia. “Somos um Estado tão 
plural e diversificado, temos 
produtos que agradam a to-
dos os gostos, paladares, 
uma indústria diversificada 
e de qualidade, então por 
que não dar preferência aos 
produtos catarinenses”, ar-
gumentou o governador.
Segundo ele, o consumo es-
timula toda a cadeia produ-

tiva, valoriza os produtores, 
ajuda a indústria a gerar mais 
empregos e acaba retornan-
do à sociedade em serviços 
de melhor qualidade, já que 
priorizando os produtos 
catarinenses, o Estado con-
segue arrecadar mais impos-
tos. “Se o cidadão compra 
uma geladeira fabricada em 
Santa Catarina, o imposto 
que fica para o Estado é de 
R$ 300, se compra o mesmo 
produto de outro estado, fica 
somente R$ 100”, exempli-
ficou Moreira.
O movimento, de acordo 
com o governador, além de 
valorizar e reconhecer o tra-

balho do povo catarinense 
tem o objetivo de ajudar 
a economia se recuperar 
dos prejuízos causados por 
11 dias da paralisação dos 
caminhoneiros. De acordo 
com dados apresentados 
por Eduardo Pinho Moreira, 
em maio a arrecadação do 
Estado ficou cerca de R$ 
120 milhões abaixo do es-
perado. “A campanha é 
para pelo menos minimizar 
os prejuízos causados pela 
greve dos caminhoneiros. 
Ainda vamos levar meses 
para recuperar o que per-
demos”, avaliou o governa-
dor.
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Verdureira e Distribuidora
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Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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A qualidade que vai para sua mesa!

3357-1588
Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC
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O vereador Reinaldo Neck-
el DEM apresentou e apro-
vou em plenário, no ultimo 
mês de maio três requeri-
mentos, que são pedidos 
de informação ao Poder E-
xecutivo. Cada solicitação 
visa dar transparência, bem 
como, fiscalizar a munici-
palidade, prestando con-
tas a população josefense.  
Os requerimentos solici-
tam desde a cedência de 
servidores municipais a 
orgãos na esfera estadual, 
em que o vereador Rei-
naldo pergunta a adminis-
tração quem paga este ser-
vidor, de quem é o ônus, 
o segundo questiona qual 
atitude da administração 
frente a denúncia do Sin-
dicato do Transporte Esco-
lar a respeito de transporte 

clandestino de alunos da 
rede municipal de ensino, 
e em outro requerimento 
questiona a desapropria-
ção de imóvel que possui 
divida de IPTU e que per-
tenceria ao municipio, mas 
que encontra-se em nome 
de ex-proprietário. As in-
formações solicitadas são 
“para esclarecer fatos” diz 
o vereador Reinaldo, em 
cada pedido de informa-
ção aprovado pelos colegas 
vereadores, o objetivo úni-
co que é de colaborar com 
a atual gestão. Não estou 
aqui para atrapalhar, mas 
para exercer minha função 
de vereador e trabalhar pela 
população, somando esfor-
ços para realizar o melhor, 
completa o vereador.

Vereador Reinaldo Neckel 
aprova importantes  

requerimentos na CMSJ
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USJ dá início às aulas do  
Curso de Pós Graduação na 

área de Educação

O Centro Universitário Mu-
nicipal de São José (USJ) 
deu início às aulas do Curso 
de Pós Graduação em Edu-
cação, na terça-feira (06), 
com a disciplina Didática: 
Articulação entre teoria e 
prática docente. A especia-
lização, que é direcionada 
para professores da rede 
municipal de ensino de São 
José e egressos do Curso de 
Pedagogia do USJ, conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
da Fundação Municipal 
Educacional de São José 
(Fundesj). 
O primeiro dia de atividades 
contou com a presença do 
reitor Renato Brittes que 
discursou sobre a oportuni-
dade que o USJ está ofer-

ecendo aos alunos por meio 
da especialização. “O curso 
envolve a teoria e a prática 
pedagógica com o conheci-
mento contemporâneo e, por 
meio disso, vai possibilitar 
um grandioso aprendizado 
aos alunos, que hoje estão 
aqui para dar mais um passo 
à frente em sua carreira ao 
tornarem-se ao fim deste 
processo, especialistas na 
área da educação”, comen-
tou o reitor. O curso que é 
inteiramente gratuito terá 
as aulas quinzenais, sem-
pre que possível, nas terças, 
quartas e quintas-feiras, 
no período noturno, das 
18h30min às 22h, na Casa 
do Educador, localizada na 
Rua Joaquim Vaz, 1312, no 
bairro Praia Comprida.

Câmara Municipal de São José 
aprova projetos em prol dos 

autistas

A luta pela inclusão dos au-
tistas segue firme na Câma-
ra Municipal de São José, 
prova disto é que na Sessão 
Ordinária de segunda-feira, 
4, dois projetos de lei foram 
apreciados e aprovados de 
forma unânime pelos parla-
mentares. 
O primeiro deles, o PL 
042/2018, dos vereadores 
Orvino Coelho de Ávila 
(PSD) e Carlos Eduardo de 
Souza Martins (PSD), que 
institui a carteira de identi-
ficação do autista voltou ao 
Plenário para segunda dis-
cussão, foi novamente refe 
rendado. Da mesma forma, o 
Projeto de Lei n.º 061/2017, 
do vereador Orvino Coelho 
de Ávila, que obriga os es-
tabelecimentos públicos e 
privados a inserir nas placas 
de atendimento prioritário o 
símbolo mundial do autis-
mo, também voltou à tona 

em virtude da apreciação do 
parecer da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.
Representante da Comissão, 
a vereadora Alini Castro 
(PMDB) discorreu na Tri-
buna sobre ambas as maté-
rias, citando a importância 
da identificação e do trata-
mento diferenciado aos 
autistas. “Nós precisamos 
cada vez mais garantir os 
direitos das pessoas com 
deficiência, neste caso dos 
autistas”, destacou a parla-
mentar, citando as leis fede-
rais nº 10.048/2000 - que dá 
prioridade de atendimento 
a pessoas com deficiência 
-, nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência 
- e a lei nº 12.764/2012 - 
institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista.
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São José monta abrigo para  

proteger pessoas em situação  
de rua do frio

A Secretaria de Assistên-
cia Social de São José está 
preparada para atender 
pessoas em situação de 
rua na noite dequinta 
(7). Devido a previsão de 
baixas temperaturas, um 
abrigo emergencial foi 
montado com dormitório 
para acolhimento da po-
pulação em situação de 
rua das 19h de quinta-fei-
ra (7) até às 7h de sexta 
(8). 
A equipe da Assistência 
Social já está de plantão, 
sendo que o abrigo foi 
montado com alimenta-
ção, cobertores, lençóis, 
travesseiros e colchões 
para receber as pessoas 

em situação de vulnerabi-
lidade social durante esta 
madrugada, quando, se-
gundo a previsão, a tem-
peratura pode chegar a 8º.
A secretária de Assistên-
cia Social, Rose Bar-
tucheski, afirma que o 
Município está acompa-
nhando as previsões me-
teorológicas e está pronto 
para atender àqueles que 
necessitam . “A Prefeitura 
de São José receberá pes-
soas que estão alojadas 
em praças e ruas, pre-
venindo problemas que 
podem ocorrer devido 
às baixas temperaturas e 
zelando pela vida dessas 
pessoas”, salienta Rose.
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PROJETO E REALIZAÇÃO

AMPREL

FEIRA DO
LISBOA

 Parque Linear Guilherme Gripp Filho
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BRASIL     BRASIL BRASIL BRASIL

Rua do Iano, 148 - Barreiros - São José - SC - CEP. 88117-850

3346-8807 • 8400-4938

Arlam Pereira Souza
Contador

www.excon.net.br
expressocon@terra.com.br

No sábado (9), o evento 
aconteceu no Parque  
Linear Lisboa, em 
Forquilhas, para levar 
muita diversão gratuita às 
famílias e moradores da 
região com programação 
das 14h às 18h.  
O público presente pode 
curtir brincadeiras di-
versas, gincanas e os 
brinquedos infláveis que 
serão instalados no local. 
Também teve serviço de 
corte de cabelo oferecido 
pelo Instituto Mix, sessão 
de Reiki com o Projeto 
Bem Estar e passeios a 
cavalo com a Cavalaria 
da Polícia Militar de San-
ta Catarina (PMSC). 

Bairro em Movimento no 
Parque Linear Lisboa  

em Forquilhas

O Bairro em Movimento 
no Lisboa ainda con-
tou com a participação e 
apresentação dos projetos 
esportivos comunitários 
mantidos pela FMEL 
Na oportunidade, os atle-
tas presentes realizam 
ações com intuito de di-
vulgar os projetos e vagas 
abertas com ênfase nos 
projetos realizados no 
bairro Forquilhas. 
O Bairro em Movimento 
tem programação gratuita 
e foi planejado pela Pre-
feitura para promover a 
interação da comunidade 
com os espaços públicos 
da cidade. 
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Dr. Carlos Manoel B. Sobrinho
Resp. Técnico -  Oftalmologista - CRM 9462

Dr. CarBel. João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188 - SC
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Lentes de Contato
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Agende sua consulta pelos telefones

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

Implantes • Próteses • Clinica Geral • Aparelhos
Forma de Pagamento facilitada. 

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 
AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

Aluno de São José vai  
representar Santa Catarina  

na Conferência pelo  
Meio Ambiente

Um projeto desenvolvido 
pelo Centro Educacional 
Municipal (CEM) Ceniro 
Martins foi escolhido como 
representante de Santa Ca-
tarina na etapa nacional da 
5ª Conferência Infantoju-
venil pelo Meio Ambiente. 
O aluno Nícolas Henrique 
Manoel foi selecionado 
com a apresentação do pro-
jeto “Bebedouros públicos 
como alternativa para elimi-
nação de garrafas plásti-
cas”. A Conferência será 
realizada em Brasília entre 
os dias 15 e 19 de junho.  
O trabalho de Nícolas Hen-
rique Manoel, do CEM 
Ceniro Martins, foi eleito 
como representante do Mu-
nicípio para a etapa Nacio-
nal. O aluno apresentou 
seu projeto “Bebedouros 

públicos como alternativa 
para eliminação de garrafas 
plásticas” em vídeo e depois 
explicou aos demais delega-
dos as ações do projeto. 
“Seguindo o tema ‘Vamos 
cuidar do Brasil Cuidando 
das Águas’, o projeto desen-
volvido por Nicolas propõe 
a possibilidade de elimi-
narmos as garrafas plásti-
cas que são descartadas 
nas ruas, praias, rios, lagos 
e mares, causando a morte 
dos ecossistemas aquáticos. 
O projeto ainda prevê a im-
plantação de bebedouros em 
ponto de ônibus e praças, 
possibilitando o acesso de 
água potável de qualidade e 
gratuita à população”, afir-
ma a diretora do CEM Ce-
niro Martins, Rejane Cris-
tina de Fragas.
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Semana Mundial do Meio Ambiente

A Escola Municipal do Meio Ambiente de São José, 
localizada em Forquilhas, preparou uma programação 
especial para celebrar a Semana do Meio Ambiente. 
As atividades iniciaram na segunda-feira (4) com a 
participação do projeto Hora do Conto Itinerante, da 
Secretaria Municipal de Educação, e seguiram até 
sexta-feira (8), com o objetivo de conscientizar as cri-
anças e adolescentes sobre a preservação da natureza.

Celebrado anualmente no 
dia 05 de junho, o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente foi 
Instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, 
realizada em Estocolmo no 
ano de 1972. A data lembra 
a importância de desen-
volver ações de preservação 
ambiental e proteção dos re-
cursos naturais. No âmbito 
empresarial, um dos proces-
sos cruciais para a estrutu-
ração de uma sociedade sus-
tentável é a logística reversa. 
O conceito, que consiste 
em promover a redução, 
reutilização, reciclagem 
ou descarte adequado na 
geração de resíduos, por 
parte dos fabricantes, im-
portadores, distribuidores 
e comerciantes, já é obri-
gatório em vários países e 
têm se difundido gradati-
vamente entre as grandes 

MEIO AMBIENTE

indústrias dos mais diver-
sos segmentos no mundo 
todo, motivando a criação 
de novas leis que tornam 
empresas dos mais variados 
segmentos legalmente re-
sponsáveis por todo o ciclo 
de vida útil de um produto, 
promovendo a reutilização 
ou o descarte correto dos 
bens de consumo. Além de 
representar um processo vi-
tal para o desenvolvimento 
sustentável do planeta, a 
logística reversa também é 
muito vantajosa do ponto 
de vista econômico tanto 
para empresas quanto para 
os consumidores. Retirar os 
resíduos do meio ambiente e 
reintegrá-los ao ciclo produ-
tivo garante uma redução 
significativa na exploração 
de recursos naturais, diminu 
indo o impacto ambiental e 
os custos das indústrias com 
matéria-prima, o que torna a 
produção mais barata e pode 
refletir diretamente no preço 

do produto final.  Além de 
gerar empregos formais 
para a população por meio 
da coleta de material reci-
clável. “A construção de 
uma sociedade consciente 
da sua responsabilidade 

com a natureza depende 
muito da postura e iniciati-
vas da indústria, e a logísti-
ca reversa é o primeiro 
passo para isso”,compelta: 
Nilo Cini Junior.
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Rua Coronel Eleseu Guilherme Edifício Le Grand Zilli

Em breve estaremos em novo endereço.
Para oferecer ainda  mais conforto a você cliente amigo

Já estamos de casa NOVA! 
Venha conhecer...

Gelson Merisio levou mais de 10 mil  
pessoas no lançamento da sua pré-candidatura  

ao Governo do Estado em Chapecó - SC
Mais de 10 mil pessoas, 
21 deputados estaduais, 
108 prefeitos, 100 vice-
prefeitos e centenas de 
vereadores no Parque 
Efapi demonstraram a ca-
pacidade de mobilização 
dos 11 partidos já alia-
dos - PSD, PP, PSB, PDT, 
Podemos, Solidariedade, 
PROS, PSC, PRB, PRP e 
PHS. 
“Política, com P maiús-
culo, não é para os que se 
acomodam. É para aqueles 
que não se conformam.
Quem me conhece sabe que 
não tenho duas palavras e 
não sou homem de meias 
verdades.” disparou Meri-
sio logo no início de sua 
fala. Aplaudido, comple-
tou: “defendo as minhas 
ideias com unhas e dentes. 
Mas tenho a consciência 
que cada um de nós é dife-
rente do outro por alguma 
razão. E é da soma de nos-
sas diferenças que nasce 
a luz das novas ideias”.  
O pré-candidato rece-
beu apoio da prefeita de 
São José, Adeliana Dal 

Pont, que enfatizou em 
seu discurso: Vamos ar-
regaçar as mangas e tra-
balhar por este projeto, 
que representa cresci-
mento e mais qualidade 
de vida no nosso estado. 
Também esteve presente, 
o ex-governador Rai-
mundo Colombo, que fez 
uma mensagem de apoio 
à candidatura de Merisio. 
“Você é nosso coorde-
nador, nosso líder para 
essa caminhada, Merisio. 
Agora é arregaçarmos as 
mangas e trabalhar, tra-

balhar e trabalhar cada 
dia mais, rumo à vitória!” 
Gelson Merisio foi o pri-
meiro nome a ser lan-
çado no cenário político 
estadual e o mais jovem 
entre os pré-candidatos a 
governador. Sua principal 
bandeira é a segurança 
pública e o uso da tecnolo-
gia para enxugar os gastos 
da máquina pública e mo 
dernizar o Governo. 
É o autor da PEC da Saúde, 
que aumentou de 12% para 
15% o investimento o o 
brigatório em saúde públi-

ca. E também foi autor da 
lei que obriga mais eficiên-
cia por parte do Detran-
SC, exigindo que suspenda 
as CNHs no mesmo ano 
em que o motorista acu-
mula 20 pontos, evitando 
cobranças com até cinco 
anos de atraso.
Merisio é natural de Xa-
xim, na região Oeste, foi 
presidente da Assembleia 
Legislativa e é atualmente 
deputado estadual, além de 
presidente do PSD-SC. É a 
primeira vez que concorre 
ao cargo de governador.

SANTA CATARINA
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Kobrasol

frutas, verduras, 
pães, carnes

e um atendimento diferenciado
 e de qualidade!

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

3357-1904(48)

Unidade Kobrasol
Educação Infantil

R. Antônio Scherer, 453
Kobrasol - S. José - SC

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.

Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC

(48) 3241-9999

     

SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

Rua Delamar José da Silva, 363 – Kobrasol – São José - SC
contato@mercadodooleo.com.br

SUPER TROCA DE ÓLEO

Oito pré-candidatos à Presidência 
da República confirmados para o  

Congresso de Prefeitos
Na quarta-feira, 13/6, oito pré-candidatos à Presidên-
cia da República estarão no Congresso de Prefeitos 
da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), 
no CentroSul, em Florianópolis. Aldo Rebelo (Soli-
dariedade), Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes 
(PDT), Flavio Rocha (PRB), Geraldo Alckmin 
(PSDB), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo 
(Novo) e João Goulart Filho (PPL) vão expor suas 
ideias de desenvolvimento para o país, com início 
às 8h30.
Na plateia, prefeitos e suas equipes de gestores de 
todas as regiões de Santa Catarina anseiam em ouvir 
as teses e as propostas estruturantes dos pré-candi-
datos. O painel integra a programação do Congresso 
de Prefeitos com o tema “Cidades para pessoas e 
soluções para os municípios”.
Os painelistas convidados são os nomes cotados 
à disputa eleitoral com base em apontamento do 
IBOPE.  Cada um terá 30 minutos para explanação, 
em horários sequenciais, das 8h30 às 12h30. Segun-
do o presidente da Fecam, prefeito de Itajaí Volnei 
Morastoni, uma carta de compromisso com o Estado 
de SC será entregue aos postulantes. No documento 
constará os maiores desafios enfrentados pelos ges-
tores municipais incluindo os reflexos da greve dos 
caminhoneiros.
Além da abordagem frente as paralisações, os pré-
candidatos terão em pauta o Pacto Federativo e as 
reformas tributárias; investimentos em infraestrutu-
ra, tecnologia e inovação; ampliação e manutenção 
dos serviços nas áreas de saúde e educação. 
CONGRESSO
O Congresso de Prefeitos será realizado no período 

de 11 a 14 de junho, no Centrosul, em Florianópolis. 
É o maior encontro de gestores públicos de Santa 
Catarina e deve reunir mais de 1.500 lideranças. Em 
atividade estarão prefeitos, vice-prefeitos, secre-
tários e gerentes municipais, autoridades federais e 
estaduais, além de servidores públicos de diversas 
áreas estratégicas, participando de debates e co-
nhecendo produtos, serviços e ações que fazem a 
diferença nas administrações públicas municipais.

3246-2960

Há 30 anos

com você!

GERAL
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Atleta josefense é Bicampeão  
Sul-Americano de Kung Fu

O atleta josefense Rama-
dam Perreira Espíndola con-
quistou duas importantes 
meda-lhas no Campeonato 
SUL-AMERICANO DE 
KUNG FU, que aconteceu 
entre 25 e 27 de maio na 
cidade de Montividéo, capi-
tal do Uruguai. O competi-
dor trouxe em sua bagagem 
bons resultados, se sagrando 
Bi-campeão sulamericano 
(2016, e agora 2018) na 
categoria mãos livres apre-
sentando pela primeira vez 
em uma competição o sexto 
shaolin, ‘BabuQuan’. Na 
categoria armas médias não 
foi diferente e conquistou o 
Bi-campeonato ao executar 
novamente o Piguadao, 
Facão chinês. 

A atleta Jessica Aparecida 
Iendras, também foi destaque,  
pela primeira vez subiu no 
mais alto degrau do pódio de 
uma competição internacional, 
sagrou-se campeã sul-ameri-
cana, na armas médias e tam-
bém conquistou uma prata nos 
mãos livres. No início do ano, 

Jessica já tinha vencido em três 
modalidades o Campeonato 
catarinense, que foi realizado 
pela primeira vez na cidade de 
Imbituba. Ambos integram a 
Seleção Brasileira desde 2016, 
e já estão visando o Campeona-
to Brasileiro, que será realizado 
em Londrina, no Paraná. 

SUPERMERCADO COSTA

do jeito
 que você gosta

Preço Baixo 

Faça já sua encomenda de salgadinhos 

fritos ou congelados

3259-2086

98818.3433
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Na foto Ramadan e Jéssica

Açougue PinheiroAçougue Pinheiro

Rua Gentil Sandim, 47 - Sala 01 - Praia Comprida - S.José-SC
48 3247-552648 3247-5526

Carnes - Frangos

Linguicinhas - Farofas

Maionese e Bebidas

Carnes - Frangos

Linguicinhas - Farofas

Maionese e Bebidas

PONTO DO FRANGO
ASSADOS EM GERAL

Venha deliciar-se!

8818-343348

Disk Reserva

Av. Lisboa, n°43 Lote 4 - Lisboa - São José - SC

Copa do Mundo de 2018

A Copa do Mundo de 2018, 
na Rússia, inicia no dia 14 
de junho, Rússia e Arábia 
Saudita fazem o primeiro 
jogo do Mundial no Está-
dio Luzhniki, em Moscou. 
A partida começará às 12h 
(horário de Brasília). Esse 
será o único jogo do dia e é 
a primeira vez que os dois 
países se enfrentarão em 
uma Copa.
Antes da partida entre russos 
e sauditas, ocorre o show de 
abertura, às 10h (horário de 
Brasília). Segundo Alexei 
Sorokin, diretor-geral do 

Comitê Organizador Local, 
a festa será mais curta do 
que nos últimos dois Mun-
diais, na África do Sul e no 
Brasil.
A cerimônia de abertura terá 
um novo formato. Não pa-
recerá com as de África do 
Sul e Brasil. 
Será mais curto e ocorrerá 
antes do apito inicial.
O Brasil só estreia no do-
mingo, dia 17, às 15h, con-
tra a Suíça. 
A vitória sobre a Áustria 
no domingo (10) serviu 
para consolidar a força da 

seleção brasileira às vé-
speras da Copa do Mundo. 
Mais que um simples tri-
unfo a uma semana do jogo 
inicial no Mundial, o 3 a 0 
no estádio Ernst-Happel, em 
Viena, confirmou o time de 
Tite como aquele de me-
lhor campanha em 2018 
entre os apontados como 
favoritos para a Rússia. 
“Geramos essa boa expec-
tativa. Isso é bom. Vamos 
nos desafiar. É bom. Mas só 
um detalhe. Começa agora 
uma nova etapa”, ressaltou 
Tite.
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chefrodrigorauth@hotmail.com

RENATO

Marral hoje com 50 anos, nasceu em 
Campinas São José em 25/04/1968. Casado 
com Dilneia tem dois filhos João e Pedro 
Custódio. 
Exemplo como jogador, atuou no  Palmei-
ras do Roçado, AvaÍ, Ferroviário, Olhan-
ense(91)  Olivares e Moscavides, Ben-
editense, União de Almerim,  Avaí 1984 a 
1989, Ferroviário de Tubarão em 1990.  
Campeão em Santa Catarina e em Portu-
gal, jogou na  Universidade Católica do 
Chile Corinthians. 
Marral centroavante e atacante pela direi-
ta, era raçudo, se entregava ao jogo
driblava, lançava, cabeceava, chutava com 
força e precisão tanto de direita como de 
esquerda. Ttinha arranque, velocidade e 
impulsão incríveis e lutava como um leão 
pela vitória, enfim Grande líder em campo, 
diversas vezes levou a equipe à vitória com 
seu espírito de luta. 
Exemplo maior de vida pelo que faz com 
nossas crianças e na condução da sua 
própria vida e na de quem precisa. Um 
cara diferenciado  que demonstra a cada 
dia o ser humano fantástico.  Faltaria 
espaço aqui para descreve-lo, mas resum-

MÁRCIO CÉSAR CUSTÓDIO (Marral) 

que se Pai  desde cedo levava junto com 
seu irmão Jorge aos campos de futebol 
para vê-lo jogar pelos times da Madeireira 
Muller & Filhos e do Ipiranga (Campinas).
Muito pequenos  frequentavam Estádio 
Adolfo Konder e Orlando Scarpelli com seu 
Pai Miro, fazendo brotar em nossos 
corações o amor por este esporte por isso 
hoje temos paixão pelo futebol.

Ano: 1986 Em pé Dirk ,Tuca ,Evilasio, Alexandre, 
Márcio ,Zezinho ,Arlindo, Raul Rogério ,J.Car-
los, Adailton .

indo poderia dizer que é um polivalente dentro de campo 
e um grande amigo fora dele.
Já finalizando a reportagem falamos de seu Pai Altamiro 
Nicolau Custódio -MIRO. Márcio  nos fala emocionado 

Marral, nasceu em Campinas, São 
José – SC, em 25/04/1968. Casado com  
Dilnéia, tem dois filhos João e Pedro Custó-
dio. Como jogador jogou no Palmeiras do 
Roçado, AvaÍ, Ferroviário, Olhanense(91), 
Olivares, Moscavides, Beneditense, União 
de Almerim, Avaí 1984 a 1989, Ferroviário 
de Tubarão em 1990. Campeão em Santa 
Catarina e em Portugal, também jogou na 
Universidade Católica do Chile. 
Márcio era centroavante e atacante pela 
direita, era raçudo, se entregava no jogo, 
driblava, lançava, cabeceava, chutava com 
força e precisão, tanto de direita como de 
esquerda, tinha arranque, velocidade e 
impulsão incríveis, e lutava como um leão 
pela vitória, enfim um grande líder em 
campo. Por diversas vezes levou a equipe 
à vitória, com seu espírito de luta. Exem-
plo maior de vida, pelo que faz com nos-
sas crianças na condução da sua própria 
vida e na de quem precisa. 
Um cara diferenciado que demonstra a 
cada dia, que é um ser humano
fantástico. 
Faltaria espaço aqui para descrevê-lo, 
mas resumindo poderia dizer que é um 

polivalente dentro de campo e um  grande amigo 
fora dele. 
Já finalizando a reportagem falamos de seu Pai Al-
tamiro Nicolau Custódio(Miro), falou emocionado 
que seu Pai, desde cedo o levava junto com seu ir-

mão Jorge aos campos de futebol para 
vê-lo jogar, pelos times da Madeireira 
Muller & Filhos e do Ipiranga (Campinas).
Desde muito pequenos frequentavam es-
tádio Adolfo Konder e o Orlando Scarpel-
li com seu Pai Miro,  fazendo brotar em 
seus corações o amor por este esporte, 
por isso hoje eles tem a essa grande 
paixão pelo futebol.
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Glaucia Schmitt
Pedagoga/ Colunista

Alguém viu os carteiros?
Não sei se é impressão minha. Mas caros 
leitores e caras leitoras, a certo tempo não 
esbarro com os funcionários de amarelo 
que a época atrás nos traziam contas, 
cartas, e alguns papéis inúteis. Esses 
homens e mulheres odiados pelos cães e 
apreciados pelos consumidores virtuais. 
Os Carteiros evaporaram??
Pois, as notícias de cortes nas instituições 
federais por motivos de contenção de des-
pesas, trouxe para nós uma ausência senti-
da sim. Homens e mulheres que prestam 
um serviço significativo e do nada desapa-
recem como copos descartáveis!
Realmente, nosso país retrocede a olhos 
vistos.
Próximo passo racionar horas de uso de 
internet e suas redes sociais virtuais.
Alguém ainda duvida deste retrocesso 
nacional?

O Brasil QUASE parou???
Após duas semanas do ocorrido no país, 
que foi paralisado pelas mãos dos camin-
honeiros. Onde  pensavam uma pequena 

Convite
A comunidade do Los Angeles, convida todos e 
todas para participar da festa junina da 
Capela Nossa senhora Rainha da Paz, as 
cartelas estão sendo vendidas a 5 reais e 
haverá venda de quitutes juninos, brincadei-
ras e música e dança. Venha participar!!

parcela da população, que as brasileiras e 
brasileiros se unissem, de tal forma que 
seus brados retumbariam pelo país. Que 
nestas duas semanas de paralisação expôs 
todas as nuances de um Brasil em colapso.  
Infelizmente a maioria do povo brasileiro 
deitou-se em berço esplêndido e não 
aderiu a este movimento tão grandioso e 
tão forte. Claro que foi sentida a  ausência 
de abastecimento de combustíveis, 
medicamentos, alimentos, enfim.  Mas, a 
real paralisação deveria ter sido a parali-
sação de um país, por um Brasil mais justo, 
menos corrupto, menos egoísta e o que 
ocorreu foi uma debandada de covardia, 
longe de sermos um país que é gigante por 
sua natureza. Nesta situação, que não é 
confortável a ninguém e nesse sentido faço 
a reflexão aos próximos meses que se 
seguem. Você, Eu, Nós  daqui alguns meses 
escolheremos os nossos líderes políticos, e 
retorna à tona aquelas críticas vazias de 
que todos os candidatos e políticos são 
corruptos!!! Somos mais somos muito mais 
corruptos, por não termos a coragem de 
dizer um sim ou  um não, na hora  em que a 
população foi convocada para este movi-
mento de basta! No em tanto, nos acostu-
mamos a ter qualquer coisa, pagamos 

qualquer preço e fazemos qualquer coisa por 
vantagens individuais. Então essa eleição, que 
virá já temos uma prévia, sabemos qual vai ser 
o posicionamento dessa  população estagnada. 
De nada adianta falar da corrupção, se eu 
mesmo como cidadão não mudo a situação. E 
pensar que, em  alguns meses estaremos em 
pleito eleitoral e que Brasil eu quero? Será que 
quero,  um Brasil que retrocede? Ou, um Brasil 
que anda...

São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, camisetas, 
polos, calças, bermudas, mochilas, calçados e acessórios 

São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, camisetas, 

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Do PP ao Plus size!

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

3241-2013 | 98842-218048

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

3241-2013 | 98842-218048

GLAUCIA SCHMITT
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                    dicadapersonal@gmail.com

De Segunda à Segunda das 20h às 2h • Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S.josé - SC De Segunda à Segunda das 20h às 2h 

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

HENRIQUE HARMONIA

Comunicador / Colunista

INSTITUTO SÃO JOSÉ
Na noite do dia 22 de maio, como resultado da Moção 
de Reconhecimento e Aplausos proposta pelo 
vereador Moacir da Silva, foi realizada a Sessão 
Comemorativa dos 50 anos de fundação do Instituto 
São José. A cerimônia que lotou a galeria da Câmara 
Municipal de São José reuniu todo o corpo psiquiátrico 
e os principais diretores do Instituto São José. A sessão 
também contou com a presença do vice-prefeito de 
São José, Neri do Amaral, e do Presidente da Câmara 
Municipal de São José, Orvino Coelho de Ávila.
O vereador proponente, Moacir da Silva, abriu a sessão 
comemorativa ressaltando a honra de fazer parte dessa 
história de sucesso e da parceria que o Instituto São 
José mantém com o público, oferecendo meios de 
acessos. “O Instituto São José presta serviços de 
importância indiscutíveis em nosso município. E que, 
por muitas vezes, precisamos acessá-los para garantir o 
conforto e alento às tantas famílias que, na hora da 
ausência de saúde, buscam em nós parceiros para 
tranquilizá-los e conduzi-los rumo ao restabelecimento 
das boas condições de vivência em comunidade. E o 
Instituto São José tem sido parceiro nestas horas. Por 
isso é momento de agradecer.”, discursou o vereador 
Moacir da Silva.

VEREADOR BALA PRESTA HOMENAGEM AOS 20 
ANOS DO PROERD
O Vereador JOÃO CARLOS AMÂNDIO (BALA), propôs 
Moção de PARABENIZAÇÃO aos instrutores do Grupo 
Proerd. Foram homenageados os o Senhores ALEXANDRE 
LUCAS SCHÜTZ, CABO DO 16º BATALHÃO DA POLICIA 
MILITAR DE PALHOÇA; DANNIEL FELIPE RODRIGUES, 
CABO DO 16º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE 
PALHOÇA; e MARCELO WAGNER SCHLISCHTING, MAJOR 
DO 16º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE PALHOÇA.
São 20 anos de existência do Grupo Proerd, que é um 
programa de caráter social e preventivo colocado em sala 
de aula por Policiais Militares devidamente quali�cados, 
instruindo assim os jovens alunos de nossa cidade de 
forma cativante e descontraída com o objetivo de consci-
entizá-los sobre a importância de evitarem as drogas e a 
violência.Só em Palhoça, já foram formados 27.896 alunos 
nesse projeto de tanta dedicação e empenho, que muda 
visivelmente a vida das crianças atendidas, ajudando na 
formação do caráter e colaborando para o futuro de toda 
a nação. Parabenizo o Vereador Bala pelo merecidos 
reconhecimento a esses seres humanos do bem.

SECRETÁRIO RODRIGO QUINTINO E OS 
ANIMAIS DE RUA
O Secretário Municipal de Defesa do Cidadão de 
Palhoça, Rodrigo Quintino, recebeu representantes 
da APRAP - Associação dos Protetores de Animais 
de Palhoça para uma conversa, com expectativas 
de soluções para as di�culdades enfrentadas pela 
entidade.
Na ocasião, além de escutar as reivindicações, 
mesmo em tão pouco tempo a frente da pasta, o 
secretário divulgou as ações que fará em curto 
prazo, assim como se propôs a construir a quatro 
mãos um projeto a médio/longo prazo para resol-
ver de vez o problema da causa animal no 
município.

VELHA E AS HORTAS SOLIDÁRIAS
O atuante Vereador Velha, que vem acompanhando os 
problemas da cidade, como na �scalização realizada no 
Pronto Atendimento da Policlínica de Forquilhinha na 
madrugada do dia 05/06, quando fez, a pedidos de 
josefenses, uma transmissão ao vivo mostrando a 
realidade daquele local, também é autor do Programa 
"HORTA SOLIDÁRIA URBANA" no município de São José. 
“Penso que a Horta Solidária assim que implantada nos 
terrenos baldios e abandonados da cidade, possa incenti-
var a produção para o auto-consumo, aproveitando a mão 
de obra desempregada além de manter os terrenos limpos 
e utilizados” destaca o Vereador.

APOIO AO AMIGO GALLINA
O Ex-Presidente da Casan, Valter Gallina, vem 
viajando bastante por toda Santa Catarina, 
recebendo apoio de lideranças políticas de Norte a 
Sul, como o caso do ex-Vereador de São José 
Afonso Silva, que disse estar 100% com o amigo.

OCUPAÇÃO INDÍGENA
O Vice-Prefeito de Palhoça, Amaro Junior, esteve 
recentemente em Brasília em audiência com o Minis-
tro da Justiça, Torquato Jardim, para tratar da questão 
da ocupação indígena no município. Também partici-
param da reunião o Senador Dário Berger, a Deputada 
Estadual Dirce Heiderscheidt, os Vereadores Elton e 
Luciano Pereira, o representante do Conselho Comu-
nitário da Enseada de Brito, Rodrigo da Rosa, o antro-
pólogo Edward Luz e o representante da Procuradoria 
do Estado de SC, Felipe Varela.
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Naturóloga/Colunista
Danielle Bida

Segundo o terapeuta alemão Bert Hellinger, 
criador da Constelação Familiar Sistêmica:
“Ter um bom parceiro é o suficiente, não 
precisa ser perfeito, pois o que é perfeito 
não se desenvolve, já está pronto. A imper-
feição é estimulante e permite às duas 
pessoas crescerem juntas. 
Segundo ele esse sentimento pode se 
expandir na medida em que reconhecemos 
e agradecemos o que cada relacionamento 
acrescentou a nossa vida. Desfazendo 
assim a ideia do amor baseado nas ilusões.
O desejo de amar e ser correspondido é 
Universal, e o dar e receber precisa ter o 
ponto de equilíbrio para o sucesso da 
relação. O que não quer dizer que o casal 
precisa dividir a conta, ou fazer tudo igualz-
inho, não. O que é necessário é que haja 
equilíbrio entre os desejos, respeito, dedi-
cação, entrega na relação... onde cada lado 
dá daquilo que tem para oferecer com a 
mesma intenção e dedicação que o outro. 

Dicas Sistêmicas para o sucesso dos relacionamentos amorosos

incapaz de fazer por merecer tudo que 
recebe do outro. 
Outro tema abordado nesta teoria com 
relação a relacionamento amoroso é a 
necessidade de respeitar as relações amo-
rosas anteriores, onde Bert fala que um 
novo amor só poderá ser bem-sucedido se 
houver o reconhecimento de tudo o que 
nos foi dado pelos demais relacionamen-
tos. A primeira relação amorosa tem 
influência sobre todas as outras, constata. 
Segundo o terapeuta, a rejeição consciente 
ou inconsciente de amores passados 
bloqueia a força de um novo amor. 
“Se você amar alguém depois, não poderá 
agir como se não tivesse vivido outro amor 
antes. Se aceitar o que viveu, com respeito 
aos antigos parceiros, as próximas relações 
poderão ser mais enriquecedoras do que se 
você for vivê-las como se fosse a primeira.”
Fica a dica. Quando este equilíbrio não é respeitado, o lado que se 

sente menor na relação acaba por se afastar, se sentindo 

No mês dos namorados, nada melhor que umas dicas para ser feliz nas relações de casais. 
Vou estar abordando o tema segundo as leis sistêmicas. 

Inglês na WizKids

com material didático e

 Wiz.Pen inclusos.

13 Parcelas de 

,00
R$

217 reais

Sem taxa de Matrícula

DANI BIDA
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Administradora / Colunista

Para elucidar melhor, o empreendedorismo não é novo, 
tampouco, é um modismo. No entanto, nova é a 
percepção da sua importância como ferramenta de 
crescimento e desenvolvimento. Simples, não é?! Ou 
seja, ter o compromisso de ser um agente participativo 
para a construção. Está nas nossas mãos. No lugar de 
fazer melhor o que está sendo feito, o empreendedoris-
mo propõe que se faça algo diferente, enfatizando a 
inovação! Nos países democráticos, de liberdade 
econômica mais ampla, a capacidade empreendedora 
dos indivíduos ocupa espaços no mercado, com o 
intuito de satisfazer completamente a necessidade dos 
clientes, por meio das terceirizações. O alicerce de uma 
economia dinâmica passou a ser a mistura entre 
grandes empresas capazes de atingir elevadas escalas 
de produção a baixo custo, e micro e pequenas empre-
sas, ágeis e inovadoras. Desta forma, as relações do 
homem no trabalho não são mais as mesmas. Conside-
ra-se, diante de tantos entraves, que o empreendedoris-
mo se apresenta como uma forma de minimizar diversos 

Diante do cenário atual, percebe-se uma maior necessi-
dade e compromisso por parte de toda a sociedade, no 
intuito de, através de ações, proporcionar e provocar 
mudanças significativas. Para tal, torna-se urgente que 
os profissionais desenvolvam habilidades que possam 
promover novos olhares e assim ser capazes de construir 
uma coletividade mais humana, equilibrada, justa, 
próspera; pautada em princípios éticos e morais, garan-
tindo oportunidades. A legislação vigente diz aos 
gestores que invistam em recursos para benefício da 
coletividade, visando o interesse comum. Pois bem. Mas 
o que se nota são serviços negligenciados por investi-
mentos indevidos e interesse próprio, faltando capaci-
dade de gerenciamento de nossos representantes ou 
gestores. Podemos dizer então, que falta espaço para o 
empreendedorismo como ferramenta de transformação 
para protagonizar o crescimento e desenvolvimento da 
sociedade como um todo.

“Você acredita no Empreendedorismo 
como forma de crescimento para um País? ”

problemas, os quais têm deixado gestores e dirigen-
tes políticos de mãos atadas. O empreendedor é na 
verdade um meio de oportunizar estratégias capaz-
es de promover mudanças significativas, com deter-
minação e habilidades para lidar constantemente 
com conflitos e situações adversas. O seu trabalho 
tem a função de resgatar e devolver as pessoas, a 
consciência de seu papel transformador. Por outro 
lado, o poder público produz e investe na alienação, 
como forma de se perpetuar no poder. A “história” 
nos mostra.

“O poder público vive um de seus dilemas: de 

um lado há as leis que direcionam as ações 

para o bem-comum e em contrapartida se nota 

o oportunismo, descrença e despreparo para a 

atuação e exercício do poder. ”

As vítimas são os próprios cidadãos. Precisamos 
mudar esse cenário, por meio de mentalidades e 
práticas direcionadas para uma política consciente, 
que possa ser capaz de resgatar e devolver a digni-
dade aos cidadãos. A essência da política em 
princípio, é cuidar da população e idealizar melho-
rias contínuas; no entanto, sabemos, muitas vezes 
peca pela omissão.

“Os governos perderam por exemplo, a capaci-

dade de gerar empregos porque não conse

guem mais fazer duas coisas ao mesmo tempo: 

ou seja, ofertar empregos e equilibrar as suas 

contas. Aí está um dos grandes problemas. ” 

“Só há parceiros de jornada 

quando nos unimos na mesma 

escalada para atingir o pico da 

mesma montanha. ” 

ROSIANE FAVERO
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ÁREAS DE LAZER
›Churrasqueira
›Piscina

ACABAMENTOS
›Academia
›Salão de festas
›Esquadrias de alumínio com persiana integrada
›Piso laminado de madeira nos dormitórios
›Piso porcelanato nos demais ambientes
›Sacada com churrasqueira
›Infraestrutura para ar -condicionado split
›Infraestrutura para aquecedor a gás

ÁREAS DE LAZER

Conheça o novo Empreendimento da Dimensão Engenharia localizado no coração de Barreiros

DIMENSÃO
e n g e n h a r i a

contato@dimensaoengenharia.com

Central de Vendas
(48) 3241-9562 - 99997-9562 - 99692-9562

Por que o Brasil ainda está na ‘idade da  
pedra’ na adesão aos veículos elétricos?

Segundo dados da Associa-
ção Brasileira do Veículo 
Elétrico (ABVE), há no 
país pouco mais de 8 mil 
unidades do tipo, inclu-
indo carros, ônibus e cami-
nhões. Isso significa 0,02% 
da frota circulante total. 
“A gente está na idade da 
pedra”, resume Ricardo 
Guggisberg, presidente da 
ABVE. “A greve mostrou o 
quanto somos dependentes 
dos combustíveis fósseis”.
Especialistas e represen-
tantes do setor apontam 
que o caminho da indústria 
automobilística em direção 
aos veículos movidos a 
eletricidade é inexorável 
e, ainda, que o Brasil tem 
condições favoráveis para 
surfar nesta onda. Por que, 
então, o país ainda dá os pri-
meiros e tímidos passos na 
tendência?
Estímulos pelos governos
Tatiana Bruce, pesquisa-
dora da FGV Energia, de-
staca que os países que mais 
avançam na eletrificação da 
frota contam com estímulos 
dos governos - que passam 
por redução de impostos 
na cadeia destes veículos 
e restrições aos movidos a 

combustíveis fósseis mas, 
principalmente, pela ajuda 
de custo para o consumidor 
final.
No Estado da Califórnia, 
nos EUA, por exemplo, 
consumidores podem rece-
ber um crédito de até US$ 7 
mil (cerca de R$ 27 mil) ao 
comprar um automóvel ele-
trificado; na China, o valor 
chega à faixa dos US$ 10 
mil (R$ 38 mil).
“Hoje, os preços dos ele-
trificados ainda são muito 
altos se comparados aos 
convencionais, em qual-

2030, um novo regime para 
o setor automotivo que deve 
ser estabelecido por decreto. 
O governo havia sinalizado 
que o Rota 2030 seria pu-
blicado nos primeiros meses 
do ano mas, segundo infor-
mou à BBC News Brasil a 
Casa Civil, ainda não há 
previsão para seu anúncio. 
O órgão também não con-
firmou se a alíquota do IPI 
seria reduzida para os ele-
trificados.
No Brasil, os carros eletri-
ficados importados chegam 
com preços variando em 
torno de R$ 100 mil e R$ 
150 mil.
Além da redução dos preços, 
espera-se que nas próxi-
mas décadas a tecnologia 
dos eletrificados aumente a 
autonomia e a capacidade 
de armazenamento das ba-
terias. Estes atributos são 
especialmente importantes 
no caso de veículos pesa-
dos e que são empregados 
em longas viagens como os 
caminhões.
A eletrificação da frota tam-
bém vem acompanhada da 
expansão nos pontos de re-
carga ligados à rede elétrica, 
tanto em domicílios quanto 

quer lugar do mundo, então, 
os subsídios de aquisição 
servem para reduzir essa 
diferença. Espera-se que, 
na próxima década chegue-
se a uma paridade de custo. 
A bateria também vai ficar 
mais barata e os eletrifica-
dos se tornarão mais atrati-
vos também por sua melhor 
eficiência e performance”, 
diz Bruce. Por aqui, não 
há notícias de planos para 
subsídios do tipo. O que há 
é uma isenção do Imposto 
de Importação para carros 
totalmente elétricos e algu-

mas reduções para híbridos 
- a depender de suas caracte-
rísticas.
Existem também benefícios 
previstos em nível local, 
como a isenção do rodízio 
de carros na cidade de São 
Paulo e a isenção do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) em alguns Estados.
Para o futuro próximo, há a 
expectativa de redução na 
alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) para os eletrificados de 
25% para 7% com o Rota 

em ambientes públicos - os 
chamados eletropostos. Nos 
EUA, por exemplo, um pro-
grama federal de financia-
mento levou à instalação 
de 36,5 mil eletropostos 
em 2015. No Brasil, não 
há números exatos sobre a 
quantidade de eletropostos 
mas, no aplicativo Plug-
Share, que mapeia o ser-
viço, ele giram em torno de 
130 e 150.
Apesar dos números tími-
dos em relação à potência 
mundial, a boa notícia é 
que o Brasil tem condições 
favoráveis aos eletrificados 
por conta da produção e dis-
tribuição de energia elétrica 
já existente no país.
“O Brasil tem a melhor ma-
triz energética para veículos 
elétricos, com fontes lim-
pas como as hidrelétricas e 
a eólica. Temos tudo para 
decolar”, aponta Carlos 
Roma, diretor de vendas da 
BYD no Brasil, fabricante 
chinesa de eletrificados. 
Ainda assim, diversos es-
tudos já mostraram que, 
mesmo considerando as 
emissões upstream, os ele-
trificados são menos polu-
entes que os convencionais.
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