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SC ganha maior Museu  
Oceanográfico da América  

Latina

Orvino Coelho de Ávila diz que é   
extremamente necessário  
funcionários efetivos na 
 Câmara de Vereadores
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Na sessão  da Câmara de 
Vereadores do dia 18 o 
Presidente Orvino Coelho 
de Ávila , falou sobre os 
Projetos de Lei 009/2015 
e 006/2015 que dispõe so-
bre o quadro de pessoal da 
Câmara e da organização 
administrativa. O último 
concurso que a Câmara 
realizou para cargo efe-
tivo foi em 1993, na sua 
gestão. Faz 22 anos que 
não se tem um novo fun-
cionário efetivo na Casa. 
Por Recomendação do 
TCE/SC, da Promotoria 
estadual e da Promoto-
ria Federal, é necessário 
que se faça um concurso 
público para novos servi-
dores na Câmara de São 
José com o prazo final de 
até março de 2016.

É preciso que se faça con-
curso, e para ele sair, é 
preciso que se tenha uma 
reestruturação. Com um 
quadro de 24 servidores 
efetivos, hoje nós só con-
tamos com 14, os outros 
estão aposentados.
Na última audiência que 
tive no ministério público 
do trabalho, nós apre-
sentamos o projeto e por 
indicação do MPT, foi 
indicado que se coloque 
à disposição de 10 a 14 
cargos.
Na opinião de Orvino, é 
extremamente necessário, 
setores com funcionári-
os de carreira. Pensar 
pelo lado do patrimônio 
histórico, uma Procu-
radoria, uma controla-
doria, porque quando os 

vereadores passam seus 
mandatos, eles conti-
nuam sendo funcionários 
efetivos e a história per-
manece.
O projeto foi elaborado por 
um técnico do Tribunal de 
Contas, pelo Procurador 
da Câmara, por uma fun-
cionária efetiva da Casa, 
um servidor da Prefeitura 
e dois Vereadores. Nos 
foi apresentado todo o re-
sultado, a mesa se reuniu, 
discutimos várias vezes, e 
isso é o resultado de um 
trabalho bem elaborado. 

E penso que é uma con-
tribuição que tenho que 
dar para o Município. 
Orvino Coelho de Ávila

Inauguração ocorre no dia 14 de dezembro, em Balneário Piçarras

A Fundação Universidade 
do Vale do Itajaí inaugura, 
no dia 14 de dezembro, 
o Museu Oceanográfico 
Univali. Fomentado desde 
1993, ele funcionará no 
prédio do Campus da Uni-
versidade do Vale do Itajaí 
(Univali), em Balneário 
Piçarras, e será o maior do 
gênero na América Latina.
A abertura para visitações 
permitirá o acesso a um 
acervo que reúne coleções 
excepcionais em diversos 
grupos de grande importân-
cia científica, destacando a 
maior coleção de conchas 
da América Latina, que 
incluem as duas conchas 
mais procuradas por co-
lecionadores no mundo; 
a maior coleção de mamí 
feros marinhos do Brasil, 
com baleias, golfinhos, 
focas, lobos e leões mari-
nhos de diversas espécies; 
a maior coleção da Améri-
ca Latina de tartarugas 
marinhas; a segunda maior 

coleção de elasmobrân-
quios (tubarões e raias) do 
mundo, com exemplares 
raríssimos e únicos em 
nosso continente.
Mesmo, até então, ina-
cessível ao público, este 
acervo já é referência para 
diversas atividades de 
cunho didático e de pes-
quisa, incluindo trabalhos 
de graduação, mestrado e 
doutorado, além de artigos 
científicos publicados em 
periódicos especializados 
nacionais e estrangeiros.
O museu desenvolve 
coleções de referência que 
representam o maior núme-
ro possível de táxons e que 
possibilitam pesquisas ta-
xonômicas modernas sobre 
a fauna marinha. A maior 
parte do acervo é composta 
por animais marinhos da 
fauna Brasileira, especial-
mente do sul do Brasil.
A exposição oceanográfica 
que será aberta ao público 
terá mil metros quadrados, 

uma das maiores do Brasil, 
o que somado a todas as de-
mais áreas do museu atinge 
aproximadamente quatro 
mil metros quadrados de 
área construída, um dos 
maiores museus de história 
natural da América Latina 
e o segundo maior museu 
oceanográfico do mundo.
A cerimônia de inaugura-
ção terá início às 19h30. 
A visitação pode ser feita 
de terça-feira a sexta-feira 
das 14h às 20h e sábado e 
domingo das 10h às 18h. 
O ingresso inteiro custa 
R$ 20. Colaboradores da 
Univali, assim como es-
tudantes e pessoas acima 
de 60 anos, pagam meia-
entrada. Grupos escolares, 
acima de 15 pessoas, pa-
gam R$ 5.

Outras informações: (47) 
3261-1287, com Jules 
Marcelo Rosa Soto, cura-
dor do Museu Oceanográ-
fico Univali.
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O Parque Linear Lisboa 
Guilherme Gripp Filho 

foi inaugurado

  Inaugurado o CEI  
Terezinha Maria 

Claudino dos Santos 
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SÃO JOSÉ

Uma antiga reivindicação da 
comunidade se tornou reali-
dade no domingo (15) com 
a inauguração do Parque  
Linear Lisboa Guilherme 
Gripp Filho, no Parque 
Residencial Lisboa, em 
Forquilhas. Com 8 mil me-
tros quadrados, o espaço 
conta com cancha de bo-
cha, quadra poliesportiva, 
pista de skate, parque com 
brinquedos para as crian-
ças, academia ao ar livre 
para a prática de atividades 
físicas, pista de cami-
nhada, bancos e mesas, 
iluminação pública, gra-
mado e muito paisagismo. 
A cerimônia de inaugura-

ção contou com a presença 
da prefeita Adeliana Dal 
Pont; do vice-prefeito José 
Natal Pereira; do presiden-
te da Câmara Municipal, 
vereador Orvino Coelho de 
Ávila; do secretário de Pro-
jetos Especiais, Rodrigo de 
Andrade; do presidente da 
Associação de Moradores 
do Parque Residencial Lis-
boa (Amprel), Paulo César 
Jorge; da esposa do home-
nageado Guilherme Gripp 
Filho, Maura Lucia Gripp; 
da coordenadora do Sesc, 
Daiane Lara, o Deputado 
Estadual Mario Marcondes, 
secretários municipais, ser-
vidores e moradores.
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Inauguração

Inaugurada a quadra 
coberta do CEM  

Renascer

O Centro Municipal Educa-
cional Renascer, agora conta 
com uma quadra coberta po-
liesportiva que vai fazer a 
diferença para as aulas de 
Educação Física, para os 
projetos esportivos e para o 
lazer dos alunos.
A obra foi um pedido dos 
próprios estudantes durante 
o Fala, São José! que foi 

realizado na comunidade 
em abril do ano passado. A 
quadra que já existia rece-
beu cobertura com estru-
tura e telhas metálicas, com 
sistema de captação pluvial, 
iluminação, alambrado, e-
quipamentos esportivos, 
pintura de piso e demar-
catória.

Inauguração da quadra coberta do CEM Renascer no último dia 20
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O Loteamento Vista Alegre. 
na última sexta-feira (20), 
inaugurou o novo CEI Te-
rezinha Maria Claudino dos 
Santos.
A unidade conta com nove 
salas de aula, cozinha, lac-
tário, sala multiuso, pátio 
coberto, refeitório, sala dos 
professores, secretaria e sala 
da direção. No local, serão 
atendidas 188 crianças de 4 
meses a seis anos a partir de 
fevereiro de 2016. Na obra 
foram investidos cerca de 
R$ 1,9 milhão, com recur-
sos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) do Governo 
Federal e contrapartida do 
Município.
Este é o sétimo CEI en-

tregue a comunidade de 
São José em quase três 
anos. São mais de 1,6 mil 
novas vagas criadas. A ad-
ministração municipal vai 
continuar avançando, já 
iniciou a licitação de mais 
três novas creches para a-
tender as comunidade do 
Luar, San Marino e Potecas. 
As inscrições de matrículas 
para o preenchimento das 
vagas para o ano letivo de 
2016 começam na segunda-
feira (23) e seguem até o dia 
4 de dezembro. Segundo 
o Edital, se houver mais 
candidatos que o número 
de vagas existentes será re-
alizado um sorteio no dia 
9 de dezembro, às 19h, na 
própria unidade de ensino.
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A AMAC – Associação 
de Moradores e Amigos 
de Campinas, nas últi-
mas reuniões, apontou  
algumas reclamações e 
sugestões dos moradores do 
Bairro. O vice-presidente 
Érico Koenig aponta algu-
mas de maior importância: 
- O caso é que a Secretaria de 
Saúde do Municipio, após a 
inauguração da Policlinica 
de Barreiros, transferiu to-
das as especialidades médi-
cas para a nova Policlinica, 
obrigando os moradores do 
Bairro de Campinas e pro-
ximidades se descolocarem 
para Barreiros, causando 
transtorno, pois nem to-
dos os moradores possuem 
veículo próprio . “A Poli-
clinica de Barreiros foi uma 
evolução nesta gestão, mas 

não ampliou os serviços e 
sim só mudou de endereço, 
facilitando a comunidade 
de Barreiros e dificultando 
a vida dos pacientes e mo-
radores do nosso bairro que 

Mudanças transformaram a   
Policlínica de Campinas em uma  

Unidade Básica de Saúde 

já disponham do serviço, 
transformando assim, a 
Policlinica de Campinas em 
Unidade Básica de saúde ” 
ressalta Érico Koenig.

Moradores não aprovam as mudanças  
no trânsito de Campinas

 As alterações de sentido 
de ruas e avenidas do Bair-
ro que ajudaram de certa 

forma o transito no bairro 
mas não foram aprovadas. 
Um grande exemplo foi 

a Vereador Mário Coelho 
Pires (rua de esquina com 
o Banco Itaú no Kobrasol), 

Faltam vagas na creche de Campinas

- Outra coisa é a defasagem 
de vagas para os alunos da 
creche do Bairro, não temos 
como aceitar que um bairro 
com 15.000 habitantes dis-
ponha somente de 300 va-
gas. O Municipio e o bairro 

cresceram, a arrecadação 
aumentou, etc, com isso os 
serviços devem acompanhar 
a demanda.
As reuniões são sempre as 
2ªs segundas-feiras do mês, 
as 19:30 no colégio Laér-

cio Caldeira de Andrade., 
mas com o recesso escolar 
não haverá reuniões. Dia 
14/12/2015 será a última de 
2015, venha discutir os in-
teresses do nosso bairro.

A Secretaria de Saúde do Municipio, transferiu todas as 
especialidades médicas para a nova Policlinica de Barreiros 

obrigando os moradores do Bairro de Campinas e  
proximidades se descolocarem para Barreiros.
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Festival Nossa Arte
O Festival Nossa Arte das 
APAEs tem como objetivo 
promover a arte através de 
apresentações e exposições 
em diversos gêneros artísti-
cos, oportunizando inter-
câmbio social e vivências 
em arte, como forma de 
desenvolvimento e estímulo 
à aprendizagem da pessoa 
com deficiência. 
As categorias artísticas apre-
sentadas são: Artes Cênicas, 
Dança, Dança Folclórica, 
Música, Artes Visuais, Arte-
sanato e Artes Literárias. 
O Festival Nossa Arte das 
APAEs é de caráter com-

petitivo e acontece em três 
etapas: regional, estadual 
e nacional. Em sua décima 
edição, a etapa regional 
do Festival da Grande Flo-
rianópolis é sediada pela 
Apae de São José dia 26 de 
novembro das 13:00hs às 
19:00hs.

melhorou a acessibilidade 
dos veículos que trafegam 
da BR 101 ao Bairro de 
Campinas, mas transtornou 
e muito a vida dos transi-

tantes que querem passar 
do bairro de Campinas para 
o Bairro “irmão” Kobra-
sol, pois agora afoga todo 
o trafego na Av.Altamiro Di 

Bernardi (Rua da Big Pan) 
tornando um transtorno na 
vida dos moradores.

UNIDADE KOBRASOL

FAMÍLIA 
KUMON

também faz 
FAMÍLIA 

KUMON
também faz 
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A Estácio de Sá recebe 
placa do Deputado  

Estadual Mario  
Marcondes

O Deputado Estadual Mario 
Marcondes entregou uma 
placa em homenagem aos 
15 anos do Centro Univer-
sitário Estácio de Sá Santa 
Catarina.A placa foi entre-
gue a Pró-reitora prof°. Pris-
cila Monteiro Pereira, que 

representou o Reitor prof°. 
Rafael Andres Vilari. 
Mario dedicou esta homena-
gem a Instituição, ao corpo 
docente, aos funcionários e 
a todos os alunos que estu-
dam ou estudaram nestes 15 
anos na instituição.

Amauri dos Projetos  
lamenta a REDUÇÃO no 
horário de atendimento 
das Unidades de Saúde 

de São José

O Pronto Atendimento 
(17h00 as 22h00) do Bairro 
Areias será fechado até o 
final de novembro, motivo 
“economia”,  para Amauri, 
DESCASO com a popula-
ção da região que será o-
brigada a se deslocar para 
Unidade da Bela Vista.
Amauri também lamenta 
a triste realidade josefense  

com a REDUÇÃO no 
horário de atendimento das 
Unidades de Saúde:
Unidades de Saúde das 
7:00 as 17:00hs e Policlíni-
cas das 7:00 as 19:00hs. 
Agora o povo Josefense só 
pode ficar doente em horário 
comercial...A população não 
aguenta mais promessas, ela 
quer atitudes.

José Natal assume 
a presidência da 

comissão provisória  
do PSB

No último dia 20, na Sala de Imprensa da Assembleia 
Legislativa, Mário participou da reunião coletiva, onde 
foi anunciado a união dos partidos PSD, PR e PSB para 
as eleições municipais de 2016. Esta junção de esfor-
ços tem por objetivo estabelecer um alinhamento políti-
co, que não se trata de uma coligação, mas sim uma 
construção de aliança que vise o bem comum nas ci-
dades onde as três agremiações disputarem o pleito.  
Em alguns municípios a composição será mais complexa, 
como por exemplo, em São José, que terá candidatos do PR 
e do PSD.
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O vice-prefeito de São 
José e também secretário 
de Infraestrutura, José Na-
tal Pereira, assumiu no úl-
timo dia 16,  a presidência 
da comissão provisória do 
PSB no município. Na re-
união, presença de dezenas 
de militantes, dois pontos 
fundamentais na pauta: a 
organização do partido em 
São José e a eleição a pre-

feito e vereador em 2016.
O primeiro item é uma 
tremenda burocracia. José 
Natal teve que se desdobrar 
durante a semana, para co-
locar em dia as contas da 
sigla, em defasagem desde 
2011. Precisa por em ordem 
todo o papelório que de-
verá ser enviado ao Cartório 
Eleitoral.
Fonte:Correio SC
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Câmara Municipal de São José
Praça Arnoldo de Souza, 38, CEP: 88.103-005 - Centro - São José/ SC
CNPJ: 83.708.248/0001-39 Fone: (48) 3029-1321

http://www.cmsj.sc.gov.br

 Balanço Financeiro

ORVINO COELHO DE ÁVILA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ORDENADOR DA DESPESA

WILMAR HINCKEL
TECNICO EM CONTABILDADE

CRC/SC-10613

CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

 

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/10/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos Dispêndios

Exercício
Anterior

Exercício
AtualESPECIFICAÇÃO Exercício

Anterior
Exercício

AtualESPECIFICAÇÃO

0,00 0,00Receita orçamentária (I)
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

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

0,00 0,00(-) Deduções da receita
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

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

16.528.118,00 0,00Transferências financeiras recebidas (II)
16.528.118,00Para execução orçamentária

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

3.418.798,92 0,00Recebimentos extraorçamentários (III)
6.134,04Inscrição de restos a pagar processados

1.445.930,34Inscrição de restos a pagar não processados
1.966.734,54Depósitos restituíveis e valores vinculados
618.447,85 0,00Saldo em espécie do exercício anterior (IV)

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

20.565.364,77 0,00TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

10.246.728,44 0,00Despesa orçamentária (VI)
10.246.728,44 0,00Ordinária

0,00 0,00Vinculada
Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

0,00 0,00Transferências financeiras concedidas (VII)
Para execução orçamentária
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

1.960.848,84 0,00Pagamentos extraorçamentários (VIII)
13.669,32Pagamento de restos a pagar processados

596.500,37Pagamento de restos a pagar não processados
1.350.679,15Depósitos restituíveis e valores vinculados

8.357.787,49 0,00Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)
8.357.787,49Caixa e equivalentes de caixa

Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

20.565.364,77 0,00TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
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GRANDE FLORIANÓPOLIS

A CASAN RELACIONA OBRAS E 
AÇÕES PARA GARANTIR O  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 
GRANDE FLORIANÓPOLIS

No encontro, realizado no 
Hotel Acquamar no último 
dia(11), na praia dos Ingle-
ses, a CASAN relacionou 
o conjunto de 64 ações op-
eracionais ou obras que es-
tão sendo realizadas para 
garantir o abastecimento de 
água na Grande Florianópo-
lis. Entre os principais in-
vestimentos está o Sistema 
Flocodecantador, no Morro 
dos Quadros, que a partir 
de dezembro aumentará em 
50% a capacidade de trata-
mento de água para a região. 
O presidente da CASAN, 
Valter Gallina, confirmou 
que o reservatório dos In-
gleses está em construção, 
devendo operar antes do Na-
tal, aumentando em mais 3 
milhões de litros a reserva de 
água no bairro. No total das 
ações, que incluem a troca 
de bombas e ampliação de 
capacidade das estações de 
tratamento, o Norte da Ilha 
terá um acréscimo de 27% 
de água em relação ao Verão 
passado. 
Mesmo assim, CASAN, 

Secovi e Creci incrementa-
ram as ações de conscien-
tização, pedindo atenção à 
instalação de reservatórios 
e respeito à capacidade de 
pessoas em cada imóvel. 
“A qualificação do turista 
passa pela qualificação do 
turismo”, lembrou Fernan-
do Amorim, presidente do 
Secovi. “E a qualificação 
do turismo exige eficiên-
cia dos serviços público e 
privado”. Carlos Beims, 
presidente do Creci, diz 
que seus associados têm 
percebido as melhorias em 

termos de abastecimento 
de água em Florianópolis, 
melhorias que, segundo ele, 
“se iniciam pela própria in-
teração entre as entidades”. 
O prefeito Cesar Souza Ju-
nior se diz otimista com a 
temporada de Verão, que 
deve incrementar a econo-
mia da cidade. “Quero ce-
lebrar as expectativas que 
falam em incremento do 
turismo”, disse. “Vai gerar 
alta ocupação hoteleira e dos 
imóveis, se refletindo positi-
vamente no comércio e setor 
de serviços”.

O Presidente da CASAN, Valter Gallina, mostrou conjunto de ações  e 
obras para garantir o abasteciemnto Foto:(Neiva Daltrozo)Mais de 300 ciclistas pro-

testaram na noite do dia 
18, na SC 401,  em Flori-
anópolis, eles pediam mais 
segurança no trânsito. 
O que motivou a mani-
festação foi o atropela-
mento de Ivan Luiz Hu-
bert, 55 anos, que andava 
de bicicleta na rodovia 
SC-401 e foi atropelado 
e arrastado por um moto-
rista alcoolizado.Este foi 
o sétimo atropelamento 
registrado na rodovia em 
2015, conforme dados da 

Polícia Militar Rodoviária 
Estadual-SC.
O protesto provocou filas 
no sentido Centro-Norte 
da Ilha. A mobilização dos 
ciclistas foi feita pela in-
ternet, e o trajeto começou 
na Beira-Mar Norte. 
O Colunista Renato Da-
vila participou da mani-
festação e registrou o pro-
testo.
Um dos participantes do 
ato foi Daniel Costa, da 
ONG Via Ciclo. Segundo 
ele, o objetivo do protesto 

era externar o sentimento 
de indignação dos ciclis-
tas da cidade quanto à 
falta de segurança. 
— Estamos cansados de 
pedir por segurança. Em 
Florianópolis só se pensa 
no carro. As poucas ciclo-
vias que temos são ruins, 
estreitas, sem sinalização 
e com pouca fiscaliza-
ção, com carros e motos 
estacionandos frequen-
temente — diz Costa.
Fontes: Renato Davila e 
Dc.clicrbs

Ciclistas protestaram por mais 
 segurança trânsito na SC 401
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SÃO JOSÉ

G R U P O

Contabilidade

www.gruposta�sc.com.br

Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

No dia 2/12 haverá a primei-
ra eleição para reitoria da 
USJ. Sendo que temos até o 
presente momento dois can-
didatos a senhora Elisiane 
Noronha e o senhor Juarez. 
Lembrando que este pro-
cesso faz parte de uma Trí-
plice aliança da qual haveria 
um terceiro candidato que 
ainda não apareceu. E um 
detalhe escroto e indigesto 
é a porcentagem dos votos 
desta eleição. Sendo 30% 

Primeira eleição para reitoria da USJ

dos acadêmicos e acadêmi-
cas  quando os funcionários 
e professores comissiona-
dos, efetivos e substitutos 
tem 70% da força de votos. 

Bom a única coisa positiva 
deste processo é a primeira 
eleição após 10 anos de 
fundação da USJ.

Forquilhas tem representante
Aconteceu nos dias 16, 17, 
18 de Novembro a 10° Con-
ferência Estadual de Serviço 
Social de Santa Catarina, no 
Hotel Oceania. Pois temos 
um filho de Forquilhas que 
concorreu a vaga de delega-
do de Assistência Social do 
Estado de Santa Catarina e 
em pouco tempo quem sabe 
delegado Federal, estou 

me referindo ao batalhador 
Antonio Carlos de Freitas, 
morador de Forquilhas que 
torcemos que vá fazer uma  
representação de primeira 
de nossa São José nesta 
10° Conferência Estadual.   
Antonio recebeu 23 votos 
e nos dias 7,8 e 9, estará 
em Brasília para concorrer 
a vaga de Delegado de As-

Passageiros e passageiras é 
uma lastima ter que repe-
tir uma rotina que não é 
novidade para a população 
de Forquilhas. A espera de 
um milagre??? Não, mas 
a cansativa e interminável 
espera pelo transporte co-
letivo que temos em nosso 
bairro.
Nós possuímos 3 opções 
nesta interminável espera, 
a primeira é rezar para que 
o busão não quebre, a se-
gunda mofar no ponto de 
ônibus até criar raízes e 
terceiro e o pior é ter que 
desembolsar uma bela 
grana na passagem sendo 
que a qualidade dos veícu-
los que nos são ofertados , 

TUPO PASSA, MENOS O ÔNIBUS 
PARA FORQUILHAS!

são qualidade de FERRO-
VELHO. O que a população 
esta cansada de clamar é 
por mais horários do trans-
porte coletivo que serve 
Forquilhas, Alto Forquilhas, 
Vila Formosa, Los Angeles, 
Rodeio, Lisboa , Dona Ze-
naide, San Marino e muitos 
outros locais. Abaixo-assi-
nados já foram aos montes e 

em pleno 2015 ainda somos 
tratados como sardinhas.    
OLHEM PARA OS 
USUÁRIOS DO TRANS-
PORTE COLETIVO DE 
FORQUILHAS , NÓS  
EXISTIMOS E NE-
CESSITAMOS DE UM 
TRANSPORTE DECENTE 
E DE QUALIDADE.

A capela Nossa Senhora Rainha da Paz,  
situada no loteamento Los Angeles, em 
Forquilhas, esta promovendo seu primeiro 
jantar dançante que se realizará no dia 12 de 
Dezembro ás 20 hrs, na capela, o convite 
casal é vendido a R$ 50,00 e no decorrer da 
noite haverá uma noite de prêmios, a comuni-
dade convida a todos para participarem deste 
evento que é em prol ao término da construção 
de sua capela, Venha você também PAR-
TICIPAR. (contatos para mais informações:  
(48) 8419 2836 / 8447 0571).

sistencia Social Federal, ele 
tem boas chances, nós de 
Forquilhas estamos torcen-
do por você Antonio.
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Antonio Carlos de Freitas
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ESPORTE

Dias de luta, dias de Glória para 
Tainan Dalprá
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Caminhada e piquenique  pela Hiperten-
são Pulmonar, Domingo 29 de Novembro 

às 15:00hs, na Av. Beira Mar Norte em  
Florianópolis. Participe!

Filho de empresários josefenses é detaque em vários campeonatos fora do país, no 
último sábado(21), esteve entre as maiores feras do esporte, venceu luta no maior  

campeonato de Jiu-Jitsu na Rússia

Tainan Dalprá tem 15 anos,  
é filho de empresários jo-
sefenses, está morando nos 
EUA desde Julho 2015 , foi 
para aperfeiçoar seu Jiu Jitsu 
formado por Carlos Dorado 
, hoje treina na academia 
AOJ Mendes Bros, mes-
tres brasileiros Gui e Rafa 
Mendes . 
Tainan vem se destacando 
fora do país. Em setembro 
ganhou no Naga, conquistou a 
tão sonhada espada do Naga, 

já em outubro, em San Diego,  
venceu duas lutas contra mais  
graduados que ele, no sába-
do(21) de novembro,  esteve 
entre as maiores feras do es-
porte no evento Berkut Ar-
rachion Olsztyn na Rússia, 
oportunidade que ele agarrou 
com muita bravura,  mostran-
do ser um catarinense valente, 
que sabe o que quer e corre 
atrás de seu grande sonho,  
que é ser um atleta de ponta 
no Jiu Jitsu.

Em Moscou, na Rússia, no 
Berkutt JJ, em  uma luta casada 
contra o russo Talib Bataev, 
faixa azul, categoria juvenil, 
finalizou aos 11 min com um 
omoplata e venceu  a  luta.
Vitórias de Tainan:
Campeonato Catarinense, 
Campeão (2012), Campe-
onato Catarinense, Campeão 
(2013), Panamericano IBJJF, 
Campeão (2014), Brasileiro 
CBJJ, Vice-Campeão 
(2014), Seletiva Abu-Dha-

bi, Vice-Campeão (2014),  
Kids World IBJJF, Campeão 
NO-GI (2014), Kids World 
IBJJF, Vice-Campeão GI 
(2014), Kids World IB-
JJF, Campeão NO-GI 
(2014), Campeão GI (2014) 
Naga Grappling, Campeão 
Kids World IBJJF, Vice-GI, 
NO-GI (2015), Panamericano 
IBJJF, 3° Lugar (2015), Naga 
Grappling, Campeão (2015), 
San Diego (2015), Rússia 
(2015).
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San Diego Outubro 2015 Rússia Novembro 2015

Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais
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AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

ESPORTE

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

Prezados leitores, 

Nesta edição conversei com dois grandes nomes do futebol 
Amador de Santa Catarina,  MANOEL JOÃO CARVA-
LHO (MANECA) e JOSÉ JOÃO DE CARVALHO (ZECA). 
Hoje vamos saber um pouco mais da trajetória deles no  
esporte e na vida:

Nasceu em Três Riachos, 
Biguaçu, em 14/05/45, veio 
para Barreiros em 1957, 
hoje esta com 70 anos. En-
trou na Polícia Militar em 
1968, onde prestou serviços 
na Cavalaria, Palácio do 
Governo, no 4º Batalhão 
e  depois no Detran onde 
se aposentou em 1998.  
Manoel lembra como sau-
dosista de Jairo Amaral, 
Eliésio, Norberto, Caminha 
entre muito outros amigos 
da Policia Militar. Na Polí-
cia jogou contra a Aeronáu-
tica, Exército e Marinha, 
em Curitiba em 1972 foi 
Vice-campeão na semana 
do Exército. Foi para o 
Saldanha Da Gama no se-
gundo time e seu grande 
amigo Hugo Ricci (PAI) 
que o colocou direto no 
primeiro time, onde par-
ticipou como zagueiro na 
Copa Arizona, Copa Dre-
her, jogo no Saldanha até 
1969. Era um jogador muito 
rígido, mais exemplar, que 
foi jogar no Gema(Grêmio 
Esportivo Movido a Ál-
cool) do amigo Lucio, In-
dependente do Carlinhos 
Ricci e foi convidado pelo 
Cola para jogar no América 

de Barreiros, também pas-
sou pelo Ipiranga, Bandei-
rantes, Santos Da Serraria, 
no BAC jogou até de cen-
troavante e marcava gols.  
Jogou no Seminário de An-
tônio Carlos, com Ademir, 
Hugo Silva, e teve passa-
gem pelo time da Trindade. 
Foi Campeão em Porto 
Belo Pelo Saldanha contra 
o Tigre de Joinville com 
seus amigos Ajalon, Leno 
(ferro), Cascará, Zélio, El-
cio,  João, Cola, Baltazar, 

Valmir, Dauri, Vivinho, 
João Carlos. Encerrou a car-
reira no time do Triunfo de 
Barreiros com seus amigos 
Adilson, Jaiminho,Valcélio, 
Ademir, Dauri, Hugo 
pequeno e Huguinho Ricci.  
Como boa memória lem-
bra de nomes dos amigos 
que jogaram juntos,  como 
Agnaldo, Piorra, Vadinho, 
Hugo (goleiro), Betinho 
entre outros. Já emocio-
nado fala de seus irmãos de 
sangue que são o Palica, Ca-

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

MANOEL JOÃO CARVALHO (MANECA)

nuto, Zeca eInácia. 
MANECA é uma pessoa 
modesta, simples, grande 
profissional da Polícia Mili-
tar com firmeza de caráter e 
de sua sinceridade em todos 
os seus procedimentos. No 
futebol trouxe para si, um 
grande numero de amizades 
e de admirado-res, gosta de 
jogar conversa fora e um 
Dominó curtindo sua me-
recida aposentadoria no em-
balo de uma gelada. 

JOSÉ JOÃO DE CARVALHO (ZECA)
Natural De Barreiros, nas-
cido em 14/11/1952,  hoje 
com 63 anos de idade, 
começou a jogar na seleção 
do Aderbal do amigo Pedro 
Paulo, onde se destacou 
e foi jogar no Atlântico 
(Jardim Atlântico), vindo 
em seguida para o time da 
Portela (Rua Portela), Pal-
meiras de Barreiros, Inde-
pendente (Carlinhos Ricci), 
GEMA (Grêmio Movido a 
Álcool), jogando no time 
da Comcap e Prefeitura De 
Florianópolis onde foi fun-

cionário, encerrou a car-
reira no Triunfo do amigo 
Huguinho Ricci. Lembra 
dos amigos que jogaram 
juntos: Jaiminho, Huguin-
ho, Ademir, Adãozinho, 
Cesar Gordo, Dauri, Dos-
ni, Dalmir, Bugiu, Iedo, 
Peça, Neguinho, Almir, 
Hugo Pequeno, Lucio, 
Schell, Lauro,entre outros.  
Zeca é do tipo que se sen-
te totalmente à vontade 
contando sobre suas ex-
periências, demonstrando 
muita paixão e nostalgia 

da sua carreira no futebol 
amador, pessoa  de muita 
qualidade que anima e 

descontrai qualquer ambi-
ente com suas risadas.

Maneca e Zeca
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chefrodrigorauth@hotmail.com

TREINAMENTO EMPRESARIAL

Av. Brigadeiro da Silva Paes, 85 - Loja. 05
Campinas - São José - SC 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

Ambiente aconchegante, cardápio pra lá de especial. A 
Vó Linda está de portas abertas para proporcionar a 
você momentos deliciosos. As receitas da vovó são 

preparadas com ingredientes frescos, de forma 
artesanal e trazem todo o charme da culinária local. 

Venha conhecer nosso espaço e se render aos 
sabores da vó linda!

/volinda

@cafevolinda

3015-781048

cafevolinda@gmail.com

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!

Há um clássico filme prota-
gonizado pela atriz Julia 
Roberts, chamado “Uma lin-
da mulher” em que uma cena 
é amplamente usada nos trei 
namentos de atendimento ao 
cliente. É o momento em que 
ela entra em uma loja para 
comprar, com roupas simples 
e postura de quem não vai 
gastar um centavo. Então ela 
é imediatamente rejeitada 
pelas vendedoras que, de 
uma forma antipática, a fa-
zem sentir mal e abandona-
rem a loja. O que elas não 
sabem é que a personagem 
tem à sua disposição um 
cartão de crédito sem limi-
tes para gastar onde e como 
quiser. Sobra para as antipáti-
cas vendedoras a triste tarefa 
de presenciar, ao final do dia, 
a personagem de Julia Ro-
berts desfilar com dezenas de 
sacolas da loja concorrente 
com um ar de felicidade ím-
par.
O interessante é que quando 
mostramos este trecho do 
filme em um treinamento a 
reação da plateia é unânime: 
um misto de prazer, risadas e 
satisfação.
A razão de tais reações é 
muito simples: a vingança 
pelo mal atendimento, afinal 
todos nós, de alguma forma, 
já passamos por isso. Todos 
nós, em algum momento, 
já abandonamos uma loja 
porque nos sentimos rejeita-
dos pelo profissional de aten-
dimento que ali estava.
Épocas de grande movi-
mento, como o Natal que 
se aproxima, são ao mesmo 
tempo uma grande oportuni-
dade de apresentar o estabe-
lecimento para novos con-
sumidores e um grande risco 
de prestar um mal atendi-
mento pela grande demanda 
simultânea de clientes.
Vivemos em um mundo glo-
balizado, em um comércio 
competitivo, onde muitas 
vezes os produtos são idên-
ticos ou possuem qualidades 

e preços similares, e nada 
é mais capaz de atrair e fi-
delizar um cliente do que um 
atendimento que alcance o 
que chamo de “expectativa 
absoluta”.
Este termo traduz a expec-
tativa que não está somente 
relacionada ao produto, mas 
sim no que chamamos de 
“experiência do cliente”. Esta 
experiência é a somatória da 
qualidade do produto que se 
quer comprar, ambiente e or-
ganização da loja e principal-
mente do ATENDIMENTO 
recebido!
Segundo uma pesquisa re-
alizada pela Corporação 
Rockfeller, de Pittsburgh e 
publicada na coluna de José 
Luis Tejon no blog da Revis-
ta Exame, 68% dos clientes 
abandonam uma empresa por 
indiferença no atendimento e 
apenas 11% vão para o con-
corrente por preço! Em ou-
tras palavras, com um bom 
atendimento, até o preço 
pode ser um pouco mais alto. 
Na verdade, quando a “ex-
pectativa absoluta” é atingida 
ou superada, o cliente não 
pensa em centavos ou poucos 
reais de diferença e faz do seu 
estabelecimento sua primeira 
escolha.
Portanto, é fundamental para 
o profissional de atendimento 
entender cada cliente como 
uma oportunidade única de 
transformar a intenção de 
compra em uma venda con-
cretizada. Mas para isso, não 
deve olhar somente para o seu 
aparente poder de compra. O 
profissional de atendimento 
deve se concentrar em alca-
nçar a “expectativa absoluta” 
e assim garantir que aquele 
cliente volte muitas e muitas 
vezes. O bom cliente não é, 
necessariamente, aquele que 
faz uma grande compra uma 
única vez, mas sim aquele 
que retorna e que, sobretudo, 
é capaz de falar para as pes-
soas do seu círculo de rela-
cionamento o quanto foi boa 

a experiência no seu estabe-
lecimento, gerando assim um 
fluxo alto de novos clientes 
a partir da propaganda cujo 
slogan é: “Eu estive lá e fui 
muito bem atendido”.
Para atingirmos esta expec-
tativa, como profissionais de 
atendimento, devemos nos 
concentrar em:
1)      Entender as necessi-
dades subjetivas dos clientes
Clientes tem necessidades ob-
jetivas e subjetivas. As objeti-
vas são aquelas que podemos 
ver e que muitas vezes o cli-
ente declara abertamente. As 
subjetivas são aquelas que 
estão por trás da necessidade 
declarada. Por exemplo, uma 
cliente entra em uma loja e 
pede para ver vestidos pre-
tos (esta é sua necessidade 
objetiva). Você percebe que 
ela busca esta cor porque está 
um pouquinho acima do peso 
(obviamente você não irá fa-
lar isso para ela, né?) e, além 
dos pretos, também mostra 
outros modelos que alon-
gam sua silhueta (esta é sua 
necessidade subjetiva). Há 
uma grande chance de você 
vender os vestidos pretos ou 
os outros que ela nem imagi-
nava comprar. Quanto maior 
a percepção da necessidade 
subjetiva do cliente, maior a 
chance de alcançarmos a “ex-
pectativa absoluta” e o fide-
lizarmos.
2)      Tratar cada cliente como 
o mais importante de todos
Não importa se o cliente 
vai gastar R$ 10,00 ou R$ 
10.000,00 – o cliente que 
está na sua frente é o mais 
importante que existe, por 
um simples motivo: ele é o 
gerador do negócio. Outro 
dia subi em um táxi no aero-
porto Santos Dumont e pedi 
ao motorista que me levasse 
a um hotel próximo (valor 
da corrida: R$ 9,00). Ele foi 
reclamando e esmurrando o 
volante o tempo todo. Que 
pena! Perdeu a corrida de R$ 
450,00 que realizei no dia se-

guinte para o interior do Rio 
de Janeiro a qual eu combi-
naria com ele ainda dentro do 
seu táxi. Me desculpe, não 
quero ficar duas horas em um 
carro onde o motorista não 
consegue sorrir.
3)      Tornar-se o “amigo” do 
cliente
As pessoas gostam de serem 
chamadas por seus nomes e 
de se sentirem próximas de 
quem as trata bem. Crie um 
ambiente de proximidade e 
amizade, sem invadir a pri-
vacidade do cliente. Se tiver 
acesso ao cadastro, faça uma 
ligação ou mande um e-mail 
no dia de seu aniversário. 
Identifique seus gostos pes-
soais e quando receber 
produtos que se enquadrem 
nos mesmos, entre em con-
tato avisando que há algo 
que possa lhe interessar, mas 
cuidado para não deixar isso 
parecer uma necessidade de 
vender. Mostre que seu con-
tato é para favorecer o cliente 
e não apenas para gerar uma 
nova venda.

Colocando em prática algu-
mas dicas como essas, você 
poderá fazer das suas vendas 
de Natal uma grande opor-
tunidade para continuar ven-
dendo ao longo do próximo 
ano. Como todos sabem, não 
vivemos o melhor momento 
do Brasil, mas podemos fa-
zer do nosso atendimento a  
melhor experiência que um 
cliente pode ter ao visitar 
uma loja. E isso vai fazer 
com que sua fidelidade nos 
permita passar com mais 
tranquilidade por esses mares 
turbulentos. Como toda tem-
pestade, uma hora tudo isso 
vai passar, e então eu te per-
gunto: de quem os clientes 
irão lembrar quando os dias 
de sol chegarem novamente?

MAURÍCIO LOUZADA

www.mauriciolouzada.com.
br

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

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

Prezados leitores,
 
Hoje tenho a honra de apresentar um artigo muito especial 
do grande palestrante Maurício Louzada, um profissional de 
altíssima qualidade, o qual deixa marcas positivas por onde 
passa. 
Leia com atenção e comece a partir de hoje a adotar estas 
dicas do Louzada e perceba que seus negócios vão crescer 
consideravelmente. Boa leitura.......

A EXPECTATIVA ABSOLUTA
Palestrante Maurício Louzada

Acupuntura
Massoterapia
Cromoterapia
Geoterapia
Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

(48) 9902-0919
eunice.acupuntura@yahoo.com.br

www.energizar.yolasite.com

Edifício Boulevard Naior Vieira
Rua Irmãos Vieira, 221 - Sl. 53

Campinas  - SJ

Maneca e Zeca
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Aqui Sócio
Torcedor

tem descontos 
de até50

Apresente a sua carteirinha de sócio dentro do prazo de validade
e aproveite esse desconto exclusivo!

Pagamos a consulta de seu oculista
no limite máx. de R$ 100,00 reais na compra de seu óculos

Idosos e deficientes buscamos em seu domícilio (disp.250 consultas)

Crediário Próprio

3242-404148
Palhoça-SC

3357-279248
Forquilhinhas  - SJ

3047-476748

Kobrasol  - SJ

Feirão de Empregos a  
ponta do ICEBERG

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

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

Hoje vamos tratar um assunto muito im-
portante, o projeto Feirão de Empregos, 
trata-se de um projeto de cunho social 
cujo objetivo é congregar em um único 
espaço os empregadores e as pessoas na 
busca de emprego, sendo que no local o 
objetivo era de triar candidatos.
Não há condições favoráveis para um 
atendimento personalizado e adequado 
em meio a tantas pessoas, sendo humana-
mente impossível pelo volume de candi-
datos, mas o que quero falar é um alerta 
sobre alguns pontos, o mais importante 
é a falta de informações básicas nos cur-
rículos, um dia após o evento separamos 
todos os 2560 currículos recebidos por 
cargos, pasmem, pois o que vou contar 
parece brincadeira mas não é, currículos 
sem telefone para contato, sem endereço, 
sem bairro ou a cidade, sem um e-mail, 
sem formação escolar, sem o cargo exer-
cido, sem o tempo de serviço, sem o re-
sumos sobre as atribuições exercidas em 
cada empresa, sem os motivos de saída, 
sem objetivo, sem um descritivo sobre o 
perfil do candidato.
Agora pensem, entre 50 candidatos tria-
dos por vagas, quem são os primeiros 
a serem chamados? Certamente os que 
apresentam no documento as informa-
ções preenchidas com maior número de 
dados, pois o recrutamento é o cruza-
mento destas informações, ou seja, pro-
curamos o endereço mais próximo da 
empresa, a escolaridade necessária para 

CONSULTORIA RH
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3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

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

Peças e Of icinas Multimarcas

o cargo, um contato para ligar e chamar 
para entrevista, conhecimentos técnicos 
e ou comportamentos descritos no cur-
rículo, que sejam mais próximos ao da 
vaga em aberto, para que na entrevista, ai 
sim, seja feito o processo de análise que 
inclua o ser humano valoroso que estará 
em frente a um entrevistador.
Mas o primeiro e mais importante é o cur-
rículo, a chave de entrada da entrevista.
Como ficam aqueles que não preenchem 
adequadamente o documento? Qual é a 
visão do entrevistador de um candidato 
que não mostra por meio da sua escrita 
o que sabe fazer? Minha resposta é sim-
ples, ficam para posterior próximas vagas 
ou não são chamados.
O Feirão de Empregos é a ponta do Ice-
berg de muitos problemas no mercado 
de trabalho, que começam no simples e 
básico preenchimento de um currículo, 
mas há outros fatores que precisamos 
ajudar as pessoas, que falarei nas próxi-
mas colunas, afinal o RH tem esta missão 
de mudar vidas por meio de trabalho e do 
conhecimento.
Parabenizo a Prefeitura de São José por 
meio de sua Secretária de Desenvolvi-
mento, Ciência e Tecnologia que ofertou 
um ciclo de palestras, com renomados 
professores e gestores, a abertura deste 
espaço oportunizou a troca de conhe-
cimento e melhoria da empregabilidade, 
um grande diferencial nesta edição.

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

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

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

É BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante Grill

É BomÉ BomÉ BomÉ BomÉ BomÉ BomÉ BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante GrillRestaurante Grill

          Rua Margarida Abreu, 357 -Campinas - SJ - SC(48) 9620-8452 / 8447-5900
por pessoa
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                    dicadapersonal@gmail.com

VARIEDADES

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SC

www.escritop.com.br
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Na apresentação deste, 20% de
 desconto para pagamento à vista

Seu sucesso é o nosso maior objetivo.

Rua Koesa, 430 - LJ 01
Kobrasol - São José

3307-65153372-5455

contato@escritop.com.br

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

4848 NOVA LOJA

Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

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

Esperança

E já dizia chico Buarque: ‘’Tem dias que 
a gente se sente, como quem partiu ou 
morreu...  A gente estancou de repente, 
ou foi o mundo então que cresceu... A 
gente quer ter voz ativa, no nosso destino 
mandar... Mas eis que chega a roda-viva 
e carrega o destino pra lá...’’
A vida tem suas maravilhas, mas também 
tem seu lado difícil... Muitos de nós já 
vivenciamos fases onde tudo da errado 
e aquele velho ditado ‘’desgraça pouca, 
é bobagem’’,  parece mesmo verdadeiro. 
As vezes, somos surpreendidos por pro-
blemas que surgem inesperadamente e 
devastam nossa existência. São aqueles 
momentos onde por mais que analisemos 
a situação não conseguimos encontrar 
solução, ou então, o fardo parece muito 
mais pesado do que suportam nossos om-
bros cansados. 
Certas pessoas não tem muita tolerância a 
frustração e, seguem pela vida desistindo 
ao menor sinal de contrariedade e deixam 
para trás um rastro de projetos inacaba-
dos, de sonhos esquecidos, e quando 
se dão conta, não terminaram nada que 
começaram, não realizaram nada de re-
levante ou útil. Pode ser mais fácil assim, 
sair de perto quando a coisa fica feia, mas 
um dia, quando pararmos para analisar 
a nossa trajetória, essas escolhas podem 
criar dentro de nos um vazio que nada 
preenche.  E algumas situações e opor-
tunidades jamais voltam... 
Por isso, é tão importante ter consciên-
cia de que a persistência deve ser nossa 
aliada, por mais que surjam obstáculos, 
e sem duvidas eles surgiram na vida de 

todos nós. É necessário fazer um esforço 
para seguir em frente e não desistir dos 
nossos objetivos. Estas fases são duras, 
nos desgastam e nos magoam, mas tam-
bém nos fortalecem, amadurecem e con-
tribuem para que sejamos pessoas melho-
res. Toda adversidade por pior que seja e 
por mais sombria que nos pareça, tem seu 
lado bom, que é o de nos ensinar algo.
Com a persistência, cultivamos também 
a esperança, pois se não a temos viva 
no coração, não existem muitos motivos 
para prosseguir. É a esperança que nos dá 
aquela força que sai e nem sabemos de 
onde, para enfrentar situações que jamais 
acreditaríamos ser corajosos o suficiente 
para encarar... E é com a persistência que 
mantemos essa chama acesa, lutando, 
caindo e levando na certeza de que dias 
melhores virão.
Quando estiver preste a desistir ou desa-
nimado de tudo, lembre-se que todos nós 
passamos por fases ruins, assim como a 
natureza tem seus ciclos catastróficos, 
mas depois da tempestade... vem a calma-
ria. Mas se ela não vier, não endureça seu 
coração, reavalie suas metas, faça novos 
projetos e deixe brotar em sua alma, no-
vos sonhos. Não é fácil eu sei, mas tente. 
Alimente com entusiamos sua esperança 
e muitas coisas taxadas como ‘’impos-
síveis’’, podem se tornar realidade. So-
nhe, mas sonhe muito, pois é o sonho que 
leva a gente, pra frente.
‘’Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, 
mais uma vez, eu sei... Escuridão já vi 
pior, de endoidecer gente sã. Espera que 
o sol já vem...’’ (Renato Russo)♪ ♫
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Saiba mais em:
www.casan.com.br

um novo momento:

A CASAN vive

R$ 1,8 bilhão em

investimentos até 2018.

São mais de 200 obras

em cerca de 100 municípios,

que estão impulsionando

a economia catarinense.

FAÇA A SUA PARTE NESTE VERÃO:
A reserva domiciliar é fundamental para evitar a falta de água.
Para definir o tamanho da caixa de água,
considere 200 litros por dia por pessoa.

RESPEITE A CAPACIDADE DO IMÓVEL:
Evite alugar ou emprestar para um número de hóspedes
superior ao limite do imóvel.

Onde tem CASAN,

tem mais qualidade de vida.

Mais de 30 estações de tratamento de água
estão sendo instaladas ou ampliadas até 2018.
Essas obras estão aumentando ainda mais
o fornecimento de água para todo o Estado,
dando mais segurança à população catarinense.

41 obras de redes de esgoto em todas
as regiões do Estado. 
Ao final dessas obras, Santa Catarina ficará entre
os 4 primeiros lugares do ranking nacional de 
tratamento de esgoto. Onde tem saneamento
básico, tem mais saúde.

Macroadutora do Rio Chapecozinho.
O maior projeto de transporte de água já realizado
em Santa Catarina e uma das maiores obras da
história da Casan, que vai garantir o abastecimento
pelos próximos 40 anos à região Oeste.

Flocodecantador da Grande Florianópolis. 
A Casan está realizando cerca de 30 grandes obras
na região da Grande Florianópolis. A principal delas
é o Flocodecantador, que vai deixar a água constante
e mais cristalina, e vai aumentar em 50% a capacidade
de tratamento já neste verão, beneficiando Florianópolis,
São José, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça.

Mais 30 reservatórios estão sendo entregues,
construídos, ampliados ou projetados para
os próximos 3 anos.
Maior capacidade de armazenamento
e de abastecimento em todo o Estado.
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Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

BASTIDORES

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

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

Venha conferir
as novidades primavera 

Panos!

Lindaaaa...futura turismóloga 
Sophia Zachi...sou fã

Nossas queridas amigas com o bom 
velhinho.... Karla e Kera

Porque ela brilha por onde  
passa...Zelita Mendes...

O artista e sua obra... Neritom 
Martins na casa do Papai Noel...

Close especial pra nossa ex 
Rainha do Carnaval de São José, 
Verena Silva

A nossa querida josefense Léia 
Heidersheidt mais uma vez é a 
mentora nas decorações de natal...
Agora foi a casa do Papai Noel na 
Eletrosul...
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Consórcio Nacional Yamaha
Representante Autorizado

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - (48) 3035-3337

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

transforma sonhadores em 
empreendedores. Hoje, 
possui mais de 190 mil 

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

transforma sonhadores em 
empreendedores. Hoje, 
possui mais de 190 mil 

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

CANSOU DE FICAR A PÉ?

USE O CONSÓRCIO
PARA TER SEU CARRO ZERINHO

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - (48) 3035-3337

GRADUAÇÃO


