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Distribuição Gratuita

Amauri dos Projetos 
ganha pelo segundo ano 
consecutivo medalha de 
vereador mais atuante 

Pág 05

Na foto os artistas do espetáculo de teatro de rua “Trupe de Carroceiros”

Na coluna do Renato, En-
trevista com ALBENEIR 

MARQUES PEREIRA, ídolo 
eterno do Fiqueirense

Pág 10

APAE comemora 60 anos 
fazendo inclusão!

“Construindo uma história de igualdade de oportunidades para todos!” Pág 02.
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Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC(48) 9620-8452 / 8447-5900
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DORACI VIRGINIA DE 
CARVALHO DA SILVEIRA
69 anos, desaparecida em 2011 

São José,SC

EMILI MIRANDA 
ANACLETO

1 ano e 11 meses, desaparecida em 
21/05/14 - Jaraguá do Sul,SC

ANDREA BARBOSA
Desaparecida em 19/01/2007

Florianópolis,SC

JOICE IARA VEIGA GARCIA
21 anos, desaparecida em 06/09/2013 

São José,SC

STHEFANY FRANCIS GUERRA 
DA ROSA

15 anos, Desaparecida em
 21/08/2014 - São José,SC

DANILA DA ROSA CONCEIÇÃO
13 anos, desaparecida em 15/08/2014 

Biguaçu,SC

JHONATAN MATEUS 
DOS S. SCHABERLE

16 anos, Desaparecida em
 08/08/2014 - Florianópolis,SC

JEIZIKE VELOSO DA SILVA
17 anos, desaparecido em 15/08/2014 

Gaspar,SC

Rua Adhemar da Silva, 1135
Kobrasol - São José - SC

e-mail:desaparecidos@pc.sc.gov.br
Fone: (48) 3665-5595

DESAPARECIDOS DESAPARECIDOS

Fonte: Polícia Cívil

Expediente
Impressão: Diário Catarinense
Edição nº 37- 16 Páginas - Impresso 25/08/2014

“Construindo uma história de igualdade de 
oportunidades para todos! 

APAE BRASIL: 60 anos fazendo inclusão!”

A Apae de São José, organizou 
uma programação especial para a 
Semana da Pessoa com Deficiên-
cia Intelectual e Múltipla da Fede-
ração Nacional das APAEs que 
aconteceu entre os dias 21 à 27 
de Agosto de 2014. Propondo à 
conscientização da sociedade em 
prol da pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. Neste sen-
tido, foram feitas algumas ações 
de Intervenções Urbanas que en-
volveu e mobilizou a comunidade 
escolar e a sociedade na luta pela 

igualdade e inclusão social. Neste 
contexto, a APAE de São José pro-
moveu durante esta semana ações 
de intervenção urbana na Praça do 
Kobrasol com uma tenda de traba- 
lhos pedagógicos e apresentação 
do espetáculo de teatro de rua 
“Trupe de Carroceiros”; Pintura 
Mural no muro da loja Casas 
D´agua do Kobrasol; aplicação de 
tiras e círculos de crochê em ár-
vores da Praça do Centro Históri-
co de São José (Yarn Bombing). 
Além dessas intervenções, foi 

realizado um Fórum de Autode-
fensoria na instituição, visita ao 
Circo da Dona Bilica para assistir 
o espetáculo “3 Rs” e jogos cole-
tivos Paralimpico integrando os 
alunos da escola de  ensino regu-
lar C.E.M Santa Ana e da APAE 
de São José, finalizando a semana 
com uma grande passeata pelo 
bairro Fazenda Santo Antonio. 
Agradecemos a todos que traba-
lharam para tornar este resultado 
possível e aos patrocinadores que 
nos apoiaram neste evento. 
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EDUCAÇÃO

desenvolvimento mental 
 para crianças de 5 a 13 anos

inscreva-se

 ds isa pg oa nV ív
e
is

www.alohamabrasil.com.br

www.alohamabrasil.com.br

 Operações aritméticas com 
velocidade e precisão.

 Capacidade de concentração e 
atenção.

 Criatividade e capacidade de 
visualização.

 Capacidade de escuta e 
habilidade para observação.

 Memória fotográfica e 
orientação espacial.

 Autoconfiança.

benefícios
para toda a vida

Tel. 3034-2244
contato@alohamabrasil.com.br

siga-nos em:

Com a prática, as crianças aprendem 
a visualizar o ábaco em sua cabeça e a 
utilizar  esta imagem mental  para 
calcular, realizando complexas operações 
aritméticas sem mais ajuda, a não ser a do seu 
cérebro.

aritmética mental

As aulas de ALOHA Mental Arithmetic 
incluem jogos didáticos e atividades 
em grupo para que as crianças se 
divirtam enquanto desenvolvem sua 
c a p a c i d a d e   d e  c o n c e n t r a ç ã o ,  
criatividade, memória fotográfica...

muito mais que cálculo

9

71 639

Metódo que estimula as 
habilidades cerebrais

 Brincadeiras que estimulam o 
raciocínio. Essa é uma preocupação dos 
pais com os filhos desde bebê. Quando 
chega à fase escolar, essa preocupação 
aumenta, já que eles terão que aprender 
muito mais para serem alfabetizados e 
estudarem até a vida adulta. Não faltam 
jogos eletrônicos para essa função, mas 
o ábaco, um dos mais antigos instru-
mentos de cálculo, tem sido utilizado 
com sucesso.
        Com bolinhas, contas ou fichas 
que deslizam em colunas, representan-
do unidades, dezenas, centenas é pos-
sível fazer os mais variados cálculos. 
Utilizando esse instrumento com cria-
tividade, foi desenvolvido o programa 
Aloha Mental Arithmetic, que já foi 
implantado em 28 países e se dissemina 
cada vez mais no Brasil.
        Com a técnica aplicada, os alunos 
conseguem realizar desde operações 
básicas, como as quatro operações, até 
as complexas, como raiz quadrada, fra-
ções, decimais e combinadas.
        A técnica é direcionada para cri-
anças entre 5 e 13 anos, com o objetivo 
de desenvolver o hemisfério direito do 

cérebro. Segundo a coordenadora Nilcéa 
Moraes, o interessante é que o método 
ALOHA registra não só um ganho em 
matemática, e sim em todas as disci-
plinas, pois o pensamento matemático, 
o rigor lógico, permite a criança estar 
mais preparada para reagir, desenvol-
vendo assim uma agilidade mental.
        Cleusa Grando se tornou uma en-
tusiasta do método depois que viu a 
grande evolução no aprendizado da fi-

lha Maria Vitória Grando, de 6 anos, 
que está na primeira série do Colégio 
Motivação Junior, em Florianópolis. Ela 
conta que conheceu o ábaco através da 
própria escola no início de 2013 e como 
estava preocupada com o desenvolvi-
mento da filha, pois ela vinha de uma 
creche pública, optou por incentivar seu 
aprendizado em forma de brincadeira.
        Antes de entrar na Aloha, Cleusa diz 
que Maria Vitória era muito distraída e 

tinha preguiça para fazer os deveres de 
escola. “Após cursar o primeiro nível do 
método, ela mudou muito. Atualmente 
não preciso mais auxiliar ela nas tarefas. 
Ela chega em casa e vai logo fazer as 
atividades. Percebo que está muito mais 
interessada no estudos”, conta.
        Maria Vitória gosta muito das au-
las e até brinca de ensinar o ábaco aos 
familiares. No ano passado, a estudante 
fazia duas aulas por semana com uma 
hora cada, hoje está no nível dois e tem 
uma aula de duas horas por semana.
        “É muito legal ver essa evolução 
dela”, comenta a mãe, dizendo que an-
tes a menina era muito dispersa e as 
professoras diziam que não participava 
das aulas, além de ter dificuldade em 
matemática. “Ela começava a contar e 
pulava os números, não tinha sequên-
cia”, conta Cleusa.  Agora elogiam Ma-
ria Vitória que está muito mais partici-
pativa. “É bom ver que esse método está 
contribuindo para o desenvolvimento da 
minha filha, que está fazendo com que 
aprenda mais e tenha mais vontade de 
estudar”, completa Cleusa, lembrando 
que recentemente até já tirou 10.

Acesse nossa edição online www.comunidadesc.com
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

Botox Capilar 5 em 1
desfrizante • Cauterização • Selagem

Alisamento natural • Redução de Volume

Preço incrível, Venha conferir!

Cerimônia reúne 66 formandos do 
Centro Universitário Municipal de 

São José – USJ

A formatura incluiu acadêmicos dos 
cursos de Pedagogia, Ciências Contá-
beis e Administração
Uma cerimônia marcou a formatura de 
66 acadêmicos do Centro Universitário 
Municipal de São José – USJ. Realizada 
no Centro Multiuso, no dia 16, a soleni-
dade reuniu 33 formandos em Pedago-
gia, 21 alunos de Ciências Contábeis e 
11 de Administração.
Em seu discurso, a reitora do USJ, 
Elisiani Noronha, agradeceu aos for-
mandos por ter escolhido o Centro 

Universitário Municipal de São José 
para realizar seus cursos de graduação. 
“Temos uma instituição jovem, que 
recentemente completou nove anos, 
porém, que possui uma expressiva pre-
miação e ótimos conceitos em âmbito 
estadual e nacional. O reconhecimento 
da nossa instituição vem também com 
sucesso obtido pelos nossos egressos, 
com as aprovações nos exames da ‘or-
dem’ da profissão, nos concursos públi-
cos, processos seletivos, em mestrados 
e doutorado”, destacou a reitora.
Em nove anos, o USJ já formou 610 
profissionais, sendo 31 cientistas da re-
ligião, 145 contadores, 165 administra-
dores e 269 pedagogos. “Não queremos 
parar por aqui e desejamos ser melhores 
do que somos hoje. Porém, para con-
tinuarmos sendo reconhecido, depen-
demos também do empenho de todos 
vocês no exercício de suas profissões. 
Sejam os melhores, atuem com ética e 
consciência social”, completou Elisiani.

A formatura incluiu acadêmicos dos cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis e Adm

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o/
U

SJ
Fo

to
s:

 D
iv

ul
ga

çã
o/

U
SJ

Sucesso no 1º Arraiá do Galo 

Na noite do último dia 26 de Julho, foi 
realizado o 1º Arraiá do Clube Atlético 
São José. Mais de 180 pessoas compa-
receram para prestigiar o evento, que 
teve como atrações o lançamento do site 
e a votação do distintivo oficial do clube.

Também foram homenageados com o 
título do sócios honorários, os senhores 
Francisco Silvy e Enésio Bernardino 
Martins e a senhora Nadir Maria Dias.
O clube agradece a todos os atletas, di-
rigentes, pais e amigos que comparece-
ram. Agradecemos também a Fundação 
Municipal de Esportes e o Executive 
Golden Hotel pelo apoio ao projeto.

Aproveitamos a oportunidade para 
convidar a todos para o próximo 

evento, que será nossa 2ª Feijoada, 
que se realizará no dia 28/09/2014, na 
Igreja São José Operário em Areias, 

São José.

Café Contábil reúne representantes 
da Secretaria de Assistência Social 

e entidades

O objetivo foi promover a integração e 
orientar sobre o uso dos recursos repas-
sados através de convênio
A equipe técnica da Secretaria de As-
sistência Social de São José reuniu-se 
com representantes das entidades con-
veniadas no Segundo Café Contábil. 
Realizado no Centro de Atenção à Ter-
ceira Idade (CATI), o evento teve como 
objetivo promover a integração das en-
tidades com o poder público, além de 
repassar orientações sobre uso respon-
sável dos recursos fruto de convênios.
Os participantes assistiram à palestra 

de Gilberto Brasil, membro da GRAN-
FPOLIS – Associação dos Municípios 
da Grande Florianópolis. O palestrante 
abordou a Instrução Normativa 14/2012 
do Tribunal de Contas de Santa Cata-
rina (TCE), que estabelece critérios 
para a concessão de recursos a título de 
subvenções, auxílios e contribuições, 
movimentação financeira dos recursos, 
documentos comprobatórios da despe-
sa realizada, organização da prestação 
de contas, prazo para apresentação da 
prestação, exame da regularidade da 
prestação de contas pelo concedente.
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Esq. Andrea (Suplente-SINTRAM), Patricia(Supl-Estácio Sá),Valmor (Supl-Sec Receita),Orli (Supl-Procura  
Munic),Lorena (Esc Parti),V Pref Natal,Secr Méri,Pref Adeliana, Ana(Cons Edu).

novaeraconstruçõeseprojetos@gmail.com

Alexandre Gil Marinho
(48) 8824-1455

48 3258-3245
Rua Alfredo Wagner, 45 - Bela Vista  - São José - CEP.88110-530
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Cartório mais 
chega a São José

Com uma vasta lista de conveniências, 
a rede Cartório Mais inaugura em São 
José com metas ousadas de se tornar a 
principal opção em serviços para pes-
soas físicas e jurídicas. Para isso, alia a 
seu portfólio, praticidade, preço justo e 
prazos reduzidos.
Na lista de conveniências que estarão 
disponíveis a partir do dia 6 de agosto, 
destacam-se Busca de Certidões e Docu- 
mentos em todo Brasil, Certificado Dig-
ital, Gerenciamento Eletrônico de Doc-
umentos (GED), Protesto de Títulos, 
Pesquisa Patrimonial, Reabilitação de 
Crédito, Pasta Mais (documentos para 
crédito imobiliário), Documentos para 
Imigrantes, Tradução Juramentada, No-
tificações Extrajudiciais, entre outras.   
Os sócios Gilmar Zanella e Neide Carv-
alho contam que escolheram a Cartório 

Mais como investimento por se tratar 
de uma empresa com experiência de 
mercado e reconhecimento nacional. 
Atualmente, a rede possui 127 franquias 
desdobradas em mais de 360 pontos 
de atendimento, presentes em todas as 
regiões do país. “Com a franquia, pre-
tendemos dar suporte aos moradores da 
região e também a quem busca serviços 
de qualidade superior, colocando à dis-
posição opções práticas, confiáveis e de 
fácil acesso” afirma Neide.
 
Atendimento - A partir do dia 6 de 
agosto, a loja localizada na Rua Leober-
to Leal, 767 loja 04 – Barreiros funcio-
nará de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h30. O telefone para atendimento é 
(48) 3372-7212.

Medalha concedida ao 
Vereador Amauri dos Projetos

Pelo SEGUNDO ano consecutivo o 
vereador Amauri dos Projetos foi eleito 
o legislador mais ATUANTE de São 
José em pesquisa por amostragem rea-
lizada pelo Instituto Tiradentes entre 
os dias 07 e 30 de julho deste ano. Em 

setembro receberá com muito orgulho 
a Medalha Tiradentes “Colar de Ouro” 
pelo resultado conquistado juntamente 
com profissionais de outras áreas, como 
juristas, procuradores, secretários e 
políticos em cerimônia que se realizará 
no Canasvieiras Hotel em Florianópo-
lis. A escolha revela a confiança no 
trabalho que o vereador realiza na Câ-
mara Municipal que é sempre em defesa 
dos interesses da população, buscando 
conciliar seu papel fiscalizador com a 
apresentação de idéias e projetos que 
contribuam para o desenvolvimento da 
cidade.
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Café Comemorativo em 
Homenagem aos Servidores 

Aposentados a partir de 2013

Foi uma manhã de muita comemoração 
e homenagens oferecidas pela Secretaria 

de Educação de São José com um café 
especial na sexta-feira (15), no auditório 
da SME, que contou com a presença de 
professores aposentados. A Secretária 
da Educação Méri Hang reconheceu a 
importância da homenagem e falou da 
intenção que se repita anualmente. Lem-
brou o caminho percorrido e de quantos 
alunos passaram e se transformaram nas 
mãos desses professores, escrevendo a 
história da educação de São José.
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Areias - São José - SC
Rua São Pedro, 1370

3246-2950

R$ 130,00

Películas Arquitetônicas e Automotivas

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

www.casadaspeliculas.com.br

SANTA CATARINA

Charles
 Colzani

Com
Bastidores

Charles
 Colzani

charlescolzani@hotmail.com

Biasoli
Mercado

frutas, verduras, pães, carnes
e um atendimento diferenciado e de qualidade!

Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

do

Fernanda Cabral e 
Andreza Tell, amigas para 
sempre, sorriso e simpatia!

Fofurinha...linda Isadora Roberti..
a menina além de ser charmosa agora 

tambem é cantora...aplausos e sucesso...

O close da Coluna vai para a 
transex Marcia Medeiros...conhecida 

em todo Sul do Brasil. 
Linda e cheia de charme...

Eduardo Tasca ator formado no Teatro 
Adolpho Mello e professor de educação 

infantil, agora se dedica a maratonas! 
Sucesso Tasca!!!

A querida Cláudia Silva...
a corretora de imóveis mais 

famosa da cidade...

Joarez Fernandes, agora com 
uma nova profissão, abriu uma 

barbearia VIP no bairro
 Serraria...Sucesso garotoooo...
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FLORIANÓPOLIS

Casa de acolhimento 
e albergue municipal

Na última quarta-feira foi inaugurado  o 
primeiro albergue municipal e casa de 
acolhimento de Florianópolis. Um es-
paço que vai abrigar moradores de rua 
que estiverem interessados em voltar ao 
convívio familiar ou ao trabalho.
Além de boas condições de alojamento, 
a Casa de Acolhimento e o Albergue 
Municipal vão oferecer a refeição da 
noite aos moradores de rua que forem 
pernoitar e três refeições para quem pas-
sar o dia. Todos terão direito ao apoio 
psicológico da equipe de abordagem 
de rua e atendimento dos assistentes 
sociais. Caberá ao Centro de Referên-
cia Especializado para a População em 
Situação de Rua (Centro POP), unidade 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, fazer a seleção de quem irá ocu-
par a casa.
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Continente de Florianópolis terá novo 
parque com 50 mil m²

Parque do Abraão terá pistas para caminhada e 
corrida, playground e muito mais
Mais uma grande vitória do conceito de hu-
manização da cidade foi conquistada. A Pre-
feitura de Florianópolis, por meio da Secre-
taria Municipal do Continente - com o projeto 
Continente Saudável -, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
(SMDU) e o IPUF (Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis), fechou um termo de 
compromisso com o Grupo Cyrela para cria-
ção do Parque do Abraão, uma antiga reivindi-
cação da comunidade. A área pública de lazer 
terá 50 mil metros quadrados, o equivalente a 
12 campos de futebol. A previsão de entrega é 
para daqui 16 meses.
O termo assinado entre a empresa, o prefeito 
Cesar Souza Júnior, o secretário do Continente 
João Batista Nunes e da SMDU, Dalmo Vieira 

previstas na área continental. Somente na 
região Sul do Continente, mais três espaços 
receberão melhorias. São eles: a praça do Bom 
Abrigo (Bom Abrigo) pelo Centro Islâmico 
de Florianópolis, a praça da Rua Manoel Fé-
lix Cardoso a ser construída no Abraão pela 
Cota Empreendimentos Imobiliários, a praça 
José Boabaid, na Praia do Meio em Coqueiros 
pela Hoepcke e a praça da Praia do Riso, pelo 
Grupo Cassol. Juntas, estas revitalizações de 
espaços públicos somam mais de R$ 8 mi-
lhões em investimentos.

Maior parque da região

Segundo levantamento da diretoria técnica 
do Instituto de Planejamento Urbano de Flo-
rianópolis (IPUF) o Parque do Abraão será o 
maior na região continental. O projeto, de au-

toria do arquiteto Guilherme Takeda, em con-
junto com o Grupo Cyrela e a Prefeitura, prevê 
o plantio de duas mil árvores, praça, deque, 
mirante, academia para terceira idade, horta, 
equipamentos para alongamento, playground, 
posto policial, sede da associação de amigos 
do parque, trilha para caminhada, corrida, 
ciclovia, quadras poliesportivas, vestiários e 
quadra de areia.
Para o secretário do Continente, João Batista 
Nunes, com mais este parque a região Sul do 
Continente estará muito perto de ser 100% 
revitalizada. “Com a criação deste parque, 
naquela região todas as mais importantes áreas 
públicas receberão investimentos da iniciativa 
privada. Depois de prontas, faremos um mu-
tirão para incentivar a comunidade a ocupar 
estes espaços”, disse.
O prefeito Cesar Souza Júnior agradeceu a 
contrapartida do grupo e frisou que a região 
ganhará muito com mais esta área verde. “Em 
nome da cidade, agradeço ao grupo pela ini-
ciativa de ceder à região uma qualidade ur-
banística importante como esta”, salientou.

Maior investimento da Cyrela em 
Florianópolis

Segundo o diretor de Engenharia da Regional 
Sul do Grupo Cyrela, Rogério Raabe, o parque 
será um ótimo benefício para toda a comuni-
dade e que o projeto foi pensando para atender 
a todos.
“Queremos entregar o quanto antes. Será o 
maior investimento do grupo em área pública 
para Florianópolis”, disse. O grupo será o res-
ponsável pela manutenção dos equipamentos 
por três anos e a administração ficará a cargo 
da Prefeitura de Florianópolis.

Filho, veio como uma 
medida compensatória 
do Grupo Cyrela pela 
construção de três 
condomínios na Praia 
do Abraão com um 
total de 500 unidades. 
Mesmo dentro de um 
termo compensatório, 
a criação do parque 
por parte da constru-
tora entra para a lista 
das praças e espaços 
públicos adotados no 
Continente. Com ele, 
são 22 revitalizações 
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Parque do Abraão deve ser entregue à comunidade em até 16 meses
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SÃO JOSÉ

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848 Peça pela internet 
CHINAINBOX.COM.BR

São José | 3901-3130
Av. Adhemar da Silva, 974
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Anúncio rodapé CIB São José 84X51.indd   1 3/20/14   4:25 PM

PONTE
LANCHES

Há mais de 10 anos no mercado!

Tele Entrega

Das 18h às 24h

3247-2652

3247-4890

Não abrimos as terças

Bateu a fome? Peça já o seu!

3235-4635Rua Lédio João Martins, 126 - Sl. 06 - Kobrasol - São José
(Esq. com Bento Silvério -Atrás da Vox automóveis)

Buffet Livre
Masculino R$ 40,00    Feminino R$ 35,00

Acompanha temaki: sabores Peixe e Kabi

Temos lanches e Porções!

Prefeitura realizou mutirão oftalmológico 
para estudantes da rede municipal

Após passar por uma triagem, 
350 alunos da rede municipal 
de São José começam a ser at-
endidos por um médico oftal-
mologista. O primeiro mutirão 
foi realizado no sábado (23), 
na Policlínica de Campinas, 
como parte do programa Saúde 
na Escola. A medida atende 
crianças do 1º e 2º ano do en-
sino fundamental. Na primeira 
fase do processo, mais de 2 mil 
alunos passaram por testes ini-
ciais de acuidade visual.  Os 
estudantes que apresentaram 
alguma dificuldade agora serão 
encaminhados para o exame 
médico. Aqueles que necessitar-
em receberão o óculos de forma 

da rede municipal. “Buscamos 
fazer o possível para atender 
nossas necessidades e temos 
uma preocupação muito grande 
com a saúde escolar. A criança 
que tem problemas de visão, 
por exemplo, pode apresentar 
dificuldades de aprendizagem. 
Por isso, lançamos este projeto 
que, inicialmente vai atender as 
crianças do 1º e 2º ano do ensi-
no fundamental”, destaca Méri.
Paralelamente, uma equipe de 
dentistas do programa de Saúde 
Bucal percorre as unidades de 
ensino de São José para orientar 
as crianças sobre a forma corre-
ta de escovar os dentes e passar 
fio dental. Cada aluno recebeu, 
também, um kit odontológico 
com pasta de dente, escova e fio 
dental.
Estatísticas - O Ministério da 
Saúde estima que 30% das cri-
anças em idade escolar apresen-
tam problemas oculares, o que 
pode interferir no desempenho 
escolar, na qualidade de vida 
e na inserção social dos estu-
dantes.

gratuita. A iniciativa é resultado 
da parceria entre as secretar-
ias da Saúde e Educação e está 
amparada pela lei municipal n° 
5120/2011. Para as famílias car-
entes, a Secretaria da Educação 
disponibilizará transporte até 
o local dos exames, saindo da 
escola onde a criança está ma-
triculada. O atendimento ocor-
rerá das 8h às 12h e das 13h às 
17h, conforme os horários pre-
viamente agendados. 
A secretária municipal de Edu-
cação, Méri Hang, destaca que 
a Prefeitura vem investindo 
para melhorar a qualidade de 
ensino e também o atendimento 
na área da Saúde para os alunos 

O objetivo é fornecer óculos gratuitos para alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental

Os alunos tiveram a disposição transporte de ida e vinda da policlínica

Prefeita Adeliana Dal Pont 
recebe projeto final e 

assina convênio

A Prefeitura Municipal de São 
José recebeu o projeto final de 
restauração do Theatro Adolpho 
Mello, elaborado pela Udesc, na 
quarta-feira (21/8). A recupera-
ção será iniciada pelo telhado, 
com recursos já repassados pelo 
Go-verno do Estado. O Adolpho 
Mello é uma das casas de espe-
táculos mais antigas do país e a 
nossa intenção é devolver este 
patrimônio para a sociedade, 
enfatizou a Prefeita Adeliana 
Dal Pont.
 Também  foi assinado o con-
vênio para o repasse de recur-
sos para a recuperação da Igreja 

Nosso Se-nhor do Bonfim. 
Construída entre 1851 e 1852, 
a Igreja foi tombada pelo Mu-
nicípio em 2005. A recuperação 
do patrimônio histórico é um 
ato de cuidar da cidade e uma 
forma de valorizar a nossa cul-
tura.
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     ELEIÇÕES

Bel.João L. MondadoriBel.João L. MondadoriBel.João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188-SC

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!Eleições 2014

Candidatos de SC fazem campanha pelo estado.

Candidatos de SC fazem campanha pelo estado

SEXTA - 22/08/2014

O candidato a Deputado 
Estadual Mário Mar-
condes, iniciou a cam-
panha na sua cidade Natal 
São João Batista - SC.

Foto da mobilização do candi-
dato a Senador Dário Berger 
na cidade de Tubarão. 

A candidata a Deputada Es-
tadual Rose Bartucheski, 
fez caminhada por São José 
- SC.

O candidato a Deputado 
Estadual Gean Loureiro 
caminhou no Centro de Flo-
rianópolis.

SÁBADO - 23/08/2014

O candidato a Deputado 
Estadual  Renato Hinnig 
também participou da cami-
nhada pelo centro de Flori-
anópolis.
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ESPORTE REGIONAL

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

ALBENEIR MARQUES PEREIRA
NOME: Albeneir Marques Pereira
IDADE: 53 anos

CLUBES QUE DEFENDEU
Cruzeiro (MG), Nacional (AM), 
Brasília, Operário (SP), Matsubara 
(PR), Figueirense, Grêmio, Novo 
Horizonte (SP), Inter de Limeira 
(SP), Glória (RS), Aimoré (RS), 
Marcílio Dias, Avaí .

Entre indas e vindas, foram sete anos. 
A última passagem foi em 1992. Pelo 
clube, marcou 93 gols, número que o 
deixa na terceira posição da lista dos 
maiores artilheiros da história, atrás 
apenas de Fernandes (101) e Calico 
(94).

O QUE FAZ HOJE
Atua na prevenção do uso de droga, 
presidindo o Conselho Municipal de 
Entorpecentes de Biguaçu e atuando 
como voluntário no Centro de Trata-
mento Recanto Silvestre.

IDENTIFICAÇÃO

O ex-jogador se emociona ao falar 
da carreira e lamenta não ter vivido 
mais intensamente alguns momen-
tos. Apesar de ser o terceiro maior 
artilheiro do clube (e por um bom 
tempo foi o segundo, até ser ultra-
passado por Fernandes), Albeneir 
não tinha noção do que representava 
para a história do Figueira. Mas deu 
tempo de perceber isso e hoje ele 
desfruta de cada momento ao lado 
dos fãs e atende com atenção cada 
torcedor que pede uma fotografia ou 
um autógrafo. Ele ainda acrescenta 
um abraço. É muito gratificante, 
nem tenho como explicar. O recon-
hecimento é uma coisa muito gos-
tosa — considera.

JOGADOR QUE MAIS ADMIRA

“Fernandes. Não sei se ele tem al-
guém que torce mais por ele do que 
eu. Ele é fora de série, tanto dentro 
como fora de campo. É uma pessoa 
excepcional, um ser humano na con-
cepção da palavra.”
Ter um cara igual ao BENA na 
história do meu clube do coração, 
me faz ter a mais absoluta certeza de 
que escolhi o time certo para torcer!
Felicidades hoje e sempre, grande 
mestre e o que  esse colunista e ami-
go e a equipe do Jornal Comunidade 
SC deseja a você!

“Cheguei no Figueirense em 1981. Foram sete anos, indo e 
voltando, em que aconteceram coisas maravilhosas. Vivi uma 

relação de amor e ódio com a torcida. Fui vaiado, mas na 
maioria das vezes aplaudido. Nem sabia que eu tinha feito 93 

gols. Se soubesse, me esforçaria para fazer mais. Mas tudo 
que fiz foi com amor a camisa, com amor à torcida. Sou um 

cara privilegiado e hoje sou torcedor do clube.”
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Coligação: PSD/DEM/PMDB/PRB

Deputado Estadual

TÍTULOS QUE CONQUISTOU
Pelo Figueirense, não conquistou 
títulos. Foi campeão estadual pelo 
Brasília (1978/80), Operário (1979) 
e Grêmio (1985/86).

LIGAÇÃO COM O CLUBE
Chegou ao Figueirense em 1981. 
Saiu do clube e voltou várias vezes. 
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ESPORTE 

Faça seu consórcio nacional Volkswagen na 1º Opção Investimentos

Vendedores destaque

Uma viagem que vai ficar para 
sempre na memória...

Em julho 19 amigos desfrutaram de 
uma viagem inesquecível, foram 19 
dias de muita aventura, os amigos 
voaram até EUA, dali a viagem se-
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Josefense participa de Mundial 
de Jiu Jitsu CBJJE

Tainan Dalprá  13 anos, aluno da aca-
demia Carlos Dorado Team, com-
petiu dia  16 de agosto de 2014, no 
ginásio do Ibirapuera em São Paulo , 
o Mundial de Jiu Jitsu CBJJE , onde 
ganhou 02 lutas e perdeu a terceira , 
no total eram 5 lutas. A competição 
estava em um nível excelente entre 
os melhores atletas. A competição 
foi mais uma experiência, agora é 
treinar cada vez mais, para alcançar 
as próximas vitórias.

guiu de moto até o 
estado do Alaska, 
mais de quatro mil 
quilômetros por es-
tradas isoladas. Um 
roteiro para quem 
gosta de rodar e 
curtir as surpresas 
da natureza em um 
cenário único, todos 
curtiram bastante, 

Amigos do Moto turismo e amigos do sul, com Carlos Caldas amigo e parceiro do Jornal Comunidade SC.

com direito a passeio de barco para 
ver as geleiras, de Helicóptero e ain-
da o passeio de Dog Sled.

Na foto Carlos Caldas Pilotando a moto 1600 cc Rold King

GMSJ é vice campeã 
em torneio de futsal

Aconteceu nos dias 15 a 17 de agosto 
a 2ª Marcha Azul de Santa Catarina 
e o 3º Encontro Estadual de Guardas 
Municipais e Agentes de Trânsito, 
Chapecó foi sede pela primeira vez. 
A Guarda Municipal de São José 
esteve presente no evento e além de 
palestras sobre segurança pública 
participou do Campeonato de Futsal 
entre Guardas Municipais e Agentes 
de Trânsito, ficando em 2° lugar.
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

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

O EMPREENDEDOR DENTRO DE SI

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
Av.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02
Kobrasol – São José / SC

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

Whey Protein concentrado R$ 59,90
Whey Protein Isolado R$ 89,90
Whey Protein Hidrolisado R$ 89,90

Valores sem sabor. Com sabor
 acrescentar R$ 10,00

Compre pela
nossa loja online

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 299,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 

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

INVERNO
temos do tamanho PP ao Plus sizetemos do tamanho PP ao Plus size

Nenhuma sociedade será justa se 
o mérito não for o parâmetro para a 
evolução. Na base desse conceito 
está a essência humana e sua inces-
sante busca por um mundo melhor 
e, naturalmente, a inclinação in-
trínseca para o empreendedorismo em  
milhões de pessoas. Foi essa visão que 
fez a Humanidade deixar as cavernas 
e construir a sociedade atual, mazelas 
à parte.
Historicamente a origem do em-
preendedorismo é remota: a palavra 
empreendedor (o termo empreender 

Prezados leitores,

Hoje vamos apreciar uma mensagem do Beto Barreiros (proprietário do Box 32), o qual mostra que cada um 
de nós pode ser um empreendedor, basta desenvolver este talento que já está naturalmente em nosso ser.
Beto Barreiros através do seu senso empreendedor fez o boteco do Mercado Público de Florianópolis virar 
referência nacional, inicialmente com apenas 15 metros quadrados o Box 32 passou a ser conhecido no mundo 
inteiro. Graças ao seu trabalho no Box 32, Beto Barreiros transformou-se num bem-sucedido comunicador e 
hoje viaja por todo o Brasil ministrando pa-lestras sobre este “case” de sucesso.

soluções, sempre tendo em vista as 
necessidades das pessoas. A essência 
do empresário de sucesso é a busca de 
novos negócios e oportunidades, além 
da preocupação com a melhoria do 
produto.
A atitude empreendedora costuma ser 
relacionada à atividade empresarial, 
mas, no entanto, todo cidadão, qual-
quer que seja sua área de atuação, 
pode ser um empreendedor. Ao longo 
de 30 anos de atividade no Box 32, 
observei e conheci pessoas de insti-
gante espírito empreendedor, fossem 
empresários, profissionais liberais ou 
artistas. Em comum, tinham a têm-
pera, a inquietude, a disposição pelo 
risco calculado e a perseverança.
Cada vez mais o mundo precisa de 
empreen-dedores e precisamos des-
pertar o empreendedor dentro de nós.

Roberto Barreiros Silva 
Criador do Box 32 - 

Empreendedor e 
Empresário Catarinense

significa realizar, fazer ou executar) 
surgiu na França, entre os séculos 
XVII e XVIII, para designar as pessoas 
ousadas, que estimulavam o progresso 
econômico, com novas e melhores 
formas de agir. A ONU define como 
estudo voltado para o desenvolvi-
mento de competências e habilidades 
relacionadas à criação de um projeto 
(técnico, científico, empresarial).
O empreendedor tem como carac-
terística básica o espírito criativo e 
pesquisador. Ele está constantemente 
buscando novos caminhos e novas 

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

3357-1904(48)
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                    dicadapersonal@gmail.com

CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

 Rua Adhemar da silva, 1084, loja 6 - Kobrasol
São José - SC (em frente a Caixa Econômica)

No 19 de Agosto tive o prazer de co-
nhecer o Auditor Fiscal do Trabalho 
Rogério Rangel, em uma palestra so-
bre o assunto, ele que é um dos respon-
sáveis pela disseminação do conheci-
mento deste tema no estado de Santa 
Catarina, tema este que tem gerado 
uma certa sensação de insegurança 
por parte dos profissionais de RH, em 
especial dos responsáveis pela folha 
de pagamento das empresas, afinal o 
novo sempre assusta.
Mas o que me deixa um pouco preocu-
pada é conversar com empresários, ver 
que a alguns deles nem sequer sabem 
o que é o e-Social, o que no meu ponto 
de vista traduz a necessidade de es-
crever sobre este assunto.
O projeto segundo Rangel, quer as-
segurar os direitos dos trabalhadores, 
envolve a Receita Federal, o Minis-
tério do Trabalho, O INSS e a Caixa 
Econômica, no qual todas as informa-

ções referente a contratação, folha de 
pagamento, licenças, atestados, afasta-
mentos, demissão, programas de saúde 
do trabalhador, pagamentos de impos-
tos, serão armazenadas em um grande 
repositório, assim o objetivo do pro-
grama é reduzir o bom o velho jeitinho 
de fazer as coisas de forma errada.
Um grande exemplo é a contratação 

com data retroativa, tudo ficará no 
sistema e será um grande alerta aos 
fiscais, ou seja, quem faz o certo não 
precisa preocupar-se.
O projeto visa o atendimento dos 
órgãos acima citados com uma única 
fonte de informação, para o cumpri-
mento das diversas obrigações trab-
alhistas, previdenciárias e tributárias 

existentes.
Meu caro empresário não é só seu 
contador que deve ter o conhecimento 
sobre o assunto, pois com certeza al-
guns de seus processos internos op-
eracionais devem sofrer alteração, ter 
procedimentos diferente dos habituais 
e como toda a mudança, você deve 
preparar-se, em primeiro buscando o 
conhecimento sobre o assunto.
Para preparar aos empresários e seus 
RHS, além das palestras, há algumas 
formações por profissionais altamente 
competentes que podem e devem es-
clarecer e capacitar sobre o assunto, 
a exemplo a ABRH Regional Floria-
nópolis promove em Setembro próxi-
mo,  o curso de e-social,  as informa-
ções e inscrições podem ser feitas pelo 
fone 3288-0052, ou e-mail: secreta-
ria@abrhflorianopolis.org.br.

O E-SOCIAL E OS IMPACTOS NO RH

Auditor Fiscal do Trabalho Rogério Rangel
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VARIEDADES

Torta folhado de 
Chocolate e Morango

Ingredientes
 
. 2 pacotes de massa folhada (400g)
. 1 gema batida
. 400g de chocolate picado
. 1 lata de creme de leite
. 150ml de creme de leite fresco
. 2 colheres (sopa) de açúcar
. 1 caixa de morangos

Modo de preparo
 
Corte nove círculos com a massa folha-
da. Pincele a gema, distribua em assa-
deira e asse no forno preaquecido a 180º 
até dourar. Reserve. Em banho maria 

ou no microondas derreta o chocolate e 
misture o creme de leite. Leve à gela-
deira até firmar. Em seguida bata na ba-
tedeira até formar um creme. Reserve.  
 
Na batedeira, bata o creme de leite com 
o açúcar até dar ponto de chantili. Re-
serve. Lave, seque e pique os morangos. 
Montagem: Monte 3 torres, intercalan-
do os discos, creme de chocolate e mo-
rango. Por cima cubra com o chantili e 
decore com morangos.
Dica: Asse os retalhos que sobram 
da massa folhada e sirva com açúcar 
polvilhado.
Fonte: http://gshow.globo.com/
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● TENDÊNCIA DA MODA● AROMA E SABOR

Saiba quais são as tendências de moda 
outono inverno para este ano de 2014. 

Espero que gostem e desfrutem das dicas 
que serão dadas aqui.
1º Dica, uma peça que todo mundo ta u- 
sando, e que lojistas estão apostando mui-
to nela neste outono inverno são as peças 
xadrez. A mistura de uma cor vermelha e 
preta estão sendo o forte da estação, claro 
que outras peças xadrezes de outras cores 
estão na tendência, mais o que está pre-

Tendências da moda 
outono inverno 2014

dominando mesmo é o preto e o vermelho. 
Uma Calça Xadrez com a frente Sarja e 
atras ponto roma é com certeza uma boa 
pedida. Na Blusa opte por uma xadrez com 
estampa ou com manga de bicho toda es-
tampada.
2º Dica, opte por blusas com detalhes no 
braço pois é um forte do outono. Outra su-
per tendência que esta muito forte é a ren-
da, principalmente as com cores mais escu-
ras. Casaquinhos Channel com estampa de 
onça são também o forte para esta época.
3º Dica, outra super tendência são as saias 
lápis, todo mundo ta usando, quem acom-
panha alguma revista de moda sabe que 
esta tendência é muito forte. Não se preo-
cupe ela possui um cabimento bem bacana, 
não fica piriguete.
4º Dica, outra tendência são os tule, estão 
super na moda, e são super confortáveis e 
bacanas de se usar. Escolhendo as cores 
certas do look para combinar fica show de 
bola. Opte usar os tule com as saias roda-
das e saias midi, porque estão muito forte 
nesta estação.
Author: Camila Toledo do blog: www.
modaedicasfemininas.com
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Imperdíveis!!!Preços 

Venha nos conhecer!

Pintura eletrostática
Sapata plástica

Pintura eletrostática
Sapata niveladora

apoio pé regulável
sapata em nylon ou Rod.

Matriculas abertas o ano todoAgora com inglês
Português e Matemática

Orientadora Dra. Adriana M. Ribeiro
Rua Irmãos Vieira, 300 - Sl.05

Ed. Paola - Campinas
São José - SC - (48)3241-5676

Um estudo eficaz e 
independente para o seu filho

UNIDADE
KOBRASOL

UNIDADE
CAMPINAS

Orientadora Lilian Carvalho
Centro Comercial Campinas

Blc. B - 4 Andar - Sala 432 -  Campinas
São José - SC - (48)3348-0364

Método individualizado

Estudo diário para 

todas as idades
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VARIEDADES

Coligação Muda Santa Catarina PSDB/PEN-PSDB   20.582.596/0001-92   05.383.587/0001-89   R$ 500,00

Quem sou?
Nasci em Florianópolis e tenho 61 anos.  
Meus pais me ensinaram a ter palavra e 
dedicação em tudo que faço. Fui servidor 
público estadual concursado e sou advogado 
por profissão. De 2003 a 2006, exerci o cargo 
de Secretário de Estado da Administração.  
Em 2006, fui eleito Deputado Estadual 
com 35.072 votos. Em 2010, fui reeleito à 
Assembleia Legislativa com 38.370 votos.

O que fiz?
Como Secretário de Estado da Administração, 
trabalhei pela descentralização do Governo e 
implantei planos de cargos e salários para os 
servidores públicos. Na Assembleia Legislativa, 
fui autor da lei que autoriza realizar exames 

oftalmológicos nos alunos da rede pública. 
Entre outros projetos está o que destina 
recursos para a prevenção à seca no Estado, 
com a construção de cisternas e poços 
profundos. Destaco também a lei de minha 
autoria para a reversão do terreno da UFSC, 
área destinada às obras de duplicação da Rua 
Deputado Antônio Edu Vieira, em Florianópolis. 
Sou autor do projeto de lei que ajuda os 
municípios a receberem mais recursos, com 
aumento no índice de participação no ICMS.

Por que peço seu voto?
Quero continuar trabalhando para melhorar 
ainda mais a qualidade de vida dos 
catarinenses e também continuar sempre 
presente nos municípios.

(48) 3206.9985   www.marcosvieira.adv.br

Descubra variações de 
brincadeira de felinos 

Os gatos são animais que adoram brin-
car e interagir com seus donos. Cabe 
o seu dono estreitar essa relação e es-
timular o animal a interagir. Os jogos e 
brincadeira de felinos são bons meios 
de aproximar o gato do dono. Além 
de ser fonte de lazer para ambos, es-
sas atividades garantem a saúde e bem 
estar do seu animal.

No tempo livre - Brincar com seu fe-
lino é garantia de muita diversão! Ex-
istem várias formas de interagir com 
seu bichano. Uma delas é com a bola 
de papel, que é bem simples, mas com 
resultados surpreendentes. É só jogar 
a bolinha de papel e esperar que ele 
trazer de volta e assim a brincadeira 
de felinos não tem fim. Outras opções 
são as varinhas com bolinhas, penas ou 
ratinhos na ponta que os gatos adoram 
correr atrás ou também os lasers com 
diversas figuras que, em ambientes 
mais escuros, estimulam a curiosidade 
de seu gato.

Nos momentos sem os donos - Há 
diversos brinquedos que garantem o 
passatempo dos gatos! Nesse caso, 
existem diversos animais de pelúcia 
de tamanho pequeno e recheados de 
catnip, chamada de a erva dos gatos, 
que fazem o maior sucesso. Contudo, 
deve-se saber que o cheiro da erva é 
rapidamente perdido, tendo como boa 
solução a manutenção do brinquedo 
em potes de vidro ou plástico com um 
pouco da erva, conservando o aroma. 
Fonte: CachorroGato @ http://www.cachorrogato.
com.br/gato/brincadeira-felinos/

Multifocal Transitions

499,00
Reais

Multifocal Active

399,00
Reais

Multifocal Anti Reflexo

299,00
Reais

Óculos para 
leitura  completo

(armação Mondadori mais lentes)

199,00
Reais

Pagamos a consulta do seu
oftalmologista no limite de R$ 70,00

Kobrasol (48) 3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100 - Ed. Pedra Branca
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Alerta para a Nomofobia

O seu filho e o smartphone são in-
separáveis? Se assim for, seu filho não 
está sozinho...
A pesquisa mostra que 66% das pessoas 
estão com medo(Nomofobia) de perder 
ou ser separado a partir de seus telefones 
celulares e ainda 73% dos Brasileiros não 
saem de casa sem ele.
O estudo científico da nomofobia, nome 
cunhado na Inglaterra para descrever o 
medo de ficar sem celular (no + mobile 
+ fobia).

Vício em internet  e celular
 é tratado como doença

O problema, dizem os especialistas, é o 
usuário conseguir diferenciar a dependên-
cia do uso considerado normal.
Estudos apontam que as mudanças causa-
das no cérebro pelo abuso na utilização 
da internet e da tecnologia como um todo 
são similares aos efeitos de drogas quími-
cas, como o álcool e a cocaína. O uso ex-
cessivo, inclusive, pode até viciar. 
Para não sofrer desse mal, os especialis-
tas recomendam moderação, mesmo que 
o smartphone ou a internet sejam essen-
ciais para determinadas atividades. Cris-
tiano Nabuco aconselha que as pessoas 
fiquem ao menos uma hora por dia longe 
do celular e desabilitem as notificações 

Atenção! Pais vocês podem ter um 
viciado (doente) em casa.
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automáticas de e-mail e redes sociais. 
Também é essencial manter atividades ao 
ar livre, com encontros presenciais com 
outras pessoas.
A ajuda para tratar o problema deve ser 
procurada sempre que o uso do Celular 
estiver atrapalhando a rotina e prejudi-
cando a vida do indivíduo. Para finalizar, 
alguns sinais que indicam que a pessoa 
está precisando de ajuda de um profis-
sional:

Os sintomas da Nomofobia 

- Preocupação constante com o que acon-
tece na internet quando está offline.
- Necessidade contínua de utilizar a web 
como forma de obter excitação.
- Irritabilidade quando tenta reduzir o 
tempo de uso.
- Utilização da internet como forma de 
fugir de problemas ou aliviar sentimentos 
de impotência, culpa, ansiedade ou de-
pressão.
- Mentir para familiares para encobrir a 
extensão do envolvimento com as ativi-
dades on-line.
- Diminuição ou piora do contato social 
com amigos e familiares.
- Falta de interesse em atividades fora da 
rede.
- Comprometimento das atividades pro-
fissionais e acadêmicas, como perda do 
emprego ou não ser aprovado na escola.
- Lesões nas articulações dos dedos 
causadas pela intensa digitação.
- Duração dos sintomas acima descritos 
por período maior que seis meses.
- A psicóloga Luciana Nunes explica que 
os sintomas descritos podem ser transp-
ostos também para a dependência pelo 
celular.
A tecnologia é importante, mais precisa 
ser usada com moderação.
Fonte imagens: http://lavrapalavra.blogspot.com.br/2013/03/
temo-que-um-dia-tecnologiaultrapasse.com.br

● PATAS PRA QUE TE QUERO● ALERTA SAÚDE

A PEDIDO
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Temos uma
Transformar o

MISSÃO
BRASIL

Wizard Kobrasol
Av. Lédio João Martins, 968 - (48) 3357-3434

Em 2 anos de curso, 
CERTIFICADO INTERNACIONAL

ou aulas GRATUITAS
PARA VOCÊ CHEGAR LÁ.

Matrículas Abertas!

EM TEMPO...

Cientistas criam tatuagem que 
recarrega bateria com suor

Tatuagem produz energia a partir do suor .
Uso de uma enzima permite extrair elé-
trons do suor e gerar energia para uma bio-
bateria
Uma boa sessão de exercícios físicos não 
só é benéfica para a saúde - também pode 
no futuro recarregar o seu telefone celular.
Uma tatuagem que produz energia a partir 
do suor foi um dos destaques de um encon-
tro da Sociedade Americana de Química, 
em San Francisco.
A técnica pode em breve ser usada para 
fornecer energia para aparelhos de moni-
toramento cardíaco, relógios digitais e 
até mesmo smartphones, dizem cientistas 
americanos.
“Nosso aparelho é o primeiro a usar o 
suor. É um teste desse conceito”, explica 
a cientista Wenzhao Jia, da Universidade 
da Califórnia, em San Diego, que publicou 
detalhes de sua técnica na revista científica 
Angewandte Chemie.
“No momento, não conseguimos produzir 
tanta energia. Mas estamos trabalhando 
para melhorar a tecnologia com o fim de 
poder carregar aparelhos eletrônicos de 
pequeno porte.”

Energia renovável - Jia diz que aumentar 
a produção de energia é um dos desafios 
que seu laboratório precisa vencer para 

desenvolver o produto comercialmente - 
finalidade para a qual inclusive já formou 
uma parceria com uma empresa startup de 
tecnologia.
Outros passos futuros são conectar apa-
relhos eletrônicos portáteis à tatuagem e 
criar uma forma de armazenar a corrente 
elétrica gerada, diz Jia.
Mas porque usar o corpo e não miniaturi-
zar baterias convencionais, pergunta a re-
portagem? “Porque biobaterias têm certas 
vantagens”, argumenta Jia.
“Elas podem ser recarregadas mais rapida-
mente e são mais seguras: não há risco de 
explosão ou vazamento de materiais tóxi-
cos. E elas usam uma energia renovável: 
você.” Fonte:BBC
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Brasil ganha mais moderno 
laboratório de pesquisa em 

gemologia da América do Sul
O  Centro de Tecnologia Mineral (Ce-
tem), do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, inaugurou hoje (19), na 
Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Ja-
neiro, o Laboratório de Pesquisas Gemo- 
lógicas (Lapege), considerado o mais 
moderno laboratório de pedras preciosas 
da América do Sul. O objetivo, segundo o 
pesquisador responsável da unidade, Jur-
gen Schnellrath, é melhorar o desenvolvi-
mento do setor brasileiro de gemas, joias e 
bijuterias.
Segundo Schnellrath, existem no Brasil 
muitos laboratórios menores que fazem a 
identificação básica, com equipamentos de 
baixo custo, alguns subordinados ao Insti-
tuto Brasileiro de Gemas e Metais Precio-
sos (IBGM). Segundo explicou, o Cetem 
obteve financiamento para a compra de  
equipamentos analíticos de ponta, inclu-
sive espectrofotômetros, aparelhos que 
medem e comparam a quantidade de luz 
absorvida por determinada solução.
“Com esses espectrofotômetros, nós hoje 
estamos habilitados a ir um pouco além do 
que aqueles laboratórios básicos podem 
ir”, explicou. Deu como exemplo um dia-
mante colorido que vale, em alguns casos, 
mais de US$ 1 milhão o quilate, que é um 
quinto do grama. Explicou, porém, que é 

possível criar essa cor de forma artificial 
nos diamantes. “Você induz essa cor”. 
Por isso,  é complicado detectar a auten-
ticidade do material usando ferramentas 
rudimentares. “Daí, o Cetem ter investido 
nas técnicas mais avançadas, para poder 
resolver problemas que  até hoje não tin-
ham solução”.
De acordo com dados do IBGM, o  setor 
brasileiro de gemas e joias gera 350 mil 
empregos diretos e registrou, em 2012, 
faturamento de R$ 7,5 bilhões. Cerca de 
96% da cadeia produtiva é formada de mi-
cro e pequenas empresas. O Brasil é um 
tradicional fornecedor de pedras precio-
sas. “Foi o maior produtor mundial de dia-
mantes, durante 150 anos, desde o início 
da época colonial até 1866, quando foram 
descobertos diamantes na África do Sul”, 
ressaltou o coordenador do Lapege.
Fonte: Agência Brasil


