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VAGA PARA O SEU FILHO!
É hora de pensar em matrícula para 2015 na Rede Municipal 

de Ensino de São José. Pág 04
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Deputado Estadual

Algumas Propostas

CNPJ: 20.621.902/0001-52  - CNPJ. 05.383.587/0001-89 - R$ 3.000,00 

É BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC
(48) 9620-8452 / 8447-5900

por pessoa

E mais....
SJ abre as portas
para o Grupo de Apoio
aos familiares de
desaparecidos. Pág.02

Propósito: a diferença 
entre a mediocridade e a 
excelência !  
Pág.08

A PEDIDO A PEDIDO

Cuidados essenciais para 
manter seu animal  
de estimação feliz.  
Pág.14

O Carro novo mais barato 
do mundo custa  
R$ 5.232,00... Pág. 10

A nossa missão é informar e ser útil
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Santa de Oliveira
27 anos, desaparecido em 19/09/14

Tijucas - SC

Tarcísio Joaquim
32 anos, desaparecido em agosto 14

Araranguá - SC

Claudinéia Jaci Vieira
 desaparecida em 08/08/14

Itajai - SC

Ana Carolina Marchi
16 anos, desaparecido em 08/07/14

São José - SC

Danila da Rosa Conceição
 13 anos, desaparecida em 15/08/14

Biguaçu - SC

Raimundo Nonato Alves de Araujo
44 anos, desaparecido em 16/09/14

Tubarão - SC

Rua Adhemar da Silva, 1135 - Kobrasol  - S.José- SC
e-mail: desaparecidos@pc.sc.gov.br

Fone: (48) 3665-5595

Fonte: Polícia Cívil SC

SJ abre as portas para o Grupo 
de Apoio aos Familiares de 

Desaparecidos

“O que me alimenta nisso tudo é a espe-
rança, mas quero que todos saibam que 
desaparecimento é algo real, podendo 
acontecer com você, como aconteceu 
comigo”. Foi com esse pensamento que 
Elodi Matilde Alves se determinou a pro-
curar seu enteado Everton Cruz, desapa-
recido em 2011. Unida a outras três mães, 
o movimento ganhou forma e deu origem 
ao Gafad (Grupo de Apoio aos Familiares 
de Desaparecidos), que atua com o apoio 
da Polícia Militar de Santa Catarina (Co-
ordenadoria de pessoas desaparecidas - 
SOS Desaparecidos) e Assembléia Legis- 
lativa. Sensibilizada, a prefeita Adeliana 
Dalpont abraçou a causa, transformando 
São José no primeiro município de Santa 
Catarina a apoiar o Gafad. “A Prefeitura 

de São José se torna parceira desse pro-
jeto porque é de fundamental importância 
ajudar a cuidar dos cidadãos. É uma das 
prioridades da nossa administração es-
tar ao lado daqueles que mais precisam, 
nesse caso as famílias que perderam do 
seu convívio alguém querido. Quando eu 
soube desse trabalho, imediatamente con-
voquei a Assistência Social para partici-
par”, destacou a prefeita.
Pelo menos até o mês de novembro, o Ga-
fad estará presente diariamente no hall da 
prefeitura, promovendo suas ações e co-
letando assinaturas para encaminhamento 
do Projeto de Lei de iniciativa popular 
pleiteando mudanças na legislação em 
favor da pessoa desaparecida no Brasil. 
O documento necessita de 1.406.464 as-
sinaturas e também pode ser acessado via 
internet.
Contato com o Gafad pode ser feito pelo 
telefone (48) 3229-6715 e (48) 9156-
8264. Para participar do abaixo-assinado 
via internet, basta acessar o site www.
abaixoassinadobrasil.com.br. Já o livro 
“Mortos sem sepultura – O desapare-
cimento de pessoas e seus desdobramen-
tos” pode ser encomendado no Gafad, na 
Editora Palavracom ou nas livrarias da 
região.

O Gafad está em campanha na Prefeitura até o mês de novembro
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Prefeitura inicia atualização do Plano Diretor de São José 
e do Código de Obras do município

São José está a um passo de atualizar as nor-
mas de regulamentação do espaço urbano, com 
a reelaboração do Plano Diretor Participativo 
do município e a criação do novo Código de 
Obras. Na tarde desta terça-feira (23), a pre-
feita Adeliana Dal Pont reuniu empresários, 
autoridades e sociedade civil para a solenidade 
de assinatura do convênio com Associação dos 
Municípios da Grande Florianópolis (Granfpo-
lis), que será responsável pela construção do 
documento.
Segundo o secretário de Serviços Públicos, 
Michel da Silva Schlemper, a iniciativa da ad-
ministração municipal está baseada no Estatuto 
da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), que 
determina a revisão do plano diretor a cada dez 
anos. “A lei vigente do Plano Diretor de São 
José é de 1985 e já deveria ter sido revisada”, 
pontuou.
Em 2004, a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) chegou a elaborar uma pro-
posta que nunca foi encaminhada para votação 

na Câmara de Vereadores. “Seria um absurdo 
desconsiderar o que já foi feito, mas precisa-
mos aperfeiçoar o documento com os avanços 
da legislação sobre política urbana”, explicou 
Schlemper.
Entre as readequações que precisam ser levadas 
em conta, estão os assuntos relacionados ao 
Novo Código Florestal (Lei 1.265/2012), a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Ci-
vil (Lei 12608/2012), a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (Lei nº 12587/2012), a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 
12305/2010), entre outras leis, que entraram 
em vigor nos últimos dez anos. Além disso, de 
acordo com o plano diretor apresentado pela 
universidade, seria indispensável uma atualiza-
ção do documento caso as obras do contorno 
viário da BR-101 iniciassem em São José. 
“Queremos ouvir a população em todas as 
etapas e vamos acolher todas as reivindicações, 
desde que elas sejam para melhorar a cidade”, 
pontuou a prefeita Adeliana, que considerou es-
sencial escolher uma instituição séria e isenta, 
como a Granfpolis, para conduzir este proces-
so. Para dar mais celeridade aos trabalhos, a 
prefeita assinou, também, um decreto para dar 
posse ao grupo técnico supervisor e ao grupo de 
trabalho intersetorial, que atuarão em conjunto 
na atualização do documento.
Considerando o desenvolvimento de São José 
nos últimos anos, o presidente da Granfpolis, 
Evandro João dos Santos, acredita que este é 
um passo importante. “Agradecemos a confi-
ança da prefeitura e quero dizer que trabalhare-

mos juntos para alcançar um bom resultado”, 
afirmou. Neste sentido, o presidente do Sindus-
con da Grande Florianópolis, Helio Cesar Bair-
ros, vê, também, o momento como marcante 
para a região. “São José é uma das cidades mais 
importantes de Santa Catarina e precisa con-
tinuar crescendo com direção e planejamento”, 
ressaltou.

Código de Obras - Na mesma oportunidade, 
a prefeita encaminhou para a Câmara de 
Vereadores um projeto de lei para criar o novo 
Código de Obras. Trata-se de um conjunto de 
normas que visam controlar, ordenar e regular 
o espaço urbano.  Junto com o plano diretor, 
formam um sistema de planejamento e gestão 
municipal importante para regular o uso da pro-
priedade em prol do coletivo, da segurança e da 
melhor qualidade de vida.
De acordo com o presidente da Câmara de 
Vereadores, vereador Sanderson de Jesus, es-
sas ações são necessárias por integrarem pontos 
importantes para a sociedade. “Temos a comu-
nidade, os empresários e os técnicos, todos com 
suas necessidades de ações, todos discutindo o 
assunto com os vereadores. Agora, estaremos 
todos representados participando das readequa-
ções, nesse projeto feito à quatro mãos”, refor-
çou.
O atual código de obras de São José (Lei nº 
06/1948) foi criado há 66 anos. O novo docu-
mento, a ser transformado em lei, tem dois ob-
jetivos básicos: a orientação para a elaboração 
de projetos e para a execução das obras e edifi-

cações; e a busca pela observância dos padrões 
mínimos de segurança, higiene, salubridade 
e conforto em todas as obras e edificações do 
município.
“Temos a oportunidade de deixar esse legado 
de proteção jurídica. Revisando leis e pensando 
na cidade para o futuro, as pessoas poderão 
usufruir da melhor forma o espaço público. Por 
isso, nossa maior expectativa, junto aos par-
ceiros do projeto e a Câmara, é cumprir o cro-
nograma no menor prazo possível”, observou a 
prefeita Adeliana.
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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
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REIVINDICAÇÕES ATENDIDAS

Loteamento Melo

Uma reivindicação antiga da comunidade 
do Melo, foi levada por Jandir ao co-
nhecimento do Secretário de Infraestru-
tura José Natal,  o secretário atendeu a 
reivindicação da comunidade e acompa-
nhou pessoalmente o início das obras. 
No local,  vai ser instalado uma aca-
demia ao ar livre, uma praça e um campi- 
nho de areia.

Forquilinhas

Em Forquilinhas, Jandir colheu assinatu-
ras com os comerciantes e moradores, 
para reivindicar  a colocação de um semá-
foro no cruzamento da Rua Vereador Ar-
thur Mariano,  sentido Forquilhas, o local 
era perigoso e com bastante movimento, o 
semáforo vai diminuir os acidentes.
A Prefeita Adeliana Dal Pont e a Secre-
tária de Trânsito Andrea Pacheco, aten-
deram a reivindicação e viabilizaram a 
instalação do Semáforo.

Na foto crianças da escolinha, com o Técnico e Jandir da Rosa no Centro Comunitário da Forquilinhas.
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VAGA PARA SEU FILHO!
É hora de pensar em matrícula para 2015 na Rede Municipal 

de Ensino de São José

Pai, estudante maior, já é hora de se pen-
sar em vagas para 2015 aos alunos da 
educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. O calendário de matrícula 
já está nas escolas, portanto, procure a 
unidade escolar de seu interesse, a fim de 
verificar o prazo estipulado para garantir 
seus direitos. É importante estar atento às 
datas:
A rematrícula, para alunos regularmente 
matriculados nas Unidades de Ensino 
da Rede Municipal de Educação de São 
José, será no período de 29.09.2014 a 
10.10.2014. É um direito de todo o alu-
no que está devidamente matriculado e 
frequentando normalmente as aulas. Na 
confirmação da matrícula para garantia 
de vaga no ano seguinte, pelos pais ou 
responsáveis, será realizada a atualização 
dos dados cadastrais, portanto, qualquer 
alteração de endereço, ou documentos, 
deve ser informada.
No dia 13.10.2014, período vespertino, 
será divulgada a relação do número de va-
gas, nas respectivas Unidades Escolares;
As inscrições para solicitação de no-
vas matrículas para alunos da educação 
infantil, ensino fundamental e médio 

serão realizadas período de 14.10.2014 a 
29.10.2014;
Havendo mais candidatos que o número 
de vagas existentes, será realizado sorteio, 
nas respectivas Unidades Escolares, no 
dia 07.11.2014, no horário estabelecido e 
divulgado pelas mesmas;
A matrícula para os/as alunos/as novos 
será efetuada no período de 10.11.2014 a 
21.11.2014, nas respectivas Unidades Es-
colares, sendo que o não comparecimento 
no período estipulado implicará na perda 
da vaga, onde serão chamados/as os can-
didatos/as da lista de espera.
No ato da matrícula deverão ser apresen-
tados os documentos de acordo com as 
normas da Unidade Escolar.
Segundo a Secretária Municipal de Edu-
cação Méri Hang, para 2015 a Rede 
Municipal de Ensino espera um grande 
número de matrículas. “Nossa intenção 
é fazer com que os pais procurem nossas 
Unidades Escolares, da educação infantil 
ao ensino médio. Neste ano, estamos an-
tecipando todas essas atividades para que 
quando das férias, as famílias não tenham 
que se preocupar com as matrículas e re-
matrículas”, pontuou ainda a Secretária. 

O Líder comunitário Jandir da Rosa comemora 
reivindicações atendidas

Escolinha de Futebol

Temos vagas, faça a sua inscrição: 
Para crianças de 05 a 15 anos, no Cen-
tro Comunitário da Forquilinhas. Quin-
tas de manhã a partir das 8 horas, a tarde 
as 14 horas e aos sábados as 8 horas. 
 Informações pelo fone: (48) 8435-2497
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           TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Localizada no Bairro Santana, Município de São José/SC, torna público que 

requereu à FATMA (Fundação do Meio Ambiente) a Renovação da Licença Ambi-
ental Operacional (LAO) para a atividade, Abatedouro de Aves e Fabrica de Farinha 

de Subprodutos sob o processo n° IND/00020/CRF.

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Na foto Natal acompanhando o inicio das obras no  
Loteamento Melo.

Natal e Jandir da Rosa.
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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

A PEDIDO

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

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

Serão oferecidas 400 vagas, para os 
dois semestres, divididas entre os 
cinco cursos da instituição.
Estão abertas as inscrições para o 
Vestibular 2015 do Centro Universi-
tário Municipal de São José (USJ), 
até o dia 19 de outubro, no site da ins-
tituição. Para o próximo ano, serão 
oferecidas vagas para os cursos de 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências da Re-
ligião e Pedagogia. Os interessados 
devem acessar o edital nº 08/2014, 
que tem todas as informações, ou o 
portal da ACAFE.
No total, serão oferecidas 80 vagas 
em cada curso, sendo 40 para o pri-
meiro semestre e a outra metade para 
o segundo semestre. O valor da ins-
crição é de R$ 70, mas a USJ dis-
põe de um edital próprio que prevê 
isenção para candidatos doadores de 
sangue e sem disponibilidade finan-
ceira (Lei Municipal nº 5006/2010). 
Para requerer a isenção é preciso 
procurar a Secretaria Acadêmica 
(Rua Silvia Maria Fabro, 97 – Bairro 
Kobrasol), até o dia 30 de setembro.

VESTIBULAR 2015 DO USJ
A prova será realizada no dia 23 de 
novembro, com início às 13 horas 
e término às 18 horas. O vestibular 
é composto de uma redação e 63 
questões objetivas, divididas entre: 
língua português e literatura, lín-
gua estrangeira, matemática, física, 
química, biologia, história e geogra-
fia. O local do concurso será divul-
gado a partir do dia 14 de novembro 
pela internet ou na sede da universi-
dade.
Os candidatos portadores de neces-
sidades especiais que necessitarem 
de tratamento diferenciado para re-
alizar a prova deverão requerê-lo até 
o dia 20 de outubro.
As questões da prova e o gabarito 
estarão disponíveis aos interessados 
a partir das 10 horas do dia 24 de no-
vembro. E o resultado final, com os 
classificados no concurso será divul-
gado até o dia cinco de dezembro no 
site da instituição e na sede da USJ.
 
A inscrição e os editais estão dis-
poníveis no www.usj.edu.br. Para 
outras informações ligue (48) 
3259-1945.

SÃO JOSE SE PREPARA 
PARA O OUTUBRO ROSA

Neste ano, a campanha será ampli-
ada e ganha o apoio da Associação 
Brasileira dos Portadores de Câncer 
(Amucc)
Com a aproximação do final do mês 
de setembro, se intensificam os pre-
parativos para mais uma edição do 
Outubro Rosa, campanha mundial 
voltada à prevenção do câncer de 
mama e colo uterino. São José pre-
parou a programação especial para 
chamar a atenção do tema. Entre as 
ações previstas, estão panfletagem, 
pedágio, palestras, verificação de 
pressão arterial, avaliação para so-
licitação de mamografia, atividades 
nutricionais, exame Papanicolau 
(preventivo ginecológico), além de 

atividades ilustrativas, passeio de 
barco e dicas de beleza.
Neste ano, um dos pontos altos do 
Outubro Rosa é a caminhada pro-
gramada para o dia 11 de outubro, 
que será organizada pela Associa-
ção Brasileira dos Portadores de 
Câncer (Amucc). Segundo a enfer-
meira responsável pelo Programa 
Saúde da Mulher em São José, 
Joyce Menezes Brasil, o município 
foi contemplado com o evento que 
geralmente ocorre em Florianópo-
lis e a expectativa de instituição é 
reunir cerca de 5 mil participantes. 
A programação completa está no 
site: www.pmsj.sc.gov.br
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FLORIANÓPOLIS

Prefeito e Ministra visitam 
parque e obras no Maciço

A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, 
Ideli Salvatti, e o prefeito Cesar Souza Junior 
vistoriaram na tarde de segunda-feira (22) as 
obras realizadas pela Prefeitura, em parceria 
com o Governo Federal, através do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) na região 
do Maciço do Morro da Cruz.
A primeira parada aconteceu na comunidade do 
Mont Serrat, onde a ministra pôde conhecer as 
obras de infraestrutura que foram executadas 
na rua General Vieira da Rosa. A rua passou 
por um alargamento da via, troca do sistema de 
drenagem antigo, que estava danificado, e re-
pavimentação total de toda sua extensão.
De lá, a comitiva foi para o Parque do Maciço 
do Morro da Cruz, que foi urbanizado e teve 
seu entorno - cerca de 60% de toda sua área 
- preservado permanentemente. A ministra elo-
giou a beleza do parque e disse que pretende 
trazer seu neto para visitá-lo.
“Eu ainda não conhecia. Daqui, posso contem-
plar a bela vista da cidade de Florianópolis”, 
disse a ministra, que estava acompanhada do 
vereador licenciado Tiago Silva.
Ainda durante a tarde, a ministra foi conhecer 
de perto o ponto onde será implantado a estação 
do teleférico, no alto da Caeira.

A última visita da comitiva aconteceu na comu-
nidade da Nova Descoberta, onde está sendo 
criado um novo bairro, com todas as obras de 
infraestrutura e com a construção de novas uni-
dades residenciais, tanto modulares, quanto de 
alvenaria. Na comunidade, a ministra conheceu 
o projeto inovador da construção de unidades 
modulares, projeto este que está sendo executa-
do pela Secretaria de Habitação. 
O secretário municipal de Habitação e Sanea-
mento Ambiental, Rafael Hahne, que acom-
panhou a vistoria, lembrou ainda das obras 
que acontecem em todas as comunidades do 
Maciço e principalmente na da Nova Descobe-
rta, onde também serão construídas 50 casas de 
alvenaria.
Entre as obras que se desenvolvem no Maciço, 
destaque para a construção de outras unidades 
modulares; muro de contenção de risco na co-
munidade da Mariquinha; obras de infraestru-
tura, drenagem, pavimentação, terraplanagem e 
revitalização em várias ruas do Maciço; a retifi-
cação de um canal de drenagem e a construção 
de um muro de contenção de risco no Morro do 
Horácio e a construção de 12 muros de conten-
ção de risco e a abertura de uma via pública na 
comunidade da Penitenciária.
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Com Tiago, o prefeito e Hahne, Ideli conheceu o parque

Ideli Salvatti foi conhecer projetos de infraestrutura e construção de casas modulares

Guardas Municipais presos pela 
PRF são exonerados da Prefeitura

A Prefeitura de Florianópolis determinou a 
exoneração dos dois guardas municipais que 
forma flagrados pela Polícia Rodoviária Fe-
deral transportando R$ 90 mil num automóvel. 
Jullio Pereira Machado, diretor do IPUF, e Jian 
Carlos Viana Cardoso, comandante da Guarda, 
foram presos em flagrante quando traziam o 
dinheiro de Porto Alegre para Florianópolis.
De acordo com informações coletadas com ser-
vidores da Câmara de Vereadores, junto com 
o dinheiro,  os dois transportavam material de 
divulgação política do candidato a deputado 
estadual Vanderlei Agostini (PSD). Os dois 
teriam recebido o dinheiro de diretores de uma 

empresa que presta serviços para a Prefeitura 
de Florianópolis na manutenção dos radares 
eletrônicos.
Julio e Jean estavam na Guarda como cargos 
indicados pelo vereador Cesar Farias (PSD). 
Os dois foram levados para a sede da Polícia 
Federal de Porto Alegre, onde prestaram depoi-
mento e permanecem detidos. A demissão dos 
dois do quadro de funcionários da prefeitura te-
ria sido uma ordem expressa do prefeito César 
Souza Junior.

Fonte:http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_no-
t i c i a s / g u a r d a s _ m u n i c i p a i s _ d e _ f l o r i p a _ p r e s o s _ p e l a _ p r f _ 
eo_exonerados_da_prefeitura

Servidores foram flagrados com dinheiro ilegal doado por empresa 
para campanha política

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

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 333,00
Diárias 

9,90
R$R$

a partir(48) 
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ESPORTE

www.renato15321.com.br
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Direto
Campo

de Campinas

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

do

Bakana’s
Restaurante

Rua João Theodoro da Silva, 23
Roçado - São José - SC

8405-855848

Valmor D’Avila Junior (Neguinho) 

Valmor D’Avila Junior (Neguinho), 
nasceu em 24.01.1963 em barreiros São 
José, começou sua carreira no américa de 
barreiros com 11 anos ( 1974 ),  jogando 

no mirim, passou pelo juvenil, juniores, 
segundo time e chegando ao  primeiro 
time do américa e encerrou sua carreira no 
expressinho , teve uma  rapida passagem 

pelo juniores do avai e figueirense quando 
tinha 17 anos,foi  bi campeão em 1991 e 
1992 em são josé pelo américa,tinha ami-
zade com todos  pois era o brincalhão da 
turma, sempre foi o mais extrovertido, 
tinha uma  raça pura, bom  cabeceador , 
zagueiro técnico, com muita força e de-
cisão e  tinha perante seus amigos uma 
grande liderança, sendo capitão sem-
pre por  onde jogou,tinha um porte de 
zagueiro e muito eficiente no jogo aéreo 
e  técnica invejável para sair jogando e 
fora do campo era um grande contador  de 
piadas e amigo dos amigos, sempre junto 
nas horas que boas e ruins. Seus  maio-
res treinadores foram cola e demica, pois 
me ensinaram o fundamento para ser uma 
pessoa melhor, obrigado por vocês estar 
sempre comigo, por me  ajudar a dividir 
suas histórias de vida comigo, seus con-
selhos, me motivaram a ter personalidade 
e ser alegre. hoje mora em biguaçu está 
com 51 anos e por causa do joelho não 

consegue mais bater sua bolinha, tem um
filho com 15 anos ( valmor neto ) e uma 
filha jennifer com 19 anos, me relatou ain-
da que é feliz pois tem um grande amigo e 
uma pessoa que ele ama muito de coração 
, que é seu irmão renato dávila.

Em pé: Fabinho, Mauricio, Frank, Valter, Marcão, Luis (cola), Aldori ( goleiro menos vazado do campeonato), 
Valdeci e Bilica. Agachados: Íindio, Neguinho, Gordinho, Sidnei, Bau, Serginho, Pica-pau, Roucão, Ari e 
Maycon(filho do roucão) bi campeão amador. obs: bieca estava suspenso, nesse jogo.

Valmor D’Avila Junior (Neguinho)
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Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

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

Propósito: a diferença entre 
a mediocridade e a excelência !

O Brasil tem muitos palestrantes, porém poucos entre os mais requisitados e mais extraordinários motivacio-
nais, mas um deles é certamente o palestrante Daniel Godri, que continua até hoje e ainda por muito tempo 
como um dos melhores do Brasil, mas ele já deixou uma herança que já está se consagrando no mercado, seu 
filho Daniel Godri Junior, o Daninho que tem seu programa na Rede Vida e ministra palestras por todo o país 

com muita excelência (puxou pelo pai, eheheheh) e hoje nos brinda com um artigo exclusivo para o JCSC.
boa leitura:

Com certeza você já ouviu falar e muito 
da necessidade de metas, visão, missão 
e de valores empresariais. Estes tópicos 
são constantemente debatidos, ensinados 
e revistos tanto em reuniões comerciais 
quanto em universidades.
O que pouco se fala, é que em um mundo 
onde impera a falta de tempo, o excesso 
de informações e o acumulo de estresse 

estas questões não são mais suficientes.
Infelizmente trocou-se, ao longo dos anos, 
“o porque se fazer” pelo “o quanto eu vou 
ganhar com isso”?
Antes se dizia: “Quero ser médico para 
ajudar as pessoas” ou “vou ser professor 
pois é magnífico ajudar e formar pes-
soas”. Hoje, a maioria das pessoas, quan-
do pensa na profissão a se escolher pensa 
em primeiro lugar na questão financeira.
O resultado disso é lamentável. São inú-
meros profissionais com salários altos e 
profissões belíssimas mas que se deparam 
com a pior frustração de todas:  a frustra-
ção de ter chego lá e ter percebido que no 
final das contas não valeu tão a pena.  E 
não valeu a pena pelo simples fato de que 
em nome do dinheiro a pessoa sacrificou 
a felicidade, a realização pessoal e o seu 
propósito.
Uma pesquisa realizada com alunos em 
1968 demonstrou  que 41% dos entre-
vistados escolheu a profissão para ganhar 
muito dinheiro, enquanto 83% disse que 
gostaria de trabalhar em algo que fizesse 
sentido. Obviamente alguns responderam 
as duas alternativas. 

Esta mesma pesquisa foi refeita com 
novos estudantes no ano de 1997 e o re-
sultado foi surpreendente: 75% escolheu 
a profissão para ganhar muito dinheiro 
enquanto que apenas 41% disseram que 
queriam fazer algo que lhes desse sentido.
Mas o que é este sentido procurado pe-
los estudantes? Este sentido chama-se 
propósito.
Propósito é o motivo nobre que nos ajuda 
a mudar a maneira pela qual enxergamos 
aquilo que somos e em ultima instancia 
aquilo que fazemos.
E isto é tão poderoso que pode permitir 
que encontremos garis felizes e CEO´S 
de empresas totalmente infelizes. De fato, 
para a felicidade, o mais importante não 
é o que fazemos mas o porquê fazemos.
Carl Jung discípulo de Freud disse: “A 
última das coisas com significado vale 
mais na vida do que a maior das coi-
sas sem significado.”  E o filósofo Santo 
Agostinho, bispo do século IV “Vale mais 
para Deus juntar um alfinete com amor do 
que peregrinar toda a terra fazendo toda a 
caridade possível sem amor.”
Ambos, cada qual a sua maneira, de-

screvem este poder do propósito.  A ca-
pacidade que ele tem de impulsionar um 
individuo a continuar apesar do cansaço, 
dos tropeços, das concorrências desleais, 
da dor e das dificuldades.
Para finalizar, deixo claro que sem dúvi-
das é possível ganhar dinheiro e ainda 
ajudar as pessoas. Fazer algo que lhe dê 
propósitos ou melhor ainda encontrar 
propósito naquilo que se faz e ainda me-
lhorar financeiramente. Não precisa ser 
um ou outro podemos sim fazer com que 
seja um e outro.
Não há duvida alguma que alguém ou 
uma empresa com propósitos colha a lon-
go prazo resultados financeiros melhores 
que empresas ou pessoas sem propósito. 
Em resumo: Eu Daniel posso ver meu 
trabalho como falar para as pessoas ou 
com uma visão de propósitos: ajudar as 
pessoas através da fala. E isso faz total 
diferença.
Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei, 
autor de livros com mais de 5 milhões de 
cópias vendidas costumava incentivar o 
trabalho bem feito e com propósitos di-
zendo que não devíamos separar nossa 
oração de nossas atividades. Ambas, fei-
tas com amor, glorificam ao criador.
“Põe um motivo sobrenatural na tua ativi-
dade profissional de cada dia, e terás san-
tificado o trabalho.”
Em resumo um trabalho com propósito 
faz o homem melhor e um homem melhor 
vê cada vez mais propósito naquilo que 
faz.
E você encontrou dentro daquilo que já 
faz um jeito novo e com propósitos de 
enxergar o que faz? 

Propósito: a diferença entre
a mediocridade e a excelência!
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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!

Agnolines • Lasanhas
Massas • Pastéis

8440-3058
 3241-3824(48)

Rua Leoberto Leal, 23
Barreiros - Sao José

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848
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CONSULTORIA EM RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Seu restaurante, hotel, barzinho e
sua loja esta preparada para a temporada?

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

Engana-se quem deixa para ultima hora o 
pensar nas ações de captação de pessoas, 
com a proximidade da temporada todos os 
anos é a mesma coisa, bares, hotéis, restau-
rantes, lojas de shopping ou não,  na corrida 
desenfreada da busca de mão de obra, esta 
matéria tem o objetivo de ajudar, a você meu 
caro empresário, com dicas fáceis e simples 
dirimir estes cenário já tão conhecido por to-
dos.
Chamamos esta ação de provisão de recursos 
humanos, porém é comum o profissional de 
RH ser pego de surpresa, com aumento de 
demanda ou até mesmo um projeto de am-
pliação empresarial, receber a notícia de que 
precisamos para ontem de novos colabora-
dores.
Este cenário acontece e muito, em empre-
sas de pequeno e médio porte, em especial 
por não terem um profissional com conhe-
cimento técnico e vivência para orientá-los, 
pois achar a pessoa certa para a empresa não 
é uma tarefa tão fácil, sendo que o erro im-
pacta no seu bolso.
Então vamos as dicas: em primeiro pensar 

quantas pessoas seu estabelecimento irá ne-
cessitar para contratar, quais os horários ne-
cessários e montar a escala de trabalho, após 
escrever o que estas pessoas irão executar, ou 
seja, descrever os cargos para saber qual o 
perfil que você irá necessitar.
Em termos de mão de obra operacional as 
estratégias de busca são diversas, você deve 
buscar apoio em empresas especializadas 
na divulgação e contratação, caso você  não 
possua um RH, pois haverá necessidade 
de contratar, providenciar documentação, 

exames médicos, cursos de manipulação em 
caso de gastronomia, aquisição de uniformes 
entre outras ações de cunho operacional.
Porém o mais importante é treinar e bem es-
tas pessoas, quando eu falo em treinamento, 
afirmo pela experiência dos 27 anos de pro-
fissão, que é muito comum pensar na capaci-
tação como gasto, não como investimento, eu 
digo que muitas vezes os problemas maiores 
de uma empresa no tange a pessoas, é a falta 
de um preparo para o seu negócio, trabalhar a 
sua cultura, seu modo de fazer e seus valores 

empresarias.
São ações simples, como degustar o seu 
cardápio com os garçons que vão atender a 
seus clientes, infelizmente já passei pela in-
felicidade de sentar em um restaurante, em 
plena temporada com grande movimento e 
questionar ao garçom, se o prato do cardápio 
era saboroso, pasmem sabe qual foi a res-
posta? não sei não experimentei ainda, o que 
demonstra que ações simples como de sentar 
com a equipe, explicar como este ou aquele 
prato é feito, a composição dos temperos, o 
tempo cozimento, os ingredientes, tem im-
pacto direto no seu faturamento.
Pois bem fica ai a dica, planejar pois o final 
de ano está ai.

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

envie para recrutamento@workadvantage.com.br

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

www.workadvantage.com.br

3241.9494
9654.3637
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Rua Pedro Destri, 28 - Praia Comprida - São José - SC - (48) 3094-2284

Fisioterapia Dermato Funcional
Tratamento Facial e Corporal
Carboxiterapia
Manthus
Peeling Cristal
Endermoterapia
Lipocavitação

in�tconsultoriosintegrados

Fisioterapia
Pilates

Reeducação Postural
 Global (RPG)

in�tconsultoriosintegrados

, 
● OPERAÇÃO VERÃO

Dieta do limão elimina  
2 kg em 2 dias

● PESQUISA

O carro novo mais barato do 
mundo custa R$ 5.232,00

A consultoria Jato Dynamics realizou um 
levantamento em 12 países para ver quais 
eram os carros zero-quilômetro mais bara-
tos disponíveis.
O estudo concluiu que o indiano Tata Nano 
(R$ 5.232) mantém o título de automóvel 
novo mais em conta do planeta, mas os chi-
neses também encontram grandes “pechin-
chas”. Um exemplo é o Jiangnan TT, o se-
gundo da lista, que custa o equivalente a R$ 
7.598.
Outro automóvel vendido na Índia ocupa a 

terceira posição no ranking: o Maruti Alto, 
comercializado por R$ 8.802.
No Brasil, o carro de passeio mais barato à 
venda entre os zero-quilômetro é o Chery 
QQ (R$ 23.990).
O estudo foi realizado nos mercados da 
Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Chi-
na, Coreia do Sul, Estados Unidos, In-
glaterra, Índia, Japão, México e Rússia. 

SIMPLICIDADE
 
De acordo com a consultoria, os carros mais 
baratos da China e da Índia são veículos 
básicos, sem freios ABS, airbag ou sistema 
de som. Os motores têm baixa potência.
Enquanto isso, nos Estados Unidos e no 
Canadá, alguns dos veículos mais baratos 
são equipados com motor 1.6 16v, airbags 
e ar-condicionado. É caso do Nissan Versa,  
comercializado nos EUA pelo equivalente a 
R$ 26, 9 mil, de acordo com a Jato Dynam-
ics.
Fonte: Folha Online

● CONCURSO

Melissa Gurgel é a  
Miss Brasil 2014! 

A  cearense Melissa Gurgel, 20 anos, foi 
eleita no domingo (28) a Miss Brasil 2014. 
Ela disputou com outras 26 garotas a coroa 
de mulher mais bonita do país, em concurso 
realizado no Centro de Eventos do Ceará, 
em Fortaleza. Ela recebeu a faixa de Miss 
Brasil e um carro no valor de R$ 40 mil, 
como premiação do 60º concurso Miss Bra-
sil. Para Melissa, a torcida que lotou o Cen-
tro de Eventos foi importante na sua vitória. 
“Estou muito feliz com o resultado. A torcida 
cearense foi fantástica e me deu muita garra. 
 
Questionada sobre o que é necessário para 
ser a Miss Brasil, a cearense destacou a de-
terminação. “O que me levou à vitória foi 
algo que eu aprendi desde o início da vida: 
que a gente só perde pra nós mesmos. A par-
tir do momento que você decide uma coisa 
com determinação, o que você decide fazer 
você pode ir muito além do que imagina.” 
 
A nova miss brasileira recebeu a coroa e 
faixa de Jakelyne Oliveira, de Mato Gros-
so, vencedora do título em 2013. Ela vai 
disputar agora o Miss Universo, que será 
realizado neste ano, nos Estados Unidos. 
 Fonte: G1 Fo
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Estamos a três me-
ses para a chegada do 
verão,  a proposta é 
seguir uma dieta detox  
que facilita o emagre-
cimento. Não existe 
milagre para ema-
grecer, então, o que 
podemos fazer é juntar 
dois elementos: exer-
cício físico com uma 
alimentação saudável 
para chegar no final do 
ano bela e formosa? 

É a Operação Verão !
 

O limão é um poderoso aliado na luta 
contra a balança. Veja essa cardápio de 
2 dias, com receitas feitas com a fruta 
e perca até 2 kg com a dieta do limão. 

Dia 1

Café da manhã
- 1 copo de suco de amora com limão e óleo 
de coco
Lanche da manhã
-  12 unidades de cenourinha baby
- 1 colher (sopa) de pasta de grão-de-bico
Almoço
- Salada de folhas verde-escuras à vontade
- 4 tomates cereja
- 1 punhado de broto de alfafa
- 1 porção de molho termogênico de limão
- 1 colher (sopa) de quinoa com açafrão
- 1 colher (sopa) de abobrinha em lascas 
grelhada com azeite
-  1 filé de frango (médio) temperado com 
alecrim
Lanche da tarde 1
-  1 copo de creme fresh de abacate com 
limão
Lanche da tarde 2
-  1 taça de sorvete de banana e limão
Jantar
-  Salada de folhas verde-escuras à vontade
-  1 prato (fundo) de sopa de cenoura com 
gengibre
Ceia
-  1 colher (sopa) de amêndoas frescas
Total: 1260 calorias

Dia 2

Café da manhã
- 1 taça (pequena) de salada de frutas

-  1 colher (sobremesa) de mix de farinha 
de frutas (maracujá, amora e banana-verde)
Lanche da manhã
1 banana assada com 1 colher (sopa) de óleo 
de coco e canela
Almoço
- Salada crua de repolho roxo à vontade
- 1 tomate (médio)
- 1 colher (sopa) de milho
- 1 colher (sopa) de alho-poró
- ½ pimentão vermelho
- 1 colher (sobremesa) de óleo de linhaça
- 2 colheres (sopa) de arroz selvagem
- 2 colheres (sopa) de lentilha
- 1 filé de linguado ao molho de limão
Lanche da tarde 1
- 1 copo de suco verde citrus
Lanche da tarde 2
- 1 barrinha de gergelim
- 1 xícara de chá-verde com gengibre ralado 
e lascas de limão
Jantar
- 2 colheres (sopa) de vegetais grelhados 
(berinjela, tomate, abobrinha e cebola)
- 2 colheres (sopa) de shiitake refogado ao 
shoyu light com alho e brotos de feijão
Ceia
- 1 colher (sopa) de óleo de coco
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VARIEDADES

Até 72 meses para pagar!

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

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337

Parcelas
A Partir de
R$ 315,68

● TENDÊNCIA DA MODA

cavado  e recortes.

Saída de praia com transparência
Cores - As tendências da moda praia 2015 
incluem muita cor, principalmente tons 
como amarelo, laranja e azul celeste, mas 
também com espaço para maxi estampas, 
estampas bicolores, tecidos fluidos e muitas 
listras.

Acessório hit -  Os óculos arredondados, 
em estilo retrô, prometem ser o grande hit 
da estação, conferindo ainda mais charme e 
descontração aos looks. O mais importante 
é perceber que a moda praia 2015 deixa 
bem claro, através de suas tendências, é que 
a praia deve continuar sendo esse lugar su-
per democrático, onde existe moda e espaço 
para as mais ousadas, as mais recatadas, as 
mais gordinhas, as mais magrinhas, enfim, 
com estilos para todos os biotipos e gostos.

Fonte: http://www.sitedebelezaemoda.com.br/
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● AROMA E SABOR

Cachorro quente de 
assadeira diferente

Ingredientes
Recheio:
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 300g de salsicha em tiras no sentido do 
comprimento
• 1 lata de molho de tomate pronto
• 2 colheres (sopa) de tempero pronto para 
carne
• 1 colher (sopa) de salsinha picada
• 1 colher (sopa) de cebolinha picada
• Orégano
• Requeijão cremoso ou maionese a gosto
• 200 gr mussarela ralada ou fatiada

Massa:
• 4 ovos

• 2 copos (tipo americano) de leite
• 1/2 copo (tipo americano) de azeite
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 6 colheres (sopa) de queijo parmesão 
ralado
• 1 colher (sopa, cheia) de maizena
• sal e orégano
• 1 pitada de nos moscada
• 1 colher (café) de fermento em pó

Modo de Preparo

 Coloque metade da massa, re-
cheio frio
Salpique requeijão ou a maionese e dis-
tribua a mussarela.
 Restante da massa (colocar nessa 
ordem):
 Para o recheio, aqueça o azeite, 
refogue a cebola e o alho até dourar. Junte 
a salsicha. Coloque o molho de tomate, o 
tempero pronto, a salsinha, a cebolinha e 
o orégano. Deixe cozinhar por 5 minutos. 
Reserve e deixe esfriar.
 Para a massa, bata todos os in-
gredientes no liqüidificador até misturar 
bem. Coloque primeiro os líquidos.
 Forma untada e enfarinhada. 
Forno pre aquecido 200 graus.
 Fica uma delícia!!!

As principais tendências da 
Moda Praia 2015

As principais tendência da moda praia 2015, 
que já saíram do forno e já estão nas vitrines:
E se prepare, a época mais iluminada do 
ano vai trazer uma moda praia carregada 
nas cores, ousadia, muitos detalhes, assim 
como consolidar muitas tendências que já 
estavam em alta, como o maiô de manga 
comprida e as hot pants, outras chegam pra 
arrasar, como as saídas de praia carregadas 
na transparência, biquínis e maiôs super ca-
vados, bem anos 80. Bem, vamos deixar de 
lero, lero e conferir a seleção, com as princi-
pais tendências da moda praia 2015: 

Hot pants - As hot pants, shorts bem cur-
tos, cavados, com corte em “V” e de cintura 
alta, continuam em alta e podem vir sob a 
forma de biquínis ou peças de uso casual, 
para passeios ou para sair à noite, bem a cara 
de nosso verão tropical.

Máxi Estampas, Tomara que caia, Maiô 
de manga comprida, Biquíni e maiô bem 
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VARIEDADES

Areias - São José - SC
Rua São Pedro, 1370

3246-2950

R$ 130,00

DECORAÇÃO COM VELA 
PERFUMADA EM COPO DE VIDRO

Aprenda a fazer passo a passo uma vela 
em copo de vidro.
Você vai precisar de:
● Parafina em pó ou escamas
● Pavio para velas
● Fita adesiva
● Palito de churrasco ou equivalente
● Copo de vidro

Montagem
1.Encha o copo com a quantidade de 
parafina desejada
2.Coloque a parafina em um recipiente 
e leve ao fogo para derreter em banho 
maria
3.Desligue o fogo e pingue algumas go-
tas de essência

4.Coloque o pavio no copo e despeje 
um pouco de parafina ainda líquida para 
fixá-lo ao fundo
5.Assim que resfriar esse pouquinho 
despeje o restante da parafina
6.Cole a ponta do pavio no palito com 
fita adesiva e gire-o de modo a esticar 
o pavio.
7.Espere esfriar
8.Se desejar cole uma etiqueta no copo 
para identificar a essência.

Elas podem ser usadas na decoração de 
festas e em ocasiões especiais, elas dão 
um charme a mais na decoração.

Fonte:Faça você mesmo.
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REPELENTE CASEIRO EFICAZ 
CONTRA PERNILONGOS E 
MOSQUITOS DA DENGUE

Já foi o tempo em que picada de mos-
quito era apenas desagradável. Hoje ela 
pode até matar!
A dengue está de volta com variações 
mais agressivas, nossos cuidados devem 
ser redobrados. Com isso em mente, 
descobri uma dica de repelente caseiro 
que utiliza cravo-da-índia e, além de 
não ter aquele cheiro típico dos repelen-
tes industrializados, é muito eficaz e é 
usado até mesmo por pescadores. Vale 
apena dar uma conferida!

Ingredientes:

100 ml de álcool
1 pacote de cravo da Índia (10 gr)
1 vidro de óleo de amêndoas (100ml).

Modo de preparar:

Deixe o cravo curtindo no álcool uns 4 
dias agitando, cedo e de tarde;
Depois, coloque o óleo de amêndoas. 
Pode ser outro óleo corporal.
Como usar:
Passe pequena quantidade no braço e 
pernas e o mosquito nem vai pensar em 
chegar perto de você.
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Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

FernandesMERCADOMERCADO

Rua Nossa Sra. dos Navegantes, 1249
B. Zanelato - São José - SC - (48) 3094-6602

Avenida Central
Posto



Acesse nossa edição online www.comunidadesc.com

13

                    dicadapersonal@gmail.com

PATAS PRA QUE TE QUERO

CUIDADOS ESSSENCIAIS PARA MANTER SEU
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FELIZ

A veterinária Ivana Carvalho, de São 
Paulo, selecionou 7 cuidados muito 
simples que você deve ter com seu ami-
go, para livrá-lo de pequenos desconfor-
tos e até de grandes encrencas. Confira:

1. Limpe bem as orelhas
Para prevenir a otite - uma inflamação 
no canal auditivo, você deve remover 
os pêlos do ouvido pelo menos uma vez 
por mês. 

2. Mantenha o bumbum cheiroso
As fezes que ficam grudadas na região 
do rabo podem disseminar verminoses, 

doenças de pele, pulgas, carrapatos, 
que podem causar até anemia. Capriche 
na limpeza dessa região e faça a tosa 
higiênica uma vez por mês para diminu-
ir os pêlos do bumbum e da barriga. 

3. Fique de olho no pet shop
. Na tosa, a tesoura e a lâmina devem 
estar limpas e em bom estado.

4. Corte as unhas das patinhas
Se tem habilidade, pode bancar a mani-
cure. Para isso, é preciso ter alicate 
canino e gel hemostático (encontrado 
em pet shops). Caso sangre, passe o gel 

na hora. Tome cuidado com cortes mui-
to rentes. Se não sentir segurança, peça 
a um especialista. 

5. Alimente-o com ração e lave 
bem a tigela
Hoje em dia, as rações estão cada vez 
mais elaboradas e nutritivas. Por isso, 
você pode confiar! Depois da refeição, 
lave e seque bem o pratinho. A umidade 
é um prato cheio para fungos e bacté-
rias, que causam uma dor de barriga in-
fernal. 

6. Deixe a casinha em ordem
Além de acabar com odores desa-
gradáveis, caprichar na limpeza da 
casinha do seu amigão evita pulgas. 
A sugestão é lavar a casinha semanal-
mente com água e sabão. 

7. Mande-o já para o banho
Cada bicho tem a sua necessidade. 
Aqueles que vivem em apartamento não 
se sujam tanto quanto os que ficam no 
quintal. Em geral, a média é lavá-los 
com intervalos de sete a quinze dias.
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Ter a companhia de um animal de es-
timação é mesmo uma delícia. Fiéis 
e companheiros, eles não poupam 
alegria para nos receber, brincar e ofe-
recer carinho. Mas, para fazer tudo 
isso, eles precisam estar saudáveis e 
limpinhos.
O animal, mesmo que não more den-
tro de casa, deve ser tratado como um 
membro da família que compartilha 
momentos com você e seus familiares. 
Como eles são dependentes, tanto para 
se alimentar como para tomar banho, é 
necessário que você fique atento para 
hábitos que mantenham a higiene do 
cão.
A tosa é de extrema importância e faz 
parte, além da estética, da saúde do 
cachorro. Ela facilita a transpiração e, 
assim, melhora o bem estar do animal-
zinho. O pelo tem a função de evitar 
que o cão perca calor ou que absorva 
calor em excesso, atuando como um 
tipo de isolante térmico. Dependendo 
da pelagem, a tosa deve ser feita com 
maior frequência para garantir a hi-
giene do bichinho por mais tempo.
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EDUCAÇÃO

O KUMON NO MUNDO E NA VIDA DAS PESSOAS
O Kumon é um  método de ensino 
individualizado criado no Japão por 
um professor chamado Toru Kumon 
para o seu filho em 1950, e  hoje está 
presente em 48 países. Em 1977 foi 
aberta a primeira unidade da Améri-
ca do Sul, no Brasil na  cidade de 
Londrina (PR). Em Santa Catarina a 
Unidade São José - Kobrasol, desde 
1991 vem prestando serviços à so-
ciedade catarinense como unidade 
pioneira graças a  orientadora Rol-
dith Rosa Ribeiro que jamais deixou 
de perseverar em pró da realização 
de seus sonhos no setor educacional.
O Kumon, através de sua metodo-
logia própria, permite que pessoas 
de todas as idades possam estudar 
dentro de um mesmo ambiente pois 
é um curso individualizado, isto é, 
pessoas de diferentes idades, dife-
rentes capacidades buscam lapidar 
seus co-nhecimentos, cada um den-
tro do seu próprio ritmo.           
O material didático do Kumon é au-
toinstrutivo e o grau de complexi-
dade dos exercícios aumenta gra-
dativamente para que se forme uma 
base sólida  pois dessa forma os mais 
complexos são resolvidos com fac-
ilidade.
Nossa Unidade disponibiliza a co-
munidade os cursos de Matemática, 
Português e Inglês. O Kumon é um 
método de ensino individualizado 
que busca o desenvolvimento infini-
to de cada aluno com o objetivo de 
torná-lo independente
 O curso de Matemática com conteú-

dos que abordam desde a noção de 
quantidade até o nível universitário 
com integrais e derivadas. Tem por 
objetivo desenvolver uma sólida ca-
pacidade de cálculo, de raciocínio 
lógico e de análise numérica.
 O curso de Português  possui um 
material didático que vai desde a 
alfabetização até a formação de sín-
tese, isto é, busca desenvolver a ca-
pacida-de de leitura e de compreen-
são de textos que é base de estudo de 
outras disciplinas.
 O curso de Inglês foi elaborado para 
alunos brasileiros desenvolverem 
uma elevada capacidade de leitura 
e interpretação de textos. O material 
didático é acompanhado por CDs 
gravados por falantes nativos, cujo 
objetivo é que o aluno desenvolva 
a capacidade de ouvir e pronunciar 
corretamente os sons do idioma.
Além disso o método Kumon agrega 
hábitos de estudo, responsabilidade, 
raciocínio rápido, raciocínio lógico, 

melhorando a autoestima e conse-
quentemente as notas escolares.
O método Kumon e seus valores 
vem desafiando o tempo ultrapas-
sando gerações e abrindo portas e 
fronteiras em 48 países do mundo 
em pró da educação e desenvolvi-
mento de crianças, jovens, adoles-
centes e adultos.
É muito importante que ocorra a  tri-
angulação entre pais, alunos e orien-
tador. A comunicação entre os três é 
de suma importância para que o alu-
no possa ter em sua casa condições 
necessárias para a realização de suas 
tarefas diárias, isto é, um ambiente 
propício aos estudos e na Unidade 
uma orientação de qualidade.  
A  missão do Kumon é descobrir 
o potencial de cada indivíduo, de-
senvolvendo-lhes as habilidades ao 
máximo limite, formando assim pes-
soas responsáveis e mentalmente sãs 
que contribuam para a comunidade 
global”(Thoru Kumon).

A conquista do conhecimento no 
Kumon 
O Kumon possui uma metodologia 
própria que incentiva a responsabi-
lidade e a autonomia nos estudos. 
Através de planejamento e do ensino 
individualizado o aluno  passa a ter 
confiança, melhora a autoestima, ini-
cia o processo de superação de  suas 
dificuldades e sente-se capaz de en-
frentar os desafios de novos conhe-
cimentos.  
                                                                             

Dra. Adriana Mariom Ribeiro  - Orienta-
dora Unidade Kobrasol

Orientadora Lílian Carvalho da Unidade 
Kumon Campinas.
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UNIDADE KOBRASOL UNIDADE CAMPINAS

Um estudo Eficaz
e independente para o seu filho!

Dra.Flávia Brandini S.
CRMV/SC 5342

Dra.Bernardo Nobre
CRMV/SC 5248

Dra.Flávia Brandini S.
CRMV/SC 5342

Dra.Bernardo Nobre
CRMV/SC 5248 48
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ACONTECEU

Maria estava radiante e feliz, cantou, dançou, não parou um minuto, a sua festa 
foi muito alegre e divertida. Maria é estudante do 9º ano do Colégio Elisa 

Andreoli, ama música e é uma menina mais que especial...

15 anos de Maria Carolina Crepaldi Vieira

O Centro de Cursos Profissionalizantes Santé I Corps realizou no último 
dia 19 de setembro de 2014 a formatura da turma 004 de Estética e 
Massoterapia. A Equipe deseja todo sucesso aos novos profissionais! 

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal
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Poltrona Patchwork
2 assentos

89,90

Sofá Primus2.00m

149,00

Sofá toten 2.20 m

219,60
Poltrona Giratória

Gaya

79,08

12x

12x

12x

12x

Valores para Tecido Veludo e Veludo amassado
MOVEISCARD

Aceitamos cartões

FabricaçãoPrópria

Loja I - Rod. SC 405 - N˚ 4880 - Rio Tavares
Florianópolis - SC

(48) 3207-2650

Loja II - Av Irineu Bornhausen, 846
Campinas - São José - SC

(48) 3372-6996

Fábrica: Av. Thiago Antunes Teixeira
Sábados e Domingos das 10:00 às 17:00hs
Bela Vista - Palhoça - SC - (48) 3242-1609 www.habitato.com.br

Nova Loja

O Sofá certo é o que está em
harmonia com seu estilo!

Sofás Sob Medida: Consulte outras opções de Tamanho, Tecido e Cores
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SOCIAL

Charles
 Colzani

Com
Bastidores

Charles
 Colzani

charlescolzani@hotmail.com

Leonardo Deucher e Bianca 
Sarda Amaral, um casal de 

queridos...

Destaque especial para a guerreira 
e cheia de charme Euclesia 

Santana no Centro da foto com as 
�lhas, Rebeca e Mariana.

Com Bianca de Liz e Taty 
Wegartner...Programa 
Vitrine...Primmer TV.

Algumas noivas do casamento 
comunitário de SJ...na foto com o 

personal Hair Sandro Souza

Feliz aniversário para você 
Marta Zapeline

Comemorando 1 aninho, 
parabéns para a Paulinha de 

Fragas Tealdi...

O querido Carlos Topera, famoso pelo bom 
atendimento na Creperia Antares, na foto 

em momento de descontração...

O cantor sertanejo Rodrigo 
Barreto...minutos antes do show em 

Rancho de Amigos ...Itapema - SC

Olha que coisa mais lindaaa!
Bernardo Souza Gaio...cheio de pose, 

�lho da querida Simone Souza...

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!


