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Distribuição Gratuita

Saúde

Coluna do David

São José

Pacientes continuam sem  
remédios de alto custo em SC 
Pg.04

São José intensifica 
obras de infraestrutura 
Pg.06 

FlorianópolisSaúde

Movimento de Irmãos é  
homenageado na Câmara

Cerca de 70 casais participaram da homenagem aos 45 anos do Movimento 
de Irmãos, realizada no Plenário da Câmara Municipal de São José.  Pg.03

Inovação na cicatrização de feridas  
e lesões Pg.05

Florianópolis terá 75% de cobertura  
de esgoto e o continente 100% Pg.08

Coluna da Carmem
Como procurar emprego em  
época de poucas vagas? 
Pg.11 

Seja Líder de Si Mesmo 
Por Eduardo Shinyashiki 
Pg.09

Encontro do América Futebol 
Clube de Barreiros  
Pg.13

Coluna do Renato

É BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

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

Buffet Livre

11,50
por pessoa

R$



 Santa Catarina - Ano IV - Edição 47 - Junho 2015

2

CIDADES

Gesso Branco e Artesanato

Laucir
da Rocha

Peças para Escolas, Profissionais, Lojas etc.

ATACADO E VAREJO

(48) 8473-4608 I 9997-5881
RUA ANTONIO SCHOROEDER - BELA VISTA 1 - ESQUINA COM A MARGINAL DA BR 101

CNPJ: 05.383.587/0001-89
contato@comunidadesc.com.br
www.comunidadesc .com.br 

O ASSUNTO PRINCIPAL DO 
ENCONTRO DO COMDES FOI O   

CONTORNO VIÁRIO
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O encontro mensal rea-
lizado sexta(26), na sede da 
ACE, contou com a partici-
pação do Vice-presidente, 
Eng. Abelardo Pereira 
Filho, do Diretor de Pa-
trimônio Eng. Gilberto Vaz 
e da Diretora Social Adjun-
ta, Eng. Maria Elsa Nunes.
O assunto principal da pau-
ta foi o contorno viário da 
Grande Florianópolis, coor-
denado pelo administrador 
Adriano Ribeiro, do Grupo 
de Trabalho de Mobilidade 
Urbana do COMDES. O 
encontro mensal realizado 
na sede da ACE, contou 
com a participação do Vice-
presidente, Eng. Abelardo 
Pereira Filho, do Diretor de 
Patrimônio Eng. Gilberto 
Vaz e da Diretora Social 
Adjunta, Eng. Maria Elsa 
Nunes.
Foram apresentadas

no seu pronunciamento o 
eng. Abelardo Pereira Filho, 
destacou que o tema é com-
plexo e que exige muitas 
reflexões. Lembrou que na 
semana passada na Audiên-
cia Pública da Comissão do 
Transporte da ALESC, a 
ANTT sugeriu mudança de 
traçado, e que na sua ava-
liação poderia levar mais 
alguns anos para conclusão 
da obra, haja vista que pre-
cisariam ser obtidas novas 

licenças ambientais e de-
cisões administrativas. 
Prestigiando a nova direto-
ria da ACE e os encamin-
hamentos do COMDES, 
se fizeram presentes os 
Deputados Estaduais Ma-
rio Marcondes, João Amin, 
Deputados Federais Mauro 
Mariani e Espiridião Amin 
e o Senador Dário Berger, 
que ficaram encarrega-
dos de dar os devidos en-
caminhamentos políticos. 

Na foto participantes do encontro do COMDES

Um encontro na residência 
do Mauro Fiscal candidato 
a vereador pelo(DEM) nas 
eleições de 2012,  contou 
com a presença de vários 
partidos e lideranças im-
portantes na política de 

FRENTÃO 2016 É CRIADO  
EM SÃO JOSÉ

São José,  o Senador Dario 
Berger(PMDB) também 
esteve presente. Com o 
slogan: FRENTÃO 2016, 
JUNTOS SOMOS MAIS 
FORTES, OU MUDA-
MOS OU TUDO CON-

TINUA COMO ESTA, o 
FRENTÃO foi criado por 
pessoas descontentes com  
a atual  administração, o 
objetivo é construir uma 
candidatura para as próxi-
mas eleições.
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FERNANDO ANSELMO ASSUME A 
PRESIDÊNCIA DO PDT

Fernando Anselmo assumiu a presidência 
do PDT de São José - SC, no último dia 
16, o evento foi no restaurante Praça 11. 
Em seu discurso,  disse que vem com 
um projeto novo para São José. Quer or-
ganizar o partido e deixá-lo mais forte 
para disputar a chapa majoritária em 
2016.Começamos um novo capítulo, o 
grupo esta unido e estamos buscando 
fortalecer o partido com novas alian-
ças, mais filiações de jovens e mulheres 
para ser candidatos a vereador em 2016. 
Só inovando, com um choque de gestão 
e modernidade, o município vai voltar a 
crescer, enfatizou o novo presidente.Fo
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UNIDADE KOBRASOL

um estudo e�caz
independente para

o seu �lho!

Na foto Ada Hames da Saúde e Mauro Fiscal no encontro do FRENTÃO
Expediente
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SÃO JOSÉ PASSA A 
CONTAR COM O FUNDO 
MUNICIPAL DO IDOSO

A I Conferência Munici-
pal dos Direitos da Pessoa 
Idosa em São José teve 
como tema o Protago-
nismo e Empoderamento 
dapessoa Idosa. Com o 
tema “O Protagonismo e 
Empoderamento da Pes-
soa Idosa – Por Um Bra-
sil de Todas as Idades”, 
São José realizou a I Con-
ferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa. 
O evento, promovido 
pela Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Conselho Municipal do 
Idoso, aconteceu na terça-
feira (23), no Centro de 

Atenção a Terceira Idade 
(CATI), na Avenida Bei-
ra-Mar.
Na abertura do evento, o 
vereador Lédio Coelho, 
representando a Câmara 
Municipal e a prefeita 
Adeliana Dal Pont, anun-
ciou uma conquista para 
São José – a implantação 
do Fundo Municipal do 
Idoso. Em Santa Cata-
rina, somente sete cidades 
contam com esta inicia-
tiva, Abdon Batista, Blu-
menau, Criciúma, Flori-
anópolis, Itá, Joinville, 
Lages e agora São José.
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MOVIMENTO DE IRMÃOS  É  
HOMENAGEADO NA CÂMARA MUNICIPAL

Na noite de quinta-fei-
ra(25), cerca de 70 casais 
participaram da homena-
gem aos 45 anos do Movi-
mento de Irmãos, realiza-
da no Plenário da Câmara 
Municipal de São José. A 
Sessão Comemorativa 
foi, aprovada por todos 
os vereadores, através do 
requerimento nº 21/2015 
de autoria do Vereador 
Telmo Vieira (PSDB).
O Movimento possui 
duas características fun-
damentais: Familiar e 
Paroquial. Por ser um 
movimento paroquial 
busca, formar casais 
para as diversas pastorais 
de sua paróquia, servir 
na gratuidade a comu-
nidade, através da Igreja 
Católica, buscando viver 
à luz do Evangelho, cons-
cientes de que têm uma 
missão a cumprir em sua 
comunidade. Desenvol-
vendo trabalhos sociais, 
junto aos mais necessita-
dos, sendo fonte de ca-

pacitação, cultivo e edu-
cação de lideranças para 
o serviço ao próximo,“O 
movimento de irmão vem 
resgatar a comunidade, a 
relação familiar. A fa-
milia não pode se fechar 
numa redoma de vidro, 
precisamos estar em 
contato com outras pes-
soas que pensam como a 
gente. É uma opção, uma 
dádiva”, enalteceu Telmo 
Vieira.

Foram homenageados 
31 casais, de diferentes 
paróquias pertencentes 
a área IV pertecentes à 
cidades como Biguaçu, 
Palhoça e São José Ani-
tápolis.
Participaram da homena-
gem Dom Vitus Schlick-
mann ,Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de 
Florianópolis, O Padre 
José Manuel dos San-
tos, conhecido como o 
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Padre Maneca e o Pa-
dre Wanderley Calça, da 
Paróquia de São José.  
Também estiveram pre-
sentes o vice-prefeito 
José Natal Pereira,o Pre-
sidente da Casa Orvino 
Coelho de Ávila(PSD), 
o vereador Sanderson de 
Jesus (PMDB) e a verea-
dora Mari Vieira (PMDB) 
Foi uma linda homena-
gem.
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PRECISO DO MEDICAMENTO  
PARA VIVER

Carta do leitor:

Meu nome é Maria Apa-
recida Medeiros, tenho 
57 anos, sou de São José 
- SC. Em novembro do 
ano passado descobri que 
tenho uma doença rara, 
chamada Hipertensão 
Arterial Pulmonar(HAP)
Solicitei na Policlínica de 
Campinas o medicamen-
to Citrato de Sildenafila 
20mg(Revatio da Pfizer) 
90 comprimidos por mês 
e não estou recebendo há 
três meses, esse medica-
mento custa mais de R$ 
2.000,00, e eu não tenho 
condiçoes de comprar.

Preciso dele 
para viver. 
Caso eu 
não receba 
meus pul-
mões irão 
s o b r e c a r -
regar o co-
ração, o que 
poderá cau-
sar a minha 
morte. Maria Aparecida Medeiros
O estado parece não se 
importar... Peço ao Senhor 
Secretário da Saúde e para 
o Governador Raimundo 
Colombo que priorize o 
cuidado à saúde do estado.        

Grupo de Apoio ao paciente, familiar e cuidador de  
Portadores de Hipertensão Pulmonar 

E-mail: gahp.floripa@gmail.com Fones: 9619-3515/8447-5879 

PACIENTES CONTINUAM SEM  
REMÉDIOS DE ALTO CUSTO EM SC

Em Santa Ca-
tarina faltam 
m e d i c a m e n -
tos de alto 
custo a mais 
de 3 meses, o  
a lmoxar i fado 
do estado noti-

30 dias e até agora nada. 
Só resta aos pacientes 
que não podem comprar 
o medicamento ficar es-
perando o pior...

Saiu em rede nacional 
que a Penincilina está em 
falta no Brasil, muito con-
hecida pelo nome comer-
cial Benzetacil, um anti-
biótico usado para tratar 
sífilis e outras infecções. 
A crise de abastecimento, 
que segundo o Ministé-
rio da Saúde é provocada 
por escassez de matéria-
prima, tem preocupado 
os médicos.                      

ciou que a falta ocorreu 
devido a questões burro-
cráticas, noticiou também 
que o medicamento es-
tava por chegar a mais de 

Tenho mais duas amigas 
que estão passando pela 
mesma situação e não 
sabemos até quando...en-
quanto seria obrigação do 
estado nos manter vivas...

Fonte:G1
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MUTIRÃO  DE CONSULTAS  
OFTALMOLÓGICAS ATENDE  

CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL
As crianças diagnosticadas recebem óculos 

fornecidos pelo Município
O projeto de Acuidade 
Visual é coordenado pela 
Secretaria de Educação 
desde 2013 com foco nos 
alunos do 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental. 
Dos mais de 2 mil alu-
nos que passaram pela 
triagem inicial, cerca de 
350 crianças apresenta-
ram necessidade de fazer 
o exame clínico. O pro-
cedimento é iniciado na 
escola, onde os profes-
sores treinados identifi-
cam os alunos através de 
testes de acuidade visual. 
Aqueles que apresentam 
alguma dificuldade são 
encaminhados ao médico 
especialista que avalia se 
a criança necessita usar 
óculos.
A Prefeitura de São José 
garante o acompanha-
mento das famílias em 
todas as etapas, inclusive 
oferecendo transporte até 
o local no dia do exame. 
Entre os estudantes des-
sa segunda edição, 16 
precisarão usar óculos. 
Acompanhados pelos res-
ponsáveis, eles já esco-
lheram a armação. “Orga-
nizamos com a ótica para 
oferecer tudo no mesmo 
dia e facilitar aos pais. 

Nos próximos dias, eles 
receberão os óculos na 
escola”, explica Débora 
Augusto da Silva e Silva, 
que faz parte da equipe 
responsável pelo projeto.
Silvana Amorim da 
Silva, de Barreiros, foi 
uma das alunas atendidas 
durante o mutirão. De-
cidida, ela não demorou 
muito para escolher o 
modelo de armação que 
mais combinava com seu 
gosto. “Ficamos satisfei-
tas com essa oportuni-
dade”, destacou a mãe 
Evellin Amorim da Silva 

que acompanhou a me-
nina durante a manhã. 
Para dar continuidade 
ao projeto, no dia 26 de 
junho, um médico oftal-
mologista da rede mu-
nicipal coordenará um 
novo treinamento para os 
professores das unidades 
de ensino que são res-
ponsáveis por identificar 
alunos com problemas 
visuais, através do teste. 
A capacitação ocorre, a 
partir das 13h30min, no 
auditório da Secretaria de 
Educação, no prédio da 
Prefeitura de São José. 

Acompanhada pela mãe, a pequena Silvana Amorim da Silva 
escolhe a armação do óculos queserá entregue pelo Município
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INOVAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E LESÕES

A OXIMED Clínica de Me-
dicina Hiperbárica oferece 
tratamento especializado 
em curativos e cuidados 
com feridas e lesões, como 
um tratamento complemen-
tar à Oxigenioterapia Hiper-
bárica.  
A Clínica conta com uma 
Câmara de Tratamento Hi-
perbárico Multipaciente, ou 
seja, uma câmara com am-
plo espaço de circulação, 
climatizada e com sistema 
de entretenimento, o que 
permite ao paciente maior 
conforto durante o trata-
mento. Nessas condições o 

paciente respira oxigênio 
100% puro, principal  
responsável pelo sucesso do 
tratamento hiperbárico. 
A primeira avaliação com o 
médico hiperbárico pode ser 
agendada pelo próprio paci-
ente, sem custo. Nesta avali-
ação inicial, o paciente será 
avaliado quanto à indicação 
adequada do tratamento, 
avaliação de possíveis con-
traindicações e esclareci-
mentos sobre os benefícios 
e como ocorre o tratamento. 
Doenças que podem se ben-
ficiar do tratamento hiper-
bárico: 

• Úlceras (feridas) 
de pele: associadas ao dia-
betes melittus ou à pro-
blemas vasculares, escaras 
de decúbito, em fase inicial 
ou de difícil cicatrização, 
com ou sem processo infec-
cioso associado. 
A Oxigenoterapia Hiper-
bárica, se utilizada o mais 
cedo possível, pode favore-
cer a cicatrização, auxilian-
do no combate à inflamação 
e infecção local, evitando a 
morte dos tecidos (necrose). 
• Infecções da pele 
e do tecido celular subcu-
tâneo: celulite, a fasceíte 
necrosante, a gangrena 
cutânea: a maioria delas são 
infecções causadas por bac-
térias. Podem apresentar-se 
no início apenas como um 
inchaço na pele, associado 
à vermelhidão e dor. Podem 
evoluir com piora local do 
processo inflamatório, mes-
mo com o uso de antibióti-
cos, agravando-se de forma 
a causar a morte dos tecidos 
da pele, com bolhas e ulce-
rações. Em alguns casos, 

se não tratadas adequada-
mente, podem levar o paci-
ente a óbito.  
• Queimaduras: a 
oxigenoterapia hiperbárica 
pode auxiliar na recupera-
ção e cicatrização da pele e 
dos demais tecidos queima-
dos, sendo um tratamento 
auxiliar aos demais trata-
mentos médicos indicados 
em queimaduras. 
• Enxertos e retalhos 
cutâneos comprometidos: 
em pacientes submetidos a 
enxertos, o processo de pega 
do enxerto e cicatrização 
pode ser favorecido com 
o tratamento hiperbárico. 
Incluem-se aí os enxertos 
odontológicos para implan-
tes e outros. 
• Difícil Cicatriza-
ção de Feridas Operatórias 
(pós-cirurgia): o local so-
fre com inchaço (edema), 
vermelhidão, dor, muitas 
vezes com soltura dos pon-
tos cirúrgicos. Nestes casos, 
a oxigenoterapia hiperbárica 
favorece o processo cicatri-
cial, reduzindo a inflamação 

e a infecção. 
• Lesões traumáti-
cas, decorrente de acidentes: 
lesões por esmagamento, 
síndrome compartimental.  
• Anemia aguda: em 
pacientes que estão impos-
sibilitados de realizar trans-
fusão sanguínea. 
• Lesões decorrentes 
de Radiação: em pacientes 
submetidos à Radioterapia 
para tratamento do Câncer. 
• Osteomielite: é 
uma infecção óssea, onde o 
tecido ósseo ou articular so-
fre necrose (morte tecidual). 
Em conjunto com o trata-
mento cirúrgico e o uso de 
antibióticos, a oxigeniote-

rapia hiperbárica favorece o 
combate às bactérias causa-
doras da infecção, possibili-
tando uma recuperação mais 
rápida. 
• Fibromialgia / dor 
crônica: estudos recentes 
têm demonstrado a im-
portância da oxigeniotera-
pia hiperbárica no controle 
da síndrome de fibromialgia 
e na dor crônica, favorecen-
do o controle dos sintomas 
e melhora da qualidade de 
vida. 
Localizada na Rua: Célio 
Veiga, 395 – Barreiros – São 
José. Telefone 3346 7225 – 
www.oximedhiperbarica.
com.br 
 

Clínica pioneira na Grande Florianópolis, oferece atendimento especializado em Oxigenioterapia Hiperbárica e Tratamento de Feridas e Lesões 
de Pele e Partes Moles (tecido celular subcutâneo, músculos, tendões, etc).
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Florianópolis
3901-2021
Av Rio Branco, 197

Florianópolis
3901-2021
Av Rio Branco, 197
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São José 
3901-3130 

Av Adhemar da Silva, 974

São José 
3901-3130 

Av Adhemar da Silva, 974

China Mix
Frango Xadrez

China Mix
Yakisoba

Peça pela internet
CHINAINBOX.COM.BR

Peça pela internet
CHINAINBOX.COM.BR

China In Box não  dá para resistir!China In Box não  dá para resistir!
Qual Mix você vai pedir hoje?Qual Mix você vai pedir hoje?

Anúncio revista São José 26X16.5cm.indd   1 6/26/15   17:12
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As  ruas Benjamin Gerlach (Fazenda 
Santo Antônio), Antônio Jovita Duarte 
(Forquilhas) e Kiliano Hammes (Pote-
cas) foram recuperadas com nova ca-

SÃO JOSÉ

AGROVETERINARIA BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

Aqui é especial
Traga seu carnê 

Koerich ou cartão 
e conquiste até 

%

Rua Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

Rua Delamar José da Silva, 100
Ed. Pedra Branca - Kobrasol - São José - SC

3047-476748

Rua 24 de Abril, 2943 - Centro Palhoça - SC 
Térreo do Prédio da CDL de Palhoça

3242-404148

3357-279248

Lentes Blue Life
Lentes Active 1
Lentes Active 2
Lentes Transitions
Armação Mondadori a partir de

R$ 299,00
R$ 399,00
R$ 499,00
R$ 599,00
R$ 149,00

Pagamos a consulta do seu oculista
no limite máximo de R$ 100,00 na compra de seu óculos

idosos e deficientes buscamos em seu domicílio(disponibilidade 250 consultas)

Crediário Próprio

Segunda a Sexta
das 09h as 19h

Sábado
das 09h as 16h

SÃO JOSÉ INTENSIFICA  
 OBRAS DE INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Infraestrutura trabalha 
para recuperar 22 ruas em quatro bairros 
da cidade.
A Prefeitura de São José está investindo 
mais de R$ 7,6 milhões em dois pacotes 
de obras de pavimentação e revitalização 
de ruas da cidade. O primeiro pacote cor-

responde a um investimento de R$ 5,2 
milhões para atender 16 ruas nos bairros 
Nossa Senhora do Rosário, Campinas e 
Kobrasol. Em outra frente, serão aplica-
dos R$ 2,4 milhões para a recuperação 
de seis vias do Loteamento Lisboa, no 
bairro Forquilhas.

Bairros e ruas
Nossa Senhora do Rosário: ruas Menino 
Júlio César, Rodolfo Jacob Shaefer, Osval-
do Corrêa de Andrade, Maria Filomena da 
Silva, Celito Antônio Clasen
Kobrasol: ruas Francisco Pedro Cunha, 
Juvenal Pereira, Tiradentes, Deise Regina 
Farias e Eugênio Raulino Koerich
Campinas: Domingos André Zanini, Far-
roupilha, Juscelino Kubitscheck, Antônio 
M. da Silva, Pedro Paulo Kretzer e Teodoro 
da Silva
Loteamento Lisboa: Aveiro, Beja, San-
tarém, Vila Real, travessa V e travessa X

Obras em andamento

Obras prontas
mada de asfalto e na sequência, forão 
realizados os acabamentos e nova sina-
lização.

Nas fotos a rua Antônio Jovita Duarte durante a obra e depois da conclusão.

Destacamos algumas obras no município:

Na foto a Unidade Básica de Saúde do 
Ceniro Martins. A construção esta em ri-
timo acelerado e a previsão da entrega da 
obra é outubro de 2015.

Na foto a construção do Parque Linear 
Lisboa, que será construído em uma área 
de 8 mil m². A obra esta na fase do con-
creto e a previsão de entrega é 2015.
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Na foto inicio das obras da aca-
demia ao ar livre no Loteamen-
to Melo. A academia e a praça são  
obras  muito esperadas pela comunidade.
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Segundo o secretário de Infraestrutura e 
prefeito em exercíco,  José Natal Pereira, 
grande parte dessas ruas ficaram com a 
camada de asfalto prejudicada, após ob-
ras de saneamento básico ou na rede de 
água. “Vamos investir recursos próprios 
para recuperar essas vias e melhorar a 
vida dos cidadãos que precisam de se-
gurança e qualidade no trânsito”, des-
tacou Natal.
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Dr.Carlos  Manoel  B.  Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

SÃO JOSÉ   

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Os associados da AEMFLO e CDL-
SJ, em Assembleia Geral, reelegeram 
o empresário Marcos Souza, como  
presidente das entidades, na segunda-
feira (22/06), no auditório Dite Frei-
tas, em Barreiros e, conforme estatuto, 
a posse da Diretoria Executiva para a 
gestão 2015-2017 acontecerá na pri-
meira semana do mês de julho.

O vereador Amauri dos projetos 
anunciou na tribuna da câmara de 
vereadores que pretende sair do 
PMDB, partido pelo qual se elegeu o 
vereador mais votado do município 
nas eleições de 2012.   Depois disso o 
vereador  recebeu  pedidos para ficar 
do Senador Dário Berger, Galina e de  
vereadores do PMDB.  Todos aguar-
dam por uma decisão do vereador,  
na próxima reunião  do partido. 
Amauri do projetos é  pré-candidato a 
prefeito nas eleições de 2016,   como  
oposição a atual administração. Pelo 
que tudo indica, o vereador não terá 
o consenso do partido para ser o can-
didato, motivo que o levou a querer 
sair e seguir o seu projeto em outro 
partido, só  ainda não revelou qual. 
As articulações  dos partidos, es-
tão de vento em poupa. O suplente 
de vereador(PMDB) Fernando An-
selmo, saiu do partido por não con-
cordar com o apoio do PMDB na 
atual administração. Fernando An-
selmo também é pré-candidato a 
prefeito pelo PDT nas eleições de 
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ELEIÇÕES 2016: MUDANÇA  
DE PARTIDO MOVIMENTA 

PRÉ-CANDIDATOS EM SÃO JOSÉ

MARCOS SOUZA É REELEITO 
PRESIDENTE DA AEMFLO
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2016. Outros suplentes do PMDB, não 
escondem o descontentamento com a 
atual situação no partido e devem sair. 
O Senador Dário Berger quer unir o 
partido para ter candidato próprio a pre-
feito em 2016. Dário vai ter uma missão 
difícil pela frente, pois vários vereadores 
do PMDB apoiam a atual administração.
Há rumores que o vereador  Clonny  Capis-
trano seria o possível candidato do PMDB. 
Vamos aguardar as próximas decisões no 
cenário político josefense.

Bairros e ruas

Obras a ser realizadas
- Uma obra que esta programada para 
ser feita  é a calçada que começa no 
Toca Bola e vai até o terreno do Ze-

zinho, facilitando a vida dos pedestres na 
região.

- Outra obra importante que esta no 
cronograma do município é a Avenida 
Beira Rio. Segundo o secretário de In-
fraestrutura e prefeito em exercício,  
José Natal Pereira, as obras ainda não 
tiveram início por que a administração 
passada não deixou o projeto executivo 
e, até o momento, a prefeitura esta fa-
zendo a manutenção e limpeza do Rio, 
que é muito importante para a preven-
ção de cheias no município.  Estamos 
finalizando o projeto executivo, obten-
do as licenças ambientais e buscando 
os recursos para a obra.
Existem várias pendências a serem re-
solvidas: desapropriações, retirada de 
invasores entre outras, não menos im-

portantes...  Consideramos a obra muito 
importante para a região e pretendemos 
dar início com recursos próprios  ainda 
este ano. Não vamos medir esforços para 
concluir a obra.

Trecho do rio

Vereador Amauri dos Projetos
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FLORIANÓPOLIS

Em meio à assinatura de 
ampliação do Programa se 
Liga na Rede, o presidente 
da CASAN, Valter Gallina, 
anunciou que Florianópolis 
alcançará 75% de cobertura 
de esgoto até o final do pri-
meiro semestre de 2016. A 
ampliação da rede coletora 
de esgoto colocará a cidade 
catarinense atrás apenas do 
Distrito Federal entre as 
capitais brasileiras.
A revelação do número pre-
visto para o ano que vem foi 
feita em meio à cerimônia de 
assinatura do convênio do 
Programa Floripa Se Liga 
na Rede para os próximos 
quatro anos, ocorrida no 
final da tarde desta quinta-
feira, 25, junto ao gabinete 
do prefeito Cesar Souza Ju-

FLORIANÓPOLIS TERÁ 75% DE 
COBERTURA DE ESGOTO E  

O  CONTINENTE 100%

nior. O ato foi prestigiado 
por vereadores, secretários 
municipais e representantes 
de entidades como a Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial (Acif).
Gallina revelou que a parte 
continental de Florianópo-
lis terá 100% de cobertura. 

“Saneamento dá transtorno 
durante as obras e sai caro. 
Mas a incomodação é tem-
porária enquanto os bene-
fícios são permanentes”, 
lembrou o presidente da 
CASAN.
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OBRA LIGA SANTO ANTÔNIO DE 
LISBOA AO SAMBAQUI

Mesmo com a região mar-
cada pelo tempo instável e 
úmido quase todos os dias, 
mais de 20 operários tra-
balham nas obras de pavi-
mentação e requalificação 
da rua Padre Rohr, ligação 
entre os bairros de Santo 
Antônio de Lisboa e Sam-
baqui, no Norte da Ilha.
A obra, que irá transformar 
uma estrada de chão batido 
em uma rua pavimentada, 
com calçadas e ciclovias, 
em uma extensão de 2,3 
quilômetros, tem prazo de 
12 meses para ser entregue.
Nela, a Prefeitura de Flo-
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rianópolis está investindo 
aproximadamente R$ 5  
milhões, viabilizados pelo 
projeto PAC 2, com re-

cursos garantidos pelo 
Ministério das Cidades e 
acompanhados pela Caixa 
Econômica Federal.

FLORIANÓPOLIS LANÇA PLANO DE 
AÇÃO SUSTENTÁVEL

Florianópolis é a primeira 
capital do sul do país a lan-
çar este tipo de Plano. Tra-
ta-se de uma radiografia 
inédita que mostra, depois 
de dois anos de estudos, 
onde a cidade está bem e 
em quais pontos ela pre-
cisa de mudanças.
O que o diagnóstico des-
taca?
Áreas essenciais para o de-
senvolvimento de médio e 
longo prazo, assim como 
um plano de ações integra-
das com metas e indica-
dores. A metodologia uti-

lizada parte da elaboração 
de um diagnóstico de 121 
indicadores agrupados em 

23 temas e divididos em 
três grandes dimensões de 
sustentabilidade.
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REGIÃO CONTINENTAL RECEBE  
INVESTIMENTOS 

Secretário visita obras de reforma nas  
áreas de lazer na Chico Mendes

Reforma no prédio da  
Secretaria do Continente

Drenagem executada na Rua Irmã Bona 
vita-Vila São joão. 

Pergolado implantado no Parque de 
Coqueiros
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NACIONAIS E IMPORTADOS

3246-2960ÍTALO GÁSÍTALO GÁS
G N V

3258 - 06063258 - 0606(48)(48)

3357-1588
Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

Unidade Kobrasol
Educação Infantil

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

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.
Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC
(48) 3241-9999

Matrículas abertas!!!
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Amauri dos Projetos

“O futuro de São José
depende de projetos

sustentáveis.”
5 de junho, dia mundial do meio ambiente.

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores, 
 
Não existem palavras para definir o palestrante Eduardo Shinyashiki, uma  
pessoa super especial, um grande mestre e extraordinário profissional, que 
nos brinda com um artigo que vai mexer com você.
Desejo boa leitura e muita energia positiva.

SEJA LÍDER DE SI MESMO
O crescente aumento 
da competitividade faz 
com que as empresas 
demandem um nível 
sempre mais alto de 
aprimoramento em ter-
mos de performance e 
inovação. Para isso, a 
empresa opera por meio 
de cinco pontos essenci-
ais: produtos e serviços, 
processos, organização, 
sistema de informação e 
especialmente o ser hu-
mano.
Entre essas cinco di-
mensões, a do ser huma-
no representa a fonte de 
maior desenvolvimento 
e o fator chave na gera-
ção do valor agregado, 
capaz de assegurar o 
sucesso da empresa. 
Uma atenta gestão das 
pessoas é fundamental 
para determinar o nível 

de rendimento e resulta-
dos, confirmando a liga-
ção entre qualidade das 
relações interpessoais, o 
nível de motivação e o 
rendimento.
O primeiro passo para 
gerir pessoas com 
sabedoria é saber lide-
rar a si mesmo de forma 
eficaz, reconhecendo 
que, antes de ocupar um 
determinado cargo, ele 
é um ser humano em 
busca de um significado 
e um sentido naquilo 
que faz. Ser líder de si 
mesmo significa se co-
nhecer, saber se motivar 
e saber definir  estraté-
gias necessárias para 
agir e buscar o equilí-
brio entre as exigências 
da realidade da empresa 
e a satisfação dos cola-
boradores.

Quem tem autolide-
rança sabe organizar e 
conduzir a própria vida 
de forma eficaz. Tem 
um projeto de vida onde 
o trabalho é incluído e 
sabe se observar para 
modificar os condicio-
namentos ou limitações 
instaladas. O líder de 
si mesmo define objeti-
vos, tem uma autocríti-
ca construtiva, assume 
as próprias respon-
sabilidades e respeita 
suas próprias ações e 
também as dos outros. 
Ele pensa em termos 
de oportunidades e 
soluções, sabendo que 
o dia a dia é como nós 
o criamos: podemos 
fechar os olhos para a 
realidade, ou mantê-los 
abertos, mudando assim 
completamente a rela-

ção com o mundo.
Quem sabe liderar a si 
mesmo tem modelos 
de pensamentos positi-
vos que são transmiti-
dos também aos co-
laboradores, dando as 
condições para que eles 
adquiram competên-
cias e possam se tornar 
líderes de si mesmo, 
descobrindo cada vez 
mais suas potenciali-
dades.
O líder se relaciona di-
retamente com as pes-
soas da empresa e para 
isso são necessárias 
competências específi-
cas, entre elas:
- Comunicar-se de for-
ma apropriada em con-
teúdo, contexto e tem-
po, sabendo explicar, 
não somente o “que” se 
está fazendo e o “como” 
precisamos fazer, mas 
especialmente o “por 
que” se faz, o propósito 
de tudo aquilo. É Isso 
que o torna um líder  
inspirador.
- Ter uma visão geral 
do ser humano, como 
indivíduo que pensa, 
sente e vive de forma 

única, complexa e mu-
tável.  Saber lidar com 
as emoções próprias 
e do outro, para com-
preender melhor os co-
laboradores, influenciar 
os comportamentos, 
e poder guiá-los para 
equilibrar os interesses 
individuais com os da 
empresa.
 O líder de si mesmo 
reconhece que inde-
pendente de onde ele se 
encontra, é apenas de 
passagem, assim como 
somos de passagem na 
vida.  O importante é 
transmitir algo valioso 
às pessoas que encon-
tramos nessa passagem, 
influenciá-las e envolvê-
las emotivamente, para 
contribuir em deixá-

las melhores, tocando 
a sua alma e para que 
elas se tornem também 
lideres de si mesmo. 
 
Eduardo Shinyashiki é 
palestrante, consultor 
organizacional, espe-
cialista em desenvolvi-
mento das Competên-
cias de Liderança e 
Preparação de Equipes. 
Presidente da Sociedade 
Cre Ser Treinamentos, 
Eduardo também é es-
critor e autor de im-
portantes livros como 
Transforme seus So-
nhos em Vida, da Edi-
tora Gente, sua publica-
ção mais recente. http://
fadelpalestrantes.com.
br/palestrantes/idP/66/
eduardo-shinyashiki
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FORQUILHAS

Schmitt
 baffona@hotmail.com

FINALMENTE ALGO DE BOM EM FORQUILHAS

Pois saiu a obra tão clamada 
pela comunidade de Forquilhas!!  
O asfalto da estrada geral a Antonio 
Jovita Duarte. Houve transtornos, 
reclamações, mas saiu, só que não 
em sua totalidade. O asfalto iniciou 
da entrada de Forquilhas( próximo 
ao Toca Bola) e foi até a entrada da 
Vila Formosa. Acredito que ainda 
faltou chão para recapear, mas é um 
grande avanço. Esperamos, sincera-
mente, que este asfalto dure no mini-
mo 4 anos.SERÁ QUE DURA????  
Mas estamos alegres pela obra rea-
lizada, mas ainda há muito o que 
fazer aqui em Forquilhas.

Observem como 
FORQUILHAS é orga-
nizada até páginas em 
Facebook possui tem o 
Forquilhas Way of Life 
e o FORQUILHAS E-
XISTE, tais páginas vem 
com o intuito de falar so-
bre FORQUILHAS. O 
Forquilhas Existe vem com 
suas postagens irreveren-
tes e ácidas das mazelas 
dos habitantes de Forqui-
lhas. Esta página pos-
sui mais 1600 seguidores 
e a cada dia aumentam 
mais. Os idealizadores 
preferem ficar no anoni-
mato pois me relataram o 
seguinte “ CANSADOS 
DE SENTIR NA PELE 
AS DIFICULDADES DE 
NOSSO BAIRRO PELO 

ESQUECIMENTO DO 
PODER PÚBLICO DE-
CIDIMOS DE UMA 
FORMA CARICATA 
FALAR DOS NOSSOS 
PROBLEMAS E ESTA-
MOS INCOMODANDO 
E TENTANDO MESMO 
QUE POUCO AJEITAR 
AS COISAS POR AQUI 
E CONTAMOS AGORA 
COM A AJUDA DE NOS-
SOS SEGUIDORES,POIS 
MOSTRAMOS QUE 
FORQUILHAS EXISTE, 
SIM!!!” Admito que sou 
uma de suas seguidores e 
acho de importante rele-
vância esta página que 
nos auxilia a despertar 
para uma realidade nada 
distante e, com certeza, 
FORQUILHAS EXISTE.

FORQUILHAS EXISTE

PEDESTRES DISPUTAM A RUA COM OS CARROS NO CENIRO MARTINS

Esta vergonha se localiza na geral 
do loteamento Ceniro Martins em 
Forquilhas. Este trilho que deveria 
ser calçada fica no acesso da es-
cola do Ceniro. Detalhe, a estrada 
é movimentada e normalmente as 
criança e pedestres tem que disputar 
a rua com os carros e o mato. Ha 
uma falta de consideração da pre-
feitura que não se movimenta pra 
melhorar o acesso da população, 
AHH! Devem fazer algo quando 
algo catastrófico acontecer é isso?  
A população aguarda por soluções, 
com a palavra e solução a prefei-
tura?
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Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

ADILSON
MAGUILA
ADILSON
MAGUILA

ACADEMIA

Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins - Ceniro - São José - SC

3257-3161 8461-3836

Seg. à Sexta 07h as 11h30 / 13h30 as 23h30
Sábados das 09h as 12h

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC

48 3257-262348 3257-2623

FARMÁCIA
NOVA

VIDA

3247-6659

Resp. Técnico
Vital J. Vieira Trannin

48Na Geral do
CENIRO MARTINS
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CONSULTORIA EM RH

 COMO PROCURAR EMPREGO EM ÉPOCA DE POUCAS VAGAS???
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Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Neste cenário de pou-
cas vagas é necessário 
ter um investimento em 
alguns aspectos, que va-
mos trabalhar hoje nesta 
coluna.
Em primeiro o seu currí-
culo, muito comum para 
nós profissionais de RH 
recebermos currículo 
sem o tempo de serviço, 
este é sem dúvida um 
erro grave, que pode 
deixar você com ultima 
opção a ser chamado ou 
pior nem ter acesso a 
entrevista de emprego.
Compreenda o que é 
um processo de recru-
tamento e seleção, em 
primeiro a empresa abre 
uma vaga, no qual iden-
tifica as necessidades de 
competências, ou seja, 

habilidades, atitudes es-
peradas, conhecimentos 
e requisitos que são im-
prescindíveis para este 
cargo.
Há um profissional 
chamado de Entre-
vistador, Recrutador, 
Analista de RH ou qual-
quer outro cargo que 
fará o recrutamento e 
a seleção, por meio da 
leitura de currículos, en-
trevista e testes, sendo o 
currículo a sua porta de 
entrada.
Importante entender 
que O RH fará a escolha 
pela técnica, pelo com-
portamento, pela comu-
nicação, pelos valores 
de vida e como você en-
carra a sua vida profis-
sional, as respostas nas 

entrevistas devem ser 
assertivas, mediante aos 
questionamentos deste 
profissional.
Outro aspecto a ser con-
siderado é o seu estado 
emocional, você talvez 
não saiba mas seu cor-
po fala, mediante a sua 

postura, suas emoções 
e sua auto-estima, por 
isso é necessário uma 
reflexão madura sobre 
como você se apre-
senta? como você fala 
sobre seu passado pro-
fissional, como relata 
sobre suas experiências 

anteriores de trabalho 
ou a falta de uma, a e-
xemplo do primeiro em-
prego.
Sobre como apresenta 
seus resultados ou se 
simplesmente senta-se 
na frente do entrevis-
tador e espera o resul-
tado, como um passivo 
telespectador, sendo 
que você deveria ser 
o grande artista nesta 
oportunidade, pes-
quise sobre a empresa, 
demonstre vontade por 
meio de um discurso 
positivo e o resultado 
virá.
Neste mês de Julho 
dia 25 haverá um trei-
namento para empre-
gabilidade, o objetivo 
é ensinar posturas ade-

quadas, o mercado, ves-
timenta, explicar sobre 
os comportamentos 
esperados em um pro-
cesso de seleção, com 
a participação de um 
Psicólogo que vai expli-
car sobre o que são tes-
tes psicotécnicos? o que 
se espera ouvir de um 
candidato a emprego, 
entre outros conteúdos 
que irá turbinar a sua 
carreira.
Caso queiram obter 
maiores informações 
é só enviar um e-mail 
para carmen@work-
advantage.com.br, que 
estou pronta para ajudá-
los na orientação sobre 
como empregar-se em 
momentos de poucas 
vagas.

/pilatespersonalcamillaborges

9617-7224 (TIM/WHATS) I 9174-4130 (VIVO) 

camilaab@hotmail.com




ACADEMIA POWER GYM NA PALHOÇA AO LADO DO CAMELÃO

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Indústria de Conservas

Av. Santa Catarina, 502
Bela Vista 1 - São José - SC

48 3035-2871

Posto
Santa Terezinha

Posto
Santa Terezinha

Rua Padre Justino Cortegens, 38 - Barreiros - São José - Sc
48 3346-4400

3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

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

Peças e Of icinas Multimarcas

(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
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SOCIAL

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Close especial para Kelly Koerich e 
seus lindos cachorrinhos...

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Cintya Lentz, esse ano mais uma vez responsável 
pela recepção do Baile de Debutantes  

Comunitário...Simpatia!

A linda cantora Simone Medeiros, estará com 
as Debutantes 2015, falando sobre Mulher, e 

principalmente experiências de vida... 
Obrigado pelo carinho!

Andressa Miniskovski...charme naturalidade 
dessa quase Turismóloga...

Volnei e Marta Zapelini...Padrinhos do Baile 
Comunitário 2015. Querido parceiro e amigo, João gabriel, do Studio 

Dom Cajon, responsável pelos vídeos do Baile de 
Debutantes SJ...Profissionalismo e Simpatia.

Marcia Gill, certamente faz a diferença por onde 
passa...estilizou lindas Barbies para a oitava  
Edição do Baile de Debutantes...Surpresas!
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                    dicadapersonal@gmail.com
Por Renato D’Avila

 Colunista
 renato170564@uol.com.br

ESPORTE

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-
HHHHH

Cola e Demica fundadores do América

O encontro dos Americanos teve o objetivo de homenagear os fundadores e joga-
dores do América Futebol Clube de Barreiros, aconteceu em 06 de junho, na casa do 
Demica.
Este colunista, foi um dos idealizadores do encontro.
Outro fato comemorado e de grande importância, além de res-
gatar a história, foi homenagear os fundadores e jogadores deste sau-
doso time, que fizeram parte da história do América com uma medalha.  

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

Estiveram presentes ex-jogadores, fundadores do clube, amigos e amantes do futebol. 
O encontro reuniu mais de 70 pessoas. 

A alegria e a emoção marcaram o encontro...
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 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

VARIEDADES

Cada pessoa tem o seu tempo aqui, alguns mais curtos que outros, 
aproveite as ao máximo. Daqui a pouco a maré muda, os ventos  

contrários chegam e tudo muda de lugar. A vida é só uma passagem, 
aproveite a sua para fazer o bem, aos outros e a você também. Perdoe 

rapidamente, abrace demoradamente...

Poncho, a moda do Inverno!!! 

Não sai das nossas Unhas 
Um tom que não sai das 
nossas unhas, seja inverno 
ou verão, é o nude. Como 
este mais clarinho, o Ma-
jesty da DIOR, ou um 
mais escuro, oTe Contei? 
da IMPALA. Os meta-
lizados são a cara dos dias 
mais frios e, de prefe-
rência, sem sol (sabemos 
do brilho que ele faz em 
dias ensolarados, mas en-
joa rápido demais). Que 
tal o Taboo da CHANEL 
ou o Licorice da ESSIE? 

Na dúvida escolha um Blazer 
O Blazer é uma peça a-
temporal, pois indepen-
dente da estação do ano, 
sempre poderá ser usado.
Fica bem com shorts, ves-
tidos, saias… em com-
posições mais sóbrias e 
naquelas mais arrojadas…
Coloridos, em tons 
escuros ou claros, é 
uma peça que vale a 
pena o investimento. 

Durante as semanas de 
moda internacionais, 
marcas como Chanel, 
Salvatore Ferragamo e 
Chloé mostraram suas 
apostas para a temporada 
de Inverno 2016 e, entre 
tantas novidades, uma 
surpresa: o poncho, peça 
queridinha nos anos 70, 
está mais uma vez em alta. 

“É uma roupa prática, 
veste todas as idades e 
permite agregar diferen-
tes acabamentos como 
franjas, bordados e mis-
tura de texturas”

Outro tom que já virou 
um clássico é o vermelho, 

se escuro, então, melhor  
ainda! 

Para identificar o mo-
delo que mais combina 
com você, lembre-se de 
que a peça sempre cria 
um pouco de volume. O 
ideal é combiná-la com 

algo mais justo, como 
uma camiseta básica ou    
alcinha por baixo, e esco-
lher uma calça sequinha, 
seja jeans, couro ou lã.

Destacou-se dentre os 
congêneres pelo seu 
descontraído e original 
conceito, um MIX de 
gastronomia, música e 
decoração descolada, 
conquistou seu selecio-
nado público com sua 
ambientação acolhedora 
e seu clima celebrativo 
de encontro entre amigos. 
No centrinho histórico de 
Santo Antônio de Lis-

COISAS DE MARIA JOÃO 

boa, com seus encantos 
e charme, lhe serve de 
cenário.
Sua proposta reúne so-
fisticação e simplicidade 
tem tudo a ver com o 
lugar. Recentemente o 
espaço físico que já in-
cluía além do restaurante, 
cafeteria e empório, foi 
ampliado tornando-se ai-
nda mais versátil. Sempre 
obedecendo ao mesmo 

conceito foi criada uma 
espécie de mini floricul-
tura que se mescla a ar-
tigos de decoração, artes 
plásticas, móveis arte-
sanais e peças vintage 
garimpadas por Fátima 
Póvoas idealizadora e 
curadora do projeto. Os 
diversos ambientes do 
Maria João articulam-
se de forma harmônica 
e natural, a sensação é 

de que sempre estiveram 
ali, pura impressão, pois 
todo o local foi repensado 
e refeito por Fátima, que 
transforma espaços antes 
impensáveis em locais 
acolhedores e aconche-
gantes. 
Com sua diversificada 
linha de produtos e op-
ções sempre pautadas 
pela sensibilidade e bom 
gosto, o Maria João é um 

convite permanente para 
uma prazerosa vivência 
sensorial. Em cada por 
menor, em cada detalhe, 
em cada cantinho desco-
briremos algo que tem 
muito a nos dizer. 
Bela opção para quem 
quer fugir do lugar co-
mum e curtir um pouco 
do clima do que a ilha 
tem de melhor. 

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

Moda do PP ao Plus Size



Acesse nosso site www.comunidadesc.com.br
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Acesse notícias diárias: www.comunidadesc.com.br

MARROM MIX
CONSERTOS E ÓTICAMMMM

JÓIAS

VENDA E CONSERTO
 DE SEMI JÓIAS

/marrommixconsertos

Centro Comercial Dario Lino da Silva
Loja 01 - Av. Lisboa - Forquilhas - São José 

3372-9519
(48) 8439-5906

8835-3103
marrommixconsertos@gmail.com

ÓCULOS

RELÓGIOS

CELULARES

BANHO DE 
OURO E PRATA

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

up!

358,63R$

por mês


