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Santo Antônio faz a diferença 

na Segurança do bairro
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informações sobre pessoas ou atitudes suspeitas...                                                   
Página 03

Os pré-candidatos Adeliana Dal Pont e José  
Natal definiram o vice

Neri do Amaral é o pré- 
candidato a Vice de Adeliana Pág 05

Amauri dos Projetos é o pré- 
candidato a Vice de José Natal Pág 07

Sobreviver a um acidente de 
avião é possível? 
Página 16

Você sabia que SJ tem um 
Crematório Animal? 
Página 09

Indignada a comunidade se 
reune e pede SOCORRO!!! 
Página 04



      Santa Catarina - Ano V - Edição 60 - Julho de 20162

Religião: Católica
Um livro: Ágape do Padre Marcelo
Um Filme: Marcelino pão e vinho
Programa de TV: Jornal do Meio Dia (Programa do Hélio Costa)
Uma cidade: São José
Uma cor: Vermellho
Um perfume: Água Fresca do Boticário
Uma qualidade: Honestidade
Um sonho realizado: Ter a família sempre unida
Time: Figueira
Do que tem saudade? Da tranquilidade das Cidades e dos bairros
O que gosta de fazer no tempo livre: Leituras, bordados e rezar
Quais os seus planos para o futuro?  Manter minha família sempre unida e ver os netos  
formados na Universidade.
Três coisas importantes na vida?  Meus três netos, João Vitor, Kaique e Maria Valentina
Uma história de vida: Tenho duas filhas que são intolerantes à lactose e tive que adaptar 
algumas receitas para continuarmos comemorando nossos encontros todos juntos.
Gosta de cozinhar: alguns pratos específicos eu gosto de fazer para a minha família.  
Por exemplo: feijão, canjica, bolo de aipim...

Maria Furtado Feijó

Nasceu em Garopaba - SC, sua profissão  é do lar,  
é  casada com Walter Feijó, tem três filhas:Izabel 
Cristina, Marianne Cristine e Annabel Cristini, gen-
ros: Elias, Rogério e Fábio, tem três netos: João 
Vitor, Kaique e Maria Valentina.

Qual é a sua receita de família?                                         
                     CANGICA SEM LACTOSE 
Ingredientes:
2 pacotes de cangica pré-cozida ou (deixar de molho os grãos 
de um  dia para o outro e cozinhar por 1 hora, mexendo sem-
pre para não grudar)
1 leite condensado sem lactose
1 pacote de coco ralado
2 litros de leite sem lactose ou de soja
200ml de leite de coco
Canela e cravo a gosto
 Modo de preparo:
Junte a canjica já cozida com os demais ingredientes e deixe 
ferver.  Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela.  
Ao conseguir o ponto mais cremoso, está pronto.
Fácil, fácil...

Para finalizar deixe uma mensagem que você leva para a sua vida:  
O amor familiar é o sustento que mantém a União das pessoas que se 
sentam juntas a cada encontro para realizar todas as refeições do cardápio 
do bem viver.

Rua Jerônimo Coelho, 60  - Box 16 -  Florianópolis - SC
(Mercado Público de Florianópolis)

3241.0104  I   8444.871948
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Rua Francisco Jacinto De melo | N°1164 | São José, SC

Aqui você encontra mármores 
e granitos nacionais e/ou importados

3246.6617 | 3035.63848 

Mármores
Granitos
Silestone

Nanoglass
Ônyx

Projeto Eu Amo a Fazenda  
Santo Antônio faz a diferença na  

Segurança do bairro
Em outubro de 2015, 
organizado pela Asso-
ciação de Moradores do 
Bairro Fazenda Santo 
Antônio em São José 
- SC, através do presi-
dente Sérgio Scarpa, 
atualmente licenciado 
do cargo, foi dado iní-
cio ao projeto onde o 
Whatsapp uniu os co-

Sérgio Scarpa presidente 
licenciado da Associação  e  
organizador do Projeto

merciantes do Bairro, 
afim de proporcionar 
mais segurança, onde 
são trocadas informa-
ções sobre pessoas 
ou atitudes suspeitas, 
que são repassadas a 
PM e Guarda Munici-
pal,  para as devidas 
providências,  hoje com 
o grupo mais estrutura-

Já não te veja,
Como desejarias,
Pois a luz que ilumina,
Aos poucos esvai.

E a tempestuosa não vontade,
Vem a mim como uma verdade,
Que nem sempre quero escutar.
Mas meu peito não questiona.

Tudo �ca como que uma neblina!
E o paraíso, distante demais.
Piso em cacos de vidros,
Enquanto cortes deixam meus pés sangrar.

Quero apenas uma chance,
De contigo viver mais tempo e,
Em minhas lembranças,
Com elas sinfonias tocar.

Uma única vez!
A breve mudança.
Liberdade de poder escrever,
Para amamentar a criança.

Criança é o meu próprio eu!
Um projeto de insegurança,
Sentindo uma leve esperança,
De um dia estar seguro.

Autor: Ricardo Oliveira
Um Projeto de Insegurança

do, e pelo bom resultado 
que vem obtendo o gru-
po está sendo ampliado 
também para que os mo-
radores façam parte do 
projeto,  assim,  a Rua 
Dom Afonso Niehues,  
está dando início nesta 
nova etapa do projeto, 
que se estenderá por 
todo o bairro.

Júlio César/ Comerciante
“Com a entrada do projeto melhorou a segurança, pois temos contato com a maioria dos comerciantes, policia 

militar e guarda municipal, as informações são repassadas de imediato pelo grupo. A políticia militar esta 
informada sobre tudo que acontece no bairro 24 horas por dia.”

Cristiano/ Comerciante
“O projeto deu um pouco mais de credibilidade ao comércio do bairro, temos o respaldo da polícia militar e o 
atendimento ficou mais rápido. Este projeto deve ser ampliado a todos os bairros.”

Maria luiza/ Moradora
“O bairro cresceu muito, muita gente chegando para trabalhar e morar.  Com o projeto de segurança melhorou 

80% a segurança  no nosso bairro. Precisamos ter uma mobilização maior entre os moradores.”

 
Os comerciantes agradecem ao Sargento Jaison pelas visitas que ele faz diariamente.

Depoimentos:
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Alunos de São José são  
PROTAGONISTAS NO TAC

Entrar em um teatro pela 
primeira vez e como pro-
tagonista do espetáculo é 
uma emoção imensurável, 
que ficará guardada para 
sempre no intimo de cada 
um dos jovens atores, pela 
apresentação realizada 
na quarta-feira, 20, no 
Teatro Álvaro de Carvalho 
(TAC), em Florianópolis. 
A participação dos estu-
dantes nesse processo que 
envolveu jogos teatrais, 
figurinos, cenários e ou-
tras descobertas, se tornou 
possível com o Programa 
Mais Cultura nas Escolas, 
uma iniciativa firmada en-
tre os Ministérios da Cul-
tura (MinC) e da Educação 
(MEC), com a finalidade de 
fomentar ações que promo-
vam o encontro entre proje-
tos pedagógicos de escolas 
públicas e experiências cul-
turais em curso nas comuni-
dades locais.
As unidades de São José 
que participam do Programa 
são os Centros de Educação 
Municipal Antônio Fran-
cisco Machado e São Luiz, 
Escola de Educação Funda-
mental Potecas e Escola Es-
tadual de Educação Básica 
Rosa Torres de Miranda. 

Nas representações cênicas, 
fábulas, sarau de poesias 
inspiradas na obra de Cruz 
e Souza, vídeo da obra de 
Jorge Amado “Capitães 
da Areia” e “Zumbi dos 
Palmares” da cultura afro 
brasileira encantaram a pla-
teia, composta por famili-
ares e colegas da escola.
A Diretora do CEM São 
Luiz, Luiza Furtado pon-
tuou a importância dos pro-
jetos na escola integral e dos 
alunos conhecerem outros 
universos. Para a Diretora 
Roseléia Gesser da EEF 
Potecas, esse momento tão 
esperado pelos estudantes 
foi a realização de um son-
ho, concretizado depois de 
muito ensaio e dedicação. 
Já a Diretora Sônia Ma-
dalena Ferronatto da Silva 

do CEM Antônio Francisco 
Machado parabenizou o 
entrosamento demonstrado 
na apresentação que contou 
com alunos do terceiro ao 
nono ano do ensino funda-
mental.
A parceira Cultural do Pro-
grama e pedagoga, Antônia 
Benedita Teixeira, esclarece 
que a Mostra compreende 
um movimento da educação 
pela arte, na compreensão 
e valorização da cultura 
brasileira. Ao experienciar 
outros caminhos os estu-
dantes estimulam a cria-
tividade, a imaginação, a 
capacidade de interpretação 
e percepção assim como a 
inteligência racional e emo-
cional, ampliando dessa 
forma a formação para a ci-
dadania.

Alunos CEM São Luiz

Na sexta-feira(15), mo-
radores e comerciantes 
do bairro Forquilhinhas 
se reuniram indignados 
e fizeram uma passeata 
pela Vereador Arthur 
Mariano a principal rua 
do bairro.
 O motivo foi o habeas 
corpus concedido ao mar-
ginal que assaltou e ba-

Indignada a comunidade se 
reune e pede SOCORRO!!!

leou um comerciante da 
região. A deusa da Justiça 
chamou a atenção de 
quem passava pelo local, 
pois estava segurando 
em uma das mãos a sua 
própria cabeça.
Não é para menos a in-
dignação das pessoas, 
um cidadão trabalhor é 
assalto e baleado.  O As-

salto  é registrado por 
câmeras de segurança, o 
marginal tinha passagens 
pela polícia e foi solto. 
Enquanto a vítima esta 
se recuperado do tiro, 
o assaltante esta livre... 
Assaltar e atirar em  
alguém não é crime??? 
Cadê a segurança da 
nossa cidade?

 Cadê a segurança???Cadê a Justiça???
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Massoterapia
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Reflexologia
Floral
Reiki
Estética Corporal e Facial
Drenagem Linfática
Limpeza de Pele
Massagem Relaxante
Massagem Modeladora
Terapia das Pedras Quentes

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

www.energizar.yolasite.com
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Adeliana Dal Pont e Neri do Amaral juntos
O vereador do PSB foi anunciado como pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo PSD
A prefeita Adeliana Dal 
Pont (PSD) confirmou o 
vereador Neri do Amaral 
(PSB) como o pré-can-
didato a vice-prefeito na 
chapa que irá concorrer 
nas eleições de outubro. O 
anúncio da parceria entre 
os dois partidos foi feito 
à imprensa na tarde de 
quinta-feira (14), na pre-
sença de lideranças e pré-
candidatos dos dois par-
tidos. A coligação ainda 
precisa ser aprovada em 
convenção pelas siglas.
Para anunciar o nome de 
Neri do Amaral, Adeliana 
destacou as palavras “ex-
periência” e “lealdade”. 
A prefeita lembrou que 
o caminho trilhado junto 
com o vereador foi inicia-
do há muitos anos. “Estou 
muito feliz com esta pos-
sibilidade, pois esta é uma 
história que começou já 
há bastante tempo, desde a 
eleição de 2008. Uma pes-
soa de quem, em todas as 
eleições, estivemos sem-
pre  próximos”, assinalou 

Adeliana Dal Pont.
A presidente municipal 
do PSD ressaltou ainda 
a importância de buscar 
unir forçar em defesa dos 
interesses da cidade. “O 
partido julgou por bem 
que fosse feito este con-
vite ao PSB. Assim como 
o presidente da Câmara, 
vereador Orvino Coelho 
de Ávila, a vereadora 
Méri Hang e o vereador 
Moacir da Silva viram 
a possibilidade de que o 
Distrito de Barreiros es-
tivesse contemplado nesta 
coligação. Nós teríamos 
muitas condições de 
caminhar em chapa pura, 
mas não há nada melhor 
do que somar esforços. 
Ficamos extremamente 
contentes de ter o PSB na 
nossa coligação”, resumiu 
Adeliana.
O vereador Neri do Ama-
ral afirmou que o PSB 
avaliou como a melhor 
alternativa ajudar à pre-
feita Adeliana Dal Pont a 
dar sequência ao trabalho 

que vem sendo realizado 
em São José. “Estou mui-
to satisfeito por essa co-
ligação. Recebemos este 
convite do PSD com todo 
carinho e de coração aber-
to. Aceitamos porque que-
remos dar o melhor para 
o nosso município. Essa 
minha vontade de ajudar a 
administrar São José vem 
do amor e do carinho que 

tenho por esta terra”, as-
sinalou. 
Neri aproveitou a opor-
tunidade de dar um con-
selho aos pré-candidatos 
a vereador presentes. 
“Vamos fazer o nosso tra-
balho, apresentar projetos, 
ideias e olhar sempre nos 
olho dos nossos eleitores. 
São José está para Santa 
Catarina, assim como 

Santa Catarina está para o 
Brasil, com a mesma im-
portância, uma economia 
diversificada, cultura e in-
dústria. O que precisamos 
é de muito trabalho para 
fazermos desta terra um 
lugar ainda melhor para 
se viver”, ressaltou o pré-
candidato a vice.
O presidente da Câmara 
Municipal, vereador Or-

vino Coelho de Ávila 
(PSD), defendeu a co-
ligação, lembrando que 
Neri é uma pessoa bem 
preparada para a função. 
“O Neri é meu principal 
parceiro na Câmara nos 
últimos quatro mandatos. 
É trabalhador e merece ter 
uma oportunidade porque 
é josefense nato. Será uma 
bela caminhada”, elogiou.
O presidente municipal do 
PSB, Waldemar Bornhau-
sen Neto, também desta-
cou a parceria com o PSD 
e a possibilidade da sigla 
indicar o pré-candidato a 
vice na chapa encabeçada 
pela prefeita Adeliana Dal 
Pont. Para Bornhausen 
Neto, a parceria não para 
por aí, uma vez que tam-
bém estão encaminhadas 
as negociações com out-
ros partidos, como o PSC, 
o PR e o PV. A ideia é for-
talecer o projeto e montar 
boas nominatas também 
para as eleições propor-
cionais.
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Mario Marcondes segue 
firme como pré-candidato 

a prefeito

Fernando Anselmo 
confirma sua  

pré-candidatura a 
prefeito

Marcondes reafirmou sua 
candidatura a prefeito, 
independentemente das 
composições políticas e 
o nome do concorrente 
a vice, que ainda será 
definido. E foi enfático 
ao defender que a cidade 
precisa de um chefe do 
Executivo ousado e que 
tenha coragem para to-
mar medidas que, em um 

crimes. O que adianta ter-
mos central de monitora-
mento? Para ficar olhando 
os crimes acontecerem? 
Os policiais precisam ser 
valorizados, equipados 
e terem seus papeis bem 
definidos para atuar na 
prevenção e resolução dos 
crimes. Do jeito que está, 
estamos sempre atrás, não 
nos antecipamos.

Foto do encontro do PSDB com a comunidade do Jardim Zanellato

O pré-candidato a pre-
feito Fernando Anselmo 
(PDT), tem feito visitas e 
várias reuniões pelo mu-
nicípio. Fernando abriu 
um bate-papo ao vivo no 
Facebook para receber 
sugestões, para construir 
o seu projeto de governo 

para a cidade.
Ele também faz  o convite 
as pessoas para escutar,  
avaliar, questionar e refle-
tir antes de decidir. Esta é 
a hora de mudar e para 
isto é preciso ouvir, antes 
de decidir. Enfatizou Fer-
nando Anselmo.

Referente aos rumores 
de fechar aliança para 
vice, ele diz que não há 
possiblidade de não ser 
candidato a prefeito.
O nome do seu vice deve 
ser anunciado nos próxi-
mos dias.

primeiro momento, pos-
sam soar impopulares.  
Os prefeitos precisam 
agir. Só ficar dizendo 
que a culpa é do Estado 
não resolve. Vou atuar 
incansavelmente pela in-
tegração das polícias. A 
cidade precisa de poli-
ciamento ostensivo e de 
investimentos na investi-
gação para a resolução de 

Reabilitação Neurofuncional

Dra. Lindiane Costa Branco
Fisioterapeuta

Crefito - 10/5026 LTT-F

Atendimento Especilizado em
Fisioterapia Neurológica

Respiratória e Motora

itsfisioreabilitação@gmail.com

3066-8118
9969-8928
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O pré-candidato a pre-
feito de São José, José 
Natal, foi recebido, na 
segunda-feira (18), pelo 
presidente do PMDB ca-
tarinense, deputado fed-
eral Mauro Mariani, pelo 
coordenador regional do 
partido, Valter Gallina e 
pelo senador Dário Ber-
ger, na sede do Diretório 
estadual.  O vereador e 
presidente do PMDB mu-
nicipal,  Michel Schlem-
per, também participou 
do encontro. “Estamos 

engajados no projeto de 
São José porque acredita-
mos na capacidade do 
José Natal e do PMDB 
local para contribuir com 
o crescimento e desen-
volvimento da cidade”, 
destacou Mariani.
Durante o encontro os 
peemedebistas refor-
çaram o apoio do PMDB 
catarinense ao projeto lo-
cal, não só do município, 
mas de toda a região da 
Grande Florianópolis, 
onde o partido deve lan-

çar candidato nos 13 mu-
nicípios.
Em nível estadual, o 
PMDB catarinense apre-
sentará para esta eleição 
uma participação históri-
ca, marcando presença 
em 94% das campanhas 
majoritárias de Santa Ca-
tarina. “Já são 230 candi-
datos a prefeito confirma-
dos e 40 a vice-prefeito. 
Ainda estamos consoli-
dando outros nomes”, 
adianta o presidente Mau-
ro Mariani.

José Natal e  Amauri  dos Projetos juntos
O vereador Amauri dos Projetos do DEM foi anunciado como pré-candidato a vice na chapa 

encabeçada por José Natal do PMDB

O vereador Amauri dos 
Projetos (DEM), vereador 
mais votado nas últimas 
eleições, parlamentar de 
vários mandatos e ex-
presidente da Câmara, 
foi anunciado no começo 
do mês como reforço 
para o  projeto do PMDB 
nas eleições de 2016. 
Desde então a coliga-

ção esta em busca de 
mais reforços. Já fir-
maram  aliança com o 
PTB do presidente mu-
nicipal Albano Aquino, 
do presidente estadual 
Francisco Cochi e do te-
soureiro Marcelo Prestes. 
Também participou da 
parceria Valter Gal-
lina (Coordenador Re-

gional do PMDB) . 
Amauri e  Natal nasce-
ram em São José - SC, 
conhecem o município, 
eles tem a propos-
ta de fazer diferente. 
A coligação  iniciou a 
caminhada, realizando en-
contros para ouvir as rei-
vindicações e as reais ne-
cessidades de cada bairro. 

Líderes estaduais fortalecem pré-candidatura de Natal

SÃO JOSÉ
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ÓTICAS MONDADORI LTDA
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Óticas
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Crediário Próprio

Se você ainda não tem um,
adquira já em uma de nossas lojas.

Um cheque para você e outro para seu amigo.

Amigo de verdade merece sempre o melhor. 

São José investe na reestruturação da  
rede básica de Saúde

Nos últimos três anos e 
meio, o município de São 
José investiu na reestru-
turação da rede básica 
de saúde. Além de inau-
gurar novas unidades, a 
administração municipal 
também reformou e am-
pliou os espaços, respei-
tando as normas de aces-
sibilidade, para atender a 
população josefense, que 
ficou 10 anos sem ganhar 
um centro de saúde.
A Secretaria Municipal 
de Saúde optou por, pri-
meiramente, ampliar e 
melhor aos centros de 
saúde existentes, já que 
estavam sobrecarregadas 
devido ao crescimento da 
população de São José. 
Em paralelo, novas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) começaram a ser 
construídas com espaços 
adequados para atender 
às pessoas com deficiên-
cia, como portas maiores 
e entradas com rampa.
Um dos investimentos de 
São José é a implantação 
do e-SUS, sistema do 
Governo Federal, em to-
das as unidades de saúde e 

policlínicas do município 
para qualificar a gestão 
da informação em saúde 
e apoiar os profissionais e 
gestores da saúde.
A partir do dia 15 de 
agosto, as UBS estarão 
sistematizadas e terão o 
controle de produção e 
histórico dos pacientes, 
facilitando o atendimento 
de cada cidadão. O e-SUS 
Atenção Básica (AB) está 
sendo implantado desde 
abril de 2014 nos mu-
nicípios catarinenses. A 
estratégia do Ministério 
da Saúde é desenvolver, 
reestruturar e garantir a 
integração dos sistemas 
de informação na Aten-
ção Básica para permitir 
um registro da situação 
de saúde individualiza-
do do usuário por meio 
do Cartão Nacional de 
Saúde.
O sistema auxilia, con-
trola e integra diversos 
setores da saúde, além de 
permitir o acompanha-
mento de atendimentos, 
entrega de medicamento 
e exames, emitindo com-
provantes para facilitar o 

controle pela Unidade e 
pelo próprio cidadão.
Outra iniciativa da Se-
cretaria para organizar 
os serviços da saúde foi a 
implantação do Protocolo 
de Acolhimento com clas-
sificação de risco, organi-
zando as demandas es-
pontâneas e programadas 
de São José, com o intuito 
de garantir atendimento 
para as necessidades ime-
diatas dos usuários em 
nível de Atenção Básica, 
resgatando o cuidado 
continuado. Baseada na 
proposta de acolhimento 
do Ministério da Saúde 
(MS), a ferramenta viabi-
liza o acesso dos usuários 
às unidades de saúde e 
garante a humanização no 
atendimento.

Novas  
unidades

Após 10 anos sem abrir 
uma porta nova para a 
saúde em São José, a atu-
al gestão já entregou, em 
três anos e meio, as uni-
dades dos bairros Potecas 
e São Luiz, a Policlínica 
de Barreiros e o Capsi, 
que acolhe crianças e a-
dolescentes com transtor-
nos mentais e dependên-
cia química. 
As unidades do Lotea-
mento Ceniro Martins, 
em Forquilhas, e do Vista 
bela, em Areias, estão 
com a estrutura física 

pronta e aguardam a con-
clusão da licitação dos 
materiais e equipamentos 
que iniciarem os atendi-
mentos. 
A UBS do Goiabal, em 
Serraria, está em fase de 
orçamento e projeto, en-
quanto a UBS do bairro 
Real Parque teve a ordem 
de serviço assinada no úl-
timo dia 6 e as obras ini-
ciam na próxima semana. 
Outra obra é a construção 
da nova UBS Serraria, no 
Loteamento Araucária.
A tão aguardada Poli-
clínica de Forquilhinha 
está em fase final. O con-
curso público já foi rea-
lizado para admitir novos 
servidores da saúde e a 
licitação dos móveis e  
equipamentos está em an-
damento. Com o repasse 
de R$ 2 milhões do Go 
verno do Estado, no iní-
cio deste mês, a adminis-
tração municipal poderá 
concluir a obra para enfim 
abrir as portas e atender a 
população de São José.

Reformas e  
ampliações

A administração munici-
pal também já reformou 
e ampliou sete unidades 
de saúde - Barreiros, Pro-
casa, Jardim Zanellato, 
Morar Bem, Forquilhas, 
Sertão do Maruim e Cen-
tro Histórico.
Todas as unidades rece-

beram pintura externa, 
pastilha cerâmica na 
fachada, pintura de mu-
ros e calçadas, revisão 
dos telhados arrumando 
infiltrações, pintura in-
terna em paredes, tetos e 
portas, pintura epóxi em 
consultórios e salas de 

procedimentos, adapta-
ção do banheiro do con-
sultório ginecológico, 
substituição de fechadu-
ras e portas, substituição 
de acabamentos elétricos, 
adaptação dos lavatórios 
nos consultórios para o 
tipo suspenso para aten-
der normas de Vigilância 

Sanitária.

Na unidade do bairro 
Procasa também foi feita 
uma adaptação na antiga 
garagem, possibilitando 
construir três novos con-
sultórios e uma sala de 
reuniões. As unidades do 

Roçado e de Picadas do 
Sul também receberam 
reformas e melhorias na 
estrutura para atender 
as comunidades. A UBS 
de Forquilhinha também 
será totalmente reforma-
da. O projeto está em fase 
de elaboração e readequa-
ção.
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A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. – Buddha 9

DESTAQUES DE VENDAS

É um lugar especial para 
quem trata seus amigui-
nhos como parte da 
família, voltada ao res-
peito e amor aos animais.  
O Crematório GardenPet 
foi construído respeitan-
do todas as normas am-
bientais, para cremação, 
dando um destino digno 
aos nossos amiguinhos 
e ainda contribuir para o 
desenvolvimento susten-
tável de nosso planeta.
Tem como objetivo ofe-
recer serviços de cre-
mação aos donos de 
animais de pequeno, 
médio e grande porte, 
proporcionando aos pro-
prietários e amiguinhos 
um conforto emocio-
nal muito importante 
nesta hora de despedida.                         

Você sabia que São José tem um 
Crematório Animal?

Com a chegada do 
amiguinho falecido a 
GardenPet, ele é iden-
tificado, registrado em 
nosso sistema, e pode, se 
assim for o desejo de seu 
tutor, ser preparado para a 
cerimonia de velório. 
O forno crematório pos-

sui a mais alta tecnologia 
(sem emissão de gases 
poluentes e odor) hoje 
existente no mundo, com 
capacidade de até 120kg.  
O crematório esta lo-
calizado na Praia  Com-
prida.Mais informações: 
www.gardenpet.net.brFo
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LBV leva esperança a municípios da 
região Sul que sofrem com o frio

A Legião da Boa Vontade (LBV) 
realiza a edição 2016 da campanha 
Diga Sim!, uma importante iniciativa 
de mobilização social. A ação emer-
gencial visa entregar 6 mil cobertores 
a famílias que vivem em extrema po-
breza e sofrem com o frio no Sul do 
país.
Assim, juntos contribuiremos para 
reduzir os problemas sociais e levar 
a campo também a Solidariedade, o 
Amor Fraterno e a esperança para es-
sas pessoas.
Saiba mais sobre essa importante ini-
ciativa no perfil LBVBrasil no face-
book. Para fazer doações, acesse lbv.
org/digasim ou entre em contato com 
uma das unidades da Instituição (ver 
endereços no site www.lbv.org).

Órgãos da administração municipal 
de São José mudam de endereço

A Prefeitura de São José 
está reordenando parte 
dos órgãos da adminis-
tração municipal. O obje-
tivo é centralizar setores 
e otimizar os recursos pú-
blicos, reduzindo custos. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde, por exemplo, 
está sendo transferida 
para o prédio da Prefei-
tura de São José, na Ave-
nida Beira-Mar. A admin-
istração municipal optou 
por não renovar o con-
trato de aluguel do prédio 

que atualmente abriga a 
estrutura no bairro Jardim 
Cidade Florianópolis.
Com a mudança da Saúde 
para a sede da Prefeitu-
ra, alguns órgãos foram 
transferidos de local. 
A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia e a Junta Mi-
litar se mudaram para o 
Centro Histórico de São 
José. O imóvel é de pro-
priedade do Município 
e fica localizado na Rua 

Coletor Irineu Comeli, es-
quina com a Rua Homero 
de Miranda Gomes. 
O Procon Municipal con-
tinua com atendimento no 
piso térreo do prédio da 
Prefeitura, mas mudou-se 
para a ala norte, que após 
as alterações, conta tam-
bém com a Junta Médica, 
UNIMED e Segurança do 
Trabalho. A Ouvidoria e a 
Central Telefônica saíram 
do 2º andar e agora estão 
instalados no corredor 
central do ático.

Seja um atirador desportista

A Tatical é Idealizada 
por Alexssandro Cân-
dido, Policial Militar e 
Pós Graduado em Econo-
mia pela UFSC que sen-
tia na pele a dificuldade 
de se adquirir Equipa-
mentos Táticos para uso 
próprio e de seus colegas 
na grande Florianópo-
lis, decidiu juntamente 
com sua esposa Renata a 
abrir em outubro de 2009 a Tatical Equipamen- tos Policiais e Militares. 

Use sua arma com responsabilidade, pois uma puxada de gatilho não tem volta.

A Tatical Clube e Escola 
de Tiro é aberto ao pú-
blico, um ambiente total-
mente seguro e familiar, 

estudado e projetado para 
bem atender o atirador e 
sua família. Contamos 
com estande de tiro com 

5 raias, amplo estaciona-
mento, sala de observa-
ção e espera, sala de aula 
moderna e equipada.

SÃO JOSÉ

Como é realizada a  Cremação
Sala de despedida
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

O DINHEIRO DA POPULAÇÃO É...?

Pasmem ou não! O lotea-
mento Los Angeles a menos 
de meio ano de uma inau-
guração de recapeamento e 
revitalização asfáltico está 
em obras no ASFALTO no-
vamente. Sinceramente não 
entendo essa melhoria que 
deveria ser boa, mas além 
do transtorno causado ainda 
nos faz pensar se nosso din-
heiro é capim ou são estraté-
gias desesperadas para tentar 
vencer uma corrida eleitoral. 
As vezes me pergunto se o 
povo ainda é muito cego ou 
nossos representantes acredi-
tam em resultados relâmpago 
para votos! Espero otimista-
mente que está obra no lotea-
mento dure pelo menos um 
ano. Pois meu dinheiro não 
está fácil de se ganhar.

ATREVIDOS FUTEBOL CLUBE

ATREVIDOS FUTE-
BOL CLUBE 04 SÃO 
JOSÉ, FUNDADO NO 
DIA 12/07/2015, COM-
PLETOU ONTEM 
DIA 12/07/2016 UM 
ANO DE EXISTÊN-
CIA, ATUALMENTE 
NÃO PARTICIPA DE 
NENHUM CAMPE-

AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

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! 

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

Dr. CarBel. João L. Mondadori
Optometrista - CBOO 00188 - SC

ONATO, PORÉM A 
PROCURA DE UM 
PARA PARTICIPAR. 
A galera do ATREVI-
DOS, vem se reunindo 
para praticar o esporte 
que são apaixonados e 
que os fazem fortalecer 
seus laços de amizade 
e companheirismo. A 

garotada gostaria de 
participar de campe-
onatos, então não deix-
emos nossos aspirantes 
a craques no banco. In-
centivo ao esporte,Já!  
Galera de Forquilhas, 
demonstração de inter-
esse pela paixão nacio-
nal.

SÃO JOSÉ
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chefrodrigorauth@hotmail.com

Bate-papo com o Secretário de  
Infraestrutura Milton Bley Júnior  

sobre as obras para o  
Município de São José - SC

Conversamos com o se-
cretário de infraestrutura, 
Mílton Bley Júnior, sobre 
as obras a serem executa-
das no município. Milton 
disse que devido a crise 
os recursos estão escas-
sos, mais os serviços es-
senciais de manutenção 
corretiva e preventiva 
estão sendo executados, 
como por exemplo calça-
mentos e asfaltos do 
município que estão no 
limite de uso, estes estão 
sendo recuperados.
O município esta exe-
cutando 13 milhões em 
obras de pavimentação 
em diversas localidades, 
esses recursos são de um 
convênio firmado entre 
a prefeitura, governo es-
tadual e  governo federal. 
Estamos lançando um 
novo pacote de obras, 
orçado em 7 milhões em 
parceria com o Badesc, 
esta em faze de licitação.
Um fato importante é 

o recalçamento de ruas 
com lajotas, na ordem 
de 3 milhões, um exem-
plo é a rua Jacob Ferreira 
de Melo no Loteamento 
Melo em Forquilhas.
Dentre as obras do 
Badesc:
+ O melhoramento na 
geral do Loteamento Ze-
naide, com drenagem e 
pavimentação asfáltica.
+ Asfaltamento da rua  
T3, rua da Igreja no Ce-

niro Martins.
+ Asfalto e drenagem, na 
rua João Paulo Gaspar, 
Bairro Ipiranga.
+ Rua Adulina Da Silva 
Schutz na Colônia San-
tana.
Apesar da crise a secre-
taria não esta medindo 
esforços para atender a 
demanda do município. 
Afirmou Milton Bley 
Júnior, Engenheiro e Se-
cretário de Infraestrutura.

SÃO JOSÉ

Casa da Cultura de São José abre 
novas vagas para Oficina de Teatro

As aulas são gratuitas e 
começam a partir do dia 8 
de agosto
A Casa de Cultura Nésia 
Mello da Silveira abriu 
novas turmas da Oficina 
do Teatro Adolpho Mello. 
As aulas são gratuitas e 
começam a partir do dia 
8 de agosto. As vagas 
são limitadas, sendo que 
estão sendo abertas três 
turmas novas. As aulas 
serão ministradas sempre 
nas segundas-feiras, na 
própria Casa de Cultura, 
com uma hora e meia de 
duração.
A primeira turma, aberta 
para crianças de sete a 
11 anos, terá aulas das 
16h30min às 18h. Na 
sequência, será a vez da 
turma de 12 a 14 anos, 
com aulas das 18h às 
19h30min. Para os in-
teressados com mais de 
14 anos, haverá uma ter-
ceira turma com aula das 
19h30min às 21h.
Para se inscrever, os in-
teressados devem se diri-
gir até a Casa da Cultura, 

das 14h às 22h. Para mais 
informações sobre as ofi-
cinas e detalhes das ins-
crições, o telefone é (48) 
3247-9096. O projeto é 
desenvolvido em parceria 
com o Sesc.
A Casa da Cultura é um 
departamento da Funda-
ção Municipal de Cultura 
e Turismo que disponibi-
liza o espaço para ofici-
nas culturais de diferentes 
áreas, além de promover 
exposições e outras ativi-
dades. Antiga Casa de 
Câmara e Cadeia tornou-
se, em 2002, um centro de 
inclusão cultural e social, 

apoiando artistas da co-
munidade e impulsiona-
ndo a produção artística 
em São José.
Serviço
O quê: Inscrições das no-
vas turmas da Oficina do 
Teatro Adolpho Mello
Onde: Casa de Cultura 
Nésia Mello da Silveira, 
Praça Hercílio Luz, 04, 
Centro Histórico de São 
José
Quando: das 14h às 22h, 
enquanto houver vagas
Quanto: gratuito
Mais informações: 
 (48) 3247-9096

vivianes
Moda Íntima & Fitness

3343-195548

www.vivianes.com.br
contato@vivianes.com.br

Rua Benjamin Gerlach, 599
Fazenda Santo Antônio - SJ

/vivianesoficial/vivianesoficial

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

11 de setembro 2016 - CTG Os Praianos
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

UNIDADE KOBRASOL

21/07 a 20/09/16
MATRÍCULAS GRÁTIS

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

Josefense é campeã mundial  
escolar na Turquia

A atleta de São José Mi-
caela Mello conquistou o 
ouro na disputa dos 100 
metros com barreiras no 
Campeonato Mundial 
Escolar (Gymnasiade), 
na Turquia, neste final 
de semana. O resultado 
já coloca Micaela como 
uma das grandes promes-
sas do esporte, não só em 
São José, mas no país.
Escalada para representar 
São José durante a passa-
gem da Tocha Olímpica 
pelo município na últi-
ma semana, a corredora  
Micaela Mello precisou 
abrir mão do sonho de 
estar próxima de um dos 
maiores símbolos olím-
picos. A escolha foi por 
uma causa maior. Micae-
la representaria o Brasil 
no Campeonato Mundial 
Escolar, a Gymnasiade, 
na Turquia. Porém, nem 
ela sabia que estava pre-
stes a colocar seu nome 
na história do atletismo 
josefense, catarinense, 
brasileiro e mundial.

Os 100 metros e as bar-
reiras que separavam o 
bloco de partida e a linha 
de chegada foram supera-
dos em apenas 13s75, 
menos tempo do que a 
atleta teria para carregar 
a tocha em São José, 
mas marca suficiente 
para colocá-la de vez na 
história. No maior evento 
esportivo escolar do mun-
do, Micaela Mello super-
ou as adversidades e as 
adversárias para subir ao 
lugar mais alto do pódio.
“Não tenho palavras 
para agradecer a Deus 
por tudo que ele em feito 
em minha vida. Conse-
gui o título mundial da 

Gymnasiade. Agradeço a 
todos que fizeram parte 
desse trabalho. A minha 
família, meu treinador, a 
UCA, meus amigos e a 
Fundação de Esportes e 
Lazer de São José”, de-
clarou a campeã.
Recentemente, quando 
convidada para participar 
do revezamento da tocha 
olímpica, Micaela disse 
que seu grande sonho era, 
um dia, participar de uma 
Olimpíada. Inclusive, a 
corredora tem como fun-
do de tela de seu celular o 
símbolo dos Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020. 
Mais um passo em busca 
do sonho foi dado.
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Moacir da Silva acompanha jovens  
para representar o país na Jornada 

Mundial da Juventude 
 da Cracóvia

No mês de julho a 
Cracóvia, na Polônia, 
será palco da Jornada 
Mundial da Juventude, 
evento criado pelo Papa 
João Paulo II em 1986.
A edição deste ano rece-
berá jovens de 183 países 

e a nossa gente estará 
representada por essas 
pessoas que embarcaram 
na manhã de quarta-feira, 
20.
São 10 jovens que fazem 
parte do Grupo Jovem 
Liberdade da Colônia 

Santana e irão acom-
panhados por Moacir 
da Silva na missão de 
representar nosso país 
nesse grande momento 
de união e evangelização, 
que ocorre de 26 a 31 de 
julho.
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                    dicadapersonal@gmail.com

TREINAMENTO EMPRESARIAL

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

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

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

 
Prezados leitores,
 
Hoje quero compartilhar uma mensagem da palestrante feminina número 1 do Brasil a querida e poderosa 
LEILA NAVARRO.
Se vc desejar seguí-la e acompanhar suas mensagens e artigos motivacionais, entre no portal dela e se cadastre 
gratuitamente, ok.
 
Boa leitura........

Hoje tenho algo dife-
renciado para você. Na 
verdade, uma reflexão 
acompanhada de um 
presente! Se consi-
derássemos uma escala 
das palavras mais co-
mentadas nos últimos 
anos, certamente “crise” 
ocupará uma colocação 
notável. E isso não é 
exclusividade do Bra-
sil. As necessidades, as 
angústias, as dores e a 

solidão de um líder são 
visíveis no mundo in-
teiro.
 O líder, o chefe, o su-
pervisor, enfim, aquele 
que está no comando 
do negócio ou da ação, 
geral mente não é visto 
como alguém que tam-
bém tem fraquezas, 
medos, incertezas. É a 
pessoa que tem em suas 
mãos o destino de cada 
membro da equipe e dos 

negócios, mas também 
pode ele mesmo ser 
alvo de “descarte em 
uma organização”. Um 
conflito cada vez mais 
atual.
 No e-book “O líder 
abre o jogo”, compilei 
o desabafo de um líder 
experiente, que viveu 
(e ainda vive) senti-
mentos ambíguos em 
uma posição de poder 
e, a partir do seu apre-

ndizado, compartilha 
experiências que fize-
ram a diferença em sua 
equipe e organização... 
Desabafos que podem 
fazer a diferença para 
o líder de qualquer seg-
mento. Confira algumas 
questões abordadas no 
e-book que o levarão 
a um verdadeiro auto-
coaching.
-  A medo de mudança 
paralisa você? Por quê?

-  Por que você tem que 
decidir tudo sozinho? 
Que ser o super-herói?
-  O que vem impedindo 
você de encarar sua re-
alidade, seus desafios e 
problemas?
-  Por que o receio de 
delegar tarefas? Será 
que isso aponta para al-
guma fraqueza sua?
-  Você ainda acha que 
pode se dividir sem “ser 
humano” e “ser profis-
sional”?
-  O que o enfurece é a 
falta de confiança ou de 
autoconfiança?
-  Tem medo de elogiar, 
confiar ou delegar e 
perder o controle? Por 
quê?

TELE-ENTREGA 3244-8484
AV. SALVADOR DI BERNARDI - 476

CAMPINAS - SÃO JOSÉ
Estacionamento conveniado a 20 mts da Pizzaria

Extraordinário desabafo de um líder!

-  Por que tem receio de 
contrariar o senso co-
mum?
 O e-book “O líder abre o 
jogo” mostra as glórias, 
as mazelas e as dores 
de uma caminhada soli-
tária na organização, 
mesmo estando junto. 
Entre os capítulos apre-
sentados estão Corte de 
pessoal, Ousadia X Re-
sultados, A difícil arte 
de lidar com o sucesso 
e a Mudanças e espírito 
de equipe.
Para receber gratuita-
mente o e-book entre no 
meu portal e cadastre-se.                
Forte abraço.
Leila Navarro
www.leilanavarro.com.br
 

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

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

ESPORTE

VALMOR DOMINGOS DE ANDRADE

Valmor nasceu em Flori-
anópolis,  em 04/08/1937.
Hoje com 78 anos, é casa-
do com Margarete  De 
Andrade,  tem 4  filhos, 
Edinho, Eunice,  Andréia 
e Eliane.
Começou a jogar no 
Monte Alegre (Mauro 
Ramos) da Rua Lage, 
com Beto, Américo, 
Caco, Adairton entre 
outros. Depois foi jogar 
no Palmeirinha (Jardim 
Atlântico), onde jogou 
com Bugiu e se destacan-
do foi para Real Madri 
(Estreito). Em seguida 

foi para o  Catarinense e 
Santa Catarina ambos do 
Bela Vista, Capoeirinha 
(Capoeiras), sendo que 
foi jogar no seu time do 
coração, o Ipiranga de 
Barreiros onde fez muitas 
amizades como Aldori, 
Adilson, Valmir Laguna, 
Sinho, Anísio, Olimpío, 
Cidral, Gilson  e muitos 
outros amigos que daria 
para encher um caderno.
Amigos dos amigos,  
Valmor sempre foi muito 

respeitado no meio do 
futebol, contribuiu  para o 
crescimento do futebol no 
município, hoje de bem 
com a vida, simpático e 
bom papo que dentro de 
muitas qualidades prima 
com alegria por seus 
amigos um conservador 
bem informado, que se 
identificou com hábitos 
e tradições de Barreiros, 
um exemplar chefe de 
família, sua paixão é o 
futebol, que joga até hoje. 

AMÉRICA E AJAX SE ENFRENTAM 
APÓS 29 ANOS

O futebol a lembrança e a saudade

Após 29 anos as duas 
equipes do futebol ama-
dor da grande Flori-
anópolis, AMÉRICA 
E AJAX  voltam a se 
encontrar e fizeram 
mesma final do campe-

onato amador de 1987. 
Onde o Ajax foi campeão.
Foi um jogo festivo  com 
a grande presença do Cola 
grande batalhador do 
América e atual presiden-
te,  Celinho e Renato os 

organizadores do evento  
e a família Botelho e to-
dos Jogadores Comissão 
Técnica  e Torcedores 
amantes do futebol.  
A confraternização foi 
um sucesso.

              Valmor no Ipiranga
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CARNAVAL 2017 - Passistas da Escola 

de Samba Josefense Jardim das 

Palmeiras começam a alinhavar os 

projetos para o Carnaval 2017 na 

Passarela Nego Quiridu, em Flori-

anópolis.

CARNAVAL 2017 - Passistas da Escola 

FAZENDO FALTA - Enquanto Presiden-

te da AEMFLO, Odílio Guarezi lutou 

contra a CPMF. Direto do túnel do 

tempo.

FAZENDO FALTA - Enquanto Presiden-

SIMPATIA - A bela Carina Frago-

so esbanjando simpatia 

FESTA - Parabéns à família Ghizoni que 

esteve reunida na AABB, em Coqueiros, 

para uma bela confraternização.

FESTA - Parabéns à família Ghizoni que 

ANIVERSÁRIO - O setor de comunicação 

da Câmara Municipal de São José está em 

festa! Parabéns aos aniversariantes 

Roberval e Renato.

ANIVERSÁRIO - O setor de comunicação ANIVERSÁRIO

BEM-VINDOS - A família Steiner 

ganhou dois novos presentes em 2016, os 

gêmeos Antônia e Francisco. Na foto: 

Willy Steiner, Kelly Steiner, filho Leonardo 

Steiner e os gêmeos Antônia Steiner e 

Francisco Steiner

BEM-VINDOS - A família Steiner

HOMENAGEM - Presidente da Câmara 

Municipal de São José, vereador Orvino 

Coelho de Ávila e sua esposa Sandra 

entregam a Medalha Infância Protegida 

a Juliana da Silva Lefer de Jesus.

HOMENAGEM - Presidente da Câmara 

Por Daniel Pereira
      Fotógrafo e Jornalista
      /danielpereirafoto?fref=ts

AAAAAAAAAAAAAAACCAAAAAAAACACACACCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!

FELICIDADES - Comemorando o 

Aniversário do meu Amigo Roberval 

no Restaurante Zabot , Na foto o Sr. 

Amauri Zabot ,Max Capella ,Rodrigo 

Wandal e Sr. Wilson Wandal

ACONTECEU

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

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

Renato Lobo e sua 
esposa Vanusa 
junto com sua filha 
prestigiando a festa 
do Nazir

O mais novo casal apaixonado 
de São José, Reginaldo  

Amândio e a jornalista Viviana 
Ramos, prestigiando o  

Beira-Mar em Movimento

ANIVERSÁRIO 
Vereador Túlio Salles soprou 
velinha dia 21 de julho. Parabéns 
Vossa Excelência e Família

ETA MUNDO BOM
A Festa mais esperada do ano aconteceu no Sito Dona Santa em 
Santo Amaro, contou com fogueira e uma linda queima de fogos

CARNAVAL 2017
Passistas da Escola de Samba Josefense Jardim das Palmeiras 

começam a alinhavar os projetos para o Carnaval 2017 na Passarela 
Nego Quiridu, em Florianópolis

Momento de Confraternização entre Amigos Maria, 
Elenir, Cristiane e Wilmar 

O Amigo Orvino e sua esposa Sandra prestigiando o  
Aniversáriante Wandal numa noite especial 
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3334-981148

Sobreviver a um acidente de avião é possível?
Projeto quer construir avião que ejeta todas as cadeiras em caso de acidente

Engenheiros revelaram 
uma nova maneira para 
salvar os passageiros 
de um avião em caso 
de emergência. O pro-
jeto mostra uma aeronave 
com cabine removível, 
ejetável em situações de 
emergência. Na deco-
lagem, aterrissagem ou 
durante o voo, a cabine 
se solta do avião e, com 
segurança, chega no chão 
ou na água, salvando a 
vida das pessoas a bordo.
“Sobreviver a um aci-
dente de avião é pos-
sível”, disse Vladimir 
Tatarenko, engenheiro 
de aviação. “Engenhei-
ros de aeronaves de todo 
o mundo estão tentando 
fazer planos mais segu-
ros, mas eles não podem 
fazer nada sobre o fator 
humano”. Tatarenko é o 
cérebro por trás do proje-
to e vem trabalhando nele 
pelos últimos três anos.
Paraquedas são anexados 
ao teto da cabine e são 
liberados quando a cabine 

é desprendida do avião. 
Há também tubos de bor-
racha que inflam para  
amortecer o impacto no 
solo ou água. Os disposi-
tivos infláveis   parecem 
fortes o suficiente para 
que a cabine não afunde. 
O projeto inclui um es-
paço de armazenamento 
que contém a bagagem 

dos passageiros por baixo 
da cabine, por isso não 
haverá extravio de baga-
gem durante o voo, caso 
o procedimento seja ne-
cessário.
Este não é o primeiro 
projeto que o engenheiro 
ucraniano produziu. No 
ano passado, Tatarenko 
recebeu as patentes de 

uma invenção com um 
sistema de cápsula de 
escape para resgatar os 
passageiros a bordo. 
A cápsula seria lançada 
dentro de segundos numa 
situação de emergência, 
através de uma porta tra-
seira no fim da cauda do 
avião. Uma vez expulsa, 
dois motores de pólvora 

assumiriam o controle 
para diminuir sua velo-
cidade e, em seguida, um 
paraquedas seria liberado. 
Mas, de acordo com Ta-
tarenko, a invenção não 
poderia salvar vidas caso 
o avião explodisse por 
dentro ou estivesse sob 
um ataque de foguete.
Uma pessoa comentou: 

“De milhões de voos por 
ano, menos de 500 pes-
soas morrem por ano de 
vido a desastres de avião”. 
No entanto, um questio-
nário realizado pelo in-
ventor descobriu que 95% 
das pessoas estariam dis-
postas a pagar mais caro 
na passagem para usar tal 
sistema de segurança. Fo
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