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RESTAURANTE E LANCHONETE

As maiores e melhores porções!

RESTAURANTE E LANCHONETE

As maiores e melhores porções!

Rua Irineu Bornhausen, S/N 
Campinas - São José - SC

Buffet LivreBuffet LivreÉ BomÉ Bom
Restaurante GrillRestaurante Grill

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

11,50
por pessoa

Religião: Católica
Um livro: O poder infinito da sua mente
Um filme: Gost
Programa de tv: Vida e Saúde
Uma cidade: Florianópolis
Uma cor: verde
Um perfume: Lola
Uma qualidade: dedicação
Um sonho:Conhecer a Indonésia
Time: Figueirense

Nesta edição vamos saber qual é a RECEITA DE FAMÍLIA da 
empresária Eunice Pereira e um pouco mais sobre a sua história:

Do que você tem saudade? Meus pais
O que você gosta de fazer em seu tempo livre? 
Viajar
Quais seus planos para o Futuro?  
Realização profissional
Três coisas importantes na sua vida: amor, paz e 
felicidade.
Uma história de vida: em 2009 tive a oportunidade de conhecer a cultura 
chinesa e suas formas de tratamento através da acupuntura.  
Foram dias enriquecedores sobre a milenar e tradicional medicina chinesa.
Gosta de cozinhar? Sim
Qual é a sua receita de família? 
Nos encontros da família, sempre era solicitado para eu levar a sobremesa...
Vamos a receita então? Sim 

Pudim de Leite

A minha receita é o PUDIM DE LEITE 
Ingredientes: 
leite condensado, leite, ovo, açúcar.
Como fazer:  
1 lata de leite condensado, 2 vezes a mesma medida 
de leite de vaca, 3 ovos.
Modo de fazer: 
Bater no liquidificador o leite, leite condensado e os 
ovos.  
Em uma forma de pudim com tampa, derreter 5  
colheres de açúcar.  
Esperar secar o açúcar derretido e após colocar na 
forma os ingredientes batidos no liquidificador. Deixar cozinhar por 35 minutos em banho maria.
 
Para finalizar deixe uma mensagem que você leva para a sua vida: 
“O homem é aquilo que pensa todos os dias”.

  Eunice Pereira, nasceu em Florianópolis, 
      tem como seu alicerce a família, Farmacêutica 
e Acumputurista de formação, é proprietária do  
espaço terapêutico Energizar em São José - SC.
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SÃO JOSÉ

Go Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

São José esta dando exemplo 
de prevenção às chuvas

Em São José as limpezas de canais e rios não param, na foto a limpeza nos fundos da  
Intelbras no Sertão do Maruim com o Loteamento Dona Zenaide no último dia  23

A Prefeitura de São José 
estava em alerta devido à 
previsão de um grande vo-
lume de chuva. A previsão 
era que o volume de água 
chegue a 150 milímetros no 
litoral catarinense. Também 
havia a possibilidade da 
ocorrência de raios e tem-
porais isolados com venta-
nia e granizo na região.
Como prevenção, a Secre-
taria Municipal de Segu-
rança, por meio da Defesa 
Civil de São José, acionou 
o plano de contingência. 

Deste modo, todas as se-
cretarias municipais ficam 
atentas a possíveis impac-
tos causados pela chuva. A 
Central de Vídeo Monito-
ramento de São José, ins-
talada na sede da Prefei-
tura, terá pelo menos seis 
câmeras à disposição para 
monitorar áreas de risco, 
possibilitando o trabalho 
preventivo das eventuais 
cheias de rios e canais.
Já a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura atua com 
máquinas e técnicos na 

recuperação de áreas atin-
gidas, além de trabalhar 
na prevenção, limpando 
valas e canais e desas-
soreando rios onde as pes-
soas despejam entulhos. 
Mais a situação já foi outra, 
era só dar uma chuvinha e 
tinha enchente, hoje muita 
gente esta tranquila devido 
a prevenção e as constan-
tes limpesas dos rios, fei-
tas pela secretaria de in-
fraestrutura do município.
São José esta dando exem-
plo de prevenção.

A chuva deu trégua e a equipe 
do Natal já estava nas ruas  

tapando buracos
Um destaque da atual ad-
ministração de São José, 
sem duvidas é o secre-
tário de Infraestrutura e 
vice-prefeito, dedicação 
e muito trabalho, defi-
nem bem José Natal, a 
chuva deu trégua e ele 
e a equipe já estavam 
na rua tapando buracos 
e dando continuidade a 
trabalhos começados, 
não é difícil passar pelos 
trabalhos da Secretaria 
da Infraestrutura e en-

contrar o Natal lá dando 
suporte e supervisio-
nando os trabalhos, não é 
para menos que a página 
do José Natal  no Face-
book é cheia de elogios, 
o que mais chama aten-
ção são as reivindicações 
feitas sendo respondidas 
ali mesmo, os munícipes 
recendo atenção e repos-
tas, coisa rara de se ver... 
É isso mesmo José Natal... 
Os josefenses merecem 
respeito...

Natal na estaca do 
Motódromo Marronzinho 
durante a Copa Brasil de 
Motocross 2015 no último 
dia 18 de Outubro

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

s:
D

iv
ul

ga
çã

o



 Santa Catarina - Ano V - Edição 51 - Outubro 2015

4

SÃO JOSÉ

Go

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

Suene
F a r m á c ia

Bakana’s
Restaurante

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

8405-855848

Amauri dos Projetos se 
diz muito feliz com a sua 
pré-candidatura a prefeito, 
depois do lançamento de 
sua pré-candidatura rece-
beu muitos telefones de 
empresários e lideranças 
políticas que apoiam a 
sua candidatura, também 
foi procurado por outros 
políticos para conversar 
sobre as próximas eleições, 
relata que o que lhe deixou 
muito feliz, foi a receptivi-
dade dos eleitores de São 

O partido ganha força no 
município de São José, 
com a vinda de nomes de 
muito respeito e peso para 
suas bases, a reeleição da 
prefeita começa ganhar 
corpo, apesar de ser um 
pleito muito disputado.
Novos filiados:  
Matson Cé, João do Ovo,  
Edson Vicente, Vanderlei  
Rosar, Zé da Padaria, Odair  
Dutra.

No último dia 22 de outu-
bro, na convenção do PR o 
deputado estadual Mario 
Marcondes, confirmou sua 
pré-candidatura a prefeito 
nas próximas eleições, 
em seu discurso desta-
cou que São José merece 
voltar a ser uma cidade 
protagonista, respeitada 
e com auto estima, Mario  
finalizou seu discurso di-

José,  que querem mudan-
ças no município.

Convenção do PR

zendo: Vamos a luta!!!São 
José merece respeito!
No evento foram abonadas 
fichas de novos filiados e 
já anunciados os pré-can-
didatos a vereador , mais 
de 500 pessoas estiveram 
presentes, também foi 
destaque a filiação de su-
plente de vereador Telmo 
Vieira e o do suplente de 
vereador Afonso Silva.

PSD ganha força 
para a reeleição

Amauri recebe apoio 
na pré-candidatura

A proposta do novo siste-
ma de transporte coletivo 
de São José foi apresen-
tada à população em uma 
audiência pública na noite 
da última quinta-feira 
(22), no Centro Multiuso 
de São José, na Avenida 
Beira-Mar. O objetivo foi 
coletar sugestões e críticas 
dos moradores e usuários 
de ônibus antes de lançar o 
edital de licitação do siste-
ma do transporte coletivo 
municipal, que atualmente 
é operado por quatro em-
presas.
Segundo a secretária de 
Segurança, Defesa Social 
e Trânsito, Andréa Pache-
co, a participação popular 
é importante para que se 
possa realizar as adequa-
ções necessárias ao pro-
jeto. Uma nova licitação 
será realizada pelo Mu-
nicípio para eleger uma 
única empresa ou consór-
cio que irá operar o trans-
porte coletivo por 20 anos, 

período que não poderá ser 
prorrogado. “Sairemos de 
um sistema deficitário, que 
gera muita reclamação, para 
adquirirmos um sistema 
moderno”, resume Andréa. 
Cerca de 200 mil pas-
sageiros utilizam o trans-
porte coletivo por mês no 
Município em 33 ônibus e 
13 linhas. Iniciado em no-
vembro de 2014, o projeto 
permitirá integração com 
Florianópolis e dentro de 
São José, onde o passageiro 
pagará uma única tarifa e 
conseguirá transitar por di-
versos bairros. Deste modo, 
uma pessoa poderá sair do 
Jardim Zanellato e chegar à 
Ponta de Baixo, por exem-
plo, pagando apenas uma 
passagem.

Novo sistema de 
transporte coletivo 

para São José é  
apresentado  
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POLÍTICA
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UNIDADE KOBRASOL

O Sistema de ensino do Kumon, trouxe ao meu �lho 
uma melhora fantástica na maneira dele estudar. 
Melhorou sua concentração, trouxe disciplina, e por 
consequência notas altas na escola. O carinho com 
o qual meu �lho é tratado pela professora Adriana é 

impressionante e este carinho é recíproco! 
Muito obrigado Kumon! 

Adriano Grandi
Pai do aluno João Marcello

Luís Carlos Soares Neto, João Marcello Grandi e Vinicius Matos Julio Espíndola

Peemedebistas promoveram uma grande mobilização nas  
convenções do PMDB 

FLORIÁNOPOLISSÃO JOSÉ

PMDB unido e mais forte rumo a 2016
Essa foi a chamada da convenção em São José

Na capital o partido terá 
candidatura própria nas 

eleições em 2016

A convenção de Florianópo-
lis, foi com o salão lotado 
do Hotel Floph, Gean Lou-
reiro falou para mais de 
400 pessoas, 13 vereadores 
e 15 partidos políticos. 
“Quem quer um caminho 
melhor para a Capital, dife-
rente da atual gestão, será 
bem vindo  ao nosso pro-
jeto, garantiu o deputado. 
O Senador Dário Berger re-
afirmou seu compromisso 
e apoio ao deputado Gean 
Loureiro, des-tacando o 
momento de unidade. “Está 
deve ser a convenção da 
união. Hipoteco minha soli-
dariedade, respeito e apoio 

para que possamos continuar 
trabalhando por esta cidade. 
O objetivo é que o PMDB 
saia ainda mais forte em 
2016, que será balizador para 
a eleição de 2018”, disse.  
Além de Mauro e Dário, 
outras lideranças estaduais 
e nacionais também mar-
caram presença, como o ex-
senador Casildo Maldaner; 
ex-ministro Manoel Dias; 
presidente da Embratur, 
Vinicius Lummertz; presi-
dente da Eletrosul, Djalma 
Berger; ex-governador Paulo 
Afonso; a deputada Dirce 
heidercheidert, entre outras 
tantas autoridades.

No último sábado 23, foi 
a convenção do PMDB 
São José, no evento fui 
eleita nova diretoria do 
partido, sendo eleito 
como presidente MIchel  
Schlemper, no seu discur-
so Michel disse que vai 
trabalhar para manter a 
união e pretende também 
ouvir as bases do partido 
e o PMDB em São José 
vai ter candidato a pre-
feito na eleições de 2016, 
o seu objetivo é fortalecer 
o partido para as próximo 
pleito, o partido também 
recebeu novas filiações, 

entre elas Érico, Emilio, 
Zica e muitas outras.
A convenção contou com 
a presença de políticos de 

vários partidos, entre elas 
o deputado Mario Mar-
condes (PR), Reinaldo e 
Merísio (DEM) e a pre-

feita Adeliana Dal Ponte 
(PSD). Dario Berger em 
seu pronunciamento, 
disse que tem boas lem-
branças da câmara de 
vereadores de São José 
e que ali começou a sua 
vida política, o município 
de São José é muito im-
portante para ele, e que ele 
não admite que o PMDB 
não tenha candidato nas 
próximas eleições, é mui-
to importante para o par-
tido assumir novamente 
a prefeitura de São José.
Dário também pediu pela 
união no partido.
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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! 

GRANDE FLORIANÓPOLIS

A FUCAS deixa de  
atender 60 jovens por  

falta de transporte

A Fundação Catarinense 
de Assistência Social - FU-
CAS, organização não 
governamental que atende 
jovens de 10 a 18 anos no 
bairro Capoeiras em Flo-
rianópolis, dispõe de 60 
vagas, mas não consegue 
preenchê-las porque os jo-
vens não tem como se des-
locar até a sede.
Atualmente, a fundação 
recebe 158 moradores do 
Morro da Caixa e arredores, 
mas a ONG é aberta à popu-
lação e poderia atender tam-
bém, comunidades vizinhas 
como a Vila Aparecida e o 
Monte Cristo. Para isso, a 
FUCAS busca parceiros, 
voluntários ou próprios 
membros das comunidades 

para transportar os jovens 
até a FUCAS.
A ONG conta com oficinas 
de judô, dança, circo, jiu-jit-
su, artesanato e informática, 
além de oferecer alimenta-
ção, atendimento pedagógi-
co e acompanhamento com 
assistente social. As famí-
lias também são convidadas 
a frequentar as instalações 
e diversos eventos são re-
alizados para arrecadar fun-
dos que são investidos nas 
oficinas.
As atividades oferecidas 
aos jovens buscam mostrar 
novas expectativas de vida 
através da prática de espor-
tes, da educação e do entre-
tenimento.  

A quantidade de clínica e 
médicos se descredenciando 
da UNIMED é caso de polí-
cia. A quantidade de gente 
procurando os serviços do 
NAS em São José é absurdo 
e geralmente um médico 
apenas para atender.  Você 
poderá levar até três horas 
para ser atendido. 
O valor que vem sendo pra-
ticado pela UNIMED está 
pela hora da morte e o aten-
dimento é péssimo. 
A Lâmina aqui no Kobrasol 
se descredenciou. É caótica 
a situação. Ontem no SOS 
Cardio, ao ser a-tendido é 
mostrado uma lista de medi-
camentos que a UNIMED 
não paga e é exigido que 
você assine que sabe disso. 

É preciso intervenção/fisca-
lização urgente pois a U-
NIMED não arca com suas 
obrigações, não cumpre os 
contratos, perde ações se-
quentes na justiça e quem 
paga é o usuário que não é 
bem atendido. Tente, ape-
nas tente marcar uma con-
sulta com teu médico para 
a próxima semana ou quem 
sabe para o próximo mês. 
Apenas tente e veja se você 
consegue. 
O Ministério Público, o Pro-
con... tem alguma coisa com 
isso? Acredito que não. Fun-
cionários demais e trabalho 
e obrigações de menos. 
 
Por: Jefferson Severino

A UNIMED segue  
ladeira abaixo

SME faz inscrições para 
pré-escola pela internet

A Secretaria Municipal de 
Educação começou a rece-
ber na segunda-feira (26) 
inscrições para as novas 
matrículas na pré-escola. O 
prazo de inscrições se esten-
derá até 6 de novembro. A 
matrícula será feita pela in-
ternet no endereço eletrôni-
co www.pmf.sc.gov.br/en-
tidades/educa. As crianças 
deverão ter de 4 a 5 anos até 
o dia 31 de março de 2016.
 A Secretaria de Educação 
de Florianópolis atende 
quase 100% de crianças de 
4 a 5 anos. Com isso, já vem 
cumprindo a meta do Plano 
Nacional de Educação, que 
torna obrigatória no país, 
a partir do ano que vem, a 
presença desse público na 

chamada pré-escola.
 Conforme os últimos da-
dos, 7.870 crianças dessa 
faixa etária frequentam as 
unidades de educação in-
fantil da Prefeitura ou de 
entidades conveniadas, que 
são apoiadas pelo poder pú-
blico.
Com prazo final no dia 9 
de novembro, os pais ou 
responsáveis, obrigatoria-
mente, deverão levar à uni-
dade educativa escolhida 
para matrícula os seguintes 
documentos originais e 
fotocópias: certidão de nas-
cimento ou carteira de iden-
tidade da criança, cartão de 
vacinação atualizado ou a 
justificativa médica e com-
provante de residência.

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

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

www.energizar.yolasite.com

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

Campinas  - SJ

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

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

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
AAAA .Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02.Lédio João Martins, 301  - Sl. 02

wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online

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

3357-1904(48)
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ACONTECEU

Aqui Sócio
Torcedor

tem descontos 
de até50

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

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

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

Crediário Próprio

3242-404148
Palhoça-SC

3357-279248
Forquilhinhas  - SJ

3047-476748

Kobrasol  - SJ

Transporte Mayhaus  Transporte Mayhaus  
3039-6061
3259-6060

48

Qualidade PreçoQualidade PreçoPreço
Atendimento

Rua Valdemiro Cunha, 173
Forquilhinhas - São José - SC

48 3247-9612
www.censl.com.br

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!!!

48 anos de  
Casamento de 

Walter Feijó e Maria

As filhas Izabel, Mari-
anne e Annabel, os netos 
João Vitor, Maria Valen-
tina e Kaique, os genros 
Elias, Rogério e Fábio 
parabenizam o casal Wal-
ter Feijó e Maria Furtado 
Feijó pela comemoração 
de 48 anos de casamento, 
dizendo que existem mui-
tos exemplos que a vida 
nos dá, mais vocês são 
exemplo de perseverança 
e compromisso familiar.  
Completar 48 anos de 
casados é um presente de 

Deus, cultivado todos os 
dias com muito amor e 
paciência.  Uma ocasião 
que certamente é dedi-
cada apenas a pessoas 
abençoadas como vocês. 
Vocês são para nós, um 
grande exemplo a ser 
seguido e temos certeza 
que ainda há muito para 
ser vivido e aprendido. 
Que os momentos felizes 
possam ser eternamente 
relembrados e que Deus 
abençoe cada dia mais 
esta união.

São José cria regras 
para atração de  

Invetimentos 

No último dia 6 outubro, 
a Prefeita Adeliana Dal 
Pont assinou importante 
o decreto 5014/2015, de-
senvolvido pela equipe 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, que  
regulamenta o Procedi-
mento de Manifestação de 
Interesse (PMI), o qual cria 
as regras para a atração de 
investimentos privados em 
regime de Parcerias Públi-
co-Privadas (PPPs) em São 
José. Com isso, estamos 
mais próximos de desen-
volver PPPs que venham 
a permitir a prestação de 

melhores serviços públicos 
para a população e mais re-
cursos para o poder público. 
As Parcerias Público-
Privadas chegam para solu-
cionar de uma forma clara 
e socialmente eficaz a rela-
ção investimento privado e 
infra-estrutura pública em 
áreas de altíssima relevância 
social. Para entender o que 
é Parceria Publico-Privada, 
como a própria sigla diz: 
“é uma parceria entre a Ad-
ministração Pública e a ini-
ciativa privada, com o obje-
tivo de fornecer serviços de 
qualidade à população, por 
um largo período de tempo.

Papa Francisco critica 
bispos por  

‘visão limitada’

A repreensão ocorreu devi-
do à decisão dos religiosos 
que por um lado concorda-
ram em promover abertura 
restrita a divorciados que 
se casaram novamente fora 
da Igreja Católica, mas que 
por outro, rejeitaram pedi-
dos de aproximação com os 
homossexuais. Segundo o 
papa, os bispos “enterram a 
cabeça na areia” e se escon-
dem atrás de doutrina rígida 
enquanto as famílias so-
frem. O discurso foi profe-
rido ao final do encontro. O 
Papa disse que a Igreja não 
pode transmitir sua mensa-
gem às novas gerações “às 
vezes incrustadas em lin-
guagem arcaica ou simples-
mente incompreensível”. 
Documento sobre os temas 

foi entregue a Francisco que 
o divulgou imediatamente.
Os bispo reafirmam os en-
sinamentos da Igreja de 
que gays não devem ser 
discriminados, mas repetiu 
a posição de que “não há 
qualquer fundamento” para 
o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo e que “não 
pode nem mesmo remota-
mente” ser comparado a 
uniões heterossexuais.
O Papa, que é o árbitro final 
sobre qualquer alteração e 
que fez apelo por uma Igreja 
mais misericordiosa e inclu-
siva, pode usar o material 
para escrever seu próprio 
documento, conhecidoco-
mo “exortação apostólica”. 
Fonte:ultimosegundo

Papa Francisco durante Sínodo da Família
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SAÚDE

Alerta: Alimentos altamente  
cancerígenos!

Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o  
consumo de carne processada - como bacon, salsichas e presunto - causa câncer.

Segundo o documento, 
50 gramas de carne pro-
cessada por dia, o equiva-
lente a duas fatias de ba-
con, aumentam a chance 
de desenvolver câncer 
colorretal em 18%.
De forma mais branda, 
pela falta de provas mais 
contundentes, a organiza-
ção também reforçou o 
alerta em relação à carne 
vermelha, dizendo que 
ela seria “provavelmente 
cancerígena”.
De acordo a correspon-
dente da BBC em Gene-
bra, Imogene Foulkes, no 
caso da carne vermelha o 
“quadro não é tão claro”.
Curtiu? 

“O estudo mostra provas 
limitadas de que comer 
carne bovina, carne de 
porco ou cordeiro pode 
causar câncer, mas outras 
explicações não podem 
ser descartadas”, afirmou.
A correspondente da 
BBC afirmou ainda que a 
OMS destaca que o con-
sumo baixo de carne traz 
benefícios à saúde, mas 
os consumidores pre-
cisam saber que também 
existem riscos e comer 
carne com moderação.

A carne vermelha é uma 
grande fonte de ferro, 
zinco e vitamina B12.
Carne processada é a 
carne que foi modificada 
para aumentar seu prazo 
de validade ou manipular 
o gosto. São as carnes de-
fumadas, curadas ou que 
receber aditivos como sal 
ou conservantes.
São estes aditivos que po-
dem aumentar o risco de 
desenvolver câncer.
A OMS chegou a essas 
conclusões após aconse-

lhamento de sua Agên-
cia Internacional para 
Pesquisa do Câncer, 
que avalia os melhores 
dados científicos dis-
poníveis.
Com isso, a carne 
processada passa a 
estar na mesma ca-
tegoria que plutônio 
e bebidas alcoólicas,  
substâncias que com-
provadamente causam 
câncer.
No entanto, isso não sig-
nifica que consumir ba-
con, por exemplo, seja 
tão ruim quanto fumar.

“Para um indivíduo, o 
risco de desenvolver 
câncer colorretal (no in-
testino) por causa do con-
sumo de carne processada 
continua pequeno, mas 
este risco aumenta com 
a quantidade de carne 
consumida”, disse Kurt 
Straif, da OMS.
Para o professor da Uni-
versidade de Oxford Tim 
Key, que também é mem-
bro da organização bene-
ficente britânica voltada 
para pesquisa do câncer 

Cancer Research UK, é 
uma questão de modera-
ção.
“Esta decisão não signifi-
ca que você precisa parar 
de comer qualquer tipo 
de carne vermelha ou 
processada, mas se você 
come muito, há boas 
razões para pensar em di-
minuir. Comer bacon de 
vez em quando não vai 
causar muito dano - uma 
dieta saudável é baseada 
na moderação”, afirmou.
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MUNDO CÃO  

AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

Você sabia que a saúde do seu cão pode 
dizer muito sobre você mesmo?

Preste atenção na história 
que contaremos a seguir.
Browsey era uma ca-
chorrinha adorável com 
a energia de um cão com 
metade da sua idade.
Mesmo em seus avança-
dos 13 anos, ela era mui-
tas vezes confundida com 
um filhote de cachorro.
Logo depois que a dona 
Patti McCracken, de 
Chicago, mudou-se para 
um novo apartamento, 
Browsey começou a agir 
de forma estranha, es-
quecendo onde morava e 
andando em círculos de 
forma repetitiva.
 McCracken levou a ca-
chorrinha em vários ve-
terinários conceituados. 
Finalmente, um deles 
perguntou para McCra-
cken: “Como você está se 
sentindo?”
Surpresa, McCracken fa-
lou ao veterinário sobre 
sua extrema fadiga, sobre 
dores misteriosas e en-
xaquecas muito fortes.

Ela estava, inclusive, vi-
venciando momentos em 
que perdia a visão em um 
dos olhos durante alguns 
minutos. Ela vinha so-
frendo muito durante os 
últimos meses e ninguém 
conseguia encontrar nada 
de errado com ela.
“Pode ser que esteja ha-
vendo um vazamento de 
gás onde você mora”, 
disse o veterinário.
No mesmo dia, McCra-
cken ligou para a com-
panhia de gás. Então, eles 
foram até o local e desco-
briram que o forno de 
seu apartamento estava 
produzindo monóxido 
de carbono e isso estava 
deixando-a doente. Nat-
uralmente, o problema 
também estava afetando a 
saúde do seu cão.
Nossos animais de es-
timação podem servir 
como reflexos do nosso 
bem-estar físico. Assim, 
observando a saúde do 
seu cão, você pode desco-

brir coisas sobre você 
mesma que nem imagi-
nava. 
Às vezes, a conexão é ób-
via. Uma outra situação 
que prova que a saúde do 
seu cão reflete a sua saúde 
ocorreu quando um ve-
terinário entrou em uma 
sala de exames e se de-
parou com um labrador 
obeso. Logo em seguida, 
notou que seu dono tam-
bém estava muito acima 
do peso.
Então, esse veterinário re-
solveu sugerir que o dono 

do cão adquirisse hábitos 
mais saudáveis – e, con-
sequentemente, transfe-
risse esses hábitos para o 
seu labrador.
Um ano depois, o dono 
do cão havia emagrecido 
cerca de 20 quilos e o 
cachorro também ficou 
mais magro.
Nunca deixe de prestar 
atenção à saúde do seu 
cão. Ele é um ser vivo e 
merece carinho e cuidado. 
Fonte: sitedebelezaemoda.com.
br/o-que-a-saude-do-seu-cao-
diz-sobre-voce/#more-33814

Consórcio Nacional Yamaha
Representante Autorizado

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

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

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

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

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

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

CANSOU DE FICAR A PÉ?

USE O CONSÓRCIO
PARA TER SEU CARRO ZERINHO

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

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

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

Rua General Eurico Gaspar Dutra 862 - Bairro Estreito - Florianóplis - SC 
contato@mercadodooleo.com.br

     

SUPER TROCA DE ÓLEOSUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

FERNANDO MEIRA(Nando)
Fernando Meira conhecido 
como Nando, nasceu na 
Beira Mar na grande Flo-
rianópolis em 19/05/1942, 
hoje com 73 anos começou 
no Remo no Riachuelo na 
década de 1960, sendo Bi 
Campão de Remo com 
seu companheiro Moacir 
Tezequeli, jogou também
paralelo ao Remo no Or-
leans um time que tinha 
embaixo da Ponte Hercílio 
Luz, em seguida foi para o 
Uracà Arno Hoesch Da an-
tiga Koesa loja de carro da 
Volkswagen, se destacan-
do foi para o Botafogo do 
forno do lixo, que tinha no 
centro perto do hotel Baia 
Norte onde foi bi campeão, 
indo jogar no Padre Roma 
no centro da Rua Conse-
lheiro Mafra, logo após 
a convite do Amir e Tio 
Beto e Cola foi jogar no 
América De Barreiros 
onde encerrou sua carreira 
no futebol. Nando Lateral 
esquerdo marcador pessoa 
de personalidade forte se-
guro de si mesmo, grande 
caráter nunca teve medo 
de cara feia, característica 
marcante sua grande força 
muscular, chutava forte 
e cobrava grandes faltas, 
uma pessoa de atitude 
onde andei muito no seu 
Opala SS que ele tinha, 
quando jogávamos fora 
do nosso campo. O Velhos 
Amigos agradece a sua 
entrevista. È uma honra  
publicar a sua vida de 
glórias, de bi Campeão

de Remo, e com um timaço 
que até hoje, nos emociona 
,nos veteranos do América 
80 E 90. São muitas pala-
vras para descrever a infi-
nidade das qualidades que 
Nando possui, sua família 
sempre é o seu maior bem, 
durante anos juntos todos 
os sábados onde tive a 
oportunidade de aprender
pessoalmente com essa 
figura. Estou muito satis-
feito de rever esses amigos 
que passamos bons mo-
mentos juntos. NANDO 

serás eternizado em nos-
sas mentes, sua amizade 
nos deixa marcas positivas 
que o tempo, jamais poderá 
apagar.
Que a tua história, NAN-
DO seja várias vezes con-
tada por teus filhos, netos,
parentes e amigos com res-
peito, admiração, orgulho 
e apreço. Nosso muito o-
brigado por tudo que você 
fez por nós Americanos, a 
amizade quando é sincera 
o esquecimento é impos-
sível.

Prezados leitores,
Nesta edição conversei com três grandes nomes do futebol Amador de 
Santa Catarina: Fernando Meira(Nando) e os Irmãos Júlio e José(Teco). 
Lembramos dos times que eles jogaram, das vitórias e conquistas, dos amigos e do 
futebol que aproxima as pessoas e nos deixa muitas histórias para contar...

JÚLIO CESAR ESPÍNDOLAPor Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br

JOSÉ NAZARENO ESPÍNDOLA(Teco)

Natural de Florianópo-
lis nasceu em 21/11/1961 
começou a jogar no Juve-
nil Ipiranga De Barreiros,  
junto com Vinho, Reinaldo, 
Renato (trovão)e  Edinho 
onde  foram encaminha-
dos para o 1º time condu-
zidos  pelo amigo  Aldori 
Silva. Jogando  por vários 
times como Nacional, Fer-
roviário, Estrela Azul, onde 
jogou a Copa Arizona pela  
Indil  Campeão em 1987. 
Catarinense e Paysandu 
onde foi vice-campeão onde 
o Noronha era o treinador,  
jogavam Serginho  e Frank 
seus amigos. Com passa-
gem rápida pelo Aquarius 

time de Barreiros. Atual-
mente disputa campeonatos 
de veteranos na palhoça 
onde já jogou pela Praia 
Sol, Ciadense e  Liverpool.  
Relembrando alguns amigos 

quefez no futebol:  Baga, 
Luisinho, Rinaldo, Fernan-
do, Renato, Aldori, Roni,
Irani,  Dário e pela seleção 
da  Polícia Militar Tita, 
Nem, Zeco, Lopes.

Nasceu em Florianópolis 
em 18/11/1964, começou 
sua carreira no futebol ama-
dor jogando futebol de salão 
pelo Instituto Estadual de 
Educação (IEE) tempo do 
treinador Acácio onde dis-
putou o Citadino contra o 
Clube Atlético 6 de janeiro, 
Caravana Do Ar, Besc e
Colegial. No futebol de 
campo se destacou onde foi  
Tri Campeão pelo Campo 
Grande de São Pedro de 
Alcântara nos anos de 97, 
98 e 99, fala de seu apoia-
dor Jânio e seu Osvaldo  
Koerich.  Jogou em vários 
times como Nacional, Fer-
roviária,  Indil onde foi 
Campeão primeiro título 
em 1987 contra o Pescador 
gol do Tião( bola Bola fa-
lecido).  Em 1988 Campeão 
Invicto peloCruzeiro Da 
Guarda Do Cubatão, foi ain-
da jogar pelo Catarinense, 
Paysandu Da Palhoça,  de-
pois  foi jogar no Palmeiras 
Do Roçado onde disputou 
mais umcampeonato, foi 
Campeão pelo Estrela Azul  
EM 1995  retornado para o
Ipiranga  onde encerrou sua 
trajetória  em primeiro time.
Lembrando do passado de 
alguns amigos como Jânio, 
Bau, Luis Henrique Cacau,

Roni, Jaílson, Julinho e seu 
amigo de peladas até hoje 
seu amigo Luisinho.
Times que jogou com seu 
irmão  Julio: Ipiranga, Na-
cional,  Ferroviária, Indil, 
Catarinense. Além de irmão, 
a gente tem uma amizade 
muito grande, fora de cam-
po a gente está sempre jun-
tos, Tá no sangue!  Há quem 
possa dizer que na vida tudo 
se alcança com esforço, mas 
não há como negar que há
pessoas que trazem a quali-
dade de berço, afinal não 
são poucos os casos em que 

vemos pais, filhos ou irmãos 
e até mais de uma geração 
mostrando a mesma quali-
dade dentro dos gramados. 
Além de ter qualidade o su-
ficiente para serem grandes  
jogadores ainda tiveram 
a oportunidade de fazer a 
mesma torcida vibrar com 
suas atuações. A família é a 
coisa mais importante que 
temos e eu sinto um grande 
orgulho em fazer essa re-
portagem  por se tratar de 
irmãos que sempre juntos fi-
zeram uma amizade sincera 
dentro e fora do futebol.

TIME DIPRONAL DE TUBARÃO 15/06/1964  
Na Foto: Maneca, Capa, Valdemar, Nando, Roberto, Rubens
Agachados: Dimas(Loja Dimas), Cleto, Gabriel, Érico 
(Lelé) Joci e Peixinho

Fernando Meira

Na foto os irmãos Júlio e José

Campo Grande 1999

Indil 1997 
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chefrodrigorauth@hotmail.com
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

SÃO JOSÉ  

S Ã O J O S ÉS Ã O J O S É
ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

(48) 3034-3963
Rua Doralice R. Pinho, 763 - Barreiros - SJ

hydroionaparelhos@hotmail.com

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

ÍTALO GÁSÍTALO GÁS
G N V

3258 - 06063258 - 0606(48)(48)

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

E NO JOGO DA ROLETA QUEM FOI 
PREMIADO???

O bairro Forquilhas pa-
rece ter sido contemplado 
com a instalação de um 
complexo penitenciário 
que foi rolando de uma 
cidade para outra e como 
sempre, fomos contem-
plados com este lindo pre-
sente. Com a desculpa in-
fame de que um complexo 
penitenciário trará mais 
segurança para região.  
Acredito ser difícil pois 
se o sistema prisional já 

é precário imagina com 
mais um prédio que será 
construído na base dos 
milhões e se tornará uma 
obra esquecida pelo mes-

AQUI JAZ UM LOCAL PARA  
DESCANSAR!

O cemitério de Forqui-
lhas, atende a toda po-
pulação de São José e 
regiões próximas. E não 
é difícil notar que sua es-
trutura tanto de entrada 
quanto em seu interior 
é terrível.Via de acesso 
que mais parece “ ca-
nions”, acesso as gavetas 
funerários é um absurdo 
dizer que aquilo dá aces-
so para algum lugar, e a 
falta de noção de espaço 
entre as carneiras é obra 
de pessoas sem noção, 
pois temos que pular em 
cima das lápides para 
poder enterrar um ente 
querido ou até mesmo 

Em alto Forquilhas houve 
uma de muitas promessas 
e foi a de dar um CEI para 
que as crianças daquele 
local fossem acolhidas e 

PROMESSA REALMENTE NÃO 
É DÍVIDA...

seus pais pudessem tra-
balhar com tranquilidade. 
Mas pelo visto nem as 
promessas para santos es-
tão sendo cumpridas ima-

gina as de eleição.  Acho 
que pelo andar da carrua-
gem terão que fazer um 
asilo e não um CEI. Ooo 
Lugar!!

mo governo que garantirá 
a NOSSA SEGURAN-
ÇA. E agora quem aguen-
ta o rojão, NOVAMENTE 
a população.

visitar quem ali se encon-
tra. Se em vida o cidadão 
não tinha seus direitos re-
speitados , iria ser difícil 

PRIMEIRA EUCARISTIA IGREJA 
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ 

Parabéns para as famílias que souberam conduzir seus filhos no caminho de Deus.

Foi uma benção inesquecível, dia 18 de outubro, na primeira comunhão dos meus 
catequisandos, na Igreja Nossa Senhora da Paz, no  loteamento Los Angeles, em 
Forquilhas, São José - SC.

ser respeitá-los depois de 
MORTOS, AQUI JAZ 
UM CEMITÉRIO DE-
CENTE.
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Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

OUTUBRO ROSA

Panus

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

Venha conferir
as novidades primavera 

Panos!

Agradeça a Deus...
Por estar vivo(a), por poder abrir os olhos, por poder respirar mais um dia. Ás vezes esta-
mos tão preocupados com os nossos problemas que não percebemos que acordar significa 
“tentar de novo” de um jeito diferente e totalmente abençoado por Deus.

O movimento popular in-
ternacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa 
é comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à 
cor do laço rosa que sim-
boliza, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama e 
estimula a participação da 
população, empresas e en-
tidades. Este movimento 
começou nos Estados Uni-
dos, onde vários Estados 
tinham ações isoladas refe-
rente ao câncer de mama 
no mês de outubro, poste-
riormente com a aprovação 
do Congresso Americano o 
mês de Outubro se tornou o 
mês nacional (americano) 
de prevenção do câncer de 
mama. 
A ação de iluminar de rosa 

monumentos, prédios pú-
blicos, pontes, teatros e 
etc. surgiu posteriormente, 
e não há uma informação 
oficial, de como, quando e 
onde foi efetuada a primeira 
iluminação. O importante é 
que foi uma forma prática 
para que o Outubro Rosa 
tivesse uma expansão cada 
vez mais abrangente para 
a população e que, princi-
palmente, pudesse ser re-
plicada em qualquer lugar, 
bastando apenas adequar a 
iluminação já existente. 
A popularidade do Outubro 
Rosa alcançou o mundo de 
forma bonita, elegante e 
feminina, motivando e u-
nindo diversos povos e em 
torno de tão nobre causa. 
Isso faz que a iluminação 

em rosa assuma importante 
papel, pois tornou-se uma 
leitura visual, compreen-
dida em qualquer lugar no 
mundo.
As Mulheres mais podero-
sas do mundo aderiram 
a Campanha “Outubro 
Rosa”! Mês que simboliza 
a Luta pela Conscientiza-
ção e Prevenção do Câncer 
de Mama.
Participe você também, fa-
zendo seus exames de ma-
mografia e consultando seu 
médico.
Sua saúde é seu maior 
BEM! 
PREVENIR é um ato de 
AMOR...com você, com 
seu corpo e com todos que 
te amam.

A feminilidade nunca es-
teve tão em alta na moda 
contemporânea como ago-
ra. 
E tomando parte desta cam-
panha, na minha coluna de 
hoje selecionei looks onde 
o rosa e suas nuances é o 
protagonista. 

Outubro Rosa no Cinema
Falando de cinema, sele-
cionei quatro filmes que 
falam do sofrimento e do 
aprendizado que vêm junto 
com o câncer que, apesar 
da dor da perda, trans-
forma vidas e une pessoas.  
Laços de Ternura, com 
Shirley MacLaine, Debra 
Winger e Jack Nicholson, 
ganhou cinco estatuetas do 
Oscar em 1983 e impressio-
na pela força das atuações 
até hoje. Revi recentemente 
e fiquei emocionada com o 
realismo das relações fami-

liares – complicadas, com-
plexas, viscerais. E com o 
caminho da compaixão que 
se instala quando se investe 
no amor.

Antes de Partir, avan-
çando no tempo – de novo 
com Jack Nicholson – quem 
não se lembra da lista de 
pendências feita por ele e 
seu amigo de quarto de hos-
pital Morgan Freeman em 
2007? Em Antes de Partir os 
dois pacientes que sofrem 

Rosa para o Mês de Outubro

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

Venho hoje trazer essa coluna, não somente para o mês de Outubro, mas para vida 
dessas guerreiras e suas lutas diárias. 

História do Outubro Rosa

de câncer dividem as ma-
zelas e alegrias da vida, com 
graça e muita irreverência. 
Até que fazem uma lista do 
que ainda gostariam de fa-
zer antes de morrer. Alegre 
e emocionante.
Uma Prova de Amor, 
de 2009, é daqueles que vai 
fazer você chorar. Ser mãe 
ou pai numa situação como a 
da personagem de Cameron 
Diaz é de cortar o coração de 
qualquer um. Sua filha tem 
câncer e ela faz o possível – 
e o impossível – para salvá-
la. Triste, claro, mas exem-
plo de amor incondicional. 
A Culpa é das Estrelas 
- Por fim, o filme que emo-
cionou jovens e adultos com 
a história de amor entre dois 
adolescentes que têm cân-
cer. Sem clima de piedade, 
A Culpa é das Estrelas, de 

 Produções com peças de 
alfaiataria na cor, brincam 
com o universo masculino 
e feminino, deixando o 
look bem atual - geralmente 
a cor rosa é combinada 
a tons neutros ou outros 
claros também como azuis 
e verdes. Tudo isso com 

um toque de humor e ir-
reverência, mostrando que 
a feminilidade não expõe a 
fragilidade da mulher, mas 
sim, a força e determinação 
no mundo conhecido como 
sexo frágil. 
 
Inspire-se!

2014, é uma homenagem ao 
amor jovem, à esperança e à 
alegria, apesar dos pesares. 
A dupla Shailene Woodley 
e Ansel Elgort tem uma liga 
impressionante e não é por 
acaso que o filme fez um 
mega sucesso no mundo 
todo.
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                    dicadapersonal@gmail.com

SÃO JOSÉ

Vó Linda o mais novo café de São José
Na noite de 08 de outu-
bro, foi realizado no 
Café Vó Linda um co-
quetel para recepcionar, 
fornecedores, clientes e 
amigos e apresentar a to-
dos o mais novo café da 
cidade de São José.Para 
quem ainda não sabe o 
Vó Linda Homehand é 
uma homenagem a Dona 
Deolinda, nossa querida 
Vó Linda, pessoa muito 
especial, que deixa sau-
dades. Mas para diminuir 
a saudade dela e do vô 

Zeca (avós maternos da 
Silene), ela nos deixou 
receitas maravilhosas que 
estão na família e você 
poderá conhecer muitas 
delas no Café Vó Linda.
A proposta do Café Vó 
Linda é unir um espaço 
para tomar um bom café 
expresso, com produtos 
caseiros, tortas especiais, 
tortas integrais junto com 
um empório com vendas 
destes mesmos produtos, 
mais uma linha de bola-
chas caseiras de produção 

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

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

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

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

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

/volinda

@cafevolinda

3015-781048

cafevolinda@gmail.com

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!

própria, a grande maioria 
das receitas foram pas-
sadas de geração em ge-

ração, eram receitas da 
mãe da Vó Linda. Dona 
Deolinda (Vó Linda) e o 
Seu Zeca, tiveram enge-
nho de farinha de mandi-
oca e engenho de cana de 
açúcar, durante anos eles 
tinham uma barraca na 
famosa feira do Largo da 
Alfandega, no centro de 
Florianópolis, ponto este 
repassado mais tarde para 
os pais de Silene Feltz, 
esposa de Jean Nasci-
mento, proprietários do 
café.

Silene e Jean proprietários 
do Café Vò Linda
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BASTIDORES

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

LUIZA POSSI

AdemilAr. PrA Ter mAis dA vidA.

ComPrA, ConsTrução, reformA ou APosenTAdoriA imobiliáriA.

48 3029-3800Unidade de Negócio ACesse AdemilAr.Com.br e ConheçA hisTóriAs reAis de quem já Tem mAis dA vidA.

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

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

Na foto, com a querida dona Noemia.... Adriano de 
Brito, vereador em SJ comemora mais um 
aniversário....Parabéns!

Tive a honra de encontrar Mary  
Alexandre...recentemente num 
casamento aqui na região....

Porque ela é charmosa natu-
ralmemte....Mariana Godinho!  Quem não foi perdeu!!! Foi uma noite de muitas risadas...

Marcos Cristiano da Silva e Alice silva ...estão grávidos... 
ansiosos esperam pela chegada do Breno...  
Sucesso para a nova familia....

Giselly Antunes...a querida profes-
sora faz sucesso por onde passa...
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VARIEDADES

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!!!

3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

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

Peças e Of icinas Multimarcas

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

5 novas tecnologias que podem  
revolucionar o mundo em breve

O mundo está mudando 
rapidamente, e todos os 
anos novas tecnologias 
são apresentadas ao mer-
cado e às nossas vidas.  
Veja algumas dessas in-
venções e avanços que po-
dem revolucionar o mundo 
que conhecemos muito em 
breve. Então, vamos lá:

1 – Impressoras 3D

As impressoras 3D estão 
longe de se tornarem ex-
tremamente populares, 
porém as projeções para 
esse campo são enormes, 
sem falar das múltiplas apli-
cações que elas oferecem. 
Os preços já estão diminu-
indo, e impressoras que an-
tes custavam US$ 30 mil já 
podem ser encontradas por 
US$ 3 mil – modelos mais 
rápidos, baratos e eficientes 
que estão em desenvolvi-
mento.
É um campo que cresce 
aproximadamente 35% to-
dos os anos: em 2011, o 
valor de mercado das im-
pressoras 3D estava cotado 
em US$ 1,7 bilhão e pode 
atingir US$ 6,5 bilhões em 
2019. De acordo com James 
Ross, gerente sênior da Al-
liance Bemstein, o modo 
tradicional de produção será 
diretamente afetado e, por 
exemplo, não precisaríamos 

de tantas fábricas na China. 
Próteses médicas, acessóri-
os variados, peças mecâni-
cas – inúmeros itens podem 
ser feitos por essas máqui-
nas e com igual qualidade.

2 – Edição dos genes hu-
manos

Esses estudos têm ganhado 
bastante destaque nos últi-
mos anos, crescendo con-
tinuamente. Com o avanço 
tecnológico desse campo, 
poderemos tratar dezenas de 
doenças que possuem raízes 
no genoma humano. Várias 
empresas de biotecnologia 
já receberam fundos para 
pesquisar possíveis trata-
mentos, como a Bluebird 
Bio e a Juno Therapeutics, 
que já ganharam US$ 116 
e US$ 120 milhões respec-
tivamente.

3 – Estoque e produção de 
energia solar

Há tempos sabemos que 
novas fontes de energia 
precisam ser criadas e 
aperfeiçoadas conforme a 

população mundial cresce 
e a demanda aumenta. Os 
painéis solares fotovoltaicos 
já estão presentes em mui-
tos países, porém eles não 
a nossa fonte primordial de 
energia – não funcionam no 
período noturno e não po-
dem estocar energia.
A maioria dos painéis solares 
só atinge 44% de eficiência 
e muitos nem ficam próxi-
mos desse número. Muito 
deve ser aperfeiçoado para 
o boom dos painéis solares 
realmente ocorrer, algo pre-
visto para 2025. 
Além disso, o preço dos 
painéis tem diminuído 
drasticamente, o que con-
tribui para a popularização. 
 
4 – Um processo mais 
barato de dessalinização

Apesar de a dessalinização 
já existir, é um processo 
extramente caro, bancado 
principalmente por países 
ricos, como Israel e Emira-
dos Árabes Quando a água 
salgada é convertida em 
água doce, o material res-
tante é jogado fora. No en-
tanto, além de estar cheio de 
sal, também existem muitos 
tipos de metais que podem 
ser extraídos desse resíduo 
em vez de desperdiçá-los. 
Se fosse possível coletar os 
minerais durante o ato de 
dessalinização, os custos do 

procedimento se tornariam 
muito menores, já que tería-
mos um novo produto no fi-
nal do processo.

5 – A internet das coisas

 
O conceito da internet das 
coisas diz que passaremos 
por um tipo de revolução 
tecnológica que une com-
putação e comunicação, de-
pendente dos sensores wire-
less e da nanotecnologia. É 
esperado que até 2025 os 
carros, as casas e vários ti-
pos de aparelhos estejam 
diretamente conectados, de 
modo popular, em inúmeros 
países – até 2022, estima-se 
que mais de 50 bilhões de 
objetos se liguem à internet 
desse modo (de acordo com 
a Intel).
Quando tudo estiver co-
nectado, imagina-se que 
teremos um grande avanço 
no campo de inteligência 
artificial e robótica – e os 
robôs se tornarão muito 
mais possíveis. Os objetos 
se ligarão de modo sensorial 
e inteligente, trazendo todos 
os benefícios da informação 
integrada.

FONTE:TECMUNDO(S)
WT VoxCNBCMake Use Of

Respirador Minúsculo 
Cura o Ronco e Ajuda 
Pessoas com Apnéia

Um gadget que acaba com o 
ronco. Você encaixa um apa-
relhinho, que mede 5x3 cm 
e pesa 25 gramas, no nariz 
e vai dormir. Ele tem 2 mi-
croventiladores que sopram 
ar nos seus pulmões ao lon-
go da noite, auxiliando na 
respiração. Impede o ronco 
e também evita casos de ap-
néia.
Uma startup de Massa-
chusetts, nos Estados Uni-
dos criou um respirador 
minúsculo para pacientes 
com apnéia, que substitui 
as incômodas máscaras de 
oxigênio.

O aparelho promete propor-
cionar mais conforto aos 
paciente que sofrem do dis-
túrbio, que afeta a qualidade 
do sono e pode causar danos 
no cérebro.

O respirador chamado Ai-
ring facilita a entrada de 
ar no organismo do paci-
ente enquanto ele dorme. 
O produto, segundo seus 
desenvolvedores, pode fun-
cionar por mais de 8 horas, 
caso a pessoa durma mais 
que isso.
Chama a atenção o tamanho 
reduzido do aparelho, que 
não incomoda o paciente. 
Segundo pesquisa feita pela 
própria startup, 50% dos 
pacientes que necessitam 
das máscaras de oxigênio, 
aplicadas tradicionalmente 

nesse tipo de tratamento 
durante o sono, as abando-
nam porque elas são con-
sideradas desconfortáveis.  
 
Fonte: Só Notícia Boa
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SAÚDE  

G R U P O

Contabilidade

www.gruposta�sc.com.br


