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Contêineres chegam a São José 
para ampliar os espaços escolares

O planeta está testemunhando a criação de 
um novo paradigma em nossas opções de 
consumo. Cada vez mais produtos ecologi-
camente corretos são consumidos em nos-
so cotidiano. Atualmente até a construção 
civil está se adaptando a esta tendência. 
Projetos com telhados verdes e reaprovei-
tamento de águas da chuva tem se multi-
plicado pelas cidades ao redor do mundo.
O que se percebe é que reaproveitar con-
tainers para a construção de residências, 
empresas, bibliotecas e hotéis, por exem-
plo, tem se tornado mais simples com o 
desenvolvimento de novas tecnologias. Es-
sas novas técnicas e materiais têm surgido 
a cada dia na Arquitetura Contemporânea, 
esbanjando ideias que buscam os mais di-
versos focos desde o barateamento de cus-
to, melhoria do conforto e por fim, um dos 
maiores focos que é a sustentabilidade.
Com a atual discussão sobre meio ambi-
ente, construções sustentáveis, entre outros 

Uma apresentação de 
perder o fôlego

A UNDIME/SC – União dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação de Santa Catarina, há 
mais de vinte anos reúne os responsáveis pe-
los órgãos municipais de educação, com o ob-
jetivo principal de defender os interesses e a 
qualidade da educação municipal.
É importante destacar que o papel da UN-
DIME é fortalecer as administrações e diri-
gentes municipais na área da Educação para 
garantir expansão e melhoria da qualidade do 
ensino na Escola Pública Municipal. A ela, 
deve-se ressaltar ainda, cabe resgatar e asse-
gurar o Ensino Fundamental, contribuir na re-
formulação de políticas educacionais em nível 
nacional, estadual e municipal, participando 
de instâncias decisórias e representar os inter-
esses da Educação Pública Municipal junto às 
autoridades constituídas.
No dia 10 de abril às 9h00, na Sede da As-
sociação dos Municípios da Região da Grande 
Florianópolis localizada na Rua Cândido 
Ramos, 250, em Capoeiras, Florianópolis, 
aconteceu reunião com os representantes dos 
municípios: Alfredo Wagner, São Pedro de 
Alcântara, Biguaçú, Florianópolis, Palhoça, 
Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, 
Paulo Lopes, Antônio Carlos, Angelina, Ran-
cho Queimado e Governador Celso Ramos.
A ideia inicial desta reunião teve como prio-
ridade as apresentações dos Senhores Secre-
tários de Educação, no que diz respeito às 
estratégias a serem aplicadas na educação de 
cada município.
A participação do município de São José atre-
lou através da apresentação realizada pela Se-
cretária Municipal de Educação Méri Hang, 
o desenvolvimento cognitivo dos educandos 

e educadores, com as 10 ações lançadas pela 
Prefeita Municipal Adeliana Dal Pont, ações 
essas, que primam pela qualidade de ensino da 
rede municipal, como também, pela saúde dos 
nossos professores.
Numa apresentação de “perder o fôlego”, a 
Secretária Méri Hang, pontuou as diversas di-
retrizes a serem seguidas no decorrer do ano 
letivo de 2014, as quais se constituem: inau-
guração da Casa do Educador, a equiparação 
salarial – Professores Admitidos em Caráter 
Temporário / Efetivos, a melhoria dos espa-
ços escolares, reformas, exemplo a ser notado 
é o Centro de Educação Infantil Municipal 
Los Angeles, Ontem/Hoje, e ampliações, sem 
esquecer as inaugurações. Só neste ano, pre-
tende-se inaugurar mais 10 Centros de Edu-
cação infantil, aumentando assim o número 
de crianças atendidas em nossas instituições, 
além da formação continuada, que acontece 
diariamente nas diversas áreas de atuação.
Conclui a Secretária Méri: “temos que ter um 
pensamento contínuo, que a educação é para 
todos. Não uma educação que pensa no lotar 
salas de aulas apenas. Uma educação onde o 
aluno aprenda, reconheça os seus espaços com 
sabedoria e que tenha uma perspectiva de vida 
num sentido mais amplo, que nada mais é do 
que a conquista do mercado de trabalho. Te-
mos que pensar numa educação onde o edu-
cador sinta-se feliz, que consiga espaços para 
aprender mais, que possa sentir-se valorizado 
pelas suas ações. Uma educação que reflita os 
sonhos de nossas comunidades, que seja atra-
tiva, com espaços físicos humanizados, boni-
tos, deixando nossos alunos orgulhosos por 
serem alunos da rede municipal de ensino”.

conceitos, os contêineres vieram a “calhar” 
perfeitamente como uma alternativa con-
strutiva, benéfica ao homem e à natureza, 
aliados a uma arquitetura moderna e cria-
tiva, é o que nos diz a Engenheira da Secre-
taria Municipal de Educação, Lilian Lidia 
Wojcikiewicz Duarte Silva.
O surgimento do contêiner marítimo se deu 
como uma solução à demorada. Tarefa de 
carregar navios cargueiros, o que consumia 
um trabalho ininterrupto de centenas de 
trabalhadores, que levavam cerca de uma 
semana para encher um navio. O modelo 
atual, modulado e em aço, começou a ser 
comercializado em 1956.
O container é um material que permite 
associar-se com diversos outros tipos de 
elementos, sendo bastante utilizado junto 
de madeira, aço, concreto e vidro. Segundo 
a Engenheira Lilian Lidia, sua adaptação 
para a arquitetura também inclui isola-
mento térmico e acústico, corte para portas, 
janelas e recebimento de revestimentos in-

•Ambiente Climatizado
•Café 100% Orgânico
•Almoço executivo
•Espaço para Eventos
•Drinks Especiais

Rua Adhemar da Silva, 1096 - Kobrasol /embaixadacafé
3035-521048

ternos. De estrutura forte, é projetado para 
resistir às diversas intempéries e suportar 
grandes cargas, passando essas característi-
cas para o projeto a ser executado.
Esses novos ambientes de ensino chega-
ram ao mundo todo para também reforçar 
a oferta de espaços escolares. Conforme 
a Secretária Municipal de Educação Méri 
Hang, chegou também em São José. Se 
procurou aliar, continua a Secretária, a 
necessidade desses espaços como o baixo 
custo, até porque, se constata a cada dia o 
crescimento populacional no município de 
São José e, consequentemente, aumento do 
número de alunos da rede municipal de en-
sino.
Para atender a demanda da região de 
Forquilhas, em 2009 foi inaugurado o Cen-
tro Educacional Municipal Ceniro Martins, 
disponibilizando 300 vagas para o ensino 
fundamental. Hoje, no entanto, a neces-
sidade de vagas é bem superior, devido 

ao desenvolvimento crescente de edifica-
ções, aumentando o número de habitantes 
da região e também de crianças em idade 
escolar.
Levando em consideração esses fatores, 
estão sendo instalados provisoriamente 
até a construção definitiva de salas de aula 
no Centro Educacional Municipal Ceniro 
Martins, 12 contêineres, implicando em 
4 salas de aulas, ou seja: para 280 alunos 
do ensino fundamental no período diurno. 
Permitindo ainda espaço para mais 140 es-
tudantes no período noturno, significando 
uma capacidade de 720 educandos. Embo-
ra tenha isolamento térmico, haverá ainda 
uma tenda, protegendo os espaços entre os 
contêineres, que permitirá área de lazer e 
recreação.
Resolvido o espaço físico, com maior con-
forto, acreditamos no melhor desempenho 
dos estudantes que possibilitará melhor 
qualidade do ensino na unidade escolar. 
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Projetos Educacionais não são fórmulas prontas
 são desejos dos educandos

Dia 22 de abril foi à data de início de alguns 
Projetos Educacionais na Rede Municipal de 
Ensino de São José. Bandas e Fanfarras, Teatro 
na Escola – Aprendendo no Palco, Projeto Cor-
po Coreográfico e Coral na Escola.
Numa perspectiva de musicalizar nossos edu-
candos e através de pesquisas efetuadas em 
nossas Instituições Educacionais, viu-se a ne-
cessidade da aplicabilidade de alguns Projetos 
Educacionais vindos ao encontro dos anseios 
desses alunos.
O trabalho com Projetos no contexto escolar 
amplia nossas possibilidades de construção 
de conhecimento de forma mais global, tendo 
como eixo norteador, a aprendizagem signifi-
cativa, possibilitando assim, o diálogo com a 
realidade dos alunos e as diversas áreas de con-
hecimento. Além disso, fomenta a perspectiva 
de trabalho coletivo entre professores, alunos e 
comunidade escolar.
Os Projetos que são desenvolvidos no con-
traturno permitem ainda uma avaliação pro-
cessual do desenvolvimento escolar dos alunos 
envolvidos e da reflexão permanente sobre a 
prática pedagógica. Esta estratégia não se apoia 
em normas e regras rígidas, apoia-se como 
processo de produzir, de levantar dúvidas, de 
pesquisar e de criar relações, que incentivem 
novas buscas, descobertas, compreensões e re-
construções de conhecimento.
A Secretária Municipal de Educação Méri 
Hang, nos diz que os Projetos não devem ser 
vistos como uma opção puramente metodológi-
ca, mas, como uma maneira de repensar a fun-
ção da escola. Pontua ainda, que se perguntás-
semos para que Projetos, diríamos que é para 
responder a problemas colocados pelos alunos, 
pelo contexto educacional, social, econômico, 
cultural, além de outros, como também, para 
detectar necessidades de aprendizagens, neces-
sidade de aprofundamento cognitivo, situações 
essas de extrema importância para a formação 
do indivíduo.

É claro que existem diferenças, ressalta ainda 
a Secretária Méri. “Essas precisam ser trata-
das com seriedade para que a comunidade 
escolar possa constituir-se em um espaço de 
aprendizagem, favorecendo o desenvolvim-
ento cognitivo, afetivo, cultural e social dos 
educandos”. Tal concepção está atrelada a casa 
do Educador, onde o Educador da Rede Mu-
nicipal de Ensino de São José pode frequentar, 
deve frequentar. Este espaço inaugurado no úl-
timo dia 10 de abril e sendo uma das 10 ações 
lançadas pela Prefeita Adeliana Dal Pont, pro-
curará proporcionar, como já está proporciona-
ndo capacitação a esses profissionais, não só 
sobre a sua prática pedagógica, e sim sobre a 
sua qualidade de vida.
Nesta visão inovadora no Município de São 
José, o papel do Educador é de coordenador, 
mediador e fomentador do processo de con-
strução do conhecimento, além de aprendiz. O 
que nos leva ao aluno, sendo ele o elemento 
central da construção do conhecimento, visto e 
respeitado como sujeito sociocultural, ou seja: 
aquele que traz suas experiências, que vê res-
peitada sua identidade e seu ritmo de apren-

dizagem.
Quanto ao Projeto Teatro na Escola, por e-
xemplo, será aplicado na Rede Municipal, da 
Educação Infantil as Escolas Profissionais. 
Todas as Unidades estão sendo convidadas a 
participar. Não existe a obrigatoriedade, o que 
existe é um passo a mais, melhorando assim o 
atendimento aos nossos educandos.
Quanto ao Projeto Coral na Escola, está sendo 
desenvolvido em 6 Instituições Educacionais, 
como também, o Projeto Bandas e Fanfarras.
O Centro Educacional Municipal Interativo 
Floresta, Unidades de Ensino que tem como 
base o trabalho com deficientes, a musicaliza-
ção chega de diversas formas, com a utilização 
de múltiplos elementos, da mesma maneira 
que chegam ao Centro Educacional Municipal 
Morar Bem e Centro Educacional Municipal 
Renascer.
Já o Projeto Corpo Coreográfico, traduz um 
alinhamento entre a dança e a marcialidade e 
será desenvolvido, neste primeiro momento, 
em 3 Instituições.
A Dança já inserida desde o Início do ano leti-
vo vem arrebatando aplausos por suas perfor-

mances. Cita-se, por exemplo, o Grupo Ônix, 
hoje no Colégio Municipal Maria Luiza de 
Melo, como o Projeto de Ginástica.
Estamos em ano de Copa do Mundo e daqui a 
pouquinho, estaremos nas Olimpíadas. O Es-
porte e suas modalidades são cada vez mais 
cogitados nas Instituições da Rede Municipal 
de Ensino São José. Para a prática dos Projetos 
Esportivos, está previsto a construção de qua-
dras cobertas e não cobertas nas Unidades que 
até o momento não possuem, pontua-se no-
vamente como exemplo, Centro Educacional 
Municipal Luar.
Através dos meios de comunicação se percebe 
as construções de majestosos estádios de fute-
bol. A mídia, trazendo para as nossas casas um 
repertório de notícias esportivas, tanto do Bra-
sil como do Mundo.
Vê-se também, os Campeonatos Mundiais de 
Ginástica, que cada vez mais destaca espor-
tistas de todas as partes do mundo, que se es-
meram em suas apresentações. Esta mídia in-
centivadora repercute em nossos educandos de 
maneira a fazer com que tenhamos que pensar 
na manutenção cada vez mais constante dos 
nossos Ginásios de Esportes. Que tenhamos 
que pensar nas nossas quadras poliesportivas, 
como também na criação de novos espaços, 
que possam fazer com que nossas Unidades 
Escolares, sejam mais humanizadas, globaliza-
das, fazendo com que nossos alunos não se eva- 
dam do espaço escolar, que sintam que esses 
espaços sejam atrativos, transformando assim 
conceitos pré-determinados, em realidade de 
uma educação inovadora e de qualidade.
Desenvolver atividades através de Projetos 
Educacionais é uma prática atual, que vem se 
tornando comum em todas as áreas do conhe-
cimento e setores organizacionais. Particular-
mente na área educacional, o volume de ações 
embasadas em Projetos é percebido em todos 
os níveis e setores do sistema da educação se-
jam pública ou privada.

Av. Elizeu di Bernardi, 200 - sala 02/03 - Campinas - São José - SC - (48) 3241-5812

Horário de Funcionamento
de segunda à sexta
das 7h30 às 19h30

Sábados
das 7h30 às 14h00
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Amauri dos Projetos diz que revitalização do centro histórico
 não deve ser prioridade para a administração pública

Assistente Administrativo
Assistente Comercial
Assess. de Eventos
Auxiliar de RH
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Cozinha

Baba
Barman
Camareira
Copeira
Demonstradora
Garçom

Empregada Doméstica
Hostess Bilingue
Promotor de Vendas
Promo padeiro
Promo vendedor
Supervisor de Merchandising

Promotor de Vendas para Portador de Deficiência
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Recentemente a prefeitura municipal de São 
José apresentou projeto de revita-lização 
do centro histórico  do município, através 
de um concurso realizado a nível nacional, 
tendo como vencedor  o arquiteto Cássio 
Orlandi Sauer, de Porto Alegre. Em segundo 
lugar, ficou o projeto do responsável técnico 
Josiane Carolina Viana, de São Paulo. O ter-
ceiro lugar ficou com o projeto do respon-
sável técnico João Serraglio, de Florianóp-
lis, e quarto colocado foi o projeto assinado 
por Arthur Eduardo Becker Lins, também 
de Florianópolis. O concurso, de alcance 
nacional, foi realizado pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil (IAB/SC), em parceria 
com a Prefeitura de São José.
Os participantes do Concurso deviam apre-
sentar soluções e ideias para intervenções de 

sinalização, mobiliário urbano, 
pavimentação e equipamentos 
que voltem o convívio da comu-
nidade com o mar, como espaço 
histórico de base luso-açoriano, a 
retomada do mercado público e 
outros pontos históricos.
Como a revitalização representa 
uma grande intervenção, as obras 
devem ser reali-zadas em par-
tes, sendo que a primeira etapa 
deve contemplar a construção do 
Parque Cultural do Beco da Ca-
rioca. 
As intervenções devem ocorrer 

no trecho compreendido entre a Praia Com-
prida e o acesso a Ponta de Baixo, com foco 
no núcleo central e arredores da Praça Her-
cílio Luz e Igreja Matriz.
Os projetos foram premiados com os se-
guintes valores: o primeiro no valor de R$ 
40 mil, o segundo R$ 20 mil e terceiro co-
locado R$10 mil. O quarto trabalho recebeu 
uma menção honrosa. Os recursos serão re-
passados aos vencedores diretamente pelo 
IAB/SC.

Impasse

Para o vereador Amauri do Projetos, ex-
presidente do legislativo josefense e respon-
sável pelas obras de recuperação do atual 
prédio da câmara de vereadores disse que a 
ideia é interessante, pois o princípio de abrir 

a visão para igreja é um princípio interes-
sante para debates, pois é do período da co-
lonização, mas que não  é a realidade hoje, 
pois vivemos o presente, não esquecendo o 
passado e, tudo o que foi criado até agora 
faz parte da história. 
“Tudo o que foi criado de lá para cá faz parte 
da história, principalmente os órgãos públi-
cos, como é o caso da câmara de vereadores, 
que tem história, e outros equipamentos 
como o posto de saúde e o ginásio de es-
portes, pois são equipamentos que servem 
de atendimento a população. Cabe destacar 
que o projeto prevê também desapropriação 
de terrenos particulares e isso tem gastos e 
esse montante será que está previsto no pro-
jeto?”,  indagou o vereador.
O vereador Amauri destacou, que o projeto 
quer dar visão para o mar, no entanto Amau-
ri lembrou que não se pode confundir visão 
com acesso, pois o que se pretende é tirar os 
prédio para dar visão da igreja para o mar. 
“devemos lembrar que nós hoje temos aces-
so para o mar e que a visão é outra coisa, 
não se deve confundir visão com acesso”, 
argumentou. 
“A igreja hoje, não consegue  ter visão para 
o mar, até mesmo pelo crescimento das 
árvores que existem na praça em frente a 
mesma. Ninguém é maluco em querer der-
rubar uma árvore centenária. Para lembrar, 
a própria linha de raciocínio do projeto é 
moderna, desde os próprios chafarizes que 
estão previstos, onde ao mesmo tempo a 

prefeitura não cuida dos que tem, então 
como pretende cuidar de muitos outros se 
não cuida de um”, lembrou Amauri.
O vereador disse que tudo tem que pas-
sar por aprovação do IPHAN, como 
foi o caso quando ele teve que refor-
mar a câmara para não ser contraditório 
ao patrimônio histórico municipal.  
Amauri dos Projetos fez questão de lembrar 
que no município existem outros setores 
prioritários e que merecem atenção do po-
der público municipal. “Não devemos ga-
star milhões de reais com obras como esta 
que esta sendo proposta, como pro exemplo 
a beira-mar do município, até mesmo o cen-
tro histórico, com os casarões que merece 
uma revitalização, como o teatro municipal, 
a antiga cadeia, a biblioteca e outros exis-
tentes no local. É um custo muito alto para 
o município e o retorno é mínimo para a 
população”, frisou o parlamentar. 
“Eu não acredito que a prefeitura deva 
colocar esse projeto pra frente. Não há 
como investir tanto dinheiro assim numa 
obra que não é ainda o que a população 
quer para São José”, destacou o vereador.  
Para o parlamentar josefense o maior in-
vestimento hoje seria na mobilidade urbana 
que é uma das grandes reivindicações da 
população e tantos outros como as praças, 
postos de saúde, escolas, etc, que merecem 
atenção especial por parte da administração 
municipal. 

Vereador Amauri dos Projetos
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Vereador Tete anda de ônibus para 
avaliar o transporte coletivo
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O transporte coletivo do município 
de São José será alvo de estudo para o 
vereador Tete (PDT de São José). O ob-
jetivo do parlamentar é discutir com os 
membros da comissão do transporte do 
legislativo as  melhorias para esta área .  
Em abril o vereador já iniciou um traba-
lho junto às comunidades para sentir as 
dificuldades enfrentadas pela população 
que utiliza diariamente o transporte co-
letivo, onde o vereador Tete andou de 
ônibus na linha Forquilhinha/Serraria.
Ainda no ponto de embarque e desem-
barque, esperando a chegada do ônibus, 
o vereador começou a perguntar as pes-
soas sobre a sua avaliação do transporte 
coletivo do município, onde a  maioria 
das pessoas reclamaram da demora para 
chegar até a linha de destino, alegando 
que muitas vezes ficam duas horas du-
rante o trajeto, também apontaram a fal-

ta de acessibilidade e horário para cadei-
rantes. Tete verificou que não existem 
bancos e nem abrigo de ônibus para as 
pessoas esperarem o transporte e com 
isso, mulheres com criança de colo e 
idosos, por exemplo, precisam ficar em 
pé esperando o coletivo. Dentro da lota-
ção, o vereador  continuou conversando 
com os usuários do transporte, recolhen-
do críticas e sugestões que serão levadas 
ao Legislativo para serem discutidas.
O parlamentar  vai continuar a andar de 
ônibus em outras linhas  da cidade. Tete 
irá encaminhar requerimento ao executi-
vo propondo as melhorias que considera 
importantes para o conforto da popu-
lação que usa diariamente o transporte 
coletivo.  “O povo de São José merece 
respeito e qualidade de serviço prestado 
no transporte coletivo, afirmou o Wal-
lace Tete ”. 

 Lúcia Regina
8802-9174
8411-8629
9982-2640

redesultitulos@hotmail.com

Título Vitalício

6x 299,00
R$

Diárias 

7,50
R$

a partir

(48) 

Vereador Propõe comissão para 
analisar o Plano Diretor de SJ

O vereador Telmo Vieira (PSDB), 
propôs no ano passado a criação de 
uma comissão para tratar do novo 
plano diretor do município, no entan-
to, de acordo com o parlamentar até 
o momento nada foi encaminhado ao 
legislativo. O vereador salientou que 
no decorrer desse ano, ele ouviu al-
gumas discussões em torno no plano 
que segundo ele nada tem a ver com o 
plano diretor que foi discutido no ano 
de 2004/2005 e que foi elaborado por 
técnicos da UFSC. Pelo que percebeu 
o plano em discussão foi elaborado em 
1985 e que ninguém conhece nada. 
Os que conhecem o plano da época, 
não são mais vereadores, são apenas 
algumas pessoas. O vereador Telmo 
aguarda um parecer do executivo 
para que envie logo a casa o plano de 
2004/2005 para que se discuta o novo 
plano para o município. Vamos aguar-

dar o bom senso de todos, em torno 
desse plano para que o município de 
São José possa
se desenvolver dentro de padrões e cri-
térios que seja benéfico para a comuni-
dade josefense. Na próxima edição te-
remos mais informações sobre o plano 
diretor do município. 

Aos trabalhadores que constroem o 
futuro com dignidade e dedicação:

Desejamos um feliz dia do trabalho!

Equipe Jornal Comunidade SC.

1º de Maio
 Dia do Trabalhador

Vereador Telmo
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A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
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JOSÉ NASCIMENTO

Aliança

O PMDB confirmou seu 
apoio ao governador Rai-
mundo Colombo em sua pré-
convenção, realizada no úl-
timo dia 26/04, no auditório 
Antonieta de Barros, na as-
sembleia legislativa, onde 
359 delegados do partido 
votaram pela continuidade 
da coligação com o PSD. 

Aliança I

Já os militantes peemedebis-
tas, que apoiavam a proposta 
de cabeça de chapa, coman-
dados pelo deputado federal 
Mauro Mariani e pelo ex-
prefeito Dário Berger, num 
total de 225 votos, saíram 
derrotados n o processo, 
inclusive chegou ao ponto 
de deixarem o local antes 
do final do processo, numa 
demonstração antidemo-
crática.

Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Aliança II

Com a decisão e com o co-
mando do senador Luiz 
Henrique da Silveira e 
do vice governador Edu-
ardo Pinho Moreira, ficou 
definido que o PMDB ga-
rante, dessa forma a vaga 
de vice, na provável chapa 
que irá disputar o gover- 
no estadual, no próximo 
pleito.

Aliança III

A partir dessa definição, ago-
ra outro ponto a ser discutido 
entre o PMDB e o PSD será 
o ingresso ou não do PP na 
coligação. O Governador 
Raimundo Colombo já mani- 
festou que deseja ter o Par-
tido Progressista na chapa 
majoritária. Para lembrar o 
PP é o eterno rival do PMDB 
no estado. Será que a coliga-
ção, PSD/PMDB/PP decola? 

Vamos aguardar...
Aliança IV

Se for confirmada a coliga-
ção PSD/PMDB/PP como 
ficará o PT no processo? 
Será que fará Aliança com o 
PSDB, seu algoz a nível na-
cional?
Como ficará o palanque 
do PT nacional, no estado, 
onde a candidatura nacional 
terá, como provável vice o 
PMDB? Ou o PT Irá embar-
car nessa caravela, na busca 
de um palanque que apoie o 
processo eleitoral nacional? 

É esperar e ver o desenrolar 
desse emaranhado eleitoral 
que se vislumbra nesse mo-
mento da política.  

Direito de resposta

Pois é, fiquei aguardando, 
até o último momento a nota 
de “direito de resposta”, so-
licitada pelo presidente do 
Observatório Social de São 
José, com relação aos ques-
tionamentos feitos nessa co-
luna na edição anterior. No 
entanto, nada foi recebido e 

as perguntas permanecem. 
Será que foi esquecimento 
ou o presidente da entidade, 
Dr. Jaime ainda não conse-
guiu reunir os documentos 
necessários para responder 
aos questionamentos que 
lhe foram feitos? Aguardo 
as respostas, pois o sr. sem-
pre reclama que os órgãos 
públicos não respondem aos 
seus questionamentos, mas o 
sr. esta agindo tal e qual. O 
que esta acontecendo? Será 
que a transparência que tanto 
falam não vale para a sua en-
tidade?

Adversários ou Aliados???   
Eternos rivais na mesma coligação? É esperar e ver o desenrolar desse emaranhado eleito-

ral que se vislumbra nesse momento da política. Será que decola? Vamos aguardar...
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Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848

3034-4992
8451-3943

Br-101, Km 207 - Roçado - São José - SC
marcenaria_moveis@yahoo.com.br

Br-101, Km 207 - Roçado - São José - SC
marcenaria_moveis@yahoo.com.br

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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PMDB mantém apoio  a  
Raimundo Colombo

Uma das maiores mobilizações 
da história do PMDB catarinense, 
aconteceu no sábado dia 26, na 
pré-convenção do partido para 
definir se mantinha a aliança 
com Raimundo Colombo ou se 
definiria condidatura própria.
O senador e ex-governador Luiz 
Henrique da Silveira e o ex-go-
vernador Paulo Afonso Vieira 
duelaram na tribuna durante a 
pré-convenção do PMDB de Santa 
Catarina, Paulo Afonso defendeu 
a candidatura própria para gove-
rnador, afirmando ser uma de-
fesa da existência e da história do 
maior partido do Estado e do país. 
Já Luiz Henrique pregou a coerên-
cia e declarou que o partido não 
pode ser oposição ao governo que 
ajudou a construir.
A pré-convenção definiu o apoio 
do PMDB a Raimundo Colombo, 
a maioria dos delegados votou a fa-
vor de manter a aliança com o PSD, 
a votação obteve 359 votos a favor 
de manter a aliança e 226 que dese-
javam definir candidatura própria.  
O vice-governador de Santa Ca-
tarina, Eduardo Pinho Moreira, 
comemorou o resultado e afirmou 
que o PMDB saiu fortalecido no 
final da votação, embora tenha 
prevalecido a lógica, não há vence-
dores nem derrotados.

O deputado federal Mauro Mari-
ani desabafou: 

Após ver sua tese de candidatura 
própria derrotada, o deputado fe-
deral Mauro Mariani desabafou: 
“Enquanto o PMDB decidir por 
delegados, é impossível vencê-los. 
Não tem como. A máquina sempre 
vai vencer enquanto a decisão ficar 
restrita aos delegados”. Ele também 
deixou dúvidas sobre sua partici-
pação na campanha majoritária: 
“Com certeza não vou dar um tiro 
no pé. Trabalhar contra o meu par-
tido... porque trabalhar para eles 
(PSD) é trabalhar contra o PMDB, 
é dar munição para eles em 2016. 
Agora estou descompromissado. 
Fizemos a nossa parte, mas, infe-
lizmente, a vontade da base não 
foi respeitada pelos delegados e 
isso é inequívoco para quem an-
dou pelo estado como eu. Teve 
diretório que a tese de candidatura 
própria ganhou por 45 a 0 e os dois 

delegados que vieram votaram 
pela continuidade da coligação”.  

O ex-governador Paulo Afonso 
Vieira, também comentou:
O ex-governador Paulo Afonso 
Vieira, que fez a defesa da tese 
para os delegados, afirmou que 
haverá desmobilização das bases. 
“Uma chapa de três candidaturas, 
governador, vice-governador e se-
nador, onde nós só temos o vice, 
é muito pouco para entusiasmar e 
mobilizar”. Ele classificou o resul-
tado como um fenômeno que vai 
ter que ser estudado pelos cien-
tistas políticos: “Como é que um 
partido do tamanho do PMDB, 
da força do PMDB, com as lider-
anças do PMDB, com a história 
do PMDB, faz uma convenção e 
decide não apresentar candida-
to?” Ele disse não ter dúvidas de 

que o PP estará na coligação com 
PSD e PMDB para reeleger Co-
lombo. “O que eu me pergunto é 
como os peemedebistas reagirão 
ao fato de o PP estar na coligação. 
Eu acho que uma boa parte do 
PMDB não vai fazer campanha.”  

O deputado Joares Ponticelli, 
presidente licenciado do PP-SC, 
também avaliou a pré-conven-
ção:

O resultado da pré-convenção 
dos peemedebistas é uma demon-
stração de que o PMDB aprova a 
forma como o governador Rai-
mundo Colombo vem conduz-
indo o processo administrativo 
do Estado. A participação do PP 
na chapa majoritária, compondo 
com PSD para governo e PMDB 
para vice, foi várias vezes atacada 
durante o sábado. Ponticelli de-
fendeu: “Respeito todas as mani-
festações do PMDB, mas o nosso 
encaminhamento está sendo con-
struído desde 17 de dezembro do 
ano passado com Colombo e com 
o PSD. O PP recebeu uma propos-
ta, de ocupar a vaga ao Senado, e 
a está encaminhando desde 17 de 
dezembro do ano passado, por-
tanto bem anterior à decisão do 
PMDB. E, o que é mais importante, 
o PMDB deliberou por permanec-
er na composição sabendo que 
esse é o posicionamento do PSD, 
tornado oficial pela manifestação 
do presidente Gelson Merisio.” 
Ele disse ter conversado com o 
governador logo após a divulga-

ção do resultado. “Tudo o que foi 
conversado até ontem fica mais 
fortalecido ainda a partir de hoje.” 

Raimundo Colombo:
 
Por meio de sua assessoria, o gov-
ernador Raimundo Colombo clas-
sificou como uma grande vitória 
do PMDB a aprovação da con-
tinuidade na aliança nas eleições 
de 2014. “A vitória expressiva en-
altece o trabalho realizado pelas 
lideranças peemedebistas em fa-
vor da tese da aliança”, destacou. 

O PT lamentou

 O presidente do PT de Santa Ca-
tarina, Claudio Vignatti, lamen-
tou a decisão da pré-convenção, o 
partido queria a legenda junto na 
construção do que chama de um 
“projeto alternativo”. Ele esperava 
o PMDB se afastar de Colombo 
para se aproximar do partido e 
tentar construir uma aliança para 
a disputa ao cargo de governador.

Agora, a próxima etapa dessa dis-
puta será em relação à entrada ou 
não do rival PP na aliança que dis-
putará o comando do governo do 
Estado.

Adversários ou Aliados??? 
Eternos rivais na mesma coliga-
ção? Vamos aguardar…

Fontes: http://ndonline.com.br/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/
politica/
http://www.alonoticias.com.br
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E-mail: centroodontologicosorriamais@hotmail.com

LEOPOLDO AMORIM  
POPULAR PODINHO

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br
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Entrevistei Leopoldo De Amorim 
Filho, popular PODINHO, nascido 
em Barreiros em 14/07/1940, jogou 
por muitos campos e times do fute-
bol amador, sempre na cabeça de 
área o famoso camisa 5, disputou 3 
campeonatos futebol de salão pela 
oficina Piratini no ginásio do Sesi 
na capital. Teve vários convites para 
jogar no Paula Ramos e Guarani na 
capital. Convocado pela seleção do 
Estreito de futebol na inauguração 
do campo do Figueirense jogou con-
tra os aspirantes.
Jogou vários campeonatos de vet-
eranos e Copa Arizona, jogando 
pelo América de Barreiros, sendo 
diretor. Foi presidente da comissão 

pró campo do bairro Bela 
Vista, quando saiu o cam-
po desse bairro, com ajuda 
de muitos diretores
e voluntários. PODINHO 
estava na frente do co-
mando do campo, depois 
como presidente diretor e 
fundador do clube dos 30 
chamado Viagra, que usa 
as cores do Esporte clube 
Bela Vista. 
No ano de 1998 nascia o 
primeiro coração cansado 

no Bela vista, com ajuda de Ad-
olfo, Dalmiro e Ratinho. PODINHO 
Jogou em times como:
Continente F.C. Tamandaré F.C. 
profissional, Tamoio F.C. Flori-
anópolis F.C. Renner F.C. 
21 de Abril F.C. Farmá-
cia Do Canto, Família 
Amorim, Oficina Piratini, 
C Ramos, todos times do 
Estreito, Flamenguinho de 
Barreiros depois América 
de Barreiros jogando no 
primeiro e segundo times, 
Bandeirantes De Bar-
reiros, Botafogo Do Morro 
Do Geraldo, Fiambreria 

Dona Clara De Capoeiras, Madu-
reira e União Brejaru Da Palhoça. 
Hoje além de jogar no Viagra, joga 
um futebol com filhos, netos e bis-
netos. PODINHO grande Volante de 
contenção, sempre teve muita dis-
posição corria o campo todo, con-
siderado um jogador raçudo, viril, e 
com muita determinação dentro do
campo, exemplo de raça e amor à 
camisa por onde passou, líder em 
campo e mostra personalidade com 
todos com quem joga até hoje, e 
sempre se preocupa com o bem 
estar dos jogadores, tinha como 
maior virtude a sua colocação, téc-
nica e controle de bola. Teve em sua 
história grande amizades pelo fute-
bol, tem muita liderança e respeito, 
destacava-se pela lealdade dentro 
do campo e pela elegância fora dele. 
PODINHO um amigo antigo mais 
sólido.
Nossa amizade é cultivada durante 
muito anos, EU QUERO ter um mil-
hão de amigos, assim diz uma certa 
canção popular brasileira, eu quero 
ter um milhão de amigos como PO-
DINHO.

No dia 11 de Abril os irmãos Airton e Adilson Macedo,  
fizeram a reinaguração da JF Compensados, que agora fica na 
rua Princesa Isabel, 271, Ponte do Imaruim, Palhoça - SC.

A JF Compensados agradece a todos 
que prestigiaram a reinauguração.
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Avenida Central
Posto

Matemática - Português
Inglês

Orientadora 
Dra. Adriana Mariom Ribeiro

Agora com inglês
Português e Matemática

Unidade Kobrasol
Rua Irmãos Vieira, 300 sl.05 

Campinas - São José - SC
3241-5676

Um estudo eficaz e 
independente para o seu filho

 dúvidas
há ummundode
possibilidades

para seufilho!

Sem

50% de desconto na matrícula
22.04.2014 à 10.06.2014

Matrícule-se já!
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Rua Castro Alves, 184 - Campinas
São José - SC - (48) 3241-7670

Rod BR-101 - km-213 - Jardim Eldorado 
Palhoça - SC - (48) 3033-7672

ON Indústria e Comércio
 de Bebidas LTDA.

ON Indústria e Comércio
 de Bebidas LTDA.

RECURSOS HUMANOS

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

Engajamento esta é a solução 
para reter seus funcionários

No Congresso Catarinense 
de Recursos Humanos tive 
a oportunidade de presen-
ciar grandes nomes do RH 
de nosso país,  todos sem 
distinção foram enfático 
ao dizer que o segredo das 
grandes, média e pequenas 
empresas para reter pessoas, 
será engajar, esta foi a pala-
vra de ordem no congresso, 
realizado em Joinville dias 
20 e 21 de março de 2014.
Mas como fazê-lo? nesta 

fase da Geração Y em que 
motivar os jovens é uma ár-
dua missão, não é simples 
mesmo, mas é importante 
que se tenha além da missão, 
visão e valores, um propósi-
to, um ânimo (uma alma 
empresarial), as pessoas 
querem fazer parte de uma 
causa, fazer algo com sen-
tido, a empresa deve provo-
car este movimento, mas ter 
uma gestão condizente com 
seus valores, ser real entre 

o que está no papel e o que 
se executa como modelo de 
gestão.
Enquanto consultora presen-
cio esta realidade, no proces-
so de seleção tudo maravi-
lhoso, análises psicológicas, 
testes, dinâmicas, tudo com 
o objetivo de identificar um 
talento, já após a entrega 
de documentação e integra-
ção deste novo talento na 
empresa, o discurso é nossa 
empresa tem este valor, esta 

missão, esta visão, quando o 
indivíduo chega para trabal-
har, as vezes nem o seu am-
biente de trabalho respeita 
o mínimo necessário (não 
é preparado para receber a 
pessoa), lideranças despre-
paradas, individualismo, não 
há troca de conhecimento, 
nem um pensar sobre como 
capacitar esta pessoa, ou 
seja, tudo muito lindo até ai 
e depois????
Há sim uma necessidade meu 
caro empresário de pensar 
sobre sua gestão de pessoas, 
que impactos seus proces-
sos causam nestes entrantes, 
o que se promove na vida 
destas pessoas ? se cria um 
objetivo de vida través deste 

trabalho?  é sim sem sombra 
de dúvida isto que a nova ge-
ração busca, um propósito.
Sai muito caro contratar, 
processos de seleção hoje 
são mais morosos, anúncios 
são caros, entrevistamos 
poucos, pois não há candi-
datos sobrando, utiliza-se de 
tudo para identificar o per-
fil ideal, sendo sua rescisão 
mais cara ainda, então rever 
o seu propósito organizacio-
nal pode fazer a diferença. 

Carmen Silveira - Empresária 
e Vice Presidente de Eventos e 
Relacionamento com Associad-
os da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos - Regional 
Florianópolis
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Por David Fadel
 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br
 www.fadelpalestrantes.com.br
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

Retribua todo carinho, àquela que sempre
esteve presente em todos os momentos da sua vida!

O Presente para sua mãe está aqui!

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

Nesta edição quero apresentar duas profissionais altamente competentes no 
que fazem, são as Palestrantes Aline Senger e Suely Araripe.

Prezados Leitores,

Palestrante e Coach de Talentos. 
Seus principais trabalhos são:
- Palestras Motivacionais para os Talentos
- Workshop de Liderança
- Coaching de Talentos
- Life Coaching
- Mapeamento de Talentos On
Segue um artigo muito especial desta ex-
traordinária profissional, boa leitura:

“Não podemos controlar a vida, mas 
podemos controlar as nossas respostas 
em relação ás coisas que a vida nos apre-
senta.”
 A vida é construída através de 
decisões. Assim, como uma casa pre-
cisa de tijolos para tornar-se realidade 
a vida precisa de decisões para materi-
alizar sonhos e objetivos. Algumas de-
cisões precisam ser tomadas com muita 
agilidade. A vida é muito rápida com os 
gatilhos que coloca á nossa frente. Se 
formos mais rápidos que os gatilhos, di-
minuiremos conside-ravelmente o sofri-
mento. É necessário entendermos que, 
se não fizermos nenhuma mudança em 
nossas atitudes, a vida também não vai 
nos presentear com mudanças positivas. 
É imprescindível percebermos que, se 
não fazemos as mudanças que precisam 
ser feitas, a vida naturalmente cria gatil-
hos para que as mudanças ocorram, pelo 
amor ou pela dor. Os gatilhos são situa-
ções que se repetem em nossas vidas para 
que a aprendizagem aconteça. Um chefe 

autoritário, problemas financeiros con-
stantes, desemprego, problemas de relac-
ionamento entre outros. Nessas situações 
sempre devemos nos perguntar: O que 
eu preciso aprender com isso?Não pre-
cisamos e nem conseguiremos ter con-
trole sobre a vida. Isso não está em nos-
sas mãos. O que temos e devemos ter é 
o controle sobre as nossas respostas em 
relação ao que a vida nos apresenta. Para 
isso, é necessário trabalharmos os medos, 
os apegos e os comodismos, pois se não 
os curamos, a vida literalmente nos passa 
uma rasteira. O segredo é termos muita 
agilidade para não deixarmos que proble-
ma algum atinja proporções intensas na 
vida. É preciso compreender que o erro 
é importante, pois, muitas vezes, ocorre 
para amadurecermos uma atitude ou nos-
sa personalidade. A auto-observação deve 
ocorrer em não deixarmos as coisas toma-
rem proporções alarmantes, e, por isso, as 
mudanças devem ser rápidas. Uma pes-
soa antes de morrer de infarto, sempre 
recebe sinais de que está na hora de fazer 

mudanças. As mudanças são necessárias 
para que você sinta que o mundo é muito 
mais do que consumismo, ambição de-
senfreada, futilidades, medo e vaidades. 
As mudanças e rupturas vão transformá 
lo em uma pessoa mais desapegada e, 
com isso, mais livre e feliz. Uma pessoa 
desapegada entra em contato mais rápido 

com a sua própria essência. E o que acon-
tece quando você entra em contato com a 
sua essência? Você descobre o que real-
mente quer da vida, o que realmente te 
realiza. Descobre a missão da sua alma! 
 Uma semana de luz para todos 
nós.

 Criadora e coordenadora da 
Toque – Humanizando Vidas, Suely for-
mou-se em Educação Física e fez pós-
graduação em Personal Training, com 
especialização no atendimento a pessoas 
com deficiência. Há mais de 30 anos dedi-
ca-se a inclusão social de pessoas com de-
ficiência. Ela usa sua experiência de vida 
com palestras motivacionais em empresas 
de grande porte, conseguindo mudança de 
atitudes na vida pessoal e profissional das 
pessoas que assistem a suas palestras. Sue-
ly atua ao longo do País trabalhando como  
palestrante e facilitadora de workshops 
customizados para empresas e escolas, 
e no desenvolvimento de projetos de in-

clusão social e lazer para pessoas com 
deficiência.
 Suely impressiona com sua vib-
ração contagiante e seu histórico de vida, 
motivando pessoas e equipes a entender e 
aprender a lidar com os desafios.
 Em seu trabalho diário, desen-
volve programas motivacionais e person-
alizados de socialização de pessoas com 
deficiência, despertando o interesse pelo 
contato humano e pela constante luta da 
superação.
 Veja o recado que ela nos deixa 
abaixo, vamos refletir.....

Aline Senger

Suely Araripe

Eu quero ser autista!

 Dizem que o autista vive no seu 
próprio mundo .
 Vivendo com eles a mais de 30 
anos, são pessoas que desde que nascem 
se supe-ram a cada segundo de sua ex-
istência, pela vida toda!
 Falam sempre a verdade, não 

toleram nenhum esquema corrupto, ou 
que prejudique o outro, são espontâneos; 
e quando lhe dão uma oportunidade, 
agarram com todo empenho e determina-
ção, realizando seus sonhos e mudando 
sua história. Acre-ditam de coração no ser 
humano.
 O nosso mundo, vive hoje o 
“entrave humano”, onde não aceitamos 
o diferente, qualquer mudança gera con-
flito, desistimos muito antes de alcançar 
qualquer objetivo e focamos somente no 
problema, a solução é nebulosa no nosso 
olhar.
 Os autistas enxergam a solução! 
E partem para ela...Eles me ensinaram 
que todos fazemos parte de um só mundo, 
onde pessoas diferentes geram soluções 
diferentes, e neste único mundo competi-
tivo, soluções incríveis são o passaporte 
para o sucesso!
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chefrodrigorauth@hotmail.com

RESTAURANTE E PIZZARIA

Cheiro VerdeRESTAURANTE E PIZZARIA

Cheiro Verde

12,90
Rodízio de Pizza

só

P/Pessoa

AV. CENTRAL DO KOBRASOL, 956 - KOBRASOL - SÃO JOSÉ - SC

3035-5909(48) 

CIDADES

BIGUAÇÚ
Produção orgânica de banana 

é destaque em Biguaçu
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Profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Aquicultura 
e da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de San-
ta Catarina (Epagri) participaram 
na tarde de quinta-feira (24/04) do 
encontro sobre produção orgânica 
de banana em sistema agroflo-
restal (SAF), que ocorreu na pro-
priedade do produtor rural Alécio 
José de Souza, em São Marcos, na 
comunidade de Três Riachos.
O encontro teve como objetivo 
de difundir informações sobre 
produção de banana orgânica, en-
volvendo aspectos da produção 
e certificação orgânica, sistemas 
agroflorestais e a fitossanidade 
da bananeira, sendo uma con-
tinuidade das ações da Prefeitura 
Municipal de Biguaçu e entidades 
parceiras, buscando tornar esta 
atividade uma fonte de renda atra-
tiva às famílias rurais.
O evento reuniu mais de 50 pes-
soas, entre eles agricultores, téc-
nicos e autoridades. Os pales-
trantes foram os Engenheiros 
Agrônomos da Epagri, Msc. Al-
tamiro M. Filho, Dr. Luiz A. M. 
Peruch e o Dr. Fábio M. Zam-
bonim, e do empreendedor rural, 
Luciano Zanghelini.

De abril de 2012 até a data pre-
sente, a estação experimental da 
Epagri de Urussanga vem reali-
zando experimentos na proprie-
dade do produtor rural Alécio 
José de Souza visando à melhoria 
da produção, introduzindo novas 
ações, das quais pode-se destacar 
o manejo de desfolha dos bana-
nais, roçadas regulares e aduba-
ção orgânica realizada mediante 
análise de solo, obtendo como 
resultado uma redução de  23% 
na incidência da “Sigatoka Ama-
rela”,  uma das principais doenças 
do bananal.
O gerente regional da Epagri, 
José Orlando Borguezan ressal-

PALHOÇA

Mais de 500 pessoas participa-
ram da 6ª edição da Caminhada 
pela Paz, em comemoração ao 
aniversário de 120 anos de eman-
cipação política do município de 
Palhoça na manhã do dia 21 de 
Abril. Acompanhado da esposa, 
Gabriela, e do filho, João Ca-
milo, o prefeito Camilo Martins 
participou do evento, camin-
hando do bairro Rio Grande até 
a entrada do loteamento Jardim 
Laranjeiras, na Barra do Aririú.
Para o prefeito, a Caminhada 
pela Paz é um evento que, além 
de enaltecer as festividades em 
comemoração ao aniversário 
da cidade, demonstra o com-
prometimento da população em 
erradicar a violência.“A quanti-
dade de participantes indica que 
os palhocenses estão engajados 
em diminuir a violência, e isto 
é muito estimulante, pois com 

cada um fazendo a sua parte, in-
cluindo nós, da administração, 
conseguiremos bons resultados”, 
declarou.
Na chegada, no Jardim Laranjei-
ras, a organização do evento pre-
miou a faixa com os dizeres mais 
bonitos sobre a paz. A população 
ainda cantou um caloroso “Para-
béns” em homenagem à cidade 
e o prefeito Camilo serviu bolo 
para todos os participantes.
As comemorações de aniversário 
se estenderam até domingo dia 
27 de Abril com vários even-
tos, como inaugurações de ob-
ras, lançamento de editais e 
anúncio de novas obras, por 
exemplo. As festividades se 
encerram com o show nacional 
de Paula Fernandes, às 20h15, 
no loteamento Nova Palhoça.  
A entrada foi franca.

tou a importância do Programa 
SC Rural para o cooperativismo 
e associa-tivismo no desenvolvi-
mento de ações integradas, que 
visa à me-lhoria da qualidade de 
vida da agri-cultura familiar ca-
tarinense. Borguezan também 
apoiou o evento e parabenizou 
os agricultores pela busca de no-
vos conhecimentos na produção 
agroecológica, visando oferecer 
produtos saudáveis e de melhor 
qualidade aos consumidores, 
além de gerar melhor qualidade 
de vida aos produtores, sem o uso 
de produtos nocivos a saúde hu-
mana.
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Palhoça comemora 120 anos
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#AMO LER

Uma Carta de Amor - Nicholas Sparks
A colunista Theresa Osborne se divorciou 
do marido após ter sido traída por ele. 
Desde então, não acredita no amor e não se 
envolveu seriamente com ninguém. 
Convencida pela chefe de que precisa de 
um tempo para si, resolve passar férias em 
Cape Cod. Durante a semana de folga, 
depois de terminar sua corrida matinal na 
praia, Theresa encontra uma garrafa arrol-
hada com uma folha de papel enrolada 
dentro. Ao abri-la, descobre uma men-
sagem que começa assim: “Minha adorada 
Catherine, sinto a sua falta, querida, como 
sempre, mas hoje está sendo especial-
mente difícil porque o oceano tem cantado 
para mim, e a canção é a da nossa vida 
juntos.” Comovida pelo texto apaixonado, 
Theresa decide encontrar seu misterioso 
autor...

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com
 www.jojonabalada.com.br

#Ellie Goulding ...

Elena Jane Goulding, mais conhecida pelo seu 
nome artístico Ellie Goulding é uma cantora e 
compositora inglesa. Ellie chegou a fama depois 
de alcançar o topo do "BBC Sound of 2010" e 
ganhar o Critics Choice Award no BRIT Awards 
2010... Ela esteve recentemente no Brasil no 
Lollapalooza e ganhou a plateia quando entrou 
no palco com a camiseta do Brasil... Minha 
música favorita é  I Need Your Love - Calvin 
Harris #amoessanusica!

# DICAS IPHONE

Smartphones em geral podem muito bem ser 
chamados de "caixinhas de surpresa" e com o iPhone 
não é diferente. Há várias coisas que se pode fazer 
com o aparelho da Apple, mas nem todos os truques 
estão na cara dos usuários; con�ra a lista de dicas a 
seguir para tentar tirar mais proveito do telefone:
 - SENHA COM LETRAS - Você não é obrigado a 
criar uma senha numérica para o iPhone, também 
pode usar as letras. Para isso, vá em Ajustes > 
Código e desative o campo Código Simples. Ao fazer 
isso, você verá surgir um teclado qwerty em que será 
possível criar uma senha mais forte que a numérica.
 - E-MAILS EM VOZ ALTA - Tudo bem que a Siri 
ainda não fala português, mas se você conhece o 
idioma pode ordenar que a assistente pessoal leia 
seus e-mails para você. Basta acioná-la, dizer "read 
my e-mail" e ela dirá o nome do remetente, a hora e 
data da mensagem e o assunto. Também dá para 
dizer "read my latest e-mail" ou perguntar "do I have 
e-mail from [nome da pessoa]?".
 - APAGANDO NA CHACOALHADA - Se você 
escreveu uma mensagem e se arrependeu do conteú-
do, não precisa segurar o Backspace para apagá-lo, 
basta chacoalhar o telefone. Surgirá a mensagem 
Desfazer Digitação e você só tem de con�rmar ou 
cancelar a ação.
 - CALENDÁRIO DETALHADO - Veja uma versão 
melhorada do calendário virando o iPhone na 
posição horizontal.
 - CAIXA ALTA PERMANENTE - Se tiver de 
digitar uma sigla ou "gritar" com alguém, não 
precisa �car tocando sempre no botão "shi�", é só 
dar dois toques nele e o texto �ca em caixa alta 
permanentemente.
 - BLOQUEANDO COMPRAS EM APPS - Um 
recurso muito bom para quem tem crianças em casa 
e não deseja ser surpreendido com contas é o 
cancelamento de compras dentro de aplicativos. Vá 
em Ajustes > Geral > Restrições. Lá, desmarque a 
opção Compras dentro do app.
 - TIRANDO VÁRIAS FOTOS - Quando for captu-
rar uma imagem, segure o botão de disparo e o 
iPhone tirará uma série de fotos, assim você terá 
mais de uma opção e poderá escolher a melhor.
 - FOTOGRAFE SEM USAR A TELA - É, você não 
precisa depender da tela sensível ao toque para 
capturar imagens, basta usar o botão de aumentar o 
volume ou o do fone de ouvido. Isso ajuda a dar mais 
estabilidade.
 - VIBRAÇÕES PERSONALIZADAS - Se você é 
daqueles que passa o tempo todo com o iPhone no 
bolso, saiba que pode escolher um padrão de 
vibração para cada contato. Assim, nem precisa 
pegar o aparelho para saber quem está ligando. 
Acesse um contato, toque em Editar > Vibração.
Essas dicas foram compiladas pelo BuzzFedd.

#ADORO CINEMA

Inatividade Paranormal 2
Lançamento - 24/04/2014 (1h27min)
Gênero - Comédia, Terror

O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça 
de Electro
Lançamento - 01/05/2014 (2h21min)
Gênero - Ação, Fantasia, Aventura

Godzilla
Lançamento - 15/05/2014
Gênero - Ficção cientí�ca, Ação, Aventura
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Cozinhas • Quartos • Banheiros
Home Theaters • Design de Ambientes

Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

Inventários e Partilhas • Família
Contratos • Usucapião • Possessórias

Multifocal Transitions

399,00
Reais

Multifocal Active

299,00
Reais

Multifocal Anti Reflexo

199,00
Reais

PRÊMIO DESTAQUE
Melhor Ótica da Grande Florianópolis

Pesquisa RIC RECORD 2013

Ambiente Climatizado (com Personal)

Fone: 3372-1424

Informações com
Edson Vicente

Creci - 23408

(48)9981-1535(vivo)

(48)8402-8742(Oi)

Pré Lançamento
Prestações no valor

 de Aluguel
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                    dicadapersonal@gmail.com

SAÚDE

Promoção da Saúde do Idoso
O envelhecimento é o processo normal 
das alterações relacionadas com o tempo, 
começa no nascimento e continua por toda 
a vida. A velhice é a fase final do período 
da vida.
O aumento da população idosa tem sido 
marcante nos últimos anos e desde os anos 
60 têm aumentado o número de pessoas 
idosas nos países de terceiro mundo. No 
Brasil a faixa etária de 60 anos ou mais é 
a que mais cresce e a estimativa para 2020 
indica que a população idosa poderá ex-
ceder 30 milhões de pessoas. No ano de 
2050 as pessoas idosas representarão um 
quinto da população mundial.
Em janeiro de 1994 foi aprovada a Lei 
n° 8.842, que define a Política Nacional 
do Idoso, estabelecendo direitos sociais, 
garantindo autonomia, integração e par-
ticipação efetiva na sociedade com direito 
à cidadania, à saúde e à assistência hu-
manizada. Em 1° de outubro de 2003 foi 
aprovado o estatuto do idoso abrangendo 
desde os direitos fundamentais até o esta-
belecimento de penas para crimes cometi-
dos contra a pessoa idosa. Garante ao idoso 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, o esporte, o lazer, o 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à digni-
dade, o respeito e à convivência fami-liar e 
comunitária.
Considerando a necessidade de que o setor 
saúde dispusesse de uma política atual-
izada relacionada à saúde do idoso, foi 
aprovada em outubro de 2006 a Portaria n° 
2.528. Esta política tem como finalidade 
definir as dire-trizes para recuperar, manter 

e promover a autonomia e a independência 
da pessoa idosa, direcionando medidas co-
letivas e indivi-duais de saúde, em acordo 
com os princípios e diretrizes do SUS. Esta 
política envolve todo cidadão e cidadã, 
brasileiros, acima de 60 anos.
Os profissionais de saúde devem focalizar 
a melhora da qualidade de vida das pes-
soas idosas. Devem ser realizadas ativi-
dades mentais, sociais e físicas regulares. 
O enfermeiro gerontologista pode ser um 
especialista ou um generalista, oferecendo 
assistência de enfermagem abrangente à 
pessoa idosa. A ênfase da assistência deve 
ser na promoção da saúde e no reforço de 
sua independência.
O sistema de saúde brasileiro deve pro-
mover ações em consideração a Saúde do 
Idoso como uma de suas prioridades, para 
melhorar à carência de profissionais quali-
ficados, aumentar as modalidades assisten-

Enfermeira Soninha Silva 

ciais tornando-as 
mais humaniza-
das e aumentar os 
recursos sócio ed-
ucativo e de saúde 
direcionados ao 
a-tendimento às 
pessoas idosas.
As doenças men-
tais mais comuns 
do envelhecimen-
to são as disfun-
ções emocionais, 
depressão e o Al-

zheimer. As quedas são a principais causas 
de acidentes entre os idosos. A incapacid-
ade física é o problema que mais afeta essa 
faixa etária, sendo sua principal causa, as 
doenças crônicas, interferindo diretamente 
na realização de suas atividades de vida 
diária.
A família do idoso deve permitir que ele 
participe das decisões, caso ele necessite 
de mudança em sua vida. Os retiros, as co-
munidades de tratamento contínuo e as ca-
sas de repouso são as escolhas disponíveis.
Os idosos podem gozar vidas satisfatórias e 
ativas, pois na ausência da doença, a capa-
cidade cognitiva continua estável durante 
sua vida. Existem perdas normais em todos 
os sistemas orgânicos, porém o corpo con-
tinua funcionando adequadamente na ausê-
ncia da doença. Muitos idosos conseguem 
permanecer em suas próprias casas, pois a 
família e as equipe de uma unidade básica 

de saúde lhe oferecem cuidados e serviço 
de suporte, a família é a principal fonte de 
apoio social para o idoso.
A família e a equipe de saúde pertencente a 
sua área de abrangência devem ser respon-
sável pela atenção, cuidado e saúde da pes-
soa idosa, oferecendo uma atenção humani-
zada, estando preparados para lidar com as 
questões do processo de envelhecimento. 
Os familiares, poderão cuidar melhor de 
seus idosos, através de orientações do 
Sitema de Saúde por meio do desenvolvi-
mento de ações efetivas para o cuidado do 
idoso, permitindo uma avaliação e educa-
ção a todos os membros da família em cada 
uma das fases do ciclo de vida e o meio ao 
qual está inserido, proporcionando assim, a 
melhora na qualidade de vida desse grupo 
populacional contribuindo também para 
o cumprimento do exercício de cidadania 
dos idosos. Cabe aos profissionais de saúde 
o acesso à educação permanente, visando 
uma atenção básica, competente, humani-
zada e resolutiva.

Ser idoso é ter o privilégio e oportunidade 
de viver uma longa vida,
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Muito mais crédito para você!Muito mais crédito para você!

Precisando
 de Dinheiro??

Empréstimos com as menores taxas, 
recompra e refinanciamento.

É fácil, rápido, sem burocracia e com segurança, 
você pode solicitar sem sair de casa.
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Faça uma simulação 
sem compromisso.

3247-5314
Ligue CREDIMAIS

48
www.credimaissj.com.br

Empréstimo Pessoal para

 Aposentados, Pensionista do INSS 
e  Funcionários Públicos.

Sem Consulta  ao  SPC e SERASA,
 desconto direto em folha.

Direto
Campo

de Campinas

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202
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Levantamento aponta que os Pais são os 
principais responsáveis por violações  

aos direitos da criança
Levantamento feito com da-
dos dos conselhos tutelares 
de todo o país revela que pais 
e mães são responsáveis por 
metade dos casos de viola-
ções aos direitos de crianças 
e adolescentes, como maus-
tratos, agressões, abandono 
e negligência.
Os números retirados do 
Sistema de Informações 
para a Infância e Juventude, 
do governo federal, apon-
tam 229.508 casos registra-
dos desde 2009, sendo que, 
em 119.002 deles, os au-
tores foram os próprios pais 
(45.610) e mães (73.392).
O levantamento, baseado 
em informações de 83% 
dos conselhos tutelares 
brasileiros, mostra também 
que os responsáveis legais 
foram autores de 4.403 ca-
sos, padrastos tiveram auto-
ria em 5.224 casos e madras-
tas foram responsáveis em 
991.
Para Ariel de Castro Alves, 
advogado membro do Con-
selho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescen-
te (Condeca) e fundador da 
Comissão Especial da Crian-
ça e do Adolescente do Con-
selho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
esses dados são assustadores 
porque as situações de risco 
à criança são criadas pelas 
pessoas em que elas mais 
confiam e das quais depen-
dem para sobreviver.
Ariel de Castro citou como 
exemplo o caso recente do 
menino Bernardo Uglione 
Boldrini, de 11 anos, assas-
sinado em Três Passos (RS). 
O próprio pai e a madrasta 
estão entre os principais sus-
peitos. Uma das motivações 
teria sido uma herança, além 
de uma pensão.
“É um problema que não 
decorre apenas das situa-
ções econômicas e sociais, 
como o caso do menino Ber-
nardo mostra. Muitas vezes, 
as situações que envolvem 
pessoas pobres são mais de-
nunciadas até pela facilidade 
de os vizinhos terem acesso, 

pelas formas de moradia, as 
pessoas são mais comunica-
tivas nas regiões mais peri-
féricas. Agora, a violência 
também ocorre em famílias 
mais abastadas, mas muitas 
vezes [as violações] não são 
denunciadas, na tentativa de 
manter um certo status fa-
miliar”, disse ele.
O advogado destaca a falta 
de programas sociais volta-
dos para a orientação e um 
acompanhamento mais per-
manente de famílias em con-
flitos. Ariel de Castro criti-
cou o fato de, muitas vezes, 
as autoridades não consid-
erarem as reclamações feitas 
pela própria criança, como 
no caso do menino Bernar-
do, que chegou a pedir ajuda 
ao Ministério Público para 
não morar mais com o pai 
e a madrasta. “A palavra da 
criança tem que ser levada 
em conta, como prevê o di-
reito ao protagonismo, o de-
sejo de não continuar mais 
com os pais”, defendeu. 

O abuso infantil é um grave 
problema social, com raízes
cultural e psicológico, que 
podem ocorrer em famílias de
qualquer nível econômico e 
educacional .
 
O abuso viola os direitos 
fundamentais das crianças 
e jovens e, portanto, deve 
ser parado, quanto mais 
cedo melhor .

A origem da crueldade com 
crianças é em sentido lato 
pode ser dividida em quatro 
categorias :
1- inspirado por noções ex-
ageradas de disciplina e com 
base em suas funções acabam 
por ser profundamente inade-
quada e irresponsável assunto 
Crueldade : alcoólatras, vi-

ciados em drogas, criminosos 
ou delinquentes , etc mental-
mente fraco ..
2- Os atos de violência ou 
negligência cometidos pelos 
pais ou adultos que exerçam 
interpretações rígidas de au-
toridade e as regras e normas 
de conduta .
3-  Patológicas fundos escuros 
ou crueldade cujo psicólogo-
mental são muito difíceis de 
identificar e ainda mais para 
tratar.
4- O mais intangível de toda 
crueldade, crueldade oficial 
ou organizada , um cometido 
por ignorância, insensibi-
lidade ou omissão , na forma 
de falta de lei ou de acordo 
com ela que protege adequa-
damente a criança .

Um problema social grave

Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - 2ª Andar
Sl.01 - Forquilhinhas - São José - SC

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

Dr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462
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3033-1860

jfcompensados@brturbo.com.br
R.Princesa Isabel, 271 - P. de Imaruim - Palhoça - SC

MDF - COMPENSADOS - FÓRMICAS - COLAS - LIXAS - ARAMADOS
 - GRAMPOS - TOMADAS - THINNER - FITA DE BORDO

J.F.COMPENSADOSJ.F.

Carta do Leitor:

Prezados Srs,

 Sou morador aqui no Estreito, Av. Santa Catarina 1130, em frente onde 
moro, temos a Escola Estadual Irineu Bornhuasen, sendo que nesta escola há 
uma piscina semi-olímpica, praticamente sem uso. Ocorre o seguinte :
 No ano passado, em abril, registrei na Vigilância Sanitária o fato de que 
a piscina estava totalmente poluída, a água verde escura com ambiente total-
mente propenso a dengue; passado algumas semanas, jogaram produto para 
decantar a piscina, entretanto, o fundo �cou todo escuro.
 Agora, novamente a situação está mais calamitosa, pois além do fundo 
totalmente tomado de sujeira, a superfície da água da piscina esta cheia de 
detritos, lixo, ou seja, um ambiente propenso a Dengue!
 Além disso, o entorno da ESCOLA, está totalmente tomado por mato, 
que já se tornaram arbustos! o que se vê no início da noite, são ratazanas 
enorme, com mais de 30 cm passeando pelas calçadas, e que invadem casas e os 
jardins do condomínio; aqui no condomínio já �zemos desratização, entretan-
to, o foco vem da escola por propiciar ambiente favorável à proliferação dos 
ratos; sabemos todos que a leptospirose é letal!
 Registrei na Secretaria de Saúde do Município de Florianópolis – 
Protocolo 1038693 a tomada de providências pela Vigilância Sanitária.
 Entretanto, a limpeza da piscina é apenas parte da saúde pública...pois 
o entorno da piscina também está totalmente tomado pelo mato, e se a piscina 
não vai mais ser utilizada (pois até poderia haver um incentivo ao uso para 
prática de esportes – natação) deve ser dado um �m na mesma; as grades de 
proteção estão totalmente enferrujadas, e se algum aluno se machucar e 
contrair tétano.
 Todos os dias pela manhã, quando abro a sacada do meu apto, me 

ATENÇÃO AUTORIDADES!!!
Saúde Pública na EE Irineu Bornhausen

deparo com esta situação �co muito indignado pelo descaso da diretoria ou 
de quem de direito para tomar as devidas providências; segundo o site 
daSecretaria de Educação, foram investidos quase R$150.000,00! só vendo 
“in loco” o pouco que foi feito!
Acesse: http://sc.gov.br/index.php/mais-sobre-educacao/1499-sdr-grande-�

Vejam as fotos que �z da escola.

Luiz Marcio da Silva – 65 anos
 Morador do Estreito e vizinho da escola.
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Com o Fala Comunidade  vamos observar as situações do dia-a-dia das pessoas e conhecer um pouco mais sobre a 
realidade.Através de relatos de alguns moradores, vamos buscar caminhos para reivindicar a solução das 

angústias e problemas enfrentados. 




