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Suene
F a r m á c ia

3246-2960

Há 30 anos

com você!

Rua do Iano, 148 - Barreiros - São José - SC - CEP. 88117-850

3346-8807 • 8400-4938

Arlam Pereira Souza
Contador

www.excon.net.br
expressocon@terra.com.br

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

3357-1904(48)

Casa das

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc
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Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

CPF

CIENTE(S)
CITADA(S)

Em

fls. 62

Em março, mês do aniversário, São José está no roteiro do 
belo projeto da Camerata Florianópolis que tem o objetivo 

de democratizar o acesso à música erudita.
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A Associação de Mora-
dores e Amigos do bairro 
de Campinas/São José 
(AMAC), através do seu 
presidente Érico Koe-
nig, na terça-feira dia 
13/02/2017, em reunião 
com moradores, mem-
bros da diretoria, amigos 
do bairro, nas dependên-
cias do Colégio Laércio 
Caldeira de Andrade, 
iniciou a implantação 
do sistema de seguran-
ça, com a supervisão da 
Policia Militar através 
do Tenente Boing, com 
o nome de “REDE VIZI-
NHOS”.
Esse sistema tem como 
única e exclusivamente 
a integração entre a co-
munidade e a segurança 
pública do Município de 
São José, para assim tor-
nar mais eficaz e rápida 
a resolução e até mesmo 

evitar possíveis delitos 
cometidos no bairro de 
Campinas e Kobrasol. 
Nessa reunião o Tenente 
Boing fez uma explana-
ção, onde foi muito 
bem aceita pelos partici-
pantes.
Na próxima reunião no 
dia 13/03/2017, o Te-
nente Boeing irá detalhar 
e iniciar a implantação, 
onde todos os morado-
res serão de grande im-
portância à presença e 
a adesão para o sucesso 
deste processo. “Essa 
ferramenta será de muita 
valia, já que a seguran-
ça pública nunca será 
onipresente, mas dará 
mais agilidade em evitar 
e resolver os delitos que 
somos hoje reféns em 
nosso bairro”, diz Érico 
Koenig, Presidente da 
AMAC.

CONVIDAMOS TO-
DOS OS MORA-
DORES, AMIGOS, 
C O M E R C I A N T E S , 
USUÁRIOS, ETC, 
SEJA VOCÊ TAMBÉM 
PARTE DESTA INICIA-
TIVA QUE VAI CON-
TRIBUIR PARA UMA 
MELHORIA DA NOS-
SA SEGURANÇA.
PAUTA: IMPLANTA-
ÇÃO REDE VIZINHOS 
– modalidade Segurança
DATA: 13/03/2017 - se-
gunda-feira
HORÁRIO: 19h30min
LOCAL: COLÉGIO 
LAÉRCIO CALDEIRA 
DE ANDRADE
Reserve um tempo de 
sua vida para cuidar de 
você e sua família. 
JUNTOS, SOMOS 
BEM MAIS FORTES! 
ÉRICO KOENIG
Presidente da AMAC

Associação dos Moradores e Amigos de Campinas  
“A Voz da Comunidade!” Mandato do Biênio: 2014 - 2016

AMAC
SÃO JOSÉ

Impressão 02 de março 2017
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Câmara escolhe participantes 
das comissões permanentes

CLÍNICA GERAL
IMPLANTES

TRATAMENTO DE CANAL
PRÓTESE

ORTODONTIA E MUITO MAIS.

Av. Salvador Di Bernardi 792 - Campinas - São José - SC  3035-5111          99999-511148 48

RIGOR NAS CONTAS!
O momento ainda exige 
precaução. Por isso es-
tamos dando sequência 
ao trabalho para diminuir 
o custeio da máquina 
pública. Esse custo já 
caiu 30% e tende a cair 
mais este ano.
Projetos importantes 
nesse sentido já estão 
tramitando na Câmara de 
Vereadores. Desta vez a 
meta é a renegociação de 
contratos, parcelamento 
de dívida e uma reforma 
administrativa que vai 
reduzir a máquina públi-
ca, com corte de cargos 
em comissão.
Também vamos aumen-
tar a arrecadação, com 
campanhas de combate 
à sonegação. Nisso, o 
apoio de cada pessoa é 

fundamental. Cada vez 
que você exige a nota fis-
cal, a receita aumenta e é 
revertida em benefícios 
para a cidade.
Não é de hoje que a res-
ponsabilidade com as fi-
nanças é uma marca da 
nossa gestão. Tanto que, 

entre as 5 maiores ci-
dades do Estado, somos 
a que tem a melhor situa-
ção fiscal.
Conto, mais uma vez, 
com a compreensão e 
apoio de todos vocês! 
Prefeita Adeliana Dal 
Ponte

Secretaria de Finanças apresenta 
cumprimento das metas  

fiscais de 2016
A Prefeitura de São José, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Finanças, 
apresentou e avaliou o 
cumprimento das metas 
fiscais referentes ao 3º 
quadrimestre de 2016 
na manhã de sexta-feira 
(24) em uma audiência 
pública, na Câmara de 
Vereadores, no Centro 
Histórico de São José.
A apresentação das con-
tas do município, que é 
uma exigência da Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal (LRF), foi feita pelo 
secretário de Finanças, 
Antônio Carlos Vieira. A 

audiência pública contou 
com a presença de secre-
tários, servidores muni-
cipais e vereadores.
Em 2016, o ICMS foi 
a principal fonte de ar-
recadação do Município, 
com cerca de R$ 110 mi-
lhões, o que representa 
29,1%; seguido do FPM 
com R$ 58,6 milhões; 
ISS com R$ 51,8 milhões 
e IPTU com R$ 50,6 mi-
lhões. Entre as despesas, 
o maior percentual foi 
com pessoal e encargos, 
R$ 280 milhões; seguido 
da Educação com R$ 
94,5 milhões; Saúde com 

R$ 79,6 milhões e As-
sistência Social com R$ 
20 milhões.
Na ocasião, o secretário 
Antônio Carlos Vieira 
apresentou dados que 
mostram um crescimen-
to de 4,2% nos recursos 
próprios, totalizando R$ 
340,5 milhões. “Embora 
a administração mu-
nicipal tenha arrecadado 
mais, perdemos para 
a inflação, que fechou 
2016 em 6,58%. Ainda 
assim, conseguimos au-
mentar os investimentos 
em 3%”, explicou o se-
cretário.
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Alcóolicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres 
que compartilham suas experiências, forças e esperanças, 

a �m de resolver seu problema comum e ajudar outros a se 
recuperarem do alcoolismo. 

Para ser membro do A.A não há taxas ou 
mensalidade. Somos auto su�cientes, graças as 

nossas próprias contribuições.

Essa é a ordem da Prefeita Adeliana Dal Pont

Inscrições da Meia Maratona de São José  
encerram nesta sexta-feira (3)

As inscrições para a 2ª 
Meia Maratona de São 
José encerram nesta 
sexta-feira (3). Os in-
teressados em percor-
rer 5km, 10km ou 21km 
devem se inscrever pelo 
site oficial do evento e 
pagar uma taxa de R$ 
90. Os atletas com mais 
de 60 anos têm desconto 
de 50% na inscrição, 
após o lote promocional. 
A 2ª edição da Meia 
Maratona será no dia 12 

de março, a partir das 
7h. A largada da com-
petição será em frente 
ao Centro Multiuso, na 
Avenida Beira-Mar, e o 
percurso passa pelo Cen-
tro Histórico e Ponta de 
Baixo.
Os atletas inscritos de-
vem retirar o kit da com-
petição (sacola, camiseta 
do evento, número de 
peito e brindes) no dia 11 
de março, das 11h às 19h, 
na Cassol Center Lar, em 

Campinas.
A Meia Maratona São 
José conta com o pa-
trocínio do Governo Fe-
deral, por meio da Caixa 
Econômica Federal, e da 
Prefeitura de São José, 
por meio da Fundação 
Municipal de Esportes e 
Lazer. O evento é orga-
nizado pela Corre Brasil 
e pelo Grupo Novocom, 
com supervisão da Fe-
deração Catarinense de 
Atletismo.

 Câmara Municipal de São 
José definiu os integran-
tes das cinco comissões 
permanentes do legisla-
tivo josefense. Serão três 
titulares em cada.
Dos 19 vereadores, 15 
farão parte das comissões 
permanentes, repre-
sentando oito partidos no 
parlamento.
Composições:
Comissão de Constitu-
ição, Justiça e Redação:
Carlos Eduardo Martins 
(PSD), Moacir da Silva 
(PSD) e Clonny Capis-
trano (PMDB).
Comissão de Finanças e 
Orçamento: 
Méri Hang (PSD), Nardi 
Arruda (PSD) e Michel 
Schlemper (PMDB).
Comissão de Obras e 
Serviços, Públicos e De-
fesa Meio Ambiente: 
Túlio Maciel (PSC), 
Sandra Martins (PSDB) 
e Sanderson de Jesus 
(PMDB).
Comissão de Educação 

e Cultura, Saúde e As-
sistência Social e Defesa 
do Consumidor: 
Abel Veiga (PHS), Edil-
son Vieira (PSDB) e An-
tônio Lemos (PMDB).

Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência: 
Alexandre Rosa (DEM), 
Cristina de Sousa (PRB) 
e Alini Castro (PMDB).

Moacir da Silva (PSD) foi escolhido presidente da 
Comissão de Justiça e Redação.

O Vereador agradeceu aos colegas vereadores Caê 
Martins e Clonny Capistrano pelo voto de confiança, 

prometeu muito trabalho e dedicação. Finalizou 
dizendo: Vamos juntos por uma São José melhor!

SÃO JOSÉ
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Fonte: facebook.com/dalpont.adeliana
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Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

Direto
Campo

de Campinas

do

www.artesanali.com.br

Entrevista com os novos 
vereadores eleitos em  São José

Nesta edição o Jornal Comunidade de SC inicia entrevistas com os novos vereadores eleitos em São José - SC, o  
objetivo é a comunidade conhecer um pouco mais de cada um e saber quais são as suas ações para o início de mandato:

Abel Veiga 
(Abel do Salão) 

Eleito com 972 votos 

O que gosta de fazer nas horas vagas?
R: Jogar futebol.
O que moveu você a querer ser vereador?
R: A pedido de amigos, clientes e por ser muito popular em São José.
Do que São José mais precisa?
R: Segurança.
Quais são as suas principais preocupações para o início de mandato?
R: Receber pedidos de urgência da comunidade porém não poder atender em 
tempo ágil.
Você tem algum projeto especial para seu mandato?
R: Sim, na área da saúde, educação e segurança, mas ainda falta finalizar.
Para finalizarmos, qual a sua mensagem de vida?
R: Lutar sempre, desistir nunca!

Abel Veiga, nasceu em Florianópolis, filho de 
Wilson Veiga e Maria Lucia Veiga, casado, pai de 
Ygor Veiga e Yuri Veiga, mora na Rua Professora 
Orlandina Olivia da Silva, Areias, São José - SC.
Profissão: Barbeiro
Um ídolo: Jesus
Um time: Corinthians

Alexandre 
Rosa 

(Velha)  
 Eleito com 1917 votos 

Alexandre Rosa, nasceu em Florianópolis,  
filho de Bernardet Kuhnen e Odair Rosa, casa-
do com Alice k.Rosa, pai dJhonnattan, Sthef-
fany e Arthur, avô de Ana Clara Rosa, mora em 
 Barreiros, São José - SC.

Profissão:Empresário, Apresentador de TV, Colunista de Jornal e Vereador
Um ídolo: Sílvio Santos  Um livro: Humor    Um time: Figueira
Comida favorita: Risoto de camarão, pizza, cachorro quente, etc. 
O que gosta de fazer nas horas vagas?
R: Estar com a Família. 
O que moveu você a querer ser vereador?
R: Ajudar quem mais precisa.
Do que São José mais precisa?
R: De gente que gosta de gente.
Quais são as suas principais preocupações para o início de mandato?
R: Fazer a coisa certa.
Você tem algum projeto especial para seu mandato?
R: Creche para idosos.
Para finalizarmos, qual a sua mensagem de vida?  R: Viver e ser Feliz.

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

ESPECIALIZADO EM PÃO FATIADO, HAMBURGUER E HOT DOG

     

SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

Rua Delamar José da Silva, 363 – Kobrasol – São José - SC
contato@mercadodooleo.com.br

SUPER TROCA DE ÓLEO

VEREADORES ABEL VEIGA E  VELHA
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179,90
www.letstalkschool.com.br

André Guesser 
Eleito com 963  votos 

André Guesser, nasceu em São José, Filho de Lauro Guesser e Inês  
Archer Guesser, casado com Aline Guesser, pai de Leonardo e Ber-
nardo.
É morador de Areias. 
Profissão: Músico, Jornalista, Produtor Cultural
Um ídolo: Meu Pai – Lauro Guesser
Um livro: Minha razão de viver – Samuel Wainer
Um Time: Avaí
Comida favorita: Arroz com feijão, peixe frito e pirão

O que gosta de fazer nas horas vagas?
R: Ficar com a família, brincar com os filhos, fazer um 
som com os amigos.

O que moveu você a querer ser vereador?
R: A vontade de querer fazer algo diferente pela ci-
dade, de participar ativamente da vida política do mu-
nicípio, ao invés de ficar somente reclamando. Um 
grupo político queria o mesmo e fui escolhido para 
representa-los.

Do que São José mais precisa?
R: Nossa cidade precisa de muitas coisas: mais segu-
rança, cultura, atendimento de melhor qualidade na 
saúde, ampliação das vagas em creches, um Centro de 
Bem-Estar Animal, entre outras. O principal é deixar-
mos de ser coadjuvantes da Capital para assumirmos 
de vez nosso protagonismo a nível de estado.

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! 

VEREADOR ANDRÉ GUESSER
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Quais são as suas principais preocupações para o 
início de mandato?
R: Manter o mandato transparente, popular e sempre 
pensando no coletivo. Queremos pensar junto com a 
comunidade, fazer o que é melhor para a sociedade de 
maneira geral.

Vote tem algum projeto especial para seu mandato?
R: Temos vários projetos, de início o principal deles é 
modificar a Lei Orgânica para impedir que o Vereador 
assuma Cargos no Poder Executivo.

Para finalizarmos, qual sua mensagem de vida?
R: Toda conquista começa com a decisão de tentar. 
Nós estamos dispostos a lutar muito para conquistar o 
me-lhor para o povo de São José, diminuir as desigual-
dades, dar mais oportunidades para os que têm menos. 
Este é o nosso ideal.
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Carlos Eduardo de Souza Martins  
(Caê Martins)  

 Eleito com 1851 votos 

O que moveu você a querer ser vereador?
R: O que me motivou a disputar o processo eleitoral 
de um cargo à Câmara Municipal é por acreditar quea 
única forma de transformar a política é fazer parte do 
processo. Acredito que é participando, debatendo ide-
ias e trabalhando coletivamente que conseguiremos 
renovar esse sistema político atual. Essa mudança por 
mais transparência, ética e responsabilidade com o 
povo só ocorrerá com uma participação efetiva de toda 
sociedade. Sei que posso contribuir da melhor forma 
possível para que possamos cada vez mais melhorar a 
nossa cidade e a qualidade de vida da população. 

O que São José mais precisa?
R: São José precisa de cidadãos cada vez mais dispos-
tos a darem o melhor de si, pensando na coletividade 
e no bem comum. Cidadãos atuantes no cotidiano da 
nossa cidade, fiscalizadores do poder público e consci-
entes do seu voto. Mais do que obras e investimentos, 
que também são importantes e necessários, o nosso 
município precisa de pessoas comprometidas em fazer 
de São José um local mais humano, justo e promis-

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

R.Adhemar da Silva, 766 - Kobrasol
 São José SC - (Esq. Av. Brig. Silva Paes)

Enfrente ao banco Sicoob

www.kasuakisushi.com.br
3066-707048

3241-177948

2,99
R$

100gr

Centro Comercial Campinas  - Loja 33
Aberto de seg. à Sab. das 11h às 14h15

Aceitamos convênios e temos planos semanais e mensais

14,95R$

Bu�et Livre

Carlos Eduardo de Souza Martins, nasceu em Florianópolis, se criou em São José, no bairro Praia Comprida,  
filho de Maria Helena de Souza Martins / João Carlos Martins (in memoriam). 
Profissão: Jornalista Time: Avaí   Ídolo: Papa Francisco   
Livro: biografia do Martin Luther King e A Utopia, de Thomas Merton 

VEREADOR CAÊ MARTINS
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sor. Isso sem eximir da responsabilidade aqueles que 
exercem as funções públicas e têm o dever de servir à 
população.

Quais suas principais preocupações nesse início de 
mandato?
R: É estar cada vez mais preparado para pensar 
soluções para a cidade, percorrendo as comunidades 
e ouvindo os josefenses. E mostrando de forma trans-
parente que esse mandato é de todos os moradores de 
São José. Reforço que a participação do cidadão no dia 
a dia da política é que vai dar início a essas mudanças 
que tanto almejamos em um sistema político arcaico, 
burocrático e corrupto. Por isso tenho feito ações para 
trazer as pessoas para perto da Câmara, pois é no par-
lamento municipal que as mudanças começam.

Você tem algum projeto especial para o seu man-
dato?
R: As minhas principais propostas de mandato foram 
as que defendi na rua no processo eleitoral e o foco 
principal é justamente esse diálogo constante com a 

comunidade, trazendo as pessoas para a participação 
do mandato, ouvindo delas suas demandas, opiniões e 
sugestões para que possamos construir o nosso sonho 
de cidade. Sempre com muita responsabilidade execu-
tando o que for possível dentro das normas legais. O 
Plano Diretor também é um projeto muito importante 
dessa legislatura e vamos debater, pensar e defender a 
cidade para que seja ecologicamente respeitada, eco-
nomicamente viável e socialmente justa.

Qual a sua mensagem de vida?
R: Que sejamos construtores de uma civilização de 
amor e de paz, respeitando o próximo como quere-
mos ser respeitados. Os seres humanos precisam re-
cuperar esse senso de coletividade e caminhar juntos 
pelas melhoras que anseiam. Pode ser clichê, mas é 
a pura verdade, a união das pessoas é capaz de pro-
mover transformações surpreendentes. O bem deve 
prevalecer para que possamos viver em harmonia. 
Precisamos fortalecer as nossas relações e viver mais 
em comunidade. 
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R$ 2.780,00 À VISTA

OU 10X DE R$ 299,80
18X DE R$ 236,80 NO CREDIÁRIO* 

COZINHA MODULADA 100% MDF 
MEDIDA 2,55M LARGURA

*MEDIANTE APROVAÇÃO DE CRÉDITO **PEDRA E ELETROS NÃO INCLUSOS

facebook.com/rrmoveisambientes

instagram.com/rrmoveiseambientes

Avenida Josué di Bernardi, 264 - Campinas / São José

(48) 3015-7715 99131-4899
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COZINHA
MODULADA

100% MDF

2,55M2,55M

Cristina de Sousa 
Eleita com 1555  votos 

Cristina de Sousa, nasceu em Lages - SC, casada com  Alzemiro da Silva 
e mãe de dois filhos, Guilherme e Maria Eduarda, avó de Valentina de 1 
ano e 3 meses, mora em Campinas São José -SC.
Profissão: Empresária no setor da Construção Civil, corretora de 
imóveis, fotografa e em fase de conclusão do curso de engenharia civil.
Um Ídolo: Deus.  Um livro: Bíblia.
Comida favorita: Moqueca de camarão 

O que gosta de fazer nas horas vagas?  
R: Gosto de estar com a família e fotografar. 

O que moveu você ser vereadora?
R: Após receber o convite do PRB “Partido Repu-
blicano Brasileiro”, em março de 2016, vislumbrei 
a possibilidade de fortalecer ainda mais os trabalhos 
sociais que tenho exercido junto à comunidade. São 
inúmeros, mas, citarei um em especial que foi a insta-
lação da unidade de saúde no bairro São Luiz. Uma 
experiência repleta de dificuldades, porém, extrema-
mente prazerosa quando concretizada.

Do que São José mais precisa?
R: Acessibilidade e humanização,principalmente no 
tratamento com os deficientes. E intensificar os proje-
tos de conscientização e prevenção àsdrogasjunto aos 
adolescentes.

Quais são as suas principais preocupações para o 
início de mandato?

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

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

Oftalmologia e
Optometria
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os e

 Defici
ente

s ap
anha

mos e
m dom

icílioEspecialista em 
Lentes de Contato

3259-6406
3242-9659

48

Agende sua consulta pelos telefones

VEREADORA CRISTINA DE SOUSA
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R: Inicialmente tivemos algumas dificuldades devido 
o primeiro contato. Entretanto, sou muito pratica e rá-
pida, por isso, busco a resolução das coisas de forma 
imediata. Como ocorreu na primeira sessão, quando 
tomei a iniciativa de convidar um interprete de Libras 
para traduzir aos espectadores da comunidade surda os 
desígnios daquela sessão.     

Você tem algum projeto especial para o seu man-
dato?                                                                                                           
R: Já estamos desenvolvendo um projeto que con-
templara o município de São José com uma central 
de Libras, a qual visa gerar humanização e maior 
acessibilidade nos atendimentos junto à comunidade 
surda e cegos surdos.

Para finalizarmos, qual sua mensagem de vida?
R: Se você se sente humilhado e injustiçado, lembre-
se: O sucesso é a melhor reposta, para quem um dia já 
foi humilhado. 
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Jair Santilho Costa 
Eleito com 3017 votos 

Jair Santilho Costa, reside no bairro Colônia Santana e é natural de Santa 
Tereza, bairro que pertencia a São José até a emancipação de São Pe-
dro de Alcântara. Filho de João Geraldo Costa e Maria Stähelin Costa, é 
casado e pai de 4 filhos e 3 netos.
Profissão: Processos gerenciais
Um ídolo: Minha mãe
Um livro: Fernão Capelo Gaivota – Richard Bach
Um time: Figueirense
Comida favorita: Feijão com peixe
O que gosta de fazer nas horas vagas? R: pescar

O que moveu você a querer ser vereador?
R: O que me moveu a querer ser vereador foi a pos-
sibilidade de ampliar os horizontes para ajudar um 
número cada vez maior de pessoas, algo que venho 
tentando desde que fui nomeado líder comunitárioe 
diretor do Instituto de Psiquiatria da Colônia Santana. 
Outro grande motivo foi a luta pelo fim da corrupção 
e mais transpa-rência no serviço público.

Do que São José mais precisa?
R: São José precisa de pessoas cada vez mais efici-
entes para trabalhar na gestão municipal, para poder  
prestar sempre um atendimento capacitado e com 
qualidade para os moradores do nosso município.

Quais são suas principais preocupações para o iní-
cio de mandato?
R: Como dito anteriormente, meu maior objetivo será 
sempre ajudar o maior número de pessoas, dentro das 
possibilidades. Nesse início de mandato, buscarei, 
junto aos órgãos competentes, atender as solicitações 

Rua Lédio João Martins, 968 - Kobrasol - SJ - São José • SC
R. Souza Dutra, 235 - Estreito, Florianópolis - SC

(48) 3357-3434 - 3244-8888

Ando sem ter rumo, 
Numa longa caminhada... 
Esta que minha imaginação,
Vem e constrói a estrada. 
Perguntas sem direção! 
Um brilho de quem deseja, 
Um minuto apenas, 
Para se perder em si. 

Quantas loucuras poéticas, 
Venho fazendo com as rimas, 
E nelas embriagando de essências, 
Das quais me fascinam. 
Vejo as ores orescerem, 
O tempo passar sem perceber, 
O quanto estou mudando, 
Espero ser daqui pra frente: 
um tanto diferente! 

Os mistérios continuam encantando, 
Os sonhos surgindo no coração. 
As procuras são evidentes, 
A intranquilidade me põe no chão.
Só os amores me são desorientados,
Pelo fato de amar somente a poesia. 
Mas é melhor amar sem ter nada, 
E viver dia após dia. 

Autor: Ricardo Oliveira
Andando

VEREADOR JAIR SANTILHO COSTA
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que chegam de todos os bairros, requerendo melho-
rias que aprimorem a qualidade de vida do cidadão 
josefense.

Você tem algum projeto especial para seu man-
dato?
R: Um projeto que sempre tive o desejo de reali-
zar é o de tirar do papel o projeto do ambulatório 
psiquiátrico na Colônia Santana, o que irá me-
lhorar muito o atendimento daqueles que neces-
sitam, com mais agilidade no serviço.Lutarei tam-
bém para zerar as filas da psiquiatria não só em 
São José, mas em toda a grande Florianópolis. 

Para finalizarmos, qual sua mensagem de vida?
R: Minha mensagem de vida é que sempre devemos 
praticar a bondade, a humildade e a gentileza, pois 
como disse Dalai Lama, “Cultivar estados mentais 
positivos como a generosidade e a compaixão deci-
didamente conduz à melhor saúde mental e à felici-
dade”.
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JANTAR
TODOS OS DIAS

19h ÀS 00h

ALMOÇO
SEGUNDA A SEXTA 
11h30 ÀS 14h

Kobrasol - Rua Bento Silvério, 109 
esq/ c/ Av. Lédio João Martins

48 3257-4395

Nardi Francisco de 
Sousa Arruda 

Eleito com 1.609  votos 
Nardi Francisco de Sousa Arruda, nasceu em Florianópolis,  filho de 
Antônio Edineu Arruda e Vera Lúcia Sousa Arruda (in memoriam), 
casado, pai de Bianca Laurindo Arruda e Leonardo Laurindo Arruda, 
mora em Serraria, São José - SC.
Profissão: Engenheiro Civi, Especialização em Engenharia de Avalia-
ções e Inovações Tecnológicas; Servidor Público Municipal
Um ídolo: Airton Senna   
Um livro: O Príncipe (de Nicolau Maquiavel)
Um time: Chapecoense   
Comida favorita: Camarão à milanesa

O que gosta de fazer nas horas vagas?
R: Assistir um bom filme

O que moveu você a querer ser vereador? 
R: A possibilidade de transformação do modelo políti-
co profissional para o técnico político

Do que São José mais precisa? 
R: Transporte municipal integrado com custo de pas-
sagem ou somatório destas, para deslocamento den-
tro de São José, de qualquer local, mais barato que o 
valor dos transportes intermunicipais, dos municípios 
limítrofes que passam por São José.

Quais são as suas principais preocupações para o 
início de mandato?

VEREADOR NARDI ARRUDA
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R: Propor, debater e aprovar leis que direcionem para 
o crescimento ordenado do município de São José.

Você tem algum projeto especial para seu man-
dato?
R: O que amplia os diretos dos usuários do transporte 
público municipal.
Já protocolado, com o apoio dos vereadores Alexan-
dre Rosa, Cristina de Souza e Caê Martins, projeto de 
lei complementar 001/2017.

Para finalizarmos, qual a sua mensagem de vida?
R: Se você quer chegar a onde a maioria não chega, 
faça o que a maioria não faz.
Bill Gates
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

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

Faça sua matrícula e  

ganhe um brinde  

surpresa

Energia Nuclear limpa, sem 
radiação e quase ilimitada 

Uma das maiores descobertas da ciência recente foi 
conseguir colocar, pela primeira vez, uma máquina de 
fusão nuclear funcional. E sim, na Alemanha a máqui-
na Wendelstein 7-X foi capaz de confirmar tal feito.

Como funciona a máquina? 
A máquina tem o mesmo 
principio do sol: funde áto-
mos para gerar energia. Ela é 
o oposto da energia nuclear 
que temos hoje, que funcio-
na através da fissão. Por 30 
anos, a humanidade esteve 
pesquisando a fusão nucle-
ar na esperança que isso se 
transformasse em uma fonte 
inesgotável de energia.
Ao dominar a fusão nuclear, 
vamos estar perto de uma 
fonte de energia inesgotável, 
e isso deve mudar o planeta 
para sempre: vamos poder 
dessalinizar água salgada, 
um dos exemplo, e trans-
formar desertos em grandes 
fzendas – eliminando a fome 
-, podemos fazer o custo 

do transporte cair também. 
O Wendelstain 7-X é uma 
máquina com de 16 metros 
de diâmetro, que tenta imi-
tar as condições das estrelas 
para fundir átomos e pro-
duzir energia, produzindo 
assim um campo magné-
tico para segurar o plasma 
gerado no processo. E tudo 
isso foi conseguido, com um 
campo magnético 3D que 
conseguiu fazer o processo 
sem destruir a máquina.
A priori, a máquina vai gerar 
energia apenas para si. De-
pois, poderemos começar 
a usar essa tecnologia para 
gerar uma enorme quanti-
dade de energia de maneira 
barata e limpa, já que o 
produto da reação é água.Fo
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Wendelstein 7-X

 ESPORTE CLUBE BELA VISTA
Fundado em 06/04/1979,  
foi  Campeão da se-
gunda divisão em 2009 
e vice Campeão da Liga 
da  Primeira Divisão 
de São José em 2013.  
Um time de carisma  no 
bairro BELA VISTA  
com muitos torcedores.  
São raros os casos em 
que mulheres assumem a 
presidência de um clube 
de futebol, já em nosso 
bairro temos uma mulher 
como Presidente, chama-
da  Dayane Matos Olivei-
ra, que cresceu vendo 
seus  pais Aristides e  
Edite  falar de futebol e se 
apaixonou pelas linhas do 
campo. Dayane nos con-

ta que está com grande 
dificuldades para colocar 
o time no Campeonato 
Amador e pede ajuda aos
empresários da região 

para colocar o time em 
campo. Conta com ajuda
essencial da sua diretoria 
para a equipe alcançar 
os resultados. Relata que 
muitos times estão aban-
donando a Liga por falta 
de recursos financeiros, a
dificuldade é ruim em to-
dos os lugares em relação 
ao esporte e ao futebol.
Seu objetivo está sendo  
de aproximar o clube da 
comunidade, sempre oti-
mista, fala que  o futebol 
é uma das formas mais 
difundidas na prática do 
esporte e lazer, que pre-

cisa ser incentivado. Seu  
projeto é continuar com 
o time de portas abertas 
para conquistar simpa-
tizantes e fazer um bom 
campeonato na Liga de 
São José. Dayane alega 
que  a mulher precisa lu-
tar e conquistar seu espa-
ço no futebol. “Tem que 
ter mais mulheres. Não 
são só os homens que 
gostam de futebol. Tem 
que ter cada vez mais a 
participação das mulheres 
nos clubes, na gestão e 
em várias outras funções 
dentro do esporte”.Presidente Dayane Matos Oliveira

Esporte Clube Bela Vista

ENERGIA - COLUNA DO RENATO
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chefrodrigorauth@hotmail.com

Deseja a todos os clientes
e amigos boas festas e um 
2017 repleto de realizações!

(48) 3346-6448
R. Virgilino Ferreira de Souza, s/n

Barreiros, São José - SC, 88117-700

Schmitt

 baffona@hotmail.com

Aqui em Forquilhas, o 
único colégio estadual, 
o Valdete ficou sem o 
transporte escolar que era 
oferecido aos estudantes 
deste bairro. Mas temos 
exemplos de que os pais 
e responsáveis destes es-
tudantes correram atrás 
para garantir que seus  
filhos possam ter acesso 
aos estudos. O engra-
çado desta situação é 
que se não estou er-
rada, a Constituição, o 
estatuto da criança e do 
adolescente(ECA) e os 
direitos cívis brasileiros 
dizem que deve se pro-

porcionar o ACESSO a 
escola!!! E o ESTADO 
que deveria subsidiar este 
ACESSO, o nega ou me-
lhor o corta???
Felizmente ou infeliz-
mente após uma movi-
mentação dos pais e 

E COMEÇARAM AS AULAS!!!

responsáveis destes estu-
dantes, prometeram que 
manteriam o transporte 
para os alunos antigos????  
 
Mas peraí!!!! Todas as 
crianças não tem o mes-
mo direito?

Manifestação  

A PASSAGEM DO TRANSPORTE  
COLETIVO AUMENTO

E novo ano começa e as 
contas chegam e os au-
mentos também. E em 
nosso bairro o transporte 
coletivo interbairro teve 
um aumento significativo 
de R$ 2,95 para R$ 3,30. 
O usuário necessita dele e 
se obriga a pagar um va-
lor que não é nada barato. 
O triste desta história é 
que temos aumento das 
tarifas e a qualidade dos 
veículos não aumenta e 
muitas vezes nós usuári-
os ficamos pelo meio 
do caminho devido as  
constantes quebras de 
ônibus. Veículos sucatea-

dos. Sem um mínimo de 
boa conservação somente 
enjambrados. Mas nada 
muda, os proprietários 
das empresas de trans-
porte coletivo mais ricos, 

funcionários explorados 
e a população como sem-
pre pagando do bolso. E a 
conta a cada dia aumenta 
mais. 
Onde iremos parar?!?

COLUNA DA GLAÚCIA
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Rua Prefeito José Kehrig, 5333
Cond. Lenir Besen - Sala 101-B Centro

 Santo Amaro da Imperatriz – SC  - 88140-000

Oferta
Limitada no

 pré lançamento
3245-8021

Um cemitério jardim que prioriza paisagismo
arte, psicologia e sustentabilidade

Salas de Velórios • Salas de repouso privativo
capela ecumênico • Estacionamento privativo

Carros elétricos  • segurança 24hs • Brinquedoteca
Sala Higt tech • e muito mais

DESCONTO
20% 

www.parquedacolina.com.br

Faça sua reserva!
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                    dicadapersonal@gmail.com

Rua Jornalista Bento Silvério, 906
Kobrasol - São José - SC

Ao Lado da Concessionária VOX

FAÇA JÁ O SEU CONSÓRCIO!FAÇA JÁ O SEU CONSÓRCIO!FAÇA JÁ O SEU CONSÓRCIO!
PROCURE UM DE NOSSOS VENDEDORES E SAIBA MAIS!

DESTAQUES 
DE VENDAS

Priscilla Dziecinny 
48 98408-4354

Djoni Araujo
48 98473-8909

David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.br

www.fadelpalestrantes.com.br

Palestrante / Empresário

Prezado leitor,
Nesta edição quero trazer a você um momento de reflexão, mesmo sabendo que teremos ainda muitos desafios 
pela frente neste ano de 2017.
Com muito orgulho e satisfação, apresento o artigo escrito pelo extraordinário palestrante Eduardo Tevah, onde 
ele  mostra a importância de uma gestão com foco em resultado que se dá pela excelência no atendimento, na 
liderança e na inovação.
Boa leitura.............

2017: o Ano da Excelência

Todos nós sabemos do 
grande desafio que pas-
samos na economia 
brasileira em 2015 e 
2016. Em minhas pa-
lestras, tenho dito que de-
vemos até louvar aqueles 
empresários que conse-
guiram verdadeiramente 
sobreviver a essa que foi, 
na minha opinião, a maior 
crise brasileira dos últi-
mos 30 anos. Entre tantas 
incertezas, uma certeza 
eu tenho: 2017 será um 
ano um pouco melhor do 
que foi 2016 e  teremos a 
partir de 2018 um grande 
ciclo de prosperidade no 
Brasil.
O desafio, portanto, é 
vencer 2017 e entender  
que os desafios não pas-
sam apenas pela questão 
da economia brasileira e 
sim pelo novo cenário, 
uma hipercompetição 
nunca antes vista na 
história da humanidade. 
Em todas as áreas,temos 
cada vez mais concorrên-
cia , sendo cada vez mais 
difícil diferenciar nossas 

organizações.
Por favor, fique atento a 
esse raciocínio: nos últi-
mos anos, muitas empre-
sas que trabalharam bem 
fecharam suas portas; 
pior ainda, pessoas que 
trabalhavam bem foram 
dispensadas. Você sabe 
por que que tudo isso está 
acontecendo? É porque 
simplesmente não basta 
mais trabalhar bem, é 
preciso EXCELÊNCIA!! 
O que é  excelência? É a 
superioridade, é o estado 
de ser bom no nível mais 
elevado!
A grande pergunta: 
aonde as empresas pre-
cisam buscar excelên-
cia?  Em primeiro lugar 
excelência da liderança, 
criando um local de tra-
balho aonde as pessoas 
irão de fato experimentar 
seu melhor. Infelizmente 
a grande realidade da 
maioria das organizações 
é de  pessoas trabalhando 
para fazer o mínimo ne-
cessário e não o máximo 
possível.

Excelência também na 
área de atendimento ao 
cliente, proporcionando 
experiências de compra 
inigualáveis não apenas 
pelo tratamento, mas 
também pela agilidade, 
pelo ambiente como uma 
das poucas formas de 
lutar  contra as compras  
cada vez mais maiores  
pela internet.
Excelência também em 
inovação. É preciso que 

os gestores se deem 
conta de que o que levou 
uma empresa ao sucesso 
no passado não ofe-
rece nenhuma garantia 
de sucesso no presente( 
muito menos no futuro), 
sendo necessário  que to-
dos na organização este-
jam focados na inovação 
e na melhoria contínua.
O processo  continua 
na  excelência de uma 
gestão com foco abso-

luto em resultados, com 
forte ênfase na questão 
do gerenciamento de 
custos.
Sou realista de que são 
desafios complexos, 
nada fáceis mas vamos 
ser verdadeiros? Só 
aqueles que enfrentarem 
de forma corajosa esses 
desafios sobreviverão 
aos desafios de 2017.  A 
boa notícia: existe um 
verdadeiro tesouro no 

fim do arco-íris para 
quem passar por 2017 
com excelência, pois em 
2018 essas organizações 
encontrarão ainda um 
mercado em hipercom-
petição mas terão um 
cenário econômico alta-
mente favorável.
Eduardo Tevah é em-
presário, escritor e um 
dos mais renomados 
palestrantes do Brasil. 
www.eduardotevah.com.br

David Fadel e Eduardo Tevah

TREINAMENTO EMPRESARIAL
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pessoas físicas e juricas, aposentados e pensionistas sem aval
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Jornalista - vivianajornalismo@gmail.com
 

AQUARIANA
No auge dos 29, Vanessa Voges já construiu uma 
família linda ao lado do esposo Diogo Machado. 
Formada em direito, a jovem decidiu não seguir a 
carreira de advogada para realizar o sonho de ter 
o seu próprio negócio. Parabéns por mais um 
verão e sucesso sempre. Mulherada: fiquem 
ligadas que vem novidade por aí!

SACADA DAS BOAS
Três jovens empreendedores não perderam 
tempo e tiveram uma das melhores sacadas dos 
últimos tempos. E quem ganhou foi a nossa queri-
da São José, que agora conta com um espaço 
aconchegante, rústico e cheio de delícias gastro-
nômicas. Inaugurado em dezembro de 2016, O 
Meu Jardim Food Park reúne oito Food Trucks com 
sushi, pizza, crepe, pastel, hambúrguer e até comi-
dinhas fitness. Para os boêmios, tem o Bar Into 
com chopes artesanais e cervejas especiais. O 
Meu Jardim Food Park fica na avenida Irineu 
Bornhausen, em Campinas. Vale a pena conhecer! 

AS FAMOSAS PROGRESSIVAS
Há 10 no mercado da beleza, o cabeleireiro Dirceu 
Martins trabalha com corte, escova, penteado, 
maquiagem, hidratação, mechas, progressiva, 
definitiva e cauterização. Para começar 2017 com 
o pé direito, o cabeleireiro está apostando na 
progressiva Progress da Mutari, que foi lançada 
este ano, não contém formol e já é um sucesso. 
Ela é indicada tanto para cabelos resistentes, 
quanto para cabelos loiros e fragilizados. O salão 
de beleza, localizado na Fazenda Santo Antônio, 
também oferece depilação, design de sobrance-
lha, manicure e pedicure.

SÃO JOSÉ NA FRANÇA
O restaurante francês Le Pas Du Roy aterrissou no 
Centro Histórico de São José há 5 meses e já conquis-
tou diversos manezinhos do lado de cá da ponte. As 
delícias francesas e portuguesas são preparadas pelo 
cozinheiro francês, nascido em Paris, Jean-Charles, 
que foi selecionado pela 2ª vez no evento internacio-
nal Good France. Mais de 2 mil chefes de cinco conti-
nentes irão celebrar a gastronomia francesa no dia 21 
de março, às vésperas da primavera. Há motivos de 
sobra para brindar ou boire à la santé.

MAIOR DO MUNDO EM FLORIPA
A maior rede de produtos de beleza do mundo 
inaugurou a primeira pop up store em Santa 
Catarina. Floripa foi a escolhida para receber 
Sephora, que oferece às clientes marcas 
exclusivas como Benefit, Nard, Make Up For 
Ever e Urban Decay. O lançamento da marca 
francesa ocorreu no dia 17 de fevereiro, no 
Shopping Iguatemi, e reuniu centenas de 
admiradores dos produtos para cabelo, pele, 
corpo, banho, fragrância e maquiagem da 
linha Sephora Collection.

Os sócios Fábio de Souza, Leonardo Stuhler Miguel e 
Rafaela Elias Westehal.

QUERIDINHO DE JURERÊ 
O fotógrafo profissional Daniel Oliveira 
conquistou as melhores baladas de Floripa  
em apenas 4 anos e meio. O jovem também 
fotografa editoriais, ensaios, eventos e asses-
soria de imprensa. Atualmente, o queridinho 
de Jurerê divide o mundo da foto com a 
música e aposta num novo projeto como DJ.

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

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48
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Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

Venha conhecer a maior
loja multimarcas de São José!

São mais de 5000 itens entre jeans, camisas, 
camisetas, polos, calças, bermudas, mochilas, 

calçados e acessórios

98842-2180
3241-201348
98842-2180
3241-201348

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Aberta de
Seg. à Sexta das 09h às 19h.

Sábados das 09h às 18h

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

Rua Altamiro Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC

(Em frente ao estacionamento do Camelão)

Agora em novo endereço

Do PP ao Plus size!


