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Na edição 62 do Jornal Comunidade SC, primeira edição do 
mês de Setembro de 2016, na capa, no anúncio do candidato a 

vereador Túlio Maciel, o valor de R$ 400,00 foi publicado  
erroneamente, o valor correto é  R$ 1.500,00.

Errata 
 

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

Unidades de saúde do Ceniro Martins e  
Vista Bela começam a atender à população

A comunidade já tem 
acesso a atendimento 
médico, de enfermagem, 
odontológico e exames. As 
Unidades Básicas de Saúde 
do Ceniro Martins, em 
Forquilhas, e do Vista Bela, 
em Areias, começaram a 
atender à população a par-
tir desta quinta-feira (29). 
Nos dois centros de saúde, 
os moradores já têm aces-
so a atendimento médico, 
atendimento de enferma-
gem, dentista, farmácia 
e encaminhamento para 
exames. 
No primeiro dia de fun-
cionamento, a procura foi 
grande nas duas unidades. 
Somente no Ceniro Mar-
tins, no período da manhã, 
foram mais de 40 cadas-
tros preenchidos. Acom-
panhados por médicos e 
servidores, os moradores 
tiveram a oportunidade 
de conhecer as novas in-
stalações e já realizar ou 
agendar consultas e pro-
cedimentos. As duas no-
vas unidades contarão com 

atendimento médico e de 
enfermagem durante todo 
o horário de funcionamen-
to, além de consultas com 
ginecologista, pediatra e 
atendimento odontológico.
No local, a comunidade 
ainda terá acesso a coleta 
de exame preventivo de 
colo de útero, assistência 
farmacêutica, visitas do-
miciliares, consultas de 
pré-natal e testes rápidos 
de HIV, sífilis e hepatite. 

Procedimentos como cura-
tivos, nebulização, retirada 
de pontos, verificação de 
glicemia e pressão arte-
rial também estarão dis-
poníveis durante todo o 
horário de funcionamento 
das unidades.
Os dois novos postos de 
saúde passam agora a com-
por a rede de atenção básica 
do Município, desafogando 
as unidades de Forquilhas 
e Areias, que antes con-

centravam o atendimento 
de toda esta população. A 
unidade do Ceniro Martins, 
por exemplo, atenderá os 
moradores de loteamen-

tos como o próprio Ceniro 
Martins e Lisboa, no bairro 
Forquilhas. Já a unidade do 
Vista Bela atenderá mo-
radores dos loteamentos 
Vista Bela, Dona Adélia e 
de parte do Luar.
Policlínica e Pronto-Aten-
dimento 24 Horas
Além da abertura das duas 
novas unidades de saúde, 
a montagem da Policlínica 
de Forquilhinha também já 
entrou na reta final. A es-
trutura física está em fase 
de finalização com a con-
clusão dos acabamentos. 
Os equipamentos médicos 
já começaram a ser entre-
gues, como os aparelhos de 
Ultrassom, Mamógrafo e 
Raio-X. Também já se en-
contra na unidade parte dos 
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equipamentos laboratoriais, 
as cadeiras odontológicas e 
os móveis começaram a ser 
montados.
A previsão é que a Poli-
clínica e o Pronto-Atendi-
mento 24 Horas comecem 
o atendimento já no mês 
de outubro. Com 4 mil me-
tros de área e quatro pavi-
mentos, o prédio abrigará 
no andar térreo o serviço 
de Pronto-Atendimento 24 
horas. Nos outros andares, 
a população terá acesso ao 
Centro de Referência em 
Saúde de Mulher e da Cri-
ança, ao Centro de Espe-
cialidades Odontológicas, 
exames e serviços labora-
toriais e atendimento com 
médicos especialistas.  

Unidade Básica de Saúde do Ceniro Martins
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Contagem regressiva para as eleições

Adeliana Dal Pont (PSD) Mario Marcondes (PSDB)

Fernando Anselmo (PDT) Rafael Melo (PSOL) Antônio Battisti (PT)

Na reta final da campanha, os 6 candidatos a prefeito e os 206 postulantes a vereador em 
São José intensificam o contato direto com o eleitor para garantir os votos.

José Natal (PMDB)

Começa hoje a conta-
gem regressiva para as 
eleições deste ano, quan-
do os eleitores Josefen-
ses vão, mais uma vez, 
ter a responsabilidade 
de escolher e eleger o 

prefeito com o vice, e os 
19 vereadores para com-
por a Câmara Municipal. 
São grandes as expectati-
vas por alguns fatos que 
ocorreram, e que deixam 
o cidadão ainda com al-

gumas dúvidas, pelo fato 
de a legislação ter altera-
do o calendário eleitoral, 
estabelecendo apenas 
35 dias de campanha.  
Restam apenas 3 dias 
para que os 156.617 mil 

eleitores decidam o fu-
turo político da cidade.
Especialistas lembram 
que são nos últimos dias 
da campanha em que o 
eleitor, de fato, decide 
para quem vai o seu voto. 

A escolha está em suas 
mãos! Dia 2 de outu-
bro vote consciente! 
 
O voto consciente é o 
caminho para melhorar 
São José - SC.

Coloquei a casa em ordem. Mudou para melhor em 
todas as áreas e está pronta para seguir mudando.  

É São José em boas mãos!

Com o apoio do Senador Dário vamos fazer São José 
caminhar para frente. Vamos trazer recursos para novas 

obras e melhorias que a nossa cidade tanto precisa. 

Gestão pública eficiente, se faz através de muita 
criatividade, pulso firme e muito trabalho.  

Vamos fazer São José voltar a sorrir.

Não venda seu voto, dê oportunidade a novas ideias 
e caminhos. No próximo domingo, vote na mudança. 

Acredite no novo.

São José merece, São José precisa. Seja você  
também o agente desta transformação!

É possível, é necessário!

Precisamos de uma São José melhor para todos, com 
respeito ao trabalhador, ao cidadão josefense. 

Política de Outro Jeito. 
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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

Colombo e Merisio reforçam o time de  
Adeliana em São José

O governador Raimundo 
Colombo e o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Gelson Merisio, vieram a 
São José no último sábado 
(24) para apoiar a cam-
panha da prefeita Adeliana 
Dal Pont. A caminhada da 
coligação “São José em 
Boas Mãos” (PSD, PSB, 
PV, PR, PT do B, PROS, 
PSC, PHS e PEN) pela 
região do Jardim Cidade 
de Florianópolis e Bar-
reiros contou ainda com a 
participação do presidente 
estadual do PSB, Paulo 
Bornhausen, do ex-de-
putado Edson Andrino, do 
ex-prefeito Gervásio Silva 
e do presidente da Câmara 
Municipal, Orvino Coelho 
de Ávila.
Raimundo Colombo res-
saltou as realizações de 
Adeliana por São José nos 
últimos três anos. “Adeli-

ana trabalhou com o co-
ração e fez as escolhas 
certas. São José está orgu-
lhosa deste trabalho, veja 
tudo o que ela construiu, 
como a cidade era e como 
está. Quem planta o bem, 
colhe o bem. E venho a 
São José com reconhe-
cimento e para valorizar 
tudo o que a Adeliana vem 
fazendo pelo município”, 
destacou Colombo.
O presidente estadual do 
PSD, Gelson Merisio, 
lembrou que esta última 
semana de campanha é 
o período de levar para 
as comunidades as pro-
postas e realizações da 
gestão. “Adeliana é uma 
grande prefeita, que tem 
princípios. Fez uma gestão 
transparente e com com-
petência. Vamos fazer des-
ta uma grande semana, a 
semana da grande vitória, 

a vitória de quem quer faz-
er o bem e de quem quer 
ver o povo mais feliz”, 
assinalou Merisio. “Me 
perguntaram como você 
define Adeliana, é compe-
tente e ficha limpa, mais 
do que isso não tem”, resu-
miu o presidente estadual 

do PSB, Paulo Bornhau-
sen.
Adeliana aproveitou a pre-
sença do governador para 
destacar a parceria com o 
Governo do Estado. Até 
2013, São José havia fica-
do quase nove anos sem 
firmar convênios com o 

Estado por pendências de 
prestação de contas e do-
cumentação. Nos últimos 
anos, em parceria com o 
Estado, a Prefeitura de São 
José reformou o CATI e 
construiu a piscina aque-
cida, asfaltou e pavimen-
tou a estrada Geral do Alto 

Forquilhas, implantou a 
Central de Vídeo Monito-
ramento Integrado e agora 
está restaurando o Teatro 
Adolpho Mello.
Seguindo os compromis-
sos de campanha, na se-
gunda-feira (26) pela man-
hã Adeliana participou do 
debate promovido pela rá-
dio CBN Diário e, à noite, 
de entrevista à Record 
News. Ao longo da sema-
na, Adeliana segue as visi-
tas nos bairros para con-
versar com a população. 
Na noite de quinta-feira 
(29), a prefeita participa 
do debate promovido pela 
Record News. Já no sába-
do, a coligação promove 
mais uma grande camin-
hada, desta vez pelos bair-
ros Campinas e Kobrasol, 
além de bandeiraço em 
vários pontos da cidade

Pipeiros de São José  
comemoram aprovação de  

utilidade pública pela CMSJ
Apesar do avanço da tec-
nologia e dificuldade dá 
prática de esportes ao ar 
livre, as pipas ainda são 
muito utilizadas por jo-
vens e adultos em Santa 
Catarina. Em São José, 
a Associação Cultural e 
Lazer de Pipeiros recebeu 
a declaração de utilidade 
pública da Câmara Mu-
nicipal na última segunda-
feira (28).
Por unanimidade, os 
vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei e deram 
novo incentivo aos cen-
tenas de praticantes das 
atividades com as pipas no 
município. Alguns deles 

estiveram nas galerias do 
Plenário Eugênio Manoel 
da Cunha e vibraram com 
a aprovação. Ao final da 
sessão ordinária, os pi-
peiros levaram seus equi-
pamentos aos vereadores 

josefenses (foto).
A pipa
De acordo com o site pi-
pas.com.br, nós brasileiros 
conhecemos as pipas 
através dos colonizadores 
portugueses por volta de 
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1596 que, por sua vez, as 
conheceram através de 
suas viagens ao Oriente. 
Um fato pouco conhecido 
de nossa História deu-se 
no Quilombo dos Pal-
mares, quando sentinelas 
avançadas anunciavam 
por meio de pipas quando 
algum perigo se aproxi-
mava.
Elas simbolizam o poder 
espiritual dos homens, 
um grande instrumento 
na busca de novas desco-
bertas e objeto capaz de 
tornar realidade o antigo 
desejo de voar, o sonho de 
Ícaro e de toda humani-
dade.
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Ajudar as
p�oas é a
no�a m�ão!
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48 3257-4395 20.720

Vereador

primeiro lugar!
O ser humano em
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ATO EM DEFESA DO USJ
Em meio a tantos desagra-
vos políticos, escândalos 
de corrupção, desmandos e 
desgovernos, acreditamos 
ser natural a descrença em 
qualquer ato político (o ato 
não foi político partidário) 
que venha ocorrer em fa-
vor de alguma instituição 
em época eleitoral. Essa 
mesma descrença foi de-
monstrada através de um ou 
outro comentário por alguns 
acadêmicos com relação ao 
ato em defesa do USJ. Acre-
ditamos que seja necessário 
esclarecer alguns pontos le-
vantados sobre este ato. Leia 
a seguir:
QUEM ORGANIZOU 
ESTE ATO? POR QUAL 
MOTIVO?
Esse ato foi organizado por 
acadêmicos/as de diversos 
cursos do USJ (além de ex-
acadêmicos), e foi instigado 
devido as “trapalhadas” da 
atual gestão do USJ, no que 
tange retirada do “xerox”, 
demissão de uma professora 
por fazer questionamentos, 
falta de transparência nas 
decisões, fechamentos do 
curso de ciências da religião 
e a lista segue. Juntando isso 
com a indiferença da atual 
gestão da prefeitura com re-

lação às demandas do USJ, 
eclodiu num ato em defesa 
da nossa instituição que até 
então permanece inerte fren-
te as suas necessidades.
PORQUE APARECE-
RAM ALGUNS CANDI-
DATOS?
Verdade alguns candidatos 
apareceram repentinamente 
(e sumiram tão repentina-
mente quanto apareceram), 
só eu contei três, quem 
dera aparecessem todos 
os candidatos a prefeito e 
vereadores, para pelo menos 
mostrarem algum respeito 
pelo USJ (coisa que alguns 
acadêmicos não tem). Foi 

um ato aberto qualquer um 
poderia aparecer (eles não 
receberam convite especial). 
Porém em nenhum mo-
mento foi permitido acesso 
ao microfone para esses 
candidatos, nem que portas-
sem ne-nhuma bandeira par-
tidária, ou fosse distribuído  
“santinhos de campanha” 
durante o ato, esse foi um 
movimento apartidário, e 
não servimos de trampolim 
para ninguém.
QUAL MOTIVO DE FA-
ZER UM ATO DESSE EM 
ÉPOCA ELEITORAL?
Todos sabem que a atual 
administração prometeu 

que no primeiro ano do 
seu mandato teríamos sede 
própria, palavra de Adeli-
ana, além de mais atenção. 
A não ser que um ano tenha 
mais de 365 dias, passou–se 
um, dois, três anos e nada 
de Sede própria, nem ao 
menos melhores condições 
para permanecermos na  
atual sede (emprestada). Por 
esse motivo um ato desses 
nesse momento político vem 
chamar a atenção da atual 
gestão e dos que concor-
rem a ela para a realidade do 
USJ, para mostrar que o USJ 
não morreu e que está ape-
nas adormecido e representa 

sim uma força dentro de 
São José. Se esse ato tivesse 
ocorrido antes e mais vezes 
com maior participação dos 
acadêmicos as chances de 
sucesso seriam maiores (mas 
antes tarde do que nunca).
COMO FOI O ATO?
O ato teve início na praça 
Eugenio Raulino koerich, 
posteriormente foi realizado 
uma volta na sede convi-
dando acadêmicos e profes-
sores para se juntarem ao 
ato, seguimos pelo kobrasol 
(acompanhados pela guarda 
municipal que fez a segu-
rança) levando ao conheci-
mento dos josefenses a real 
situação do UJS, a caminha-
da foi tranquila recebemos 
o apoio de muitas pessoas, 
outras nem sequer sabiam 
da existência de uma uni-
versidade municipal em seu 
redor. Buscamos um trajeto 
que não atrapalhasse o tran-
sito e buscamos deixar um 
via disponível para que os 
motoristas pudesses seguir 
seu trajeto normalmente, 
a intenção foi mostrar as 
dificuldades do USJ sem, 
contudo, dificultar a vida 
dos outros.
AGORA TUDO VAI MU-
DAR?

Não podemos dizer que tudo 
mudará, ou que amanhã te-
remos notícias das melho-
rias para o USJ, nem con-
tudo que a atual gestão do 
USJ vai agir de forma mais 
democrática (que afinal foi 
uma bandeira do então can-
didato a reitor Juarez) e mais 
competente. Porem, bus-
camos fazer nossa parte em 
defesa do USJ, mostrando 
que essa instituição carece 
de valorização e respeito 
daqueles que dizem ser seus 
representantes. O que espe-
remos é que essa semente 
plantada gere frutos para 
que assim como nós temos 
(ou tivemos) a oportunidade 
de cursar um ensino supe-
rior gratuito em SJ, outros 
da mesma forma possam ter 
essa oportunidade.
Se alguma dúvida restou, 
se algum questionamento 
ainda se faz, convido você 
a conversar com quem 
realmente participou do 
ato, para que uma luta 
legítima não se “afogue 
num mar” de descrença. 
QUE UNIVERSIDADE 
QUEREMOS? E O QUE 
TEMOS FEITO PARA CON-
STRUIR A UNIVERSIDADE 
QUE QUEREMOS?
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

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

Esse é o nosso  
momento

Faltando menos de uma 
semana para as eleições 
de nosso município de 
São José. Venho aqui não 
trazer uma novidade, mas 
também não só aumentar 
o monte de escritas, falas 
e protestos. Mas lem- 
brando que está em nosso 
sistema brasileiro eleito-
ral, temos a obrigação 
de votar, de maneira que 
temos que fazer nossa 
parte de utilizar nossa 
obrigação de votar para 
realmente não passar 
por mais 4 anos de sofri-
mento e lamento. Somos 
cidadãos de direitos e de-
veres façamos valer, este 
direito.
E que não utilizamos as 

tão famosas urnas ele-
trônicas como depósito de 
fezes. Consciência de que 

somos responsáveis por 
quatro anos de evolução 
ou de estagnação.

SÃO JOSÉ
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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

(48) 3241-5676
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TRINCA SOM
AUTO ELÉTRICA E AUTO PEÇAS Av. Vereador Arthur Mariano,  1902

Forquilhinhas - São José - SC - (48) 3257-5424
Av. Vereador Arthur Mariano,  1902

Forquilhinhas - São José - SC - (48) 3257-5424

48

Rua Vereador Arthur Mariano, 1918
Forquilhinhas - São José - SC

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

Direto
Campo

de Campinas

do

SÃO JOSÉ

Josefense Alison Mendonça 
conquista o vice-campeonato 

brasileiro de Judô
Um dos esportes de maior 
evolução em São José, o 
judô segue conquistan-
do excelentes resulta-
dos para o município. 
Nesse final de semana, 
o judoca Alison Men-
donça conquistou o vice-
campeonato brasileiro na 
categoria Meio-Médio 
(-81kg) em competição 
realizada no Centro de 
Treinamentos da Confe-
deração Brasileira de 
Judô (CBJ), em Lauro 
de Freitas (BA). Alison 
Mendonça é um dos atle-
tas de São José contemp-
lados pelo projeto Bolsa 
Atleta.
Na decisão, o jose-
fense foi derrotado pelo 
gaúcho Rafael Macedo 
em luta bastante equili-
brada. O resultado com-
prova o desenvolvimento 
do Judô na cidade, que 

nos últimos anos tem se 
destacado tanto em com-
petições estaduais como 
nacionais. Além disso, 
como este momento mar-
ca o início de um novo 
ciclo olímpico, o resul-
tado obtido por Alison o 
coloca na disputa para in-
tegrar a equipe brasileira 
na busca por uma vaga 
em Tóquio 2020.
Além de Alison Men-
donça, São José contou 
com as participações de 
Kamila Santos (7ª colo-
cada na categoria Leve), 
Pedro Antun (eliminado 
na segunda rodada) e 
William Iuya (derrotado 
pelo campeão Juscelino 
Junior na primeira ro-
dada).
O Campeonato Brasileiro 
Sênior abriu o novo ci-
clo olímpico Tóquio 
2020 para a elite do judô 

brasileiro. Apesar de o 
calendário nacional já ter 
reiniciado após as dispu-
tas dos Jogos Rio 2016 
com o Brasileiro Sub-15, 
esta foi a primeira opor-

tunidade para os atletas 
adultos se enfrentarem 
em busca de uma vaga ou 
de um espaço maior  den-
tro da seleção principal.

O judoca é um dos beneficiados pelo projeto Bolsa 
Atleta de São José

Jeito de Moça

Não venhas com teu jeito de moça!
Como se nada pudesse ter mudado.
Vejo o quanto estais afoita,
Para sair de vez do meu lado.
 
E pensas que me afastas,
Com jogos e diversões.
Por isso é que eu não desisto,
De dar a ti meu coração.
 
Poesia cintilante! Versos de antiguidade!
Ora és uma criança levada,
Ora uma mulher simpática,
Mas todas mostram tua face.
 
E perdido quem está sou eu!
Pelo modo como me deixas.
Deixas-me intranquilo,
Pelos encantamentos de quero mais...
 
Mais de tua personalidade,
Envolvente e sem distinção.
Sintonia com os perfumes existentes,
Da natureza, de onde tiras a paz.
 
E lanças relâmpagos,
Cuja alma se espanta.
Enlouquecendo-a sem vergonha,
A tocar o véu que tu mesma trás.

Autor: Ricardo Oliveira
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CAÇADOR ALADO
 
Caçador alado, 
Que vive caçando palavras. 
Voa por sobre as montanhas... 
Com o seu cavalo mítico. 
E olha para a lua, 
Sabendo que sua poesia, 
É a inspiração de quem celebra o ritual, 
Da transcendência em sonhos eternos. 
E após caçar, 
Desce para o ritual. 
Onde dança, canta e bebe... 
Num ritmo sem igual. 
Dentro de um circulo e, 
Chama Dionísio e a deusa Calíope. 
Porque a poesia é a sua alma e, 
A Alma é a poesia indômita 
E ao final, 
O caçador alado assume a forma de um deus. 
Onde é adorado pela raça humana, 
Viventes da Grécia. 
Sua morada, 
Sua pátria, 
Sua amada terra, 
Sua estrada.    
 
És que apresento o mito do Caçador Alado.
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A gestora Comcap esti-
mava que 12 mil pessoas 
visitassem o parque neste 
primeiro final de semana
Prefeito Cesar Souza Ju-
nior entrega parque Jardim 
Botânico à cidade
A Prefeitura entregou à 
cidade no sábado (24) o 
Parque Jardim Botânico de 
Florianópolis, em área que, 
em 2007, como deputado 
estadual, o prefeito Cesar 
Souza Junior ajudou a sal-
var da especulação imo-
biliária. Em torno de 7 mil 
pessoas visitaram o parque 
no dia da abertura oficial 
e outras 5 mil eram espe-
radas no domingo. São 19 
hectares conectados a 200 
hectares do Manguezal do 
Itacorubi, às margens da 
Rodovia Admar Gonzaga, 
onde, entre a metade dos 
anos 60 e 90, operou o 
Centro de Treinamento da 
Epagri.
 “Um Jardim Botânico 
nunca vai estar 100% 
pronto. O do Rio de Janei-
ro foi implantado em 1808 
e continua em construção. 
Mas o bairro do Itacorubi 
já ganha uma grande área 
de lazer e daqui para a fr-
ente vamos melhorar cada 
vez mais essa construção 
permanente e coletiva. 
Quem quiser vir ajudar, 
dar sua contribuição, será 
muito bem-vindo”, disse o 
prefeito, na solenidade de 
abertura.
Segundo ele, começarão 
imediatamente oficinas 
de reaproveitamento e re-
ciclagem de materiais em 
prédio já recuperado pela 
Prefeitura. Até o final do 
ano, também será alcan-
çada a cessão pela Epagri 
do antigo prédio da fábrica 
de ração, para a instala-
ção de startups (empre-
sas nascentes) na área de 
sustentabilidade ambien-
tal, melhorado perman-
entemente o paisagismo e 
providenciada a concessão 
de parte da casa-sede para 
uma cafeteria privada. 

Mobilização popular  
garantiu parque 

 “Se não fosse aquela mo-
bilização toda de 2007, 
certamente hoje aqui seria 

uma selva de pedras. A ati-
tude não foi só minha, mas 
de mais de 15 mil pessoas”,  
lembrou o prefeito, que du-
rante a solenidade recebeu 
de Hugo Braga, ex-coor-
denador do Ciram-Epagri, 
uma caixa com as 15.480 
assinaturas recolhidas em 
2007, contra a venda do 
imóvel e pró-instalação 
do Jardim Botânico de 
Florianópolis.  O material 
compõe agora o acervo de 
documentos do Parque 
Jardim Botânico de Flori-
anópolis.
Durante os pronunciamen-
tos, todos os representantes 
da Epagri, do Governo do 
Estado, da organização 
Amigos do Jardim Botâni-
co e o prefeito destacaram 
o trabalho árduo e compe-
tente dos empregados da 
Comcap, liderados pelo 
presidente Marius Bagnati. 
O diretor da Epagri Paulo 
Roberto Lisboa Arruda, 
representando o presidente 
Luiz Hessmann, disse que 
Bagnati “foi um recordis-
ta”, por ter feito em dois 
meses aquilo que muitas 
pessoas esperavam há 20 
anos: abrir a área para o 
uso da comunidade.
 Marius Bagnati denunciou 
que “a Comcap tem sido 
alvo de uma campanha di-
famatória que desconsidera 
sua participação ativa na 
vida da cidade ao longo dos 
últimos 45 anos”. Lembrou 
o desempenho da com-
panhia na pavimentação e 
macrodrenagem da Capi-
tal, o orgulho por pionei-
rismos como a implantação 
da primeira coleta seletiva 
em capital brasileira, a pri-
meira coleta exclusiva de 
vidro no Sul do Brasil e, 

inclusive, o Parque do 
Córrego Grande.  (Veja ín-
tegra do discurso, clicando 
aqui.)
 O prefeito agradeceu o 
empenho da Comcap. 
“Sem a força da Comcap, 
isso não seria possível. Ai-
nda ontem, véspera da in-
auguração, vim aqui duas 
vezes, de manhã e à noite, 
e em ambas vi o pessoal da 
Comcap com muito amor, 
com muita garra, com 
muita força, e isso foi de-
terminante para que pudés-
semos realizar esse sonho 
de muitas anos, que era 
abrir o Jardim Botânico.”
 

Homenagem a Glauco 
Olinger 

Sob o bosque de noguei-
ras, onde ocorreu a ab-
ertura oficial, o prefeito 
quebrou o protocolo duas 
vezes. A primeira para per-
mitir que as crianças do 
Coral Vozes do Arvoredo, 
da comunidade do Siri, do 
programa de educação da 
Guarda Municipal, brin-
cassem no parque, até que 
os discursos terminassem 
e elas voltassem a se apre-
sentar. A segunda, para que 
o discurso final fosse de 
Glauco Olinger, pioneiro 
na extensão rural em Santa 
Catarina e fundador da 
Acaresc, hoje Epagri.
O engenheiro-agrônomo, 
com recém completados 
94 anos, observou que 
quem estivesse ali com 
menos de 70 anos não fa-
zia ideia do que era o lugar. 
“Era uma área rural do 
município de Florianópo-
lis e quem olhasse para o 
lado veria vacas pastando, 
chácaras com frutas, agri-

cultores, talvez meia dúzia 
de casas. Uma área tão ru-
ral que o repórter Adolfo 
Zigelli dizia que estáva-
mos levando o Centro de 
Treinamento da Acaresc 
para próximo da África.“
Depois de divertir e en-
cantar as pessoas, Glauco 
Olinger acompanhou o 
prefeito para inaugurar o 
espaço com seu nome na 
casa sede do parque. “Tudo 
isso aqui começou com es-

pírito público, com o mes-
mo espírito público que 
hoje está dominando esse 
espaço do Parque Jardim 
Botânico de Florianópo-
lis. Meus cumprimentos 
ao prefeito municipal por 
ter prestigiado essa obra”, 
discursou.
 
Ocupação instantânea

Só ou em par, em grupo de 
familiares, amigos e cole-
gas, Luiz Dorizete Pinto, 
gerente da Divisão de Sus-
tentabilidade Ambiental e 
Serviços da Comcap, esti-
mou que 12 mil pesssoas 
visitem o Parque Jardim 
Botânico de Florianópolis 
neste primeiro final de se-
mana. Isso que o primeiro 
sábado da Primavera 2016 
foi de vento sul e tempera-
tura abaixo de 20 graus. 
No parque não há estacio-
namento e as pessoas são 
obrigadas a chegar a pé ou 
de bicicleta.  Nessa fase 

JARDIM  BOTÂNICO

Parque Jardim Botânico é  
aberto à população em Floripa

750,00

inicial, o parque estará a-
berto à visitação de quinta 
a domingo, das 7h30min 
às 18 horas.
Além das exposições de 
Ilustrações Naturalistas 
e da coleção especial de 
aniversário de 13 anos 
do Museu do Lixo da 
Comcap, que caracteriza 
um espaço domiciliar de 
convivência dos descen-
dentes açorianos, com 
curadoria de Lena Peixer, 
o parque oferece atrações 
de contemplação natural, 
como o lago e o bosque 
de nogueiras-da-Índia; de 
atividades físicas, como 
pista de caminhada rústica 
e academia ao ar livre; de 
recreação, como parque 
infantil e espaço multiuso, 
ontem usado para soleni-
dade oficial, apresentação 
de Boi-de-mamão e por 
skatistas, redário e slack-
line, quadra de beach ten-
nis e vôlei.

A PEDIDO
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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

Central de Vídeo Monitoramento  
Integrado reforça a segurança 

Nos últimos nove me-
ses, foram realizadas 80 
prisões e 230 suspeitos 
identificados
Domingo, dia 11 de setem-
bro. Por volta das 22 horas, 
um homem aparece cami-
nhando calmamente pela 
Rua Irmãos Vieira, em 
Campinas, quando uma 
viatura da Polícia Militar 
chega e realiza a aborda-
gem. Poucos minutos an-
tes, este mesmo homem 
havia sido flagrado furtan-
do fios na Rua Adhemar da 
Silva. Ele foi preso. Sába-
do, dia 17 de setembro, 
por volta das 12 horas, um 
carro é visto na Rua Otto 
Julio Malina, no bairro 
Ipiranga, fugindo após um 
roubo. O veículo é acom-
panhado pelas câmeras de 
monitoramento até a Rua 
Gerôncio Thives, onde os 
dois homens são aborda-
dos e detidos pela Polícia 
Militar. Nos dois casos, 
as prisões foram possíveis 
graças ao trabalho da Cen-
tral de Vídeo Monitora-
mento Integrado de São 
José.
“Hoje não imagino o tra-
balho da Polícia Militar 
em São José sem a Central 
de Vídeo Monitoramento”. 
A frase do comandante 
do 7º Batalhão da Polícia 
Militar de Santa Catarina, 
ten-cel Fernando André da 
Silva, resume o impacto da 
Central Integrada de Vídeo 
Monitoramento na segu-
rança de São José. De ja-
neiro a setembro de 2016, 
o trabalho direto da Cen-
tral já resultou na prisão 
de mais de 80 pessoas e na 
identificação de 230 sus-
peitos.
A Central, instalada no 
prédio da Prefeitura, foi 
implantada e começou 
a operar em fase de tes-
tes em 14 de setembro de 

2015, sendo oficialmente 
inaugurada em 1º de 
dezembro do mesmo ano. 
Hoje são 206 câmeras es-
palhadas por toda a cidade 
e monitoradas 24 horas e 
sete dias por semana. Além 
das prisões e identificação 
dos suspeitos, o trabalho 
da Central já resultou na 
identificação de 71 veícu-
los utilizados em crimes. 
Além disso, foram recu-
perados 14 veículos e 116 
bens furtados ou roubados.
Para o tenente-coronel Fer-
nando André, a tecnologia 
não substitui o policial, 
mas amplia e potenciali-
za o trabalho da Polícia. 
“Hoje além das equipes 
que estão nas ruas, temos 
mais 206 “olhos” que nos 
auxiliam e nos garantem 
melhores condições de  
atuação”, explica o coman-
dante do 7º Batalhão. Para 
ele, uma das vantagens do 
monitoramento é dar mais 
agilidade ao tempo de re-
sposta a uma ocorrência, 
já que no mesmo mo-
mento que o monitor visu-
aliza uma situação suspeita 
pelas câmeras, o policial 
militar que está na Central 
já aciona as viaturas para 
a verificação. Essa agili-
dade é fundamental para a 
realização de flagrantes e 
prisões.
Além disso, o apoio da 
Central também garante 

mais segurança ao policial 
militar, porque ao sair para 
atender a uma ocorrência 
ele já conta com informa-
ções que vão sendo repas-
sadas em tempo real pelos 
monitores. “Desta forma, 
o policial chega ao lo-
cal mais preparado para a 

situação que irá enfrentar. 
Além disso, conseguimos 
reduzir também os trotes, 
já que as imagens podem 
confirmar ou não uma in-
formação que recebemos 
por telefone”, avalia o co-
mandante.
Junto com a Polícia Mili-
tar, a Central de Vídeo 
Monitoramento também 
trabalha em parceria com 
outros órgãos da segurança 
pública, como Guarda Mu-
nicipal de São José, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros 
e Defesa Civil. Deste 
modo, as câmeras prestam 
apoio para o monitora-
mento de áreas de risco em 
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A PEDIDO

para aumentar a participa-
ção do cidadão, que poderá 
nos auxiliar com informa-
ções e na identificação de 
suspeitos”, antecipa a se-
cretária.
Inovação
O modelo da Central de 
Vídeo Monitoramento de 
São José, que funciona a 
partir de uma parceria en-
tre Prefeitura e Governo do 
Estado, é considerado pio-
neiro em Santa Catarina e 
já serve de exemplo para 
outros municípios. A Se-
cretaria de Estado da Se-
gurança Pública forneceu 
a rede lógica e as câmeras, 
o Município investiu no 

espaço físico e na contrata-
ção de pessoal.
Atualmente, são 65 moni-
tores contratados e que 
trabalham em turnos fa-
zendo o monitoramento 
das câmeras 24 horas por 
dia, com a supervisão de 
um policial militar, que 
permanece em contato 
direto com o Centro de  
Operações da PM (Co-
pom), e acompanhamento 
da Guarda Municipal de 
São José. Outra inovação 
do projeto foi a contratação 
de pessoas com deficiência. 
Hoje são 25 deficientes, a 
maior parte cadeirantes, at-
uando no monitoramento.

períodos de muita chuva e 
também podem fornecer 
provas para investigações 
policiais.
Para a secretária munici-
pal de Segurança, Defesa 
Social e Trânsito, Andrea 
Pacheco, a oferta de novas 
tecnologias vem impactan-
do as estratégias de segu-
rança em todo o mundo. “A 
câmera possibilita o moni-
toramento de uma área de 
maior abrangência e, desde 
modo, otimiza os recursos 
disponíveis. Além disso, 
por ser um braço do Gabi-
nete de Gestão Integrada 
(GGI), também busca um 
trabalho integrado entre as 
instituições”, explica a se-
cretária.
Segundo Andrea, após um 

ano de funcionamento a 
Central ainda está em fase 
de aprimoramento e am-
pliação. Ainda neste ano, 
serão instaladas mais 50 
câmeras em parceria com 
o Governo do Estado e, 
para os próximos anos, a 
meta é dobrar a quantidade 
de equipamentos. “Nosso 
objetivo é cobrir toda a ci-
dade, de modo que se uma 
pessoa entrar em São José 
e cometer um crime, ela 
será vista”, destaca. Neste 
contexto, o próximo passo 
da Central é aumentar o 
envolvimento com a co-
munidade. “Estamos de-
senvolvendo ferramentas 
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Trechos do contorno viário de  
Florianópolis recebem asfalto

As obras do Contorno 
Viário de Florianópolis 
começaram a receber a 
camada de pavimenta-
ção asfáltica em múlti-
plos trechos do tronco da 
rodovia no Trecho Inter-
mediário, em São José. 
Além disso, uma nova 
frente de obras foi aberta, 
com trabalhos de terra-
plenagem e drenagem.
Atualmente, as obras do 
Contorno avançam simul-
taneamente em diversas 
frentes com trabalhos ao 
longo de 16 quilômetros 
nos trechos Norte (Bigu-
açu) e Intermediário (São 
José). As principais ativi-
dades executadas são ser-
viços de terraplenagem, 
drenagem, pavimentação 
e construção de obras de 
arte (viadutos para realo-
cação de estradas, pontes 
e passagens superiores e 
inferiores que ligam as 
comunidades cortadas 
pela rodovia). 
Marcelo Modolo, Super-
intendente de Investimen-
tos do Contorno, informa 
que os trabalhos já foram 
iniciados e aponta os lo-
cais onde os trabalhos 
estão sendo realizados.  
“Estamos em fase de co-

Camada asfáltica começou a ser aplicada no trecho Intermediário da nova rodovia em construção
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locação da última camada 
de pavimentação, o as-
falto, em diversos trechos 
das proximidades de onde 
está sendo construído o 
Trevo da SC-281, dispo-
sitivo que fará interliga-
ção com o Contorno no 
Trecho Intermediário, em 
São José”, descreve. O 

engenheiro ainda destaca 
que as obras estão dentro 
da programação esperada 
“Estamos atuando forte-
mente para iniciar impor-
tantes frentes de trabalho 
nos próximos meses e a 
liberação de novas áreas 
por meio de negocia-
ções amigáveis está indo 
bem”, comemora Mo-
dolo.

A EVOLUÇÃO DAS  
OBRAS PODE SER 
ACOMPANHADA POR 
SITE 

A Autopista Litoral Sul 

colocou no ar recente-
mente o novo site do 
Contorno Viário. O canal 
online é mais uma opção 
de comunicação entre 
a Autopista e a socie-
dade, possibilitando que 
os interessados possam 
acompanhar o andamento 
das obras por meio de 

imagens aéreas das obras  
registradas mês a mês. 
Além disso, detalhes dos 
13 Programas Ambientais 
desenvolvidos pela Au-
topista e notícias gerais 
sobre as ações da conces-
sionária estão disponíveis 
para consulta.
No ambiente virtual tam-
bém estão disponíveis 
informações sobre os 
aspectos técnicos do 
empreendimento, assim 
como o andamento das 
Licenças Ambientais. 
Um formulário exclusivo 
foi criado na seção “Fale 
Conosco” para quem 

quiser entrar em contato 
por mensagem direta 
para tirar dúvidas, dar su-
gestões etc. 
“Esperamos que a refor-
mulação realizada no site 
do Contorno deixe nosso 
relacionamento com a 
comunidade vizinha das  
obras ainda mais transpa-

rente, facilitando o aces-
so da população às notí-
cias e informações sobre 
o Contorno e recebendo 
as informações pela fonte 
oficial”, explica Mar-
celo Modolo.Conheça o 
novo site da obra: www.
contornodeflorianopolis.

com.br
O CONTORNO 
O Contorno Viário de 
Florianópolis é impor-
tante não só para a região 
da Grande Florianópolis, 
mas também para o Sul 
do País e para Mercosul. 
A nova rodovia terá 50 

quilômetros de pista  
dupla e, segundo estu-
dos, irá desviar 20% 
do tráfego de longa 
distância da BR-101/
SC na região da Ca-pital 
Catarinense. 
Números gerais da nova 
rodovia
Início das obras: maio 
de 2014 (Trecho Inter-
mediário) e abril de 2015 
(Trecho Norte)
Extensão do empreendi-
mento: Cerca de 50 quilô-
metros
Pontes: 5
Trevos: 6
Viadutos: 2
Túneis: 4 duplos
Passagensemdesnível: 22
Empregos gerados (esti-
mativa ao longo da obra): 
Previsão é de 2.600 em-
pregos diretos e indiretos.
Empregos            Aproxi-
madamente 575 em 
setembro.
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chefrodrigorauth@hotmail.com

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

CAMPINAS - SÃO JOSÉ
Estacionamento conveniado a 20 mts da Pizzaria

O que deve mudar no ‘novo’  
Ensino Médio

A reforma do ensino mé-
dio anunciada pelo go-
verno de Michel Temer já 
chegou ao Congresso. A 
Medida Provisória (MP) 
746/2016 foi publicada 
em edição extra do Diário 
Oficial da União na sex-
ta-feira (23). O texto, que  
institui a Política de Fo-
mento à Implementação 
de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Inte-
gral, será analisado pri-
meiro por uma comissão 
mista e de lá enviado aos 
Plenários da Câmara e do 
Senado.
Com a medida provisória, 
a carga horária mínima 
anual do ensino médio 
deverá ser progressi-
vamente ampliada para 
1.400 horas, a partir das 
atuais 800 horas. A MP 
altera diversos trechos da 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 
(LDB — Lei 9.394/1996). 

O texto tem efeitos ime-
diatos, mas deve ser 
aprovado pelo Legislati-
vo em 120 dias, sob pena 
de perder a validade. 

Confira abaixo um breve 
resumo contendo as 
principais futuras mu-
danças que ocorrerão no 
‘novo’ Ensino Médio 
brasileiro:
1. Somente o primeiro 
dos três anos serão iguais 
para todos os alunos, 
como já acontece em al-

gumas faculdades e uni-
versidades, cujo primeiro 
ano é bastante genérico e 
os outros, mais especia-
lizados;
2. Nos dois anos restan-
tes, o estudante poderá 
se aprofundar em cin-
co áreas específicas. 
Serão elas: linguagens, 
matemática, ciências hu-
manas, ciências da na-
tureza e ensino técnico;
3. Disciplinas como arte 
e educação física serão 
facultativas, ou seja, os 

alunos poderão escol-
her se irão cursar ou não 
(infelizmente, na prática, 
isso meio que já acon-
tece, né?);
4. A carga mínima de 800 
horas anuais deverá ser 
ampliada aos poucos para 
1.400 horas anuais. Logo, 
os alunos terão sete horas 
de aula por dia (período 
integral);
5. O ensino médio poderá 
ser organizado em módu-
los. O que isso significa? 
Que a sua melhor amiga 
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poderá ter um módulo 
diferente do seu, se ela 
for mais exatas e você, 
mais humanas;
6. O aluno receberá um 
certificado a cada módulo 
concluído;
7. Aulas de inglês passam 
a ser obrigatória. Antes, 
elas eram facultativas no 
currículo e muitas escolas 

não tinham;
Queremos saber de vocês, 
estudantes, o que acham 
da nova medida? Será 
que ela realmente vai en-
trar em vigor da forma 
como imaginam? Ela vai 
melhorar a educação no 
Brasil?
Fonte: Agência Senado e 
Capricho.abril.com.br

CNPJ DO JORNAL 05.383.587/0001-89  - R$ 400,00
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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

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

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

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

www.energizar.yolasite.com

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

Campinas  - SJ

AGROVETERINARIA 

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

AGROVETERINARIA 

São José tem o segundo 
menor custo entre as  

maiores Câmaras de SC
De acordo com levanta-
mento do Observatório 
Social de São José, a 
Câmara Municipal de 
São José tem o segundo 
menor custo por habitante 
entre as nove maiores ci-
dades de Santa Catarina. 
Os gastos do legislativo 
josefense, em 2015, fi-
caram à frente apenas de 
Chapecó.
Quarta maior cidade do 
estado, São José arcou 
com R$ 11,9 milhões no 
ano passado, o que re-
presentou R$ 51,17 por 
habitante. Este valor é 
bem próximo ao da 9ª 
colocada, Chapecó, com 
R$ 50,55 por morador do 
município do Oeste ca-
tarinense.
A relação do custo deca-
da Câmara Municipal foi 
alvo de reportagem do 
Jornal Notícias do Dia. 
Na matéria, o repórter 
Fábio Bispo destacou 
que o orçamento de Flo-

rianópolis, líder do ran-
king, é quase o dobro do 
utilizado por São José.
Ranking custo da Câmara 
per capita:
1º - Florianópolis: R$ 
47,3 milhões - R$ 100,76 
por habitante
2º Joinville: R$ 33,1 mi-
lhões - R$ 58,99 por ha-

bitante
3º Itajaí: R$ 24,9 milhões 
- R$ 121,34 por habitante
4º Blumenau: R$ 22,9 
milhões - R$ 67,59 por 
habitante
5º Criciúma: R$ 13,2 
milhões - R$ 64,01 por 
habitante6º Palhoça: R$ 
12,3 milhões - R$ 82,08 

por habitante
7º Balneário Camboriú: 
R$ 12,3 milhões - R$ 
96,31 por habitante
8º São José: R$ 11,9 mi-
lhões - R$ 51,17 por ha-
bitante
9º Chapecó: R$ 10,4 mi-
lhões - R$ 50,55 por ha-
bitante
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                    dicadapersonal@gmail.com

COLUNA RENATO AMERICANO

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

3246-2960

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

3357-1904(48)

TJS Contabilidade

(48)3259-4358 / 9969-5790

Tadeu João Schlickmann
Contador CRCSC 07.750/0-0

CRCSC 2286/O-7

Edgar de  Farias

Nasceu em Biguaçu em 
08/07/1945, hoje com 71 
anos Advogado, começou 
a jogar no Bac no time 
titular em 1963 e foi até 
a 1971 ganhando vários 
campeonatos e festi-
vais feito naquela época 
com Marcelino, Marcos, 
Gilberto, Isair, Orival,  
Baixo, Luizinho, Rober-
tinho, Gutinho, Borba, 
Edson e muitos  amigos
que daria para encher 
um caderno. Relembra 
que em 1966 foi titular 
na Escola Industrial de 
Florianópolis e jogou no 
Fluminense Da Prainha, 

Vendaval  e Tijuquinhas. 
Marcou época também  
no América De Barreiros  
no Veterano  com Cola, 
Anísio, Amir, Podinho, 
Amauri, Brito, Jacaré, 
Nando, Zico, Adairton, e
Jogou com seu grande 
amigo Tio Beto. Edgard 
sempre nos aconselhava  
a fazer esporte  para ter 
equilíbrio em nossas vi-
das. Hoje atende a todos 
em sua casa em Bigua-
çu  com muito carinho e 
respeito  e sempre com 

boa conversa, recordando 
suas façanhas pelo fute-
bol Amador  é um amigo 

para toda a vida, por tudo 
isso que construiu no 
mundo da bola.

Bac 1973

Bac 1971

Edgar de Farias

A PEDIDO
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Descubra sua força
Dicas preciosas para o 
profissional de vendas que 
deseja descobrir sua força 
interior, aumentar suas 
vendas e evidenciar a ver-
dade nas palavras de Walt 
Disney:
“A melhor maneira de 
realizar seus sonhos é 
através do seu trabalho!” 

1- Seja Extraordinário e 
não perfeito:
A busca pela perfeição par-
te de um pressuposto que 
existe um limite, um fim 
denominado “estado per-
feito”, e ainda pressupõe 
que a felicidade se encontra 
apenas neste estado.
A boa notícia é que para 
você ser extraordinário, 
caro leitor, não precisa se 
tornar um super-homem ou 
uma mulher maravilha e 
sim ser o melhor você que 
você pode ser.
Essa filosofia é conhecida 
no Japão como Kaizen e 
nos EUA como C.A.N.I. 
(Constant and Neveren-
ding Improvement), ou 
seja, melhoria constante e 
incessante. Você só precisa 
vencer a si mesmo! 
Imagine que você possa 
melhorar 1% ao dia, e cá 
entre nós, com foco, fazer 
isso é muito fácil, ao fi-
nal de um ano você estará 
365% melhor!
Não é necessário ser me-
lhor que os outros e sim 
vencer a batalha mais 
difícil que tem, a única 
que vale a pena, é ne-
cessário navegar no oceano 
azul, vencer a si mesmo! 
Esta é a segunda dica: 

2- Navegue no oceano 
azul
A obra “A Estratégia do 
Oceano Azul”, de Chan 
Kim e Renné Mauborgne 
que  foi publicada há ape-
nas dois anos e já está em 
180 países, garante que 
navegar no oceano azul 
é buscar o seu próprio es-
paço.

Você que é um profissional 
de vendas deveria desco-
brir por si só quais são as 
competências e perfor-
mances que você mesmo 
deve melhorar, sem ficar 
olhando para o “concor-
rente” e sim para o melhor 
que você pode ser.
Talvez você descubra que 
deveria melhorar sua ha-
bilidade em perguntar e 
ouvir, sua habilidade em 
descobrir as necessidades 
dos clientes, buscar mais 
disciplina, ler mais livros 
e revistas da sua área ou 
mesmo participar de trein-
amentos, palestras e ex-
posições.
Uma vez descoberto o que 
se deseja melhorar é ne-
cessário: Ação!
Ayrton Senna escolhia dar 
mais uma volta mesmo 
quando já era o pole-posi-
tion consolidado, ninguém 
mais poderia tirar a pole 
dele e ainda assim ele sabia 
que poderia ser um pouco 
mais rápido. Com quem ele 
estava competindo?
Com ele mesmo! Para 
isso é preciso atitude. 

3- Tenha Atitude
Praticamente 9 a cada 10 
demissões acontecem por 
causa de atitude e compor-
tamento. De que adianta 

um profissional de vendas 
fazer todos os cursos téc-
nicos, perder horas e horas 
em treinamento se não es-
tiver preparado emociona-
lmente para a desafiadora 
atividade de vendas.
Você deve ser auto-mo-
tivado, deve saber aonde 
quer chegar, deve buscar 
a vitória todos os dias. Vá 
para o trabalho com “sede 
de vencer”.
Pesquisas garantem que 
diplomas não bastam, 87% 
das empresas demitem por 
problemas de conduta. 
Ser uma pessoa de difícil 
relacionamento, descui-
dado com a aparência, não 
trabalhar com empenho, 
com vontade, ser precon-
ceituoso, não trabalhar em 
equipe, ser pessimista ne-
gativo e “reclamão” são 
atitudes gravíssimas que 
podem fazer um profissio-
nal perder oportunidades 
únicas em suas vidas.
No entanto uma atitude 
mental positiva, otimista, 
serena, focada, persis-
tente, inteligente e criativa 
é essencial para que você 
descubra seu potencial e re-
alize suas metas. Mas para 
isso, você precisa saber 
onde está indo em sua vida.
 
4- Tenha Metas Pessoais 

Esse é o motivo que te co-
loca em ação, isso é moti-
vação!
Saber o que quer no futuro 
e acreditar indubitavel-
mente que irá realizar faz 
com que você pule da cama 
com os olhos brilhando, 
que você tenha um motivo 
verdadeiro que te coloca 
em ação.
Essa não deve ser a primei-
ra vez que você lê a respei-
to da importância de traçar 
suas metas de forma defini-
da, por escrito e temporal e 
talvez não seja a última.
Você precisa saber o que 
quer na sua vida pessoal. O 
que move um profissional 
em qualquer organização é 
o seu sonho, são suas metas 
pessoais.
Que carro você gostaria de 
dirigir, quando? O que si-
gnifica liberdade financeira 
para você? O quanto você 
gostaria de ter investido? 
Onde você gostaria de 
morar? Que viagens gos-
taria de fazer? Com quem? 
O que na vida você ainda 
deseja ser, fazer e ter? São 
respostas que deveriam ser 
escritas urgentemente em 
algum lugar, com datas 
definidas e deveriam ser 
lidas diariamente para que 
você se lembre o porquê 
vai escutar os não’s? 

Porque vai sentir frustra-
ção? Porque vai enfrentar a 
rejeição?
Quando o sonho é grande 
o suficiente os obstáculos 
não contam.
Depois que você consegue, 
após chegar ao topo, ao o-
lhar para trás o que sobra é 
o orgulho da força que teve 
aquele jovem que foi você 
mesmo alguns anos atrás, 
e que por causa dele você 
venceu!
 
5- Seja Feliz no caminho
A realização das suas metas 
não o fará feliz. 
Elas servem para lhe dar 
uma poderosa motivação, 
mas não a felicidade.
A felicidade está no camin-
ho e não no fim.
O filme “The Secret”, tema 
capa da revista Veja na 
primeira semana de abril, 
justifica a importância das 
metas através da revelação 
do grande segredo: “A Lei 
da Atração”.
Nós atraímos tudo àquilo 
que tememos e tudo o que 
queremos.
Cuidado com seus medos, 
barreiras e inseguranças. 
Vença-os.

Como?
Segundo Dr. David 
Schuwartz em seu livro “A 
Mágica de Pensar Grande” 
a melhor maneira de vencer 
o medo é a Ação. Ação cura 
medo.
Enfrente-os. Visualize a-
quilo que quer e pare de 
focar no que não quer em 
sua vida.
Acredite ou não, convido-o 
a experimentar e compro-
var. 
Aproveite o caminho. Seja 
feliz.
Uma das melhores manei-
ras para você se sentir feliz 
e de bem com a vida é lem-
brar de agradecer. Isso mes-
mo, agradeça o que você já 
tem e conquistou, agradeça 
seus olhos, agradeça por 
poder ler essas linhas.
Agradeça suas pequenas e 
grandes realizações.
Você ainda não é quem 
gostaria de ser, quem deve-
ria ser ou quem poderia ser, 
mas você não é mais quem 
você era! Reflita sobre isso.
Tenho certeza que prati-
cando essas cinco dicas 
você vai descobrir verda-
deiramente o quão forte é! 
Fonte:rodrigocardoso.com.br

25789
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Dicas que ajudarão o idoso a 
se manter feliz e saudável

1.     Caminhar e man-
ter-se fisicamente ativo 
é bom para o coração e 
mantém a independência.
2.     Jogos como cartas, 
dominó mantém o cére-
bro ativo.
3.     Permanecer ao ar 
livre. A Vitamina D, ad-
vinda do sol, ajuda a fixa-
ção do cálcio, melhora 
o ânimo. ( use  protetor 
solar).
4.     Cantar – O exer-
cício respiratório que 

fazemos quando canta-
mos é saudável e combate 
o stress.
5.     Tomar de 6 a 8 copos 
de liquido, diariamente. 
Preferivelmente água ou 
suco de frutas naturais 
coados.
6.     Comer frutas e veg-
etais diariamente propor-
cionará melhor saúde e 
vitalidade que melhorará 
a qualidade de vida.
7.     A casa tem que ser 
segura e  livre de riscos 

( degraus, objetos soltos, 
etc. ) Estas pequenas mas 
importantes atenções evi-
tam machucados, escor-
regões, quedas e fraturas .
8.     Sempre que pos-
sível o idosos devem ser 
acompanhados na ida ao 
banco, pois há criminosos 
que se especializaram em 
segui-los para roubar o 
dinheiro da aposentadoria 
ou pensão.
9.     É importante que 
familiares amigos e viz-

inhos mais jovens façam 
visitas de surpresa aos 
mais velhos, mostrando 
que há pessoas que se 
preocupam com eles. Isso 
pode evitar o ataque de 
bandidos.
10.   Instrua constante-
mente seus pais ou avós 
para que não informem 
a estranhos, por telefone, 
pessoalmente ou na in-
ternet, dados bancários e 
referências sobre onde e 
como moram.

Os idosos tendem a apre-
sentar capacidades regen-
erativas decrescentes, o 
que pode levar a um pro-
cesso de crescente vulner-
abilidade e predisposição 
ao declínio funcional. 
Ademais, mudanças físi-
cas ou emocionais tam-
bém podem comprometer 
a qualidade de vida dessas 
pessoas.
Além dos sinais mais vi-
síveis do envelhecimento 

- rugas e manchas na pele, 
mudança da cor do cabelo 
para cinza ou branco ou, 
em alguns casos, alopé-
cia - os idosos tendem à 
diminuição da capacidade 
visual e auditiva, diminu-
ição dos reflexos, perda de 
habilidades e funções neu-
rológicas, como raciocínio 
e memória, diminuídas. 
Selecionamos algumas di-
cas, para manter o idoso 
feliz e saudável:

Fontes:Wikipedia e Residencecare
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DESTAQUES DE VENDAS

R$

CHOPP EM DOBRO
BATATA COM CHEDDAR

12,90
CADA

Rua Delamar José da Silva, 236
Kobrasol - São José - SC

3034-197948 

Aberto das
11h às 23h30

ÓTICAS MONDADORI LTDA

ague por este

cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

,            
  de             

             
             

     de 20

Comp Banco
Agência

C1 Conta

C2 Cheque N°
C3 R$

P

R$ 100,00

Cem reais

São José             
    01              

Julho              
        16

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Óticas 
Monda

dori
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cheque a quantia de
cheque a quantia de
cheque a quantia de

CompCompComp BancoBancoBanco
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C1C1C1 ContaContaConta

C2C2C2 Cheque N°
Cheque N°
Cheque N°

C3C3C3 R$R$R$

PPP

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

ÓTICAS MONDADORI LTDA

ague por este

cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

,           
   de            

            
            

        de 20
Comp Banco

Agência
C1 Conta

C2 Cheque N°
C3 R$

P
,           

   de            
            

            
        de 20

,           
   de            

            
            

        de 20

,           
   de            

            
            

        de 20

R$ 100,00

Cem reais

São José            
     01             

 Julho             
         16

Na compra do seu óculos ou do seu amigo

Óticas
 Mond

adori

Crediário Próprio

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

Um cheque para você e outro para seu amigo.

Amigo de verdade merece sempre o melhor. 


