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A premiação ocorreu durante o 6º En-
contro Estadual de Saúde da Família

Uma equipe da Estratégia Saúde da Família 
da USB (Unidade de Saúde Básica) de Pica-
das do Sul foi premiada durante o 6º Encon-
tro Estadual de Saúde da Família, realizado 
no balneário de Ingleses, em Florianópolis. 
Durante o evento, foram premiados os mu-
nicípios que se destacaram em ações volta-
das para a atenção básica e saúde da família.
Com o trabalho “Influência do acolhimento 
otimizado sobre a resolutividade em Aten-
ção Básica: uma proposta inovadora no mu-
nicípio de São José”, a equipe de Picadas do 
Sul recebeu a premiação das mãos da secre-
tária de Estado da Saúde, Tânia Eberhardt.
O estudo mostra uma forma diferenciada 
de receber os pacientes nas unidades de 
saúde, demonstrando por meios práticos 
que, através de iniciativa e criatividade, é 
possível fazer com que os indicadores e a 
qualidade dos serviços no município se des-
taquem no cenário catarinense e nacional.
O secretário municipal de Saúde, Luis An-
tônio Silva, parabenizou a equipe, desta-
cando que este reconhecimento é impor-
tante para incentivar mais profissionais a 
inscreverem seus projetos e estudos, com o 
objetivo de melhorar cada vez mais a Saúde 
em São José.
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Comercial
Rosan Crepaldi

Luís Borges

EDITORIAL

CARTÕES

A Mais nova opção
de carnes no Kobrasol

Av. Delamar José da Silva, 85 - Kobrasol - S.José 
(Próximo ao Imperatriz Supermercado)

3047-2876 / 8415-6354
boutiquedecarneskobrasol@hotmail.com

Acompanhe nossas ofertas

/boutique da carne

Mostra cultural de trabalhos e talentos:
EEB Professor Laércio Caldeira de Andrada

O evento do dia de hoje foi muito impor-
tante para a socialização dos trabalhos 
realizados no decorrer do ano. Como co-
ordenadora pedagógica, gostaria de citar 
uma saída de estudos feita pelas turmas da 
1ª série do Ensino Médio Inovador no en-
torno da escola, onde apesar de “simples” 
foi muito rica para discutir a qualidade da 
água do Rio Araujo, já que fizeram análises 
microscópicas encontrando diferentes bac-
térias que fazem mal a nossa saúde.

Keller Cristina Hardt
Coord. do Ensino Médio Inovador

A UDESC se faz presente na feira de ciên-
cias com dois projetos de extensão univer-
sitária: as oficinas de fotografia de projeto 
ver a cidade e as oficinas do projeto juven-
tude, afetos e sexualidades. Por meio destas 
ações, cumprimos um dos objetivos primor-
diais da universidade que é a difusão do 
conhecimento produzido por ela.
Por um lado, a presença cotidiana da Uni-
versidade da Escola Laércio Caldeira de 
Andrada responde a uma necessidade da 
UDESC: Precisamos estar na escola para 
compreender como está hoje: como fun-
cionam, seus dilemas, dificuldades, suas 
qualidades e potencialidades. Tudo isso é 
possível com a convivência, esta tem sido 
das melhores, , com uma plena abertura de 
espaços e uma ótima receptividade da es-
cola com um todo.
Por outro lado, é importante dizer que esta 
experiência com a escola, é motivo de pra-
zer e satisfação para os professores preo-
cupados com o compromisso que uma uni-
versidade pública deve ter com a sociedade, 
em nosso caso, o compromisso de incentivo 

de educação com a escola pública. É uma 
grande satisfação, não só profissional, 
mas também pessoal, poder desenvolver-
tra-balhos com jovens que discutam seu 
olhar sobre a realidade, que reflitam so-
bre seus afetos, desejos, necessidades, que 
proporcionem experiências de descoberta 
de novos espaços. Tudo isso nos deixam 
muito satisfeitos e felizes com esta parce-
ria. Obrigado por tudo e um forte abraço!  
Parabéns pela iniciativa!

Francisco Canella 
Coord. de um dos projetos da UDESC 

aplicado na escola

Equipe de SJ é 
Premiada por 

trabalho na área 
de atenção básica
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Procon de São José dá dicas aos pais sobre
 matrículas e a compra de material escolar

O órgão alerta os consumidores para deta-
lhes importantes antes de tomar decisões. 
Além das despesas com as contas e festas 
de fim de ano, nesta época os pais também 
precisam se preocupar com a matrícula dos 
filhos em colégios e, posteriormente, com a 
compra do material escolar. Com o objetivo 
de orientar os consumidores, o Procon de 
São José alerta para alguns detalhes impor-
tantes na hora de assinar contratos, comprar 
material escolar e uniformes, e a escolha o 
transporte adequado para as crianças.
Visite a escola: vá até a escola onde pre-
tende matricular seu filho e verifique o es-

paço físico onde ele irá estudar durante boa 
parte do dia. Muitos pais matriculam os fil-
hos por modismo ou por indicação, sem ao 
menos visitar o espaço da escola.
Pesquise: faça pesquisas entre as institui-
ções e procure saber se o local está devi-
damente registrado e se os professores são 
habilitados, com formação.
Contrato: ler todo o contrato é fundamen-
tal. Ele deve ser claro, objetivo e não pode 
conter letras miúdas de rodapé.
Material escolar: a escola não pode exigir 
que os pais comprem os materiais escolares 
em uma determinada papelaria ou loja, pois 

isto configura prática abusiva.
Uniforme: o uniforme escolar pode ser 
exigido pelo estabelecimento com normas 
claras e objetivas já pré-inscritas em agen-
das ou no próprio contrato.
Transporte escolar: verifique se o veículo 
possui na parte traseira um número de re-
gistro – por exemplo: “a200pmsj”. Isto sig-
nifica que o mesmo encontra-se cadastrado 
no Município e já passou por vistorias no 
órgão responsável. Caso constante alguma 
irregularidade, o consumidor pode ligar 
para o setor de transporte da Prefeitura - 
3259-6160.
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Alunos e Professores da APAE
participaram da lX Festival Nacional 

Nossa Arte
APAE de São José, representada por 
uma equipe de 11 alunos com defi-
ciência intelectual e múltipla e 4 pro-
fessores, participou do lX Festival 
Nacional Nossa Arte, ocorrido em 
São Luís do Maranhão/ MA, entre os 
dias 14 a 18 de novembro de 2013, na 
categoria Artes Cênicas. Com a apre-
sentação da peça de teatro “Trupe de 
Carroceiros”, o grupo de artistas foi 
consagrado Campeão Nacional na 
noite de 17/11/2013, representando 
todo o Estado de Santa Catarina. 

Diante deste resultado, que foi obtido 

a partir de muito esforço e superação, 
este grupo merece reconhecimento de 
nossa gente, ressaltando que a peça 
apresentada está relacionada à im-
portância da reciclagem de materiais 
em nossa sociedade, bem como ao res- 
peito a diversidade e inclusão social.

Motivo de muito orgulho, princi-
palmente para as pessoas com defi-
ciência intelectual, familiares e pro-
fissionais envolvidos, considerando 
que estas pessoas ainda são muito 
discriminadas e desacreditadas frente 
à sua capacidade intelectual e física.
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Alunos de Administração Pública da UDESC promovem campanha pela 
implantação de crematório público na Capital

Estudantes de Administração Pública da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) estão promovendo neste semestre 
uma campanha pela implantação de um cre-
matório público municipal em Florianópo-
lis.

Batizada de Pro-
jeto Prosseguir, a 
iniciativa integra 
a disciplina de 
Políticas Públi-
cas, ministrada 
pelo professor 
Leonardo Sec-
chi, no Centro 
de Ciências da 
Administração e 
Socioeconômicas 
(Esag).
Fundamentado em 

um documento que aprofunda a questão por 
aspectos diversos - históricos, religiosos, 
econômicos, ambientais, legais - o projeto 
destaca dois pontos: a necessidade da Capi-
tal encontrar alternativas para a saturação 

de suas necrópoles; e a indicação dos cre-
matórios como recurso mais ético, moral, 
técnico e ambientalmente adequado para o 
destino dos corpos humanos.
Destaque em telejornais de duas das maiores 
emissoras do estado, a iniciativa despertou a 
atenção dos poderes executivo e legislativo 
da Capital, com manifestação de interesse 
do prefeito César Souza Júnior.
A proposta também foi um dos temas da 
audiência pública realizada na Câmara Mu-
nicipal, na quinta-feira, 17 de outubro, sobre 
o problema da superlotação dos cemitérios 
no município, com participação de estu-
dantes - a aluna Nathália D’Aquino fez uma 
apresentação da iniciativa.
Na mesma semana, os alunos se reuniram 
com o secretário municipal de Serviços Pú-
blicos da Capital, Acácio Garibaldi, que re-

forçou o apoio ao projeto, compartilhando 
dados atualizados sobre o assunto como o 
número de óbitos em Florianópolis, supe-
rior a dois mil no ano passado.
Em Florianópolis, um sepultamento no 
principal cemitério particular (Jardim da 
Paz) custa de R$ 7 mil a R$ 10,5 mil, fora a 
manutenção periódica; utilizar o crematório 
mais próximo, em Balneário Camboriú, não 
sai por menos de R$ 3 mil.
Em outras capitais que já possuem cre-
matórios públicos, o custo é bem inferior: 
no de São Paulo, a cremação custa R$ 105; 
o de Salvador oferece o serviço gratuita-
mente para famílias de baixa renda.
Projeto Prosseguir
Página no facebook: https://www.facebook.
com/pages/Projeto-Prosseguir/4655105235
46575?ref=ts&fref=ts
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Creches municipais vão funcionar durante o Verão
O programa irá beneficiar moradores de diversas localidades da Ilha e do Continente

Diversas creches municipais vão continuar 
a funcionar durante a temporada de verão. 
Ao todo, 17 unidades estarão abertas de 3 
a 31 de janeiro para atender às crianças cu-
jos pais ou responsáveis precisam trabalhar 
nesse período. Conforme a procura, esse 
número de unidades poderá aumentar para 
os próximos anos.
Em janeiro de 2013, com sobra de vagas, 
oito creches já foram suficientes para dar 
conta do público interessado. De 445 va-
gas disponíveis, integraram o programa so-
mente 361 crianças. Todas as crianças que 
estavam na fila de espera foram chamadas.
Para 2014, no entanto, serão abertas cerca 
de 1.300 vagas. A medida é para possibilitar 
o acesso dos pequenos às instituições mais 
próximas das residências.
Em todas as regiões de Florianópolis, haverá 
unidades servindo à população das 7h30 às 
18h30. A partir desta terça-feira (19) e até 
o dia 26 de novembro, os interessados de-
verão fazer as inscrições para que a criança-
da participe do programa Creche no Verão. 
É só procurar a creche ou núcleo de educa-
ção infantil no qual a criança já frequenta.
No Norte da Ilha, estarão funcionando seis 
unidades: Creche Clair Gruber Souza (Ca-

nasvieiras), Creche Hermenegilda Caro-
lina Jacques (Ratones), Creche Ingleses (In-
gleses), Creche Lausimar Maria Laus (Rio 
Vermelho), Creche Stella Maris Corrêa Car-
neiro (Ponta das Canas) e Nei Ingleses (In-
gleses). Em relação à ultima temporada, de 
três estabelecimentos, estarão ativados seis.
No Sul da Ilha, ao invés de uma unidade, 
três vão funcionar para auxiliar às famílias. 
Participarão do Programa a Creche Maria 
Nair da Silva (Fazenda do Rio Tavares), 
Creche Poeta João da Cruz e Sousa (Areias 
do Campeche) e Nei Armação (Armação).
O Leste da Ilha não possuía suporte nas 
férias para as crianças. Desta vez, será ben-
eficiado com a abertura no verão do Nei 
Colônia Z11 (Barra da Lagoa) e Nei Costa 
da Lagoa (Costa da Lagoa).
Na Região Central, a situação é mesma 
do que em janeiro de 2013. Estarão integ-
rando o Programa três creches: a Celso Ra-
mos (Prainha), Orlandina Cordeiro (Saco 
Grande) e Joaquina Maria Peres (Itacorubi).
No Continente, serão três creches em func-
ionamento. Estarão em operação a Creche 
Chico Mendes (Novo Horizonte), Creche 
Dona Cota (Abraão) e Creche Mateus de 
Barros (Monte Cristo).

 Documentos 
No ato da inscrição, os pais ou responsáveis 
deverão apresentar comprovante de rendi-
mentos dos membros da família e comprov-
ante de que irão trabalhar no mês de janeiro 
de 2014. A divulgação do resultado ocorrerá 
no dia 16 de dezembro.
 
Menor renda
 Observando sempre a menor renda, se o 
número de inscrições for superior à capaci-
dade de atendimento da unidade educativa, 
ficam estabelecidos, para a seleção, os se-
guintes critérios: crianças que já frequentam 
as unidades polos e crianças que frequentam 
as demais unidades educativas da rede mu-
nicipal de ensino.
 
Locais com Creche no Verão
 Norte da Ilha (sobe de 03 para 06 unid.)
•Creche Clair Gruber Souza (Canasvieiras)
•Creche Hermenegilda Carolina Jacques 
(Ratones)
•Creche Ingleses (Ingleses)
Creche Lausimar Maria Laus (Rio Verme-
lho)
•Creche Stella Maris Corrêa Carneiro (Pon-
ta das Canas)

•NEI Ingleses (Ingleses)
 Sul da Ilha (sobe de 01 para 03 unidades)
•Creche Maria Nair da Silva (Fazenda do 
Rio Tavares)
•Creche Poeta João da Cruz e Sousa (Areias 
do Campeche)
•Nei Armação (Armação)
 Leste da Ilha (participa a partir de agora 
do Programa)
•Nei Colônia Z11 (Barra da Lagoa)
•Nei Costa da Lagoa (Costa da Lagoa)
 Centro (mantém a mesma situação)
•Creche Celso Ramos (Prainha)
•Creche Orlandina Cordeiro (Saco Grande)
•Creche Joaquina Maria Peres (Itacorubi)
 Continente (sobe de 01 para 03 unidades)
•Creche Chico Mendes (Novo Horizonte)
•Creche Dona Cota (Abraão)
•Creche Mateus de Barros (Monte Cristo)
Mais informações: www. pmf.sc.gov.br
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Círio VandresenCírio Vandresen
Chico Silvy

Horst Doering

A FORÇA POLÍTICA

Círio VandresenCírio Vandresen
Chico Silvy

Horst Doering

A FORÇA POLÍTICA

Com um percentual de vitória de mais de 75% do total,
elegeram 9 de 11 vagas em disputa

BOKÃO
LANCHES

As maiores porções
continuam sendo 

as melhores

Rua Wanderley Junior, 256 - Campinas
São José - SC - (48) 3241-4996

Rua Victor Meirelles, 258 - Campinas - São José - SC

(48) 3240-0040 /dbautomotive

Solicite um orçamento
contato@dbautomotive.com.br

Avenida Central
Posto

Av.Altamiro Di Bernardi, 75 - Sl.05
Campinas - SJ(enfrente ao Camelão)

Agora em Novo Endereço!

3047-4735
9958-7434

(48)

atendimento@primefinanceira.com.br
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Círio VandresenCírio Vandresen
Chico Silvy

Horst Doering

A FORÇA POLÍTICA

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

Neste mês de Novembro 
desconto de 10% em
 qualquer produto

da Loja.

Roupas e acessórios femininos

48 3024.1317
*Promoções Válidas para o mês de Novembro/2013

Rua Adhemar da Silva, 906 - Loja 02 - Kobrasol - São José/SC

A sua nova loja
no Kobrasol!

Peças exclusivas, 
ótimos preços!

Visite-nos!

O partido dos trabalhadores 
de São José( PT-SJ), como em 
todo o Brasil, no último dia 
10/11 realizou suas eleições 
internas, para eleger sua nova 
direção partidária. Com o pro-
cesso eleições diretas (PED), 
nos níveis: nacional, estadual 
e municipal.
Em São José no PED2013, 
teve um total de 458 votos vo-
tantes, de 828 petistas aptos a 
votar.
O presidente eleito é HORST 
DOERING (superintendente 
da pesca de SC), candidato 
da chapa (CÍRIO VANDRE-
SEN e CHICO SILVY) COM 
332 votos dos 436 votantes, 
em segundo lugar ANTONIO 
LUIZ BATTISTI, chapa (do 
TRABALHO) com 66 vo-
tos, em terceiro lugar ARY 
CÂNDIDO MARTINS chapa 

(CNB) com 49 votos e em 
último lugar por desistência 
LUIZ FERNANDO PHILIPI 
chapa do VEREADOR GER-
ALDO SWIECH.
Como ficou a composição da 
nova executiva municipal de 

São José:
Presidente: Horst Doering.

8 (oito) membros, para 
chapa HORST.

1 (hum) membro, para 
chapa BATTISTI.

1 (hum) membro, para 
chapa ARY.  

É a nova direção do PT-SJ 
com esse resultado positivo, 
está credenciado a aplicar 
suas propostas de campanha, 
que é o dialogo com a socie-
dade josefense, abrindo um 
canal de comunicação limpa 
e sincera, através dos núcleos 

de base por todo município 
num fórum exclusivo para se 
falar de política do dia a dia das 
pessoas na nossa cidade, as-
sim ampliando e dando vasão 
a essa demanda reprimida nas 
pessoas que tanto reclamam 
que os políticos só aparecem 
de 4 em 4 anos para pedir vo-
tos e depois somem, deixan- 
do-os órfãos e fora das toma-
das de decisão para a melho- 
ria e soluções dos proble- 
mas da nossa cidade.
Este é um movimento popular 
consciente da importância de 
elegermos vereadores, depu-
tados, que estão envolvidos 
nesse trabalho de base, pois 
os cidadãos querem a solução 
no mínimo do básico, saúde, 
segurança, educação e o bom 
atendimento nos órgãos públi-
cos...

Presidente estadual do PT  
CLAUDIO VIGNATTI 
Votos no PED2013 para  

Presidente Estadual,  
em São José: 

PAULO ECCEL com 350 vo-
tos, RENE MUNARO com 50 
votos, CLAUDIO VIGNATTI 
com 40 votos, CHICO LESSA 

com 01 voto de 436 votos 
válidos. 

O ex-deputado CLAUDIO 
VIGNATTI venceu em 9 das 

12 maiores regiões eleitorais e 
é o novo presidente do PT em 

Santa Catarina.

A chapa (CÍRIO, CHICO e o presidente eleito HORST DOERING ) agradecem a todos que de alguma forma 
contribuíram 

para a vitória...Muito Obrigado!

Presidente nacional do PT  
RUI FALCÃO

(apoiado pela Presidenta Dilma) 

Rui Falcão recebeu mais de 
70% dos votos válidos e cum-
prirá mandato de quatro anos 
na presidência do PT. Em 
segundo lugar ficou o secre-
tário-geral do partido, depu-
tado federal Paulo Teixeira 
(SP), da chapa “Mensagem ao 
Partido”, com cerca de 19,8% 
dos votos.
O presidente reeleito é depu-
tado estadual de São Paulo.
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marcos prestes
Engenheiro Civil

489617-5079
engenheiroprestes@yahoo.com.br

Círio VandresenCírio Vandresen
Chico Silvy

Horst Doering

A FORÇA POLÍTICA

Com um percentual de vitória de mais de 75% do total,
elegeram 9 de 11 vagas em disputa

Bistek Supermercados Avenida das Torres (São José) seleciona:

• Operador de caixa
• Embalador de mercadorias
• Analista de crédito
• Repositor de mercadoria
• Balconista de Açougue

• Auxiliar de cozinha
• Auxiliar de Padaria
• Balconista de padaria
• Auxiliar de Limpeza

Interessados  apresentar o curriculo  na Av. Osvaldo do Amaral s/n Bela  Vista - SJ - SC
ou enviar para e-mail: djane.passos@bistek.com.br  - Contato: (48)32045111
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ATENÇÃO PESSOAL 
DA PONTE DO IMARUIM.
Neste fim de semana, 23/11 é no seu bairro.

P R O G R A M A

No seu bairro, 
na sua vida.

PREFEITURA
COM VOCE^

A Prefeitura de Palhoça vai estar ainda mais perto de você. O Prefeito e todo o seu Secretariado estarão no seu bairro para ouvir às 
prioridades da sua região e melhorar a qualidade de vida da comunidade. Junto teremos atendimento médico e odontológico 
orientativo. Participe, dê sua opinião e faça nossa cidade crescer para todos. Prefeitura Com Você. No seu bairro, na sua vida.

INFORME-SE SOBRE AS DATAS DE CADA BAIRRO 
OU SOLICITE ESTA AÇÃO NA SUA REGIÃO.

(48) 3279.1700 das 13h às 19h

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALHOÇA

Local: Rua 31 de Março - Na praça ao lado do posto de saúde. Horário: 09h às 12h.
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www.confrariamak-su.com.br

Rua Altamiro Di Bernardi, 98- (48) 3047-0123

Acesse nosso site e conheça também nossas outras lojas.

R. Conselheiro Mafra, 426 - Lj.2
Centro - G.Jaqueline - Florianópolis 
(48) 3024-9886

R. Altamiro Di Bernardi, 98 -Lj.2
Campinas - São José - SC 

(48) 3047-0123

Pizza Gigante só

30
,90

No Balcão

c/refrigerante

 de 1,5 lt

Rua São Pedro, 1613 - Areias
São José - SC - CEP. 88113-250

3346-269248

www.cheiroverdebarreiros.com.br

É Bom
Restaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - São José - SC

9620-8452
8447-5900

(48)

Inauguração da Dicave Volvo de Palhoça

A Dicave Distribuidora Ca-
tarinense de Veículos Ltda.  
Inaugurou, na tarde de quarta-feira 
(13), a revenda de ônibus e cami-
nhões Volvo, para a Grande Flori-
anópolis e Sul de Santa Catarina. 
A décima primeira loja do grupo, 
denominada “Dicave Palhoça”, 
está instalada no bairro Praia de 
Fora, no Km 228 da “Marginal 
Leste”.
O diretor do Grupo Dicave, Louri-
val Fiedler, disse que, com a 
nova casa em Palhoça, a empresa 
poderá “oferecer mais comodi-
dade e agilidade no atendimento 
aos clientes da região, diminuindo 
o tempo das paradas dos veículos 
para manutenção”. O empresário 
destaca, ainda, a possibilidade 
de atender aos clientes de outras 
regiões, de passagem pela Grande 
Florianópolis, devido a instalação 
da nova loja em ponto estratégico. 
Lourival Fiedler lembrou que a 
Grande Florianópolis, onde a ci-
dade de Palhoça está inserida, é o 
maior mercado de ônibus de Santa 
Catarina.
O empresário finalizou seu relato, 
informando que, “além de ofe-
recer uma infraestrutura moderna, 
a Dicave Palhoça possui equipes 
especializadas e preparadas para 
atender às diferentes necessidades 
dos clientes de acordo com os pa-
drões de qualidade da marca”.
Além de todos os membros do 
Grupo Dicave em Santa Catarina, 

o evento de inauguração também 
contou com as presenças do presi-
dente mundial do Grupo Volvo, 
Olof Persson, e do presidente do 
Grupo Volvo na América Latina, 
Roger Alm. Autoridades de Pa-
lhoça, como o prefeito Camilo 
Martins, secretários, vereadores, 
empresários, também presti-
giaram o evento, que culminou 
com um almoço aos convidados. 

O Prefeito Camilo Martins ava-
lia a loja Dicave Palhoça como 
“mais uma empresa a contribuir 
para o crescimento do município, 
pois além de gerar muitos em-
pregos diretos e indiretos, gera 
riquezas e contribui para o incre-
mento da arrecadação. 

Nós, palhocenses, ficamos hon-
rados com a escolha da nossa ci-

Camilo e Pitanta.

dade, para sediar a representação 
Volvo na Grande Florianópolis. 
A empresa vai gerar emprego 
e renda para nosso município. 
Disse o vereador Pintanta.

DICAVE PALHOÇA

A empresa está instalada no bair-
ro Praia de Fora, Distrito de En-
seada de Brito, num terreno de 70 
mil metros quadrados, a cerca de 
quinze quilômetros do Centro de 
Palhoça. As instalações da loja 
Dicave Palhoça somar cerca de 
25 mil metros quadrados de área 
construída. Além da revenda de 
caminhões e ônibus Volvo, o com-
plexo Dicave em Palhoça está dis-
ponibilizando também os serviços 
de oficina autorizada, para atender 
a Grande Florianópolis e Sul de 
Santa Catarina.

Presidente mundial da Volvo, Pitanta, Olof Persson Presidente Da Dicave 
SC e Henrique Basso da Trans Power.
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Governo Federal libera 
construção de quarta pista 

no morro dos cavalos

O governo federal autorizou nesta 
segunda-feira (18) a construção da 
quarta pista na BR-101, no trecho 
do Morro dos Cavalos, em Pa-
lhoça, na Grande Florianópolis. A 
decisão foi anunciada pelo minis-
tro dos Transportes, César Borges, 
e pela ministra da Secretaria de 
Relações Institucionais, Ideli Sal-
vatti, em reunião com representan-
do do DNIT. O objetivo da obra é 
desafogar o trânsito da rodovia no 
sentido Sul.
Conforme a ministra, será uma 
obra paliativa, enquanto não é 
emitido o licenciamento ambien-
tal para a construção do túnel no 
Morro dos Cavalos, um dos gar-
galos na conclusão da duplicação 
da rodovia. “É uma obra pequena, 
de custo baixo (comparado com o 
investimento total da duplicação 
mais de R$ 2 bi), mas estratégica 
para Santa Cataria e para os esta-
dos vizinhos, uma vez que a BR 
101 é um corredor de escoamento 
da produção e de integração com 
o Mercosul. Não podemos mais 

ter riscos de acidentes e atrasos na 
economia ”, disse a ministra.
Conforme o ministro dos Trans-
portes, a construção da quarta 
faixa não necessitará de licencia-
mento ambiental. “Enquanto não 
conseguimos ter a solução ideal, 
que é a construção do túnel, que 
pudesse permitir o rápido escoa-
mento do tráfego da região, uma 
vez que a BR 101 está duplicada, 
mas nesse trecho não. Há um es-
treitamento do fluxo de veículos, 
que sai de um trecho duplicado 
para uma pista simples. Uma 
pista em aclive, onde a velocida-
de do tráfego é reduzida bastante, 
porque tem rampas de mais de 6% 
de inclinação. Para desafogar esse 
trânsito será feito o alargamento da 
pista construindo a quarta faixa”, 
disse o ministro César Borges.
A previsão é que o edital seja 
lançado na primeira quinzena de 
dezembro e as obras iniciem em 
fevereiro de 2014.
Fonte: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noti-
cia/2013/11/governo-federal-libera-construcao-de-quar-
ta-pista-no-morro-dos-cavalos.html

Ministros dos Transportes e da Secretaria de RI se reuniram com DNIT

Dicave Volvo de Palhoça
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Pagamos a Consulta de seu oculista

no limite máximo de R$ 100,00 na 

compra do seu óculos

Idosos e deficientes apanhamos em seu domicílio
Disponibilidade de 250 consultas

Traga sua receita e ganhe 

inteiramente grátis um par de lentes 

para leitura
Disponibilidade de 200 pares

PROMOÇÃO 2

PROMOÇÃO 1

399,00

lentes Active

Aquelas que escurecem no sol

Forquilhinhas (48)3357-2792

R.Arthur Manoel Mariano,1589 - Sl.01

Kobrasol (48)3047-4767

R. Delamar José da Silva, 100 - Ed. Pedra Branca

Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

Agenda
Fiquei sabendo outro dia, mas 
não quis acreditar, que falta data 
na agenda da prefeita Adeliana 
Dal Pont para a inauguração 
de um CEI no município. As 
crianças que deveria estar no 
novo espaço estão em um local 
impróprio para o aprendizado. 
Lamentável essa situação. Com a 
palavra a assessoria da prefeita?

Desembarque 
O PDT de São José não faz mais 
parte da administração munici-
pal. A prefeita antes de fazer sua 
viagem ao exterior, exonerou 
todos os detentores de cargos 
indicados pelo partido, ou mel-
hor, pelo vereador Tetê. O fato 

curioso nessa história é que 
nem o partido e muito mesmo 
o vereador ficaram sabendo dos 
motivos que levaram a prefeita 
a tomar tal atitude,  até mesmo 
porque o vereador Tetê estava 
colaborando com a administra-
ção aprovando projetos de inter-
esse do executivo. Agora só resta 
saber, o PDT será realmente 
oposição. E ai vereador Tetê?

In(definição)
Conversando com algumas lider-
anças políticas do município de 
Palhoça, tanto do executivo 
quanto do legislativo, fui infor-
mado de que a situação no mu-
nicípio sobre a definição do pre-
feito ainda não chegou ao fim. 
Muitos acreditam que ainda pos-
sa haver uma nova eleição. Ago-
ra pergunto: Será que isso poderá 
ocorrer mesmo, já que no pró-
ximo ano teremos eleições para 
presidente, senador, deputado 
federal, estadual e governador? 
Neste final de ano a coisa deve 
continuar na mesma, até mesmo 
porque em dezembro acontece as 
férias forenses e a retomada dos 
trabalhos do judiciário será no 
próximo ano, então...

UPA Barreiros
A Unidade de Pronto Atendi-
mento de Barreiros quando en-

trará em funcionamento? Essa é 
a pergunta que a população jose-
fense faz, principalmente os mo-
radores do bairro. Porém, o que 
tenho a informar a comunidade 
josefense não é uma boa notícia. 
De acordo com o resultado de 
uma reunião realizada no início 
deste mês de novembro, envol-
vendo a Promotoria da Infância 
e Juventude, da juíza da Infância 
e da Juventude, conselheiros tu-
telares e Conselho Municipal de 
Saúde, tanto a promotoria, quan-
to a juíza foram categóricos e 
disseram que o novo prédio não 
será liberado para que ali fun-
cione a UPA. E agora prefeita, 
como fica esta questão?

UPA Barreiros I
Segundo alguns comentários a 
indefinição da liberação do pré-
dio, onde funcionará a UPA só 
não aconteceu, porque a vigilân-
cia sanitária exigia alguns ajust-
es, pois o mesmo estava fora 
dos padrões pré estabelecidos 
pela vigilância. Porém, ao rece-
ber as notificações para atender 
as novas adequações a empresa 
responsável pela obra, pron-
tamente fez tudo, no entanto, 
novos embaraços surgiram e a 
empresa disse que não mais fará, 
pois tudo o que foi pedido ela 
fez. Porém de acordo com infor-

mações da procuradoria do mu-
nicípio, foi detectado que a obra 
está em desacordo com o contra-
to. E agora? Como fica a saúde 
em São José, tão defendida no 
último pleito?

Deboche
Fiquei estarrecido com a pre-
potência, a arrogância e o debo-
che por parte dos réus do men-
salão. Ao serem seguidos pela 
imprensa, os mesmo faziam 
gestos e poses de grandes vito-
riosos e de grandes conquistas. 
Com braços estendidos, socos 
no ar entre outras barbáries. Es-
ses são os nossos representantes, 
que roubam e ainda comemoram 
suas prisões. Deboche para com 
a nossa justiça e principalmente 
para com o povo brasileiro. Ag-
ora pergunto: Até quando ficarão 
presos esses senhores? Quais os 
tipos de acomodações que os 
mesmos terão? Eles irão devolv-
er o que usurparam dos cofres do 
governo? 

Novo método
Recentemente estive visitando 
a praia da Daniela, no norte da 
ilha e fiquei surpreso com duas 
situações. A primeira é que não 
havia nenhum bar ou lancho-
nete aberto para que as pessoas 
pudessem fazer um lanche ou 
tomar um suco, isso que a praia 
estava lotada, onde os turistas 
aproveitaram o feriadão para 
visitar nossa ilha. O outro fato 
que destaco é o novo método uti-
lizado por algumas pessoas que 
estão desenvolvendo trabalho 
informal nesse período. São os 
guardadores de carros que es-
tão utilizando uma nova técnica 
que é o de colocar um garrafa 
pet cheia de água atrás de cada 
veículo para demarcar sua área 
de atuação. Quando abordado 
os mesmos alegam que a água 
é para as pessoas tirarem a areia 
dos pés e se quiserem colaborar 
poderiam ficar a vontade. No 
meu ponto de vista é uma forma 
de intimidação. Agora pergunto: 
Quem irá fiscalizar esse tipo de 
ação? A prefeitura, a PM ou a 
Guarda Municipal de Floria-
nópolis? 
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(48)3258-5267

Rua José Victor Rosa, ao lado 717 - Barreiros

São José - Próximo ao CEASA

Vereador Túlio presta homenagem 
a Bordados Hoepcke

O vereador do PMDB, Túlio 
Márcio Salles Maciel, apre-
sentou, nesta quarta-feira (13), 
moção de cumprimentos a di-
reção da Fábrica de Rendas e 
Bordados Hoepcke, pelos 100 
anos de atividade profissional 
na região da grande Flori-
anópolis. A Moção recebeu o 
apoio de todos os vereadores e 
será encaminhado ofício a di-
reção da empresa dando ciência 
da homenagem. 
A Fábrica de Rendas e Borda-
dos Hoepcke foi criada em 1913 
por Carl Hoepcke e Ricardo 
Ebel, em Florianópolis nos al-
tos da Rua Felipe Schmidt. Em 
1928 tinha mais de 20 máqui-
nas e passou a vender para out-
ros países, tornando-se uma 
das mais tradicionais empresas 

catarinenses. Seu crescimento 
econômico é contínuo e, em 
1942, já sociedade anônima, 
Aderbal Ramos da Silva torna-
se presidente da empresa.
Com uma área direcionada para 
Pesquisa e Desenvolvimento, a 
empresa está constantemente 
alinhada às novas tendências, 
oferecendo aos seus clien-
tes produtos diferenciados, 
soluções criativas para suas 
coleções e também seu tradi-
cional bordado em cambraia de 
algodão.
Em 1979 deu-se a mudança 
para São José, transforman-
do-se em uma unidade indus-
trial superior a 10 mil metros 
quadrados, ocasião em que 
ocorreu a primeira moderniza-
ção com a renovação de máqui-
nas e equipamentos.
Desde setembro de 1991 a 
Fábrica é presidida por Síl-
via Hoepcke da Silva, bisneta 
de Carl Hoepcke, que elegeu 
como prioridade a capacitação 
dos recursos humanos e o de-
senvolvimento industrial e tec-
nológico.
A empresa vem passando por 
transformações significativas. 
Conquistou novos mercados e 

atualizou sua linha de produção. 
Hoje, foca em pesquisa e de-
senvolvimento e produtos de 
valor agregado. Desta maneira 
aproxima-se do mundo fashion 
de ponta da moda brasileira. A 
lista de clientes inclui grifes 
de moda, cama, mesa, banho, 
calçados e decoração, como 
também o varejo.
O relacionamento com estilis-
tas e a participação em even-
tos como o São Paulo Fashion 
Week conecta a empresa com 
as tendências, aproximando-a 
do seu público-alvo.
Com uma área direcionada para 
Pesquisa e Desenvolvimento, a 
empresa está constantemente 
alinhada às novas tendências, 
oferecendo aos seus clien-
tes produtos diferenciados, 
soluções criativas para suas 
coleções e também seu tradi-
cional bordado em cambraia de 
algodão.
Para o vereador Túlio a Bor-
dados Hoepcke é um exemplo 
de empresa familiar que deve 
ser seguida, pois além de estar 
preocupada com a qualidade 
de seus produtos, valoriza seus 
funcionários e nunca esquece 
de suas tradições.

SÃO JOSÉ

Um mês de bastante
 trabalho

Fernando Anselmo, candidato 
pela primeira vez em 2012, fi-
cou como terceiro suplente pelo 
PMDB, com um mês de atua-
ção na câmara, levantou vários 
assuntos, dentre eles, cargos 
comissionados, Policlínica de 
Barreiros, mais vereadores, in-
centivo aos empresários, entre 
outros...
Fernando é a favor do projeto 
de lei que esta tramitando na 
câmara para aumentar o núme-
ro de vereadores de 13 para 
19, segundo ele esta no art. 29, 
inciso quarto da Constituição 
federal, que cidades com mais 
de 160 mil habitantes podem 
ter até 21 vereadores.

No seu curto tempo de man-
dato, encaminhou o projeto 
de incentivo à empresas para 
contratar, jovens de 16 a 20 
anos e pessoas acima de 50 
anos de idade, as empresas que 
contratem teriam desconto de 
10 a 20% no IPTU, o desconto 
depende do número de contrat-
ados, o incentivo seria compro-
vado através da RAIS(relação 
Anual de Informações Sociais).
O suplente de vereador, diz que 
pretende voltar, pois tem muito 
mais a contribuir com o mu-
nicípio de São José - SC

Fernando Anselmo e Ana Caroline, se 
casaram no dia 9 de novembro, em Santo 
Amaro. Desejamos felicidades ao casal!
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NEW YORKNEW YORKNEW YORK FLORIPA

As grandes marcas em roupas, acessórios e perfumes 
masculinos em um único lugar. Venha nos conhecer!

R. Vereador Arthur Mariano, 825 - Sl.03 - Forquilhinhas
São José - SC - (48) 3035-5571

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

Dra. Gabriela Salete Dias Favrettto
Fisioterapeuta

CREFITO 81923-F

Pilates • Fisioterapia • RPG • Osteopatia

Agende seu horário!
Atendimento das 13h às 20h

LIVROS INDICADOS

Novembro de 63 - Stephen King - A vida pode mudar 
num instante, e dar uma guinada extraordinária. É o que 
acontece com Jake Epping, um professor de inglês de 
uma cidade do Maine. Enquanto corrigia as redações 
dos seus alunos do supletivo, Jake se depara com um 
texto brutal e fascinante, escrito pelo faxineiro Harry 
Dunning. Cinquenta anos atrás, Harry sobreviveu à 
noite em que seu pai massacrou toda a família com uma 
marreta. Jake fica em choque... mas um segredo ainda 
mais bizarro surge quando Al, dono da lanchonete da 
cidade, recruta Jake para assumir a missão que se tornou 
sua obsessão: deter o assassinato de John Kennedy. Al 
mostra a Jake como isso pode ser possível: entrando por 
um portal na despensa da lanchonete, assim chegando 
ao ano de 1958, o tempo de Eisenhower e Elvis, carrões 
vermelhos, meias soquete e fumaça de cigarro. Após 
interferir no massacre da família Dunning, Jake inicia 
uma nova vida na calorosa cidadezinha de Jodie, no 
Texas. Mas todas as curvas dessa estrada levam ao 
solitário e problemático Lee Harvey Oswald. O curso da 
história está prestes a ser desviado... com consequências 
imprevisíveis. Em Novembro de 63, livro inédito de 
Stephen King, a viagem no tempo nunca foi tão 
plausível... e aterrorizante. 

Destrua Este Diário - Keri Smith -‘Wreck This 
Journal’ é um livro ilustrado que contém uma perturba-
dora coleção de tarefas que pedem aos leitores que 
juntem suas melhores habilidades em erros e bagunças 
para completar as páginas do livro (ou destruí-las). 
Através de uma série de criativas e ilustradas tarefas, 
Keri Smith quer encorajar seus leitores em atos “destru-
tivos” – deixando buracos em páginas, adicionando 
fotos e estragando-as, manchando páginas com café, 
pintando fora das linhas e mais – com o objetivo de 
experimentar o verdadeiro processo criativo. Através da 
sensibilidade de Keri, leitores são introduzidos a uma 
nova maneira de fazer arte, descobrindo maneiras de 
escapar do medo de páginas em branco e entrando 
completamente no processo criativo.

#ADORO CINEMA

JOGOS VORAZES: EM CHAMAS
Este é o segundo volume da trilogia Jogos 
Vorazes, baseada nos romances de Suzanne 
Collins. A saga relata a aventura de Katniss 
(Jennifer Lawrence), jovem escolhida para 
participar aos "jogos vorazes", espécie de 
reality show em que um adolescente de cada 
distrito de Panem, considerado como "tributo", 
deve lutar com os demais até que apenas um 
saia vivo. Neste segundo episódio da série, após 
a afronta de Katniss à organização dos jogos, ela 
deverá enfrentar a forte represália do governo 
local, lutando não apenas por sua vida, mas por 
toda a população de Panem.
Estréia super aguardada aconteceu dia 15 de 
novembro de 2013.

CARRIE, A ESTRANHA
Lançamento 06/12/2013
Gênero Terror, Thriller

O HOBBIT
A DESOLAÇÃO DE SMAUG
Lançamento 13/12/2013
Gênero Ação, Aventura

ENDER´S GAME
O JOGO DO EXTERMINADOR
Lançamento 20/12/2013
Gênero:Ação, Aventura, Drama, Ficção-cientí-
fica.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 2
Lançamento 27/12/2013
Gênero  Comédia

MÚSICA
Já ouviram falar da cantora Lorde?
Então galera, ela está em 1º lugar na Billboard. Lorde (Ella 
Yelich-O'Connor) nasceu em Devonport, Nova Zelândia. Ela é 
estudante do segundo ano do ensino médio.
Quando tinha 12 anos de idade, ela cantou "Warwick Avenue" 
da cantora Duffy em um show de talentos da escola e o pai de 
um amigo filmou a performance. Ele passou o vídeo para um 
amigo que acabou nas mãos do homem que agora é o represen-
tante da artista.Lançado como o primeiro single de divulgação, 
"Royals" alcançou a primeira posição da New Zealand Singles 
Chart e a primeira (#1) da Billboard Hot 100.

SÉRIES

Super Fun Night – Kimmie (Rebel Wilson), Helen-Alice (Liza Lapira) e Marika (Lauren Ash) 
se conheceram no colégio, e desde então costumam passar as sextas juntas, talvez porque nenhu-
ma delas tenha nada melhor para fazer ou porque não são chamadas para as festas mais populares. 
Então, elas decidiram  tornar as sextas os dias mais selvagens e loucos da semana. E para isto 
farão o imaginável, mesmo que tenham que passar a maior vergonha e ainda se exporem ao 
perigo. 

#ADORO CINEMA

JOGOS VORAZES: EM CHAMAS
Este é o segundo volume da trilogia Jogos 
Vorazes, baseada nos romances de Suzanne 
Collins. A saga relata a aventura de Katniss 
(Jennifer Lawrence), jovem escolhida para 
participar aos "jogos vorazes", espécie de 
reality show em que um adolescente de cada 
distrito de Panem, considerado como "tributo", 
deve lutar com os demais até que apenas um 
saia vivo. Neste segundo episódio da série, após 
a afronta de Katniss à organização dos jogos, ela 
deverá enfrentar a forte represália do governo 
local, lutando não apenas por sua vida, mas por 
toda a população de Panem.
Estréia super aguardada aconteceu dia 15 de 
novembro de 2013.

CARRIE, A ESTRANHA
Lançamento 06/12/2013
Gênero Terror, Thriller

O HOBBIT
A DESOLAÇÃO DE SMAUG
Lançamento 13/12/2013
Gênero Ação, Aventura

ENDER´S GAME
O JOGO DO EXTERMINADOR
Lançamento 20/12/2013
Gênero:Ação, Aventura, Drama, Ficção-cientí-
fica.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 2
Lançamento 27/12/2013
Gênero  Comédia

Catia Soares
 (Manager do projeto 
Baco Djs) Mac ferry 

(Dj) casal mais Top de              
Floripa curtindo a 
noite na Ilha da 

Magia!

Por Jojo
 Colunista
 josicaxambu@hotmail.com
 www.jojonabalada.com.br
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R$ 130,00

/ciadosuplementosc

R. Ver. Arthur M. Mariano, 825
Forquilhinhas - SJ - CEP. 88106-5003257-2434(48)

Agora com Salão de 
Beleza e Manicure!

Temos Tratamentos 
estéticos corporais e faciais 
com e sem equipamentos 

3025-3060
9154-5946

48

Av.Pref.Osmar Cunha, 251 - Sl.301
Ed. Pérola Negra - Centro - Fpólis
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chefrodrigorauth@hotmail.com

Receitas Refrescantes
para o verão

O verão está chegando e nessa época de-
vemos tomar bastante cuidado com a ali-
mentação. O aumento da temperatura faz 
com o corpo perca muita água, por isso a 
ingestão de alimentos leves e ricos em água 
é muito importante.
Além da ingestão de sucos e frutas como 
a melancia, o melão e a água de coco, que 
é uma excelente fonte de vitaminas e mi-
nerais, também é importante aumentar o 
consumo de água na sua forma pura.
Pensando nisso, selecionamos duas receitas 
refrescantes:

SALADA DE 
FRUTAS ITALIANA

Ingredientes
2 pêssegos / 2 laranjas / 2 peras
Suco de 1/2 limão
2 xícaras (chá) de morangos
2 xícaras (chá) de amoras
1 cacho de uvas verdes
4 fatias de abacaxi
1/2 melão
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 garrafa de vinho suave
1 xícara (chá) de conhaque

VERÃO

Modo de preparo
Descasque os pêssegos, as laranjas e as 
peras. Corte as frutas em pequenos cubos e 
regue com o suco de limão. Pique as frutas 
restantes e misture-as com as demais frutas.
Polvilhe com açúcar e regue com o vinho e 
o conhaque. Deixe na geladeira até o mo-
mento de servir.
Rendimento: 4 porções

SUCO DE MELANCIA 
COM LIMÃO E HORTELÃ

Ingredientes
1 xícara (chá) de melancia em cubos com 
sementes
1 xícara (chá) de hortelã fresca picada com 
os talos
Suco 1 limão a gosto

Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador e sirva imediata-
mente. Coe se quiser.
Sirva em seguida.

Fonte:  http://www.comidaereceitas.com.br

Rua Wanderley Júnior, 307
(Próximo ao Camelão de Campinas)

Campinas - São José - SC

GANGSTER

As marcas citadas são de propriedade das empresas detentoras.

Aproveite 

nossas

promoções

de natal!

GERIATRIA

GETSÊMANI
Lar para Idosos

Temos vagas!

Rua Rogério Coelho, 47 - Alto Aririu - Palhoça - SC
(48) 3093-5656 / 3093-4300 / 8433-9667 / 8423-1257

Ligue e deixe sua reserva!

Educação que surpreende

Kumon Campinas
Av. Pres. Kennedy, 698
Sl.432 - Campinas - SJ

 48 3348.0364 / 8452-9031 

Kumon Barreiros
R. Leoberto Leal, 334

Barreiros - SJ 
48 3047-0970 / 8817-0404

Português e Matemática
www.kumon.com.br

Matriculas abertas o ano todoMétodo individualizado
Estudo diário para 

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

www.artesanali.com.br

Compre pela
nossa loja online

Rua Valdemiro Cunha, 173
Forquilhinhas - São José - SC

48 3247-9612
www.censl.com.br
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Vista branco: 
Essa cor esta na moda!

Uma das maiores tendências para a pró-
xima estação é bastante fácil de seguir: use 
peças brancas!
O colorido que está sempre presente nas 
estações mais quentes não vai ficar de fora, 
mas vai ser realçado pela leveza do branco. 

O segredo está em saber combinar!

Vestidos
 
Apostar em vestidos brancos em tecidos 
e cortes mais leves, como nos exemplos 
a-cima, é uma forma essencial de se co-
locar no clima do verão, principalmente 

em dias bastante ensolarados. Não pre-
cisa nem abusar das cores nos acessórios. 

Camisas e blusas brancas com Shorts

Uma combinação clássica!  O short pode 
ser jeans, couro ou tecido, cor neutra ou 
cor mais forte. E, nesse caso, os acessórios 
fazem toda a diferença: colares, sandálias, 
óculos, relógios… tudo coopera para for-
mar um belo look.

Você também pode inverter e usar um 
short branco com uma camiseta colorida! 

Fonte: http://www.meliuz.com.br

Vestidos leves de cor branca - Primavera Verão 2014

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o



Estado de Santa Catarina - Ano II - Edição 28 - Novembro 201312 MEMÓRIA

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

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Antigos Amigos Americanos que hoje jogam juntos

ANTÔNIO MARCELO 
CAMPOS (Carioca)

Saiu do Rio de Janeiro em 
meados dos anos de 1972, veio 
morar em Barreiros, Município 
de São José/SC, com família.
Ali com alguns colegas de   
Colégio, começou a jogar no 
Palmeirinhas do DNER com 
“Seu Dimas” de treinador, no
Assecore, “Seu ênio” jogava 
no antigo Campo de Futebol 
de Areia na Passarela “Nego 
Querido”, jogou futebol de 
Salão pelo SESC, na Prainha, 
o  treinador era o  “Seu Cláu-
dio”, no Caravana do Ar de Co-
queiros, o treinador era “Dirk e 
o Joel Passos”, no BAC - Bi-
guaçú.
Em 1976, foi convidado pelo 
amigo Junior, para fazer um
teste nos Juniores do América 
Futebol Clube (Barreiros), o 
teste foi num Domingo de
 manhã, com o treinador “Seu 

Demica” que disse a partir 
daquele dia ele estaria convi-
dado a participar do elenco dos 
Juniores, mas para isso queria 
saber se ele estava estudando, 
um dos requisitos para ficar no 
time, é claro, além das habili-
dades de jogador de futebol.
Passados alguns jogos dos Ju-
niores o treinador do 1º time 
“Seu Cola” estava precisando 
de um Centroavante e o cha-
mou para jogar no Primeiro 
Time. As partidas de Domingo 
eram no Campo do América, 
eram mais disputadas, muitas 
vezes com a presença de um 
grande público. Em seguida 
vieram os Campeonatos com 
jogos em casa e fora, além das 
responsabilidades dentro de 
campo, tínhamos responsabili-
dades fora também, além dos
conhecimentos com vários 
atletas foram crescendo, ainda 
lembra da “Charanga” e dos 
torcedores do América. Nos jo-

gos fora de casa, íam no ônibus 
do “Seu Tóia”.
No ano de 1984 entrou para o 
Curso de Formação de Oficiais 
da PMSC, em  Março de 2014 
completa trinta anos de efe-
tivo serviço, estava na hora de 
ter uma formação profissional, 
mas sempre com alegria, saúde 
,respeito aos colegas, pois na 
minha adolescência teve con-
tato com várias pessoas que o 
ajudaram, na formação de ci-
dadão e dentre elas sem dúvida 
nenhuma foram as com que 
teve contato jogando no Améri-
ca de Barreiros, o seu “Aluízio  
um grande jogador” certa vez 
lhe disse: “carioca se você não 
praticar seu esporte com deter-
minação, seja ele qual for, com 
certeza na vida profissional 
você será um fracasso”.
As saudades daquela época 
ficaram e são lembradas mui-
tas vezes nos botequins e nos 
encontros com os colegas de 
Futebol.
Atualmente joga futebol suíço, 
as quartas-feiras no time “ Os 
Insistentes” de Barreiros - São 
José - SC.

JAIME 
BARBATO PIRES

Nascido em 1960, grande meio 
do campo, foi muito feliz na 
futsal, onde foi muitas vezes 

Campeão, pelo Comerciário, 
06 de Janeiro, All Star e  Oba. 
Jaiminho foi um dos melhores, 
senão o melhor, meia esquerda 
da região, tecnicamente, era 
um meia esquerda, mas jo-
gava avançado e rapidamente, 
destacou se pela grande quan-
tidade de gols que marcava no 
Futebol de campo, jogou pelo 
América, veterano do Triunfo, 
veterano do Saldanha da Gama. 

Atualmente joga nos “ Os In-
sistentes”. Em Barreiros – São 
José – SC.

RONALDO WILLAIN
DE ANDRADE 

Nos anos 70 participei, a con-
vite do Jaime, do Jackson e 
doMauricio Cavalheiro erámos 
e somos amigos, fui incenti-
vado por eles a jogar junto no 
Juvenil América de Barreiros 
na posição de goleiro, onde ele 
jogou  muito bem. No campe-

onato de juniores, e depois foi 
jogar jogos pelo Catarinense 
que era comandado pelo Sr. 
Irineu, foi transferido e foi a-
colhido pela família Ameri-
cana. Digo isto por que na é-
poca o América era uma família 
para todos que ali participavam 
como colaboradores, dirigentes 
ou jogadores. 
Falando um pouco da época o 
mestre “ADEMIR GOULART 
- DEMICA “ comandava e co-
brava de todos, estudos, nos 
orientando a sermos bons filhos 
para ser grandes homens.
Aprendi muito com todos os 
companheiros na época e fiz 
grandes amizades.

Nos encontramos no Time dos 
“INSISTENTES “ onde ainda 
tentamos jogar(brincar) um 
pouquinho todas as quartas 
-feiras a noite, reunindo com 
alguns amigos da época Ameri-
cana.
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3240-2199 / 8415-0687
Rua Vereador Mário Coelho Pires, 262 - Campinas - São José 

www.uptrainning.com.br

http://www.ceaquarela.com.br/

Carioca, Jaime e Ronaldo Willain

Na foto o  time dos  Insistentes
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                    dicadapersonal@gmail.com

QUESTÃO DE DIREITO E CAPACITAÇÃO

André Ortiz - autor do livro Sucesso em 
Vendas com Motivação

Baby Class • Educação Infantil • Ensino Fundamental

3246-0999
No CAT seu filho 

aprende mais!
Conveniado ao Sistema

R. Cap. Pedro Leite, 36 - Barreiros - São José - SC, 88117-620

www.alternativotalisma.com.br

• EDUCAÇÃO

• CIÊNCIAS CONTÁBEIS

• ADMINISTRAÇÃO

• PSICOLOGIA

• GESTÃO

www.icepsc.com.br

Por Douglas Philips de Freitas
 Advogado / Prof.de Direito / Presidente do IBDFAM/SC
 douglas@douglasfreitas.com.br
 www.douglasfreitas.adv.br

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br
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Os Bancos ganharam?

Recentemente foi publicada lei que im-
pede que o juiz reconheça direitos em 
contratos bancários que não tenha sido 
pedido expressamente pelo advogado na 
propositura da ação. 
Esta legislação que num primeiro mo-
mento parece razoável, já que o juiz deve 
se limitar ao que fora pedido na ação, 
não mais, não menos, é na verdade um 
a-tentado as regras previstas no Código 
de Defesa do Consumidor que prevê ex-
pressamente o dever se anular cláusulas 
abusivas ou contrárias as regras de lei em 
especial os contratos bancários que são 
por excelência, contratos de adesão. 
Esta legislação é clara facilitação aos in-
teresses dos bancos e forma de minar a 
intervenção do judiciário nas práticas 

abusivas diuturnas das Instituições finan-
ceiras. 
Quem nunca teve um taxa de menos de 
dois reais lançado em seu extrato sem 
qualquer sentido? notadamente uma taxa 
não prevista em contrato, mas lançada 
com intuito claro de arrecadar fundos ao 
banco. Ou juros declarados num certo 
percentual, mas que ao serem conferidos 
são verificados com diferença de até 30% 
do que fora divulgado?
Estes e muitas outras ilegalidades não 
podem mais ser declarada de oficio. Tem 
que ser requeridas. Mais do que nunca é 
imprescindí-vel se contatar um advogado 
que seja especialista na área, a fim de por 
meio de pedidos certos e determinados 
possam reconhecer e anular as cláusulas e 
práticas abusivas dos bancos e efetivar os 
direitos do consumidor. 
Este legislação foi mais um golpe nos 
vários ja desferidos contra os consumi-
dores brasileiros, mas como ja diz a má-
xima “não desistimos nunca”. 
Procure um advogado e efetive seus direi-
tos. Discuta: 
Juros de mercado menores!

Porque investir 
em capacitação?

A muito tempo, meu caro empresário 
capacitar era custo, hoje é um grande in-
vestimento e não deve ficar restrito só aos 
seu líderes e sim a todos os seus colab-
oradores, engana-se quem pensa que ao 
contratar um profissional o mesmo tenha 
todo o conhecimento para a realização de 
suas tarefas, como já falamos cada em-
presa tem processos únicos.
Mas como fazê-lo? ao descrever todos 
os cargos de seus colaboradores e apli-
car uma avaliação de desempenho, você 
saberá o que a empresa necessita e o sua 
equipe possuí de competências técnicas e 
comportamentais, sendo que o mais im-
portante é identificar os GAPS, ou seja, o  
quais as competências, conhecimentos e 
habilidades que realmente necessitam ser 
desenvolvidas, não invista em capacita-
ção sem ter a certeza do que fará a dife-
rença para seu negócio.
Importante meu amigo empresário, na 
hora de  contratar um profissional ou um 
empresa especializada
 que seus treinamentos sejam customiza-
dos, para tal é necessário um bom diag-
nóstico, pois cada equipe tem caracter-

ísticas próprias e nada pior que alguém 
falando sobre sua empresa sem ao menos 
conhecê-la, isso gera descrédito junto a 
sua equipe.
Aproveite a virada de ano e em seu plane-
jamento estratégico inclua estes procedi-
mentos que detalhei, você verá os resulta-
dos, para finalizar e como uma boa prática 
de gestão de pessoas, sugiro que você 
transforme em hábito as reuniões, para 
que em grupo você possa discutir melho-
rias e orientar sua equipe, esta também é 
uma forma de capacitação de demonstrar 
o que deve ser feito, de que forma deve 
ser feito nas ações do dia a dia, ensinando 
na prática.
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Centro Técnico Santé|Corps.
Rua José Gonzaga Regina de Lima, 65 - Kobrasol - São José/SC(48) 3047-4733

Educando Para o Sucesso!

Massoterapia & Esté�ca

Terapias Naturais

Maquiagem Profissional

Drenagem Linfá�ca

      Pré e Pós Operatório

Apresente
Este AnúncioGanhe 10% de
Desconto!

www.santecorps.com.br P
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Por David Fadel
 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br
 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados Leitores,
Tive o enorme prazer de trabalhar recentemente com o Prof. Lievore, que é um palestrante muito especial, 
uma pessoa maravilhosa e um super motivador, o qual agora faz parte do elenco de profissionais da Fadel 
Palestrantes, o qual tenho o enorme prazer de levar aos nossos inúmeros clientes pelo Brasil, pois o trab-
alho desenvolvido pelo Prof. Lievore é espetacular.  Para que tenhamos uma pequena idéia dos pensamen-

tos deste competente profissional, segue uma matéria dele.......boa leitura:

mas, participei do lançamento de-
sta grande marca... Meus primeiros 
ensinamentos de promoção e Mer-
chandising eu os tive na pratica e no 
chão de loja, direto no PDV.
A história é longa e vou resumi-la. 
Fui executivo Comercial de várias 
Empresas e ao deixar uma delas, re-
solvi ter meu próprio negócio. Fui 
ao SEBRAE buscar um curso de ca-
pacitação e observei o Instrutor que 
era muito bom... imediatamente me 
veio na cabeça ... é isso que eu quero 
pra mim. Participei do processo de 
seleção de instrutores e consultores 
e 30 dias depois estava inserido na 
Equipe SEBRAE . Lógico que a Ex-
pertise que trouxe dos treinamentos 
que aplicava nas Empresas onde 
passei e os 20 anos de vivencia 
dentro de lojas já me capacitavam 
para isso. Fiz muitos treinamentos 
de Vendas, atendimento, Marketing 
até que o próprio SEBRAE me di-
recionou pra uma palestra em uma 
Empresa de Confecções. Putz!!! fui 
bem e aí não parei mais... rsssr. Abri 
um próprio negócio onde o produto 
era Eu!!! rsrsrrsr
Com certeza, alem da experiên-
cia de mais de 40 anos em Varejo, 

rejo cresce o dobro do Grande Vare-
jo.  Conhecer o cliente.. estar perto 
dele. Eu costumo dizer que cliente 
bem atendido vai pro concorrente.. 
parece meio maluco mas é real. O 
Cliente só vai ficar com vc até ele 
encontrar alguém que o surpreenda.. 
que lhe dê algo a mais.. o tal do Plus 
a Mais... Sabe o que é diferencial 
diferente??? Empresas estão muito 
parecidas... produtos parecidos, 
preços parecidos, lojas parecidas.... 
o diferencial diferente são as Pes-
soas.....
.....Pessoas são tudo.. Atitude é 
tudo!!! PDV é o ultimo momento 
em que as Empresa e Pessoas tem 
para recuperar todo o investimento 
que foi feito pra que aquele negó-
cio tenha resultado positivo... Lucro 
é conseqüência.... Estacionamento 
fácil, descomplicado, sem alagar 
nos dias de chuva...Lojas Claras, 
iluminadas, corredores amplos, 
produtos  de qualidadee e bem ex-
postos, variedades, limpeza, co-
municação visual adequada, pão 
quentinho a toda hora, açougue lim-
po, hortifruiti fresquinho são fatores 
que vao influenciar seguramente no 
momento da decisão da compra..... 
Se o Cliente voltar todo mundo gan-
hou... se não voltar.... !!!! 
 Sua carreira é sua e não da sua Em-
presa! Qualificação é um processo 
continuo e só tem inicio. Passei mais 
e 20 dias nos EUA e visitei mais de 
200 lojas de varejo. Pra que??? Pra 
poder continuar como palestrante. 
Vc viu o tamanho da buxa. Viu 
meus concorrentes? Só tem fera, 
nenhuma minhoca... só Cobra!!! 
Rsrsr. De novo o interesse de cada 
um por aquilo que faz. Leia tudo o 
que puder... faça todos os cursos da 
sua área e outras de seus interesse. 
Conhecimento nunca é demais.  De 
repente seu setor foi desativado e 
vc pode ser aproveitado em outros 
setores da empresa. Por isso tem 
que conhecer toda empresa.  Nunca 

diga: Ah, isso não é do meu setor! 
Interaja com seus colegas e superi-
ores. Interesse-se por tudo.  Observe 
tudo...Tudo significa...
Eu falo muito da Empresa que 
aprende.... mas quem aprende não  
é a Empresa e sim as Pessoas que 
a fazem que aprendem...Não ex-
iste Equipe ruim.. Existem Líderes 
porcarias... fracos... déspotas...  
Quando seu gerente sair de férias 
vai você, o dono, e fica lá no lugar 
dele... rsrsrs eu nunca vi uma grande 
Equipe sem grandes Liderados. Vc 
tem que liderar pelo exemplo. Um 
toque no ombro, um aperto de mão 
sincero, um sorriso de bom dia fi-
deliza seu colaborador e vai fazer 
com que ele evite os disperdícios.... 
Eu penso que deveríamos contratar 
pessoas melhores que nós... sempre. 
E o que eu ouço: É caro... não tem 
gente boa disponível.... então, paga 
melhor.... contrata trainees... treina 
pessoas sem experiência... Vc está 
vendo aí os estrangeiros invadindo 
o Brasil e ocupando postos por não 
termos gente capaz... falei de gente 
capaz. Haitianos, bolivianos, para-
guaios, europeus, americanos e out-
ros latinos e por aí vai. Então como 
as outras empresas conseguem? 
Tem q saber reter seus talentos..... 
Peter Druker, o grande Professor, 
dizia que uma empresa começa a 
quebrar quando está a perder seus 
melhores talentos para outras Em-
presas. Pessoas são tudo.. Atitude é 
tudo!!!! O Gestor tem que viver o 
seu negócio... Pensar o seu negocio 
e se cercar de gente que também 
faça isso com ele. Lideres constro-
em Lideres...  Os Rebeldes da Mu-
dança e nao somente os agentes das 
mudanças... o Domínio Pessoal,
A Visão Compartilhada, o Pensa-
mento Sistêmico, o Trabalho em 
Equipe..... Pessoas são tudo... Ati-
tude é tudo!!

Prof Lievore

Carreiras de sucesso são construídas 
por pessoas apaixonadas!!!

Sou formado em Marketing de Va-
rejo com especialização na Drexel 
na Filadélfia, em  Adm, Marketing 
e Finanças.
A minha aproximação com publico 
foi muito precoce... Família muito 
pobre, com oito anos ja engraxava 
sapatos na praça da minha cidade, 
vendia pipocas na frente do cinema, 
catava ferro velho na linha do trem e 
outras coisas que pudesse trazer gra-
na. Pedi trabalho a um amigo rep-
resentante comercial que em 1976 
estava lançando a Marca Melitta no 
Brasil. Contratou me para visitas a 
mercados e mercearias agindo dire-
tamente na difusão da Marca. Pensa 
quem queria comprar Filtro de Pa-
pel, nesta época. Foi bem difícil 
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tem tudo a ver com o meu jeitão..... 
Eu trabalho com palestras de alto 
impacto em uma linguagem bem 
simples... eu sou simples e muito 
comprometido.
AH, o comprometimento!!! Putz. O 
cara sai de casa e vai ficar oito horas 
ou mais lá na Empresa, no mercadin-
ho. Mas só vai o corpo... a cabeça do 
infeliz, fica em  casa com a  esposa,  
filhos, as contas pra pagar e muitas 
vezes quer o que patrão se ferre. Se 
a empresa não tiver sucesso, todos 
nós também não o teremos. Precisa-
mos que o varejo seja forte e todos 
dependemos do nosso trabalho. E ai 
vem muito mais: Interesse, vontade 
disposição, participação, trabalho 
em equipe, garra, entendimento 
por parte do Colaborador que a em-
presa é dele e que é um processo 
onde todos participam, todos con-
tribuem, todos se responsabilizam e 
todos lucram. Pra vc ter uma idéia 
um mercadinho com 4 checkouts... 
pode ter até 10 mil reais de prejuízo 
só no setor de hortifruti se nao hou-
ver critérios e cuidados adequados. 
Isso a cada mês .... Todos perdem... 
Patrões e Empregados.
Loja da vizinhança... O pequeno Va-

Confira as vagas em nosso site
cadastre seu CV no site ou

envie para recrutamento@workadvantage.com.br

Av. Pres. Kennedy, 698 - Sl.329 - Blc.B
Centro Comercial Campinas - S.José - SC

www.workadvantage.com.br

3241.9494
9654.3637

MatrículasAbertas!!!
(48) 3241-7174

R. Frei Hilário, 102 - Campinas
São José - SC



Até 72 meses para pagar!

Transforme o Volkswagen dos seus sonhos em realidade
com o Consórcio Nacional Volkswagen.

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - CEP. 88101-070 - (48) 3035-3337

Parcelas
A Partir de
R$ 302,00

3259.9301/3258.6306
8451.7288/9937.4590(48)



A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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As lindas e divas POP de São José... Grandes que cantoras 
se encontrando nos bastidores da Primmer TV... Patricia-

Mell, Din Rose e Katia Nascimento...

Olha o Odilho Manezinho e a Extravagante 
Èrica Veiga, �gura talentosas... Juntos é só 

gargalhadas....Querido amigo e produtor Rafael 
Barreto...tem novidades chegando!!!

Juliano Paulo ... O
 close da coluna Vai pra Voce!!!

Primeiro Baile comunitário de debutantes de Biguaçu... 
Parabéns ao organizador Marcos Correa..

Parabéns querido amigo da 
pani�cadora Zé Joca , agora tbemmmm 

restaurante.

Célia Hinkel, Ver. Túlio Maciel, Jonny de Souza, Jornalista 
José Nascimento e Davi Schuahn Comemorou no último 

dia 15, mais um ano de vida o nosso grande amigo e 
assessor do vereador Túlio Maciel, Jonny Souza. Parabéns.

Luana Pawlick...
Parabéns por mais uma conquista...

Em ritmo de carnaval...Ricardo Gomes cidadão 
samba da Protegidos...Raphael Soares 

Carnavalesco, e a eterna Juliana Vieira!!!

Charles Colzani
 Colunista
 charlescolzani@hotmail.com


