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Restaurante Grill
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9620-8452
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Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202
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Alunos de todo o país voltam as aulas
Os pais devem orientar os filhos a começar 
a retomar os hábitos e a disciplina do 
período escolar. 
É importante começar dias antes a reto-
mar os horários de acordar e dormir, evi-
tando sonolência na primeira semana de 
aula. É melhor já voltar à escola adaptado 
novamente aos horários.

10 DICAS PARA VOCÊ 
ORGANIZAR SEU DIA DE

 ESTUDO

- Você deve dormir entre sete e oito horas 
todos os dias. Descansar é muito impor-
tante!
- Seu local de estudo deve ser limpo e 
bem iluminado. Ah, e sem nada que possa 
distrai-la.
- Desligue os aparelhos eletrônicos quan-
do estiver estudando: tablets, celular, TV 
e rádio.
- Divida seu dia em mais de uma matéria, 
para não cansar.
- Você deve estudar 40 minutos fazendo 
revisão do que foi dado em aula e 20 
minutos lendo e tentando conhecer o 
próximo assunto da sua apostila ou livro.
- A cada 1 hora de estudo, descanse 15 
minutos, mas nada de dormir, ou você 
pode perder a hora. Aproveite para comer 
alguma coisa leve (barrinhas, iogurtes ou 
frutas) e fazer alongamentos.
- Antes de começar a estudar, reserve uma 
horinha para ler jornais e revistas. Man-
ter-se em dia com as notícias faz bem e 
atualidades sempre caem no vestibular.

- Juntando as horas de preparo em casa/
cursinho, você deve se estudar 9 horas to-
dos os dias!
- Veja em quais horários você se sente 
mais disposta para estudar (manhã, tarde 
ou noite). Cada pessoa é diferente, e es-
colher a hora certa a ajuda a ter mais dis-
posição.
- Aproveite os domingos, feriados e féri-
as. Descansar a mente ajuda a desestressar 
e dá energia!
Quem deu as dicas: Tony Manzi (coorde-
nador de professores do Cursinho Henfil).

SAIBA COMO PREPARAR A 
LANCHEIRA DAS CRIANÇAS

 A alimentação escolar é crucial 
para o desenvolvimento da criança. Veja 
como preparar a lancheira do seu filho e 
combater a obesidade infantil
 É fundamental escolher com cui-
dado os alimentos para que não aumentem 
em demasia a oferta energética.
 Veja quais os alimentos indica-
dos pelas nutricionistas para montar a lan-
cheira saudável: 

 - Um líquido: para repor as perdas nas 
atividades físicas: sucos, chás, água de 
coco engarrafados ou em embalagem 
tetra-pack, preferencialmente sem açúcar. 
Leites e iogurtes também podem ser con-
sumidos, mas deve-se ter maior cuidado 
com a temperatura, mantendo-os em am-
bientes térmicos ou, se possível, na gela-
deira da escola;
 - Uma fruta: fonte de vitaminas, min-
erais e fibras. Práticas para consumir com 

casca ou cuja casca pode ser retirada com 
facilidade (maçã, banana, pera,morango, 
uva). Pode ser inteira ou picada, de acor-
do com a preferência da criança. O ideal é 
variar e oferecer diferentes tipos de frutas 
durante a semana. Envie as frutas em re-
cipientes apropriados (em embalagens no 
formato da fruta ou picadas em potinhos 
com tampa);
 - Um tipo de carboidrato: necessários 
para manter a energia e o equilíbrio do or-
ganismo. Dê preferência aos carboidratos 
de origem integral. Pães (integral, fôrma, 
sírio, bisnaguinha, torrada), bolachas sem 
recheio, bolos simples, feitos em casa. E 
para rechear, uma geleia de frutas, requei-
jão light, queijo branco, margarina, pre-
sunto magro, peito de peru. Os frios são 
muito perecíveis e devem ser consumidos 
após comprados em até 3 dias.
 - Um tipo de proteína: são necessárias 
para o crescimento, construção e repara-
ção dos tecidos do nosso corpo. Proteínas 
lácteas: queijos, requeijões, iogurtes (so-
mente se for possível manter em tempera-
tura adequada). 

O QUE NÃO DEVE ENTRAR NA 
LANCHEIRA

 - Snacks e salgadinhos de pacote 
 - Refrigerantes 
 - Isotônicos 
 - Balas 
 - Bolos com recheios e cremes 
 - Frituras 
 - Bolacha recheada 

Se a opção for pela criança comprar a 
merenda na escola, oriente para que ela 

evite os refrigerantes, hambúrgueres e dê 
preferência aos salgadinhos assados ao in-
vés dos fritos.
 - Lancheira não é brinquedo - As lan-
cheiras devem possuir o certificado de 
que são térmicas, geralmente presente na 
etiqueta. Ao embrulhar o lanche, prefira 
envolvê-lo em papel e depois colocar em 
um pote plástico. Se a criança for levar 
suco natural feito em casa, é preciso que 
a garrafa seja térmica, para conservar as 
vitaminas da bebida. “O ideal é que todos 
os dias você passe um pano com água e 
álcool e uma vez por semana, água e de-
tergente para a limpeza da lancheira”, in-
formam Sheila e Silvia.

OPÇÕES FÁCEIS DE PREPARAR 

 Ainda não sabe o que colocar na 
lancheira do seu filho? As nutricionistas 
indicam 4 opções deliciosas e saudáveis 
para crianças e adolescentes. Confira: 

Para crianças 

Opção 1: 1 iogurte; 1 fatia de pão integral 
e 2 colheres de chá de geleia de fruta;
Opção 2:  2 fatias de pão integral, 1 col-
her de sopa requeijão light e 6 gomos de 
mexerica;
Opção 3: 1 fatia pequena de bolo de ce-
noura sem recheio e ½ maçã
Opção 4: 1 pão francês, 1 fatia fina de 
queijo branco e 1 unidade média de kiwi.

Para adolescentes 

Opção 1: Iogurte (1 pote); 1 fruta (pera); 
5 unidade de biscoito salgado.
Opção 2: Bolo de laranja simples; 1 maçã.
Opção 3: 2 fatias de pão de fôrma inte-
gral; 1 fatia fina de queijo branco; 1 ba-
nana.
Opção 4: 1 barra de cereais e 1 iogurte.
 

FonteS: Universia Brasil
revistavivasaude.uol.com.br/nutricao
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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 apenas

até +4 Graus

Lentes Multifocais

PROMOÇÃO DE VIRAR A CABEÇA

escurecem ao sol

aquelas que

active digitalizadas

lentes multifocais

Pagamos a consulta de seu 

oftalmologista no limite de R$ 100,00
Disponibilidade 200 consultas

Avenida Central
Posto
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Rua Coronel Pedro Demoro, 1512 - Ao Lado da Drogaria Catarinense
Estreito - Florianópolis - SC - (48) 4009-3787 / (48) 4009-3786

Conjunto Box Casal

890,00
Reais

A Partir de

Conjunto Box Queen Size

1.390,00
Reais

A Partir de

UM SONO DE QUALIDADE
COMEÇA AQUI!

Tudo em até
10x nos cartões
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Aproveite
Essas Promoções

Secretaria de Educação Implanta Sistema Educacional 
Família em Escola na Rede Municipal de  

Ensino de São José

A grande aspiração da Prefeita Munici-
pal Adelina Dal Pont como da Secre-
tária Municipal de Educação Méri Hang 
e sua equipe é desenvolver uma Política 
Educacional que propicie a qualidade de 
ensino da rede municipal. Para isso, na 
efetivação das ações propostas, já está 
garantida a casa do educador, o 100% 
da hora-atividade, a formação continu-
ada, entre outros.
A Secretaria Municipal de Educação já 
possui uma proposta pedagógica funda-
mentada na concepção histórico-cultur-
al, que valoriza o sujeito, a história da 
sociedade e o contexto sociocultural em 
que o aluno está inserido. Para subsidiar 
os trabalhos do professor dos anos ini-
ciais (1º ao 5º ano), neste ano, adotou o 
Sistema Educacional Família e Escola – 

SEFE que comunga da mesma concep-
ção de educação.
O referido sistema oferece kit de mate-
riais para formação do professor, mate-
rial didático, sendo que no kit do aluno 
foi entregue agenda, bloco de atividades 
de casa, livros que trabalham as áreas 
do conhecimento numa perspectiva in-
terdisciplinar e encartes, enriquecendo 
as atividades propostas.
O lançamento oficial do material foi no 
dia 20.02.14, às 8h30min, na Escola 
Básica Municipal Vereadora Albertina 
Krummel Maciel, para a turma de 1º 
ano, 23 alunos, que tem como Professo-
ra Regente Cleunice Mussatto Barcelos 
e contou com a presença da Secretária 
de Educação Méri Hang e da Diretora 
de Ensino Lilian Sandin Boeing.

Ao visitar a turma, antes do evento, 
questionamos as crianças sobre o que 
iriam receber. Responderam que eram 
livrinhos para aprender a ler. O aluno 
João Pedro Pereira, 6 anos, disse “que 
seria uma espécie de passaporte de ex-
pedição”. Ao perguntar o que seria ... 
respondeu que era “um negócio para 
descobrir alguma coisa ... como ... fazer 
uma viagem ao mundo da imaginação, 
da fantasia... da leitura”.
A Secretária e sua equipe aproveitou 
o momento para visitar toda a escola. 
Ficaram admirados pela transformação 
dos espaços, realizada pela nova equipe 
diretiva, eleita democraticamente, tendo 
como Diretor João Gualberto Neiva 
Mesquita e o Diretor Adjunto Eduardo 
Teixeira Coelho que tornaram a unidade 
escolar um ambiente mais humanizado.
Nesse contexto, há necessidade de en-
volvimento da equipe pedagógica de 
cada unidade escolar, dos professores e 
o indispensável 
compromisso dos pais e familiares no 
acompanhamento das atividades esco-
lares de seus filhos e no zelo do mate-
rial, para que o processo de ensino e 
aprendizagem se concretize com êxito.

Fotos: Foto: Arquivo da Secretaria Municipal de 
Educação (SMESJ).

Início do ano
letivo, um desafio 
para o educador

A dedicação foi e está sendo intensa 
na preparação do ano letivo, tanto pela 
Prefeita Municipal Adeliana Dal Pont, 
quanto pela Secretária de Educação 
Méri Hang e toda a equipe da Secretaria 
Municipal de Educação. Como se diz 
na linguagem popular “foi e está sendo 
um intenso trabalho do arrumar a casa”. 

Paralelamente a todo esse movimento, 
em um trabalho interno de cada unidade 
escolar, vem à discussão e preocupação 
com a parte pedagógica, discussão so-
bre o PPP (Projeto Político Pedagógico) 
da escola, traçando as diretrizes para 
o ano em curso, o planejamento por 
área e o planejamento específico de 
cada professor para sua(s) turma(s). 

A Secretaria Municipal de Educação, 
a fim de permitir o aprimoramento e  
melhor qualidade na Rede Municipal de 
Ensino, conta com a equipe do setor 
pedagógico da SME que faz asses-
soramento às escolas, bem como, a 
Casa do Educador que será um es-
paço de formação e atendimento ao 
professor,oferecendo mais embasa-
mento ao trabalho educativo a ser de-
senvolvido.
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Projeto da região 
metropolitana chega à Alesc

O deputado Renato Hinnig 
(PMDB) comemorou muito 
na última segunda-feira (17) 
a chegada à Assembleia Leg-
islativa do projeto de lei que 
efetiva a primeira região met-
ropolitana em Santa Catarina.
Defensor ferrenho da aprova-
ção do Projeto de Lei, desde 
sua atuação enquanto se-
cretário de Estado de De-
senvolvimento Regional da 
Grande Florianópolis em 
2013, Hinnig defende agora 
que o processo de aprova-
ção seja feito em caráter de 
urgência  e de forma trans-
parente. Ele coloca o gabi-
nete à disposição para discu-
tir a pauta: “Vamos trabalhar 
junto às bancadas de forma a 
agilizar este processo. Quero 
destacar também a importân-
cia do Conselho Metropoli-
tano para o Desenvolvimento 
da Grande Florianópolis, que 
tem sido um comitê bastante 
atuante e participativo”, afir-
ma o deputado.
Hinnig destacou ainda a im-
portância da participação da 
sociedade civil organizada 

para que a região metropoli-
tana finalmente saia do papel: 
“A  Assembleia  está aberta 
para debater o projeto com a 
população, pois a  sua conso-
lidação refletirá  em uma sé-
rie de benefícios, a exemplo 
da aprovação de projetos de 
mobilidade urbana junto ao 
Governo Federal.
Criada em 2010 através da 
lei complementar, a região 
metropolitana da grande Flo-
rianópolis  não chegou a fun-
cionar de  fato. Agora, pelo 
novo projeto, a região será 
formada por oito municípios 
e não 20, como foi concebido 
inicialmente e uma autarquia 
(Superintendência).

Túlio Maciel pede explicações à 
Celesc sobre apagões em São José

Na último dia 12, quarta-
feira, o vereador Túlio Ma-
ciel (PMDB), apresentou 
requerimento solicitando à 
Celesc, informações sobre as 
constantes falta de luz no mu-
nicípio,  (apagões), principal-
mente no bairro Bela Vista.
Na ordem do dia, os parla-
mentares aprovaram por una-
nimidade o Requerimento. 
“Precisamos saber o motivo 
desse problema, se algo está 
sendo feito, se existe uma 
solução. Porque o município 
está crescendo e isso pode 
acabar piorando”, destacou o 
vereador Túlio Maciel.  
O Presidente da Casa, 

Vereador Sanderson de Jesus 
(PMDB), ressaltou que o pra-
zo de 30 dias para a resposta 
ao requerimento vale apenas 
para o âmbito do Poder Exec-
utivo e não engloba a Celesc. 
Por isso, a instituição não tem 
obrigação de responder nesse 
prazo. Contudo, ele garante 
que outra providência será 
tomada: “Vamos elaborar um 
expediente com a assinatura 
de todos os Vereadores e en-
caminhar à Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica), que tem a responsabi-
lidade de fiscalizar o merca-
do”.
Na discussão do Requerimen-
to, o Vereador Amauri dos 
Projetos (PMDB) expôs qual 
seria o motivo dos apagões: 
“Na minha opinião esses 
cortes de luz são propositais. 
A Celesc está fazendo isso 
para equilibrar a distribuição 
porque estamos no limite”. 
Além disso, Amauri dos Pro-
jetos relatou uma medida que 
pode ser colocada em prática 
no município para não piorar 

a situação: “Em uma conver-
sa com a Prefeita Adeliana 
Dal Ponte, ela afirmou que 
poderá haver a suspensão da 
viabilidade para novas obras, 
principalmente de grandes 
fontes consumidoras. Inclu-
sive fiquei sabendo que a Ce-
lesc  já está negando a ligação 
de energia de obras que estão 
prontas”.
O requerimento apresen-
tado pelo vereador Túlio foi 
amplamente debatido pelos 
Vereadores Moacir da Silva 
(PMDB), Tete (PDT), Geral-
do Swiech (PT) e Neri Ama-
ral (PMDB).

deputado Renato Hinnig (PMDB)

Vereador Túlio Maciel(PMDB)

Vereador Amauri dos Projetos (PMDB)
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Com a Lei Ordinária N° 4530/2007, aposentados, 
pensionistas, beneficiários do auxílio doença, proprietários de imóvel 

único, pessoas com 60 anos ou mais, famílias com renda de até 3 salários 
mínimos, além de solteiros, viúvos ou divorciados com renda de até 

1 ½ salários podem solicitar isenção do IPTU 2014. 
Informações acesse: www.pmsj.sc.gov.br/iptu/

A Isenção do IPTU

É Lei em São José
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Por José Nascimento
 Jornalista
 nascimento.lozar@gmail.com

NASCIMENTO

Auto Escola

Existe uma Auto Escola, em Flori-
anópolis, próximo a um shopping, 
onde seus veículos ficam estacio-
nados na rua, no entanto, o fato que 
chama a atenção é que no local 
existem placas de proibido estacio-
nar. Será que existe, na legislação 
algum item que permite que Auto 
Escola estacione em local proibido? 
Ou será que esta Auto Escola esta 
cometendo infração? Se for a se-
gunda opção a pergunta que fica é: 
Como será o treinamento para os 
seus alunos... 

Autorização

Cheguei a conclusão de que real-
mente Florianópolis é uma cidade 
sem lei. Porque estou falando disso.  
Existe uma travessa na praia de Ju-
rerê Internacional, que corta o fa-
moso “open shopping”, chamada 
de Travessa das Tartarugas. O fato 
que chamou minha atenção é que 
essa via pública simplesmente esta 
fechada neste período de temporada. 
Quem será que fechou a via pública? 
Quem autorizou esse fechamento? 
Pois é meus amigos, essa terra esta 

literalmente abandonada, onde cada 
um faz o que melhor lhe convém. 
Cadê os órgãos públicos que não se 
manifestam sobre o assunto? Quais 
as ações da PMSC e Guarda Munici-
pal para coibir esse tipo de ação? 

Carnaval

Bem, não sei nem como começar 
esse assunto, pois tenho certeza que 
serei criticado por muitos e penso que 
terei apoio de outros. Vamos lá. Re-
centemente foi eleita a nova corte do 
carnaval de Florianópolis, ou melhor 
foi escolhida a rainha e as princesas 
que acompanham o rei momo neste 
período de carnaval. Para a realiza-
ção do evento, que nesse ano ocor-
reu na Praça Fernando Machado, 
foi montada uma 
mega estrutura, 
com um palco 
espetacular, com 
passarela para 
desfile das can-
didatas, ilumina-
ção de primeira, 
música da melhor 
qualidade etc, 
etc, etc. Mas, pas-
mem senhores, 
foi montado no 

local camarins de primeiro mundo 
com ar condicionado e, claro, do 
bom  e do melhor. Olha, tudo isso foi 
por apenas algumas hora. Agora per-
gunto: Quem pagou essa conta? (que 
não foi barata). Porque não realizar o 
evento na passarela “Nego Quirido”, 
que é o local próprio para o carnaval 
e que o investimento, com certeza 
seria bem menor, pois a estrutura já 
esta quase toda lá?
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Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - 2ª Andar
Sl.01 - Forquilhinhas - São José - SC

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

Dr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. SobrinhoDr.Carlos Manoel B. Sobrinho
Responsável Técnico - Oftalmologista - CRM 9462
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA 

www.piresauto.com.br

R$ 130,00

Berçário • Maternal • Pré-escolar

(próximo ao Raulino’s Restaurantes enfrente ao laboratório Santa Luzia)

Acompanhamento Pedagógico
Professores Quali�cados • 

Nutricionistas • Assistência 
Odontológica e Fonoaudiológica  • 

Dança • O�cinas de reciclagem, 
musicalização e expressão 
corporal • Almoço e Janta

Atendimento das 07h às 19h30
MATRÍCULAS ABERTAS!!!

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

3357-1904(48)

Começam as obras no trevo de Forquilhinhas
Uma das obras mais aguarda-
das pela população de São José 
começa a ser realizada segun-
da-feira (24). As alterações 
no trevo de Forquilhinhas têm 
como objetivo dar mais flu-
idez ao trânsito, reduzindo os 
congestionamentos, além de 
aumentar a segurança no local. 
As intervenções serão realiza-
das das 22h às 5h para não atra-
palhar o tráfego de veículos.
Desde o início de 2013, a pre-
feita Adeliana Dal Pont vem 
se reunindo com a ANTT, 
Autopista e PRF para buscar 
uma solução para a região. A 
prefeita sempre defendeu a 
reabertura de, pelo menos, um 
dos acessos à BR fechados pela 
PRF, já que a mudança jogou 
todo o tráfego de bairros como 
Kobrasol e Roçado no trevo 
de Forquilhinha, provocando 
enormes congestionamentos. 
Um acordo foi fechado no final 
do mês de outubro, quando a 
ANTT, a Autopista e PRF con-
cordaram em reabrir o acesso 
do KM 207,6 (Morro do Avaí). 
Na época, também ficou acer-
tada a mudança no trevo da 
Forquilhinha, com a instalação 
de semáforos e do binário. Para 
a prefeita, a obra reflete o devi-
do respeito ao povo de São José. 

“Entendemos que a BR 101 
é um importante corredor de 
tráfego, mas a rodovia também 
corta o município e não é justo 
que nossos moradores con-
tinuassem sendo penalizados”, 
destaca Adeliana Dal Pont. 

A mudança 

Para organizar o tráfego no 
local, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
e Autopista instalarão um siste-
ma de semáforo no local. Além 

disso, também será implantado 
um binário. A Rua Vereador 
Arthur Mariano, hoje mão du-
pla, passará a ter mão única, no 
sentido bairro. Para o retorno, 
os motoristas seguirão pela rua 
Manoel Joaquim Santos até a 
rua 25 de Dezembro, que hoje 
também é mão dupla e passará a 
ter mão única, sentido rodovia. 
Para completar o binário, uma 
parte da rua Luiz Fagundes (até 
o trevo) também será transfor-
mada em mão única.
A obra será realizada em três 

etapas: primeiro no trevo de 
Forquilhinha, segundo nos 
acessos e terceiro na instalação 
dos semáforos em todos os cru-
zamentos. O prazo para con-
clusão da obra é de 60 dias. A 
partir da próxima quarta-feira 
(26), o fluxo do trânsito já de-
verá começar a ser remanejado.
Na tarde da última sexta-feira 
(21), foi realizada uma reunião, 
na Secretaria de Segurança, 
Defesa Social e Trânsito, para 
acertar os detalhes do início das 
obras. Participaram a secretária 

de Segurança, Defesa Social e 
Trânsito de São José, Andréa 
Pacheco, o secretário adjunto 
Gilmar Pedro Bento, o gerente 
de engenharia da Autopista 
Litoral Sul, Fernando Augusto 
Infante Araújo, o gerente de 
tráfego da Autopista Litoral Sul 
Ademir Custódio da Silva, o 
coordenador de obras regional 
da Autopista Litoral Sul An-
tônio Marçal Nogueira Neto e 
o supervisor de tráfego da Au-
topista Litoral Sul Ronaldo Al-
meida.
As mudanças nos acessos e 
no Trevo são de responsabi-
lidade da Autopista Litoral Sul, 
concessionária do trecho da 
BR 101 e marginais. Já a Pre-
feitura de São José é respon-
sável pelas melhorarias nas 
vias urbana e pela sinalização. 
Os trabalhos serão feitos de 
forma conjunta para minimi-
zar os impactos aos usuários. 
A secretária de Segurança, De-
fesa Social e Trânsito Andréa 
diz que a expectativa é dar mais 
fluidez e segurança no local.  

“O tráfego vai ser discipli-
nado com semáforos e com 
o binário para garantir me-
lhor trafegabilidade no local” 
, explica.
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O objetivo é garantir maior fluidez ao trânsito e segurança no local.

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

Aproveite nosso desfile de ofertas!!!!

Do tamanho PP ao Plus Size 
aproveite pra ficar na moda!
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O Jornal Comunidade de SC, falou 
com a Prefeita Adeliana Dal Pont,  
sobre quais as ações  e os projetos 
previstos para 2014,  confira:

JCSC  –  Prefeita, quais são as 
ações e os projetos que os jo-
sefenses podem esperar para 
2014?
Adeliana Dal Pont – Para 2014, 
a previsão é intensificar a realiza-
ção de obras e ações para melho-
rar a vida dos josefenses. O ano 
já começou com boas notícias. 
Foram iniciadas as obras de re-
vitalização da Beira-Mar de São 
José, a principal área de lazer da 
cidade. Além disso, já está em an-
damento a construção de dois no-
vos postos de saúde (Vista Bela e 

Potecas) e também 
há a previsão de en-
trega das policlíni-
cas de Barreiros 
e Forquilhinha. 
Na Educação, são 
quatro novos Cen-
tros de Educação 
Infantil (CEIs) em 
construção e ou-
tros quatro em fase 
de reforma. Até o 
final do ano, a pre-
visão é abrir 1,6 
mil novas vagas 
para crianças de 
quatro meses a seis 
anos.

JCSC  –  A se-
nhora sempre 
teve um discurso 
muito forte na 
Saúde. O que a 

população pode esperar nesta 
área?
Adeliana Dal Pont – Nossa meta 
é construir seis novas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) até o 
fim do governo. Iniciamos agora 
em janeiro as obras de construção 
de dois novos postos, o de Pote-
cas e o do Vista Bela, em Areias. 
Nos próximos dias, iniciaremos 
a reforma de nove unidades: Bar-
reiros, Bela Vista, Morar Bem, 
Sertão do Maruim, Forquilhas, 
Forquilhinha, Procasa, Sede e 
Jardim Zanalatto. Também te-
mos a previsão de entregar para 
a população, ainda neste ano, as 
policlínicas de Forquilhinha e 
Barreiros. Quando assumi, os mo-
radores tinham apelidado a obra 
da Policlínica de Forquilhinha 
de pesque e pague, porque o lo-

cal estava abandonado. Regula-
rizamos o projeto e retomamos as 
obras, em um investimento de R$ 
8 milhões. Na Policlínica de Bar-
reiros tivemos alguns problemas 
no projeto, mas negociamos com 
a construtora, que está realizando 
as alterações necessárias. Quando 
estas duas unidades estivem con-
cluídas, desafogaremos a Poli-
clínica de Campinas e teremos 
melhores condições de atendi-
mento para a nossa população.

JCSC  – Em termos de atendi-
mento, o que mudou?
Adeliana Dal Pont - Nosso pri-
meiro desafio foi zerar as filas 
para a realização de exames labo-
ratoriais. Em janeiro de 2013 tín-
hamos 23 mil exames em espera 
e investimos cerca de R$ 1,3 mil-
hão para zerar esta fila. Também 
investimos para aumentar a oferta 
de exames de média e alta com-
plexidade, como radiografia, ul-
trassonografia, ressonância mag-
nética e mamografia. Também 
contratamos pessoal para a Saúde. 
Foram 115 novos profissionais, 
sendo 43 médicos. Conseguimos 
recompor as equipe da Saúde da 
Família. Há dez anos, quando fui 
secretária de Saúde, tínhamos 40 
equipes e eu recebi o governo 
com 28. Hoje contamos com as 40 
equipes completas, com médico, 
enfermeiro e técnicos em enfer-
magem. Nossa meta é reestruturar 
o sistema para que São José volte 
a ser uma referência na área da 
Saúde.

JCSC  –  E quais são os projetos 
para a Educação?
Adeliana Dal Pont – Estamos 
trabalhando forte para atender a 
demanda na Educação Infantil. 
Avançamos bastante no ano pas-
sado, com a construção de três 
novos Centros de Educação In-
fantil (CEIs) e abertura de mais 
de 800 vagas, mas ainda temos 
uma demanda importante nesta 
área. Hoje temos dois novos CEIs 
em fase de finalização. Os CEIs 
Araucária e Forquilhinha estão 
com 85% das obras concluídas e 
a previsão de entrega é para o mês 
de abril. A unidade Vista Alegre 

está com 55% das obras concluí-
das e o CEI tem previsão de en-
trega para junho. Até o final do 
ano queremos concluir outras seis 
novas creches: Canaã, San Ma-
rino, Cristo Rei, Jardim Zanellato, 
Luar e Potecas. Também estamos 
reformando quatro CEIs - CEI 
Maria Ferreira (Goiabal), CEI 
Nossa Senhora Aparecida (Dona 
Wanda), CEI Morar Bem (Morar 
Bem) e o CEI Nossa Senhora de 
Fátima (Forquilhinha). Investindo 
na estrutura física e na valorização 
dos nossos professores, queremos 
melhorar a nossa qualidade de en-
sino, porque o que está em jogo é 
o futuro das nossas crianças. Hoje 
temos algumas escolas com nota 
3,2 no Ideb (Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica) 
e não podemos mais aceitar isso. 

JCSC  –  A Prefeitura iniciou a 
revitalização da Beira-Mar de 
São José. Como está o anda-
mento das obras?
Adeliana Dal Pont – As obras es-
tão dentro do cronograma. Serão 
13 mil m² de pavimentação, com 
instalação de pavimento inter-
travado (blocos de concreto de 
10x20) nas calçadas que são uti-
lizadas como pista de caminhada. 
Também serão instalados seis 
decks de madeira com pergolado, 
bancos e iluminação. Para a 
instalação, os muros serão corta-
dos e os decks serão sobrepostos 
nas pedras de contenção, em di-
reção à areia da praia. Também 
está prevista a reforma da pista de 
skate, que fica localizada próxima 
à Fundação Municipal de Espor-
tes. É uma obra que dará uma nova 
cara para a nossa Beira-Mar, que 
hoje é uma das principais áreas de 

lazer do município. 
JCSC  –  Além da Beira-Mar, 
haverá mais novidades na área 
da Infraestrutura?
Adeliana Dal Pont – Sim, o 
vice-prefeito e secretário de In-
fraestrutura, José Natal Pereira, 
está empenhado nesta questão. 
Com muito trabalho, conseguimos 
resolver as pendências e retomar 
as obras com recursos do PAC. 
São cerca de R$ 34 milhões em o-
bras de pavimentação e infraestru-
tura. Somente em pavimentação e 
calçamento, são quase 60 ruas dos 
bairros Sertão do Imaruim, Pote-
cas, Forquilhas, Ipiranga, Lotea-
mento Zenaide, Los Angeles e 
Forquilhinha. Além disso, inicia-
mos as tratativas para viabilizar a 
construção da Beira-Mar de Bar-
reiros. A ideia é trabalhar, junto 
com a Prefeitura de Florianópolis, 
para termos um novo corredor de 
acesso até a BR 101. É uma obra 
importante para a mobilidade ur-
bana da região, assim como o 
Contorno Viário. 

JCSC  –  Para finalizarmos, de-
ixe uma mensagem para a co-
munidade.
Adeliana Dal Pont – Tenham a 
certeza de que a nossa administra-
ção está trabalhando por São José. 
Ainda temos muitos problemas, 
mas perseguimos todos os dias a 
sua solução e  já tivemos avan-
ços importantes. Seguimos em 
frente para fazer de São José uma 
cidade mais humana, que cuida 
de seus moradores; uma cidade 
mais autêntica, que valoriza a sua 
história; e uma cidade mais em-
preendedora, que incentiva o seu 
desenvolvimento. 

A prefeita Adeliana Dal Pont

A prefeita Adeliana Dal Pont e a secretária municipal de Educação, visitam as obras 
do CEI Forquilhinha

Obra de pavimentação no Loteamento Dona Zenaide

A Prefeita Adeliana Dal Pont fala sobre as ações e os
projetos de São José para 2014.
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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

Av. Pref. Osmar Cunha, 251 - Sl.101
 Ed. Pérola Negra - Florianópolis - SC

(48) 3304-5129
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Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

São José é destaque em SC 
na geração de empregos

São José ocupa a posição de 
destaque entre as maiores ci-
dades de Santa Catarina na 
geração de empregos, segundo 
uma pesquisa realizada pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecno-
logia do munciípio, confirma 
o crescimento no setor de em-
pregos, dados estes obtidos 
através do Ministério do Tra-
balho.
No ano de 2013 foram contra-
tados formalmente 6.182 pes-
soas, considerando a população 
este dado tem impacto na eco-
nomia do município.

O Município também está 
em segundo lugar na con-
tração de primeiro emprego, 
são 6.448 vagas preenchidas 
em 2013, ou seja, meu caro 
leitor oportunidades não fal-
tam.
Caso você esteja buscando 
emprego na região, lá vai 
nossa dica:

Pesquise as consultoria de Re-
cursos Humanos, muitas delas 
obtêm a conta de grandes em-
presas que se utilizam deste 
serviços como uma forma 
de agilizar os processos de 
contratação.
Faça uma relação contendo o 
site, o telefone e agende sua 
entrevista com estas empre-
sas, lembrando que seu currí-
culo é o seu cartão de visitas, 
nele você deverá descrever seu 
principal objetivo, ou seja, o 
que você está buscando? qual 
sua área de interesse, qual sua 
expectativa de preferência des-

Mais de 400 pessoas 
foram contratadas através 
do Feirão de Empregos de 

São José

Um total de 408 pessoas foram 
contratadas e outras 1807 estão 
em processo de seleção.  Este 
é o balanço do Feirão de Em-
pregos de São José, que aconte-
ceu nos dias 22 e 23 de janeiro 
no Centro Multiuso de São 
José e atraiu milhares de pes-
soas em busca de oportunidade 
de trabalho. Diante do sucesso 
da iniciativa, uma nova edição 
do evento já está sendo plane-
jada para o início do segundo 
semestre.
Em dois dias de evento, mais de 
20 empresas prestaram 8.273 
atendimentos à população. Para 
o secretário de Desenvolvi-
mento de São José, Fernando 
Souza, o Feirão facilitou para 
os dois lados, tanto para as em-
presas quanto para as pessoas 
que buscam emprego. “Con-
seguimos fazer o encontro da 
mão de obra com o mercado 
de trabalho. Com isso, as em-
presas geram mais renda para o 
município e criam-se mais em-

pregos para a região”, analisa.
O projeto Feirão de Empregos 
foi realizado pela Prefeitura 
Municipal de São José, em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Recursos Huma-
nos (ABRH), com a Work Ad-
vantage Recursos Humanos, 
com a Kombo Gestão Estraté-
gica de Pessoas e com a Con-
sultoria Aline Costa.
O feirão contou com tecnologia 
do software Kombo, que possi-
bilita o acesso às vagas de em-
prego dentro e fora do evento. 
Esta tecnologia permite que os 
candidatos realizem o cadastro 
de currículos e tenham acesso 
às vagas de emprego.

Outros 1.807 candidatos estão em processo 
de seleção nas empresas
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creva sua disponibilidade, seus 
dados como endereço, e-mail e 
telefone são essenciais.
Suas experiências profissionais 
com dados de tempo de serviço 
em cada empresa, descreva as 
atribuições e cargos nas empre-
sas pelas quais você atuou, esta 
é sem dúvida a informação mais 
importante para quem contrata, 
detalhe com precisão seus co-
nhecimentos e não esqueça de 
informar sua formação escolar 
e cursos profissionalizantes.
Por fim e mais importante é 
o momento de sua entrevista, 
este momento é único você 
deve deixar bem claro o que 
quer e pergunte muito, o que é 
trabalho? a remuneração? quais 
os benefícios e em especial 
qual plano de carreira desta em-
presa, o mercado está aquecido 
e necessita de você meu caro 
leitor para preencher as mais 
de 5.000 vagas de emprego em 
aberto na região.
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Pizzas
Atendemos somente com entrega a domicílio

Massas
Atendemos somente sob encomenda

com antecedência de 24 horas.

Tele Entrega
Tim:      9995.2300
Oi:         8464.2858

Vivo:     9163.1806
Claro:   8807.1017

D
D E C O R

A Partir de 10 peças
desconto especial

8447.5990
9620.8452dkdecoracoes@gmail.com

Tudo em papel deparede. O Melhor preço da cidade!

Orientadora 

Dra. Adriana Mariom Ribeiro

Unidade Kobrasol - 3241-5676
Rua Irmãos Vieira,300 - Sl.05 - Campinas - São José - SC

Matriculas abertas o ano todo

Português 
Matemática

e Inglês

Energético Energético 

7,49
Plus EnergyPlus Energy

Exclusivo!!!

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

2 Lts

3034 004848

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
dh.papeisdeparede@hotmail.com

Rua Vereador Mário Coelho Pires, 1060 - Sl.04 - Campinas - SJ

Divulgada primeira lista de 
convocados do concurso da Câmara 

Municipal de Biguaçu
Pela primeira vez na história do Poder Legis-
lativo de Biguaçu foi promovido um concurso 
público para o preenchimento de 29 vagas no 
quadro funcional. As provas foram aplicadas 
no dia 28 de setembro de 2013, com divulga-
ção dos aprovados em 30 de outubro. O presi-
dente da Câmara, Manoel Airton Pereira, faz 
a primeira chamada nesta segunda-feira, 24 
de fevereiro, data esta em que a lista de con-
vocados estará disponível no diário oficial.
É indispensável o comparecimento dos can-
didatos relacionados no prazo de 30 dias após 
o recebimento de oficio com AR, munidos 
de carteira de identidade e CPF originais. O 
não comparecimento será considerado como 
desistência do direito à vaga. Após aprova-
ção do exame pré-admissional, os candidatos 
serão nomeados e tomarão posse do respec-
tivo cargo.
O concurso tem validade de dois anos e 
poderá ser prorrogado pelo mesmo período. 
“Os aprovados serão chamados na medida 
da necessidade e do nosso espaço físico. 
Acredito que até final do ano todos os aprova-
dos estarão ocupando os seus cargos”, diz o 
presidente da Câmara Municipal, idealizador 
do concurso público. Abaixo segue a lista dos 
primeiros convocados:

Cargo 2018 – Assistente Administrativo:
CILENE LOPES RODRIGUES
RENAN SOARES
THIAGO DA SILVA
JAQUELINE BEZEN

EDITE LOIZE MACHADO

Cargo 2011 – Recepcionista:
JEFFERSON DOMINGOS VIANA

Cargo 2035 – Técnico em Informática:
ROBERTO YUKIO UEMURA JUNIOR

Cargo 2052 – Telefonista:
HELOISA HELENA BARBOSA VENTU-
RA  

Cargo 3023 – Copeira:
QUEILA DE SOUZA PETOMANN
JANAINA LUIZ

Cargo 3040 – Serviços Gerais:
RUBENS LOPES FERNANDES
MARCOS TADEU RÉGIS JORDÃO

Secretário de Saúde de Palhoça é 
aclamado o novo coordenador da 

CIR da Grande Florianópolis

Na última quarta-feira (12), secretários mu-
nicipais de saúde da Grande Florianópolis se 
reuniram na Câmara Municipal de Biguaçu 
para mais um encontro da CIR (Comissão de 
Intergestores Regionais).  Na ocasião, foi es-
colhido por aclamação o novo coordenador 
da comissão, o secretário de saúde de Palhoça 
Rosinei de Souza Horacio, que vai adminis-
trar as decisões da equipe durante o ano de 
2014. Rosinei substituirá Luiz A. Campos, 
secretário de saúde de Garopaba.
Segundo Rosinei, os interesses e neces-
sidades do município de Palhoça terão ainda 
mais visibilidade com a sua eleição. “A pri-
meira pauta da nossa gestão será a aprovação 
do Consórcio Regional de Saúde, que per-
mitirá a aquisição de medicamentos, materi-
ais de consumo e materiais permanentes com 
valores reduzidos junto aos fornecedores, 
através da junção dos municípios da região. 
Para tanto, é importante sermos como uma 
família para que uma cidade ajude a outra e 
haja troca de experiências e conhecimentos. 
Sem dúvida, essa união refletirá na melhora 

da qualidade do atendimento prestado à po-
pulação da nossa região”, relatou o secretário. 
Dentre outros assuntos de interesse regional 
na área da saúde abordados na reunião, o de-
staque ficou por conta da discussão e implan-
tação do Sistema de Governança e Intero-
perabilidade em Saúde Integrado ao Cartão 
Nacional de Saúde da Região da Grande Flo-
rianópolis. O objetivo é integrar e unificar as 
informações dos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em âmbito regional. O refe-
rido projeto já se encontra aprovado junto ao 
Ministério da Saúde e prevê um investimento 
inicial superior a R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) para a região.
Estavam presentes na reunião representantes 
dos municípios de Águas Mornas, Angelina, 
Anitápolis, Antônio Carlos, Canelinha, Leo-
berto Leal, Major Gercino, Nova Trento, 
Rancho Queimado, São João Batista, Tijucas, 
Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba, Bigu-
açu, Paulo Lopes, Alfredo Wagner, São Pe-
dro de Alcântara, São Bonifácio, Governador 
Celso Ramos e Palhoça e o gerente regional 
de saúde do estado, Alessandro Garbelotto.
A CIR delibera e administra os recursos es-
taduais e federais destinados para a saúde nas 
esferas municipais da Grande Florianópolis. 
Compõem sua estrutura secretários munici-
pais de saúde dos municípios da região. As 
eleições são anuais e cada encontro ocorre 
em um município diferente. A próxima re-
união está marcada para 12 de março em São 
Bonifácio.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

PALHOÇA BIGUAÇU



11

chefrodrigorauth@hotmail.com

                          FLORIANÓPOLIS

Rua Adhemar da Silva, 1047 - Lj.02/03 e 04 - Edificio Fabiano - Kobrasol - SJ - 88101-090 - (48) 3035-1535

www.totalisodontologia.com.br

Secretaria do Continente 
e Comcap realizaram 
amplo trabalho na área 
verde sexta-feira (21). 

Secretário do Continente 
João Batista Nunes acom-
panhou os trabalhos. 

O Bosque Pedro de Me-
deiros, no Estreito, recebeu 
uma ampla limpeza nesta 
sexta-feira (21). A Secretaria 
do Continente, em parceria 
com a Comcap, conseguiu 
providenciar toda a poda de 
vegetação da área.
 
A limpeza evita a prolifera-
ção no mosquito da dengue, 
o acúmulo de lixo e oferece 
um local mais arejado aos 
visitantes. Segundo o secre-
tário do Continente, João 
Batista Nunes, o trabalho no 
bosque será constante.
Conheça o bosque

O Bosque Pedro Medeiros 

fica na Rua Afonso Pena, 
1.070, bairro do Estreito, 
e tem uma área de aproxi-
madamente 18 mil metros 
quadrados, dos quais 10 mil 
metros quadrados correspon-
dem a uma área remanescen-
te de Mata Atlântica (floresta 
ombrófila densa) em estágio 
secundário de regeneração.
 
O bosque foi aberto ao pú-
blico em 2002 e possui in-

fraestrutura de lazer e con-
templação da Natureza para 
a população.
 Tem três trilhas ecológicas 
que possibilitam a caminha-
da em meio à mata. Além 
disso, há um parque infantil, 
o Museu do Presépio, espaço 
para lanches e jogos, viveiro 
com pássaros, coelhos e 
galinhas e um tanque de tar-
tarugas de água doce.

Bosque Pedro de Medeiros passa por  
limpeza geral

Carnaval no Continente 
começa dia 28 de fevereiro

Abertura na região continen-
tal ocorre no dia 28 de feve-
reiro, das 19h às 24h, na ave-
nida Beira Mar Continental.
A programação deste ano 
conta com baile público na 
avenida Beira Mar Con-
tinental e baile para ter-
ceira idade no Estreito. 
A festa oficial do Carnaval 
2014 na região continental 
começa no dia 28 de feve-
reiro, sexta-feira, com um 
baile público na Beira Mar 
Continental das 19h às 24h.
 
Haverá baile também 
na terça-feira, dia 04.  

Para a terceira idade a festa 
especial ocorre no Continente 
Centro de Eventos, no bairro 
Estreito, das 14h às 21h, na 
segunda-feira dia 3 de março. 

Programação do Carnaval 
2014 no Continente
28/2 a 4/3
(SEX a TER)
Baile Público no Continente 
das 19h às 24h
3/3
(SEG)
20º Baile da Terceira Idade
Continente Centro Eventos - 
Estreito - 14h às 21h
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Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC - 48 3357-6859

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Prezados Leitores,
Me emocionei ao ler o artigo desta edição, o qual foi escrito pelo palestrante Carlos Poz-
zobon, baseado numa palestra que ele ministrou em Santa Maria – RS, pois foi um grande 
desafio, mas provou toda sua competência, garra e determinação como grande profissional 
na área comportamental. Vamos aproveitar para refletir e reinventar nossas atitudes diante 

de tantas coisas que temos na vida, mas por muitas vezes não valorizamos !
Boa leitura.......

Compartilhando Alegria

Esta mensagem é apenas para compartilhar 
um momento de muita alegria que vivi nest-
es últimos dias. No final do mês de dezem-
bro fui convidado pela Rosemar Thies para 
fazer uma palestra para as famílias das viti-
mas e sobreviventes da maior tragédia do 
RS. Não hesitei em dizer sim.
E, logo que comecei a preparar a palestra 
fui invadido por uma chuva de ideias, mas 

todos os compromissos do mês de janeiro, 
para poder dar foco exclusivo a este trab-
alho, mas eu sabia que para realizar este 
trabalho eu precisaria de muita ajuda. Fui 
pedir ajuda e consegui ajuda, trabalhamos 
em equipe e conseguimos um resultado sen-
sacional. Sabe quem veio me ajudar neste 
imenso desafio?
A família do Tiago Linck, uma família que 
todos os dias ao acordar tem que se superar 
mesmo. O Tiago nasceu sem braços e sem 
as pernas, hoje ele está com 6 anos, tem uma 
irmã gêmea e outra mais velha.
Quando chegou a hora do Tiago falar, ele 
disse: Bom dia gente bonita, mesmo sem os 
membros eu sou feliz, eu sei que vocês sen-
tem dor, eu sei que dói, mas vocês podem 
recuperar a alegria de vocês e eu vou con-
tinuar rezando muito por vocês...
O Pai do Tiago, o Jair fez um relato muito 
emocionante no que diz respeito a supera-
ção. A mãe do Tiago, a Rosane, encerrou o 
seu depoimento dizendo: como eu queria 
estar com você no dia que aconteceu essa 
tragédia e poder abraçar cada um de vocês, 
não deu, pois eu não estava aqui. Mas hoje 

eu estou aqui, e se vocês permitirem eu e a 
minha maravilhosa família queremos abra-
çar muito vocês.
No dia, em que completava um ano da morte 
de 242 jovens, vivemos muitas emoções 

positivas, claro que também choramos - isso 
é normal - mas nós cantamos. É preciso sa-
ber viver e no final o Tiago e sua família 
estava lá na frente pedindo para abraçar. Foi 
assim que percebi que tínhamos conseguido 
mostrar o caminho da superação, mostrar 
que todos nós podemos recriar um sentido 
para vida e que todos podem Deixar um Le-
gado, ou seja, uma marca positiva no mun-
do. Uma marca muito maior que a marca 

 O Tiaguinho no cola da sua mãe Rosane e 
com a sua irmã gêmea, Daiana.

No Final da palestra, o meu filho mais velho, 
Theo, leu uma mensagem que ele escreveu 
para as famílias das vitima e sobreviventes.

negativa que foi inserida em suas vidas.
Adiante selecionei três fotos dos momen-
tos mais marcantes que pude vivenciar en-
quanto deixava a minha marca positiva no 
mundo.
No restaurante, antes da sobremesa, eu e os 
meus filhos com o Tiaguinho e a Daiana, 
sua irmão gêmea, era só alegria. O Tiagu-
inho me disse que não via a hora de poder 
falar e durante a tarde ele havia me dito - 
não tenho braços e pernas, mas sou feliz e 
não tenho medo de viver. Esse é um menino 
que nasceu para dar exemplo ao mundo. 
Querido (a) amigo (a) vá atrás da sua felici-
dade, vá lá onde o senso mais profundo da 
sua existência está. Vá lá onde o seu corpo e 
o seu espirito querem ir e, quando você tiver 
esse sentimento, fique com ele e não deixe 
ninguém desviá-lo.
Para a nossa volta é isso, eu queria apenas 
compartilhar a minha alegria de estar vi-
vendo na íntegra a minha missão de vida – 
Libertar o potencial positivo do ser humano.

www.carlospozzobon.com.br

Missão: Libertar o potencial positivo das 
pessoas.
Visão: Influenciar 1.000.000 de pessoas a 
libertarem todo seu potencial positivo.
Valores: Ética, Humildade, Respeito, Re-
sponsabilidade.via me dito - não tenho bra-
ços e pernas, mas sou feliz e não tenho medo 
de viver. Esse é um menino que nasceu para 
dar exemplo ao mundo. 

Um fortíssimo abraço.

Carlos Pozzobon

um detalhe me tocou era certo que eu não 
iria falar sobre os que tinham partido para 
o encontro com o Pai Celestial (as vitimas). 
Então, foi assim que, detectei o que queria 
falar na palestra – Superação, Sentido da 
Vida e Deixar um Legado.
Reflita comigo! - Você sabe o quanto é 
difícil falar para pessoas que tem pequenas 
dificuldades na vida pessoal e profissional e 
elas aceitarem. Então, agora imagine falar 
para pessoas que perderam seus jovens fil-
hos num massacre, assim eles consideram o 
aconteci-mento, imagine falar para meninos 
e meninas que na flor da idade, ao estarem 
despertando para vida tiveram seus corpos 
dilacerados pelas chamas deste incêndio - é 
muito mais difícil.
Então, para realizar este serviço desmarquei 
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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



13

                    dicadapersonal@gmail.com

CONSULTORIA DE RH

A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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Por Douglas Philips de Freitas
 Advogado / Prof.de Direito / Presidente do IBDFAM/SC
 douglas@douglasfreitas.com.br
 www.douglasfreitas.adv.br

FGTS: Acho que pegaram seu 
dinheiro...

8% do rendimento do seu trabalho e de-
positado na CEF como FGTS. Um fun-
do para resgate em casos específicos. 
Geralmente no desemprego e compra 
de uma casa nova. 
Este fundo sofre correção e lhe é in-
cidindo juros. 
Segundo a legislação, o FGTS é atua-
lizado mensalmente pela TR (taxa re-
ferencial).
Desde o ano de 1999 a TR sofreu 
reduções, não sendo mais, de forma 
real, a correção monetária que deveria 
incidir no FGTS.
O STF – Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou destacando a ilegalidade/

inconstitucionalidade da utilização da 
TR como índice de correção: a TR “não 
constitui índice que reflita a variação 
do poder aquisitivo da moeda” (ADI nº 
493/DF, Tribunal Pleno, Rel. Ministro 
Moreira Alves, DJ 04.09.1992).
Somados a outros argumentos jurídi-
cos, cabe propositura de ação  judicial 
afim de realizar substituição do índice 
de correção do FGTS, de TR para outro 
índice, mas correto, como o INPC, por 
exemplo. 
Na Cidade de Foz do Iguaçu – Paraná, 
reconheceu a ineficácia da TR para cor-
rigir monetariamente o valor do FGTS e 
determinando a devolução da diferença 
encontrada com a aplicação do IPCA-E:

“(...) A Lei, portanto, dispõe que o 
fundo deverá ser corrigido mone-
tariamente ea correção monetária 
não representa qualquer acrés-
cimo, mas simples recomposição 
do valor da moeda corroído pelo 
processo inflacionário (STJ, REsp 

nº 1.191.868, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, j. 15/06/2010 e p. 
22/06/2010).(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDEN-
TES os pedidos, condenando a CEF 
a pagar à parte autora os valores cor-
respondentes à diferença de FGTS em 
razão da aplicação da correção mo-
netária pelo IPCA-E desde janeiro de 
1999 em diante até seu efetivo saque, 
cujo valor deverá ser apurado em sede 
de cumprimento de sentença. Caso não 
tenha havido saque, tal diferença deverá 
ser depositada diretamente na conta vin-
culada do autor.(...)” (Processo do Pro-
cedimento do Juizado Especial Cível nº 
5009533-35.2013.404.7002/PR, profe-
rida em 15.01.2014, Juízo Substituto da 
2ª VF de Foz do Iguaçu).
Assim, quem tem valores desde janeiro 
de 1999, aplicados no FGTS, até a pre-
sente data, mesmo que ja tenha feitos 
saques, tem o direito de lhe ser reem-
bolsado a correção e juros reflexos que 
lhe fora indevidamente não pago. Apo-
sentados que ja sacaram e aqueles que 
ainda estão a receber FGTS tem igual 
direito. 
A diferença do saldo do FGTS pode 
chegar a quase 90% dependendo do 
período de aplicação!
Busque seu direito. Fique atento!! 
Maiores informações: contato@dou-
glasfreitas.adv.br

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

ESTEJA VIVO, 
ENQUANTO VOCÊ VIVER

1- Jogue fora todos os números não es-
senciais para sua sobrevivência.
2- Continue aprendendo. Aprenda mais 
sobre computador, artesanato, jardi-
nagem, qualquer coisa. Não deixe seu 
cérebro desocupado.
3- Curta coisas simples.
4- Ria sempre, muito e alto. Ria até 
perder o fôlego.
5- Lágrimas acontecem. Aguente, sofra 
e siga em frente. A única pessoa que 
acompanha você a vida toda é VOCÊ 
mesmo. Esteja VIVO, enquanto você 
viver.
6- Esteja sempre rodeado daquilo que 
você gosta: pode ser família, animais , 
lembranças, música, plantas, um hobby, 
o que for. Seu lar é o seu refúgio.
7- Aproveite sua saúde. Se for boa, pre-
serve-a. Se está instável, melhore-a. Se 
está abaixo desse nível, peça ajuda.
8- Diga a quem você ama, que você 
realmente o ama, em todas as oportuni-
dades.

E LEMBRE-SE SEMPRE QUE: 

A vida não é medida pelo número de 
vezes que você respirou, mas pelos mo-
mentos em que você perdeu o fôlego …

de tanto rir …
de surpresa …
de êxtase …

de felicidade!
Simples assim!!!

 Parte de um texto de Ildelena Freitas
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ADILSON
MAGUILA
ADILSON
MAGUILA

ACADEMIA

Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins - Ceniro - São José - SC

Contato

3257-3161
8461-3836

Seg. à Sexta 07h às 11h30 / 13h30 às 23h30
Sábados das 09h às 12h

KEDA D´ÁGUA F.C. COMPLETA  
25 ANOS DE FUNDAÇÃO

 E n t r e v i s t a m o s : 
Rangel Sagaz Scheidt,  nas-
cido em   22/07/76   em 
Barreiros,  São José 
- SC, atualmente  joga-
dor do KEDA D´ÁGUA 
F.C, time de Barreiros.  
Rangel falou sobre sua 
paixão por futebol e que 
aprendeu que o Futebol é 
um universo maravilho-
so, que faz as pessoas se 
aproximarem, multiplicar 
os amigos, ensina a gente 
a amar e a respeitar o próximo. 
Contou um pouco da história em que teve 
o privilégio de participar com muitos ami-
gos, nos últimos 24 anos, no time KEDA 
D´ÁGUA FUTEBOL CLUBE, falou sobre 
a história atual do time. Conta ele que por 
volta de 1989, o já falecido Pedro Cabeça, 
reunia uma rapaziada para jogar futebol de 
campo aos sábados e a partir desse grupo, 
Valter  e Camilo resolveram fazer um time 
de futebol suíço. No dia 25 de maio de 
1989  o primeiro grupo entrou em campo 
com os seguintes atletas: CAMILO, VAL-
TER, DENIR, BARATA, LEO, BETO CA-
BEÇA, PINTO, GUTO E RUBAO e assim 
começaram os jogos aos sábados a tarde na 
quadra do João, onde hoje é o  Supermer-
cado  Imperatriz de Barreiros.
Não foi complicado escolher o nome já 
que SR. Zenilda mãe do Camilo, possuía 
uma confecção de roupas com esse mesmo 

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

nome, assim o time passou a se chamar 
KEDA D´ÁGUA FUTEBOL CLUBE.
Hoje em dia o KEDA D´ÁGUA F.C joga na 
Forquilhinhas no RM Soccer nas sextas, ele 
completa em 2014,  25 anos de fundação. 
Hoje o seu presidente é o Kiko e o vice Chi-
co, a amizade e união são a coisas mais im-
portantes, por isso te-nho um carinho imen-
so pela Agremiação. É isso amigo  Rangel o 
futebol nos ensina muito, a principal quali-
dade e sempre ter honestidade, hombridade 
e respeito pelos colegas que jogam juntos 
conosco, tanto a favor como contra,  após as 
partidas  sempre aparecem novas histórias, 
sempre fui um  incentivador da prática do 
futebol amador como um meio de fazer no-
vos amigos e unir ainda mais um grupo em 
torno de um objetivo. Para isso, após os jo-
gos, congregar e dar a todos os jogadores 
a oportunidade de lazer e confraternização, 
só por isso já nos sentimos recompensados, 
onde o respeito e o lazer prevaleçam em 
cada um dos jogadores do KEDA D´ÁGUA 
F.C.
Hoje o time é formado pelos atletas:Frank ( 
ex América); Guilherme Rangel (ex Améri-
ca); Daniel (ex Saldanha); Higor  Cristian; 
Marcelo Leandro(Terceiro Ato); Luciano; 
Gil; Sandrinho( ex Ipiranga); Kiko; Chico; 
Nazareno; Marcio (ex Ipiranga); Serginho 
(ex America); Clovis e Rafael.

LIVROS INDICADOS

O Silêncio das Montanhas de 
Khaled Rousseini - O Silêncio das 
Montanhas traz como protagonista os 
irmãos Pari e Abdullah, que moram 
em uma aldeia distante de Cabul, são 
órfãos de mãe e têm uma forte 
ligação desde pequenos. Assim como 
a fábula que abre o livro, as crianças 
são separadas, marcando o destino de 
vários personagens. 
Uma Família Feliz de David Safier 
- A família Wünschmann não é feliz. 
A livraria da mãe, Emma, está à beira 
da falência; o pai, Frank, trabalha 
muito mais do que deveria; a filha 
adolescente, Fee, foi reprovada no 
colégio, e o caçula, Max, está apaixo-
nado por uma garota que mergulha 
sua cabeça na privada da escola. Para 
completar, depois de uma festa à 
fantasia, uma bruxa resolve 
enfeitiçar todos eles e transforma 
Emma em uma vampira, Frank em 
Frankenstein, Fee em uma múmia, e 
Max em lobisomem. Eles precisarão 
percorrer meio mundo para descobrir 
como desfazer o feitiço. No caminho, 
vão se ver frente a frente com mon-
stros, vampiros, lagartos gigantes, 
motoqueiros e até o Drácula em 
pessoa, que vai tentar jogar seu 
charme irresistível para cima da 
mamãe Emma. Quem disse que é 
fácil ser uma família feliz?  Vale a 
pena conferir a história desta família 
alemã e dar boas risadas.
Bom galera por hoje é só...

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

A empresária e 
estilista Vanusa 
Riquelme está prepa-
rando a sua nova 
coleção de inverno 
“Clothing” e contará 
com um desfile de 
camisas e bodys, 
peças feitas com 

#VANESSA RIQUELME

#AMO CINEMA

300 - A Ascensão do Império
Lançamento - 07/03/2014 
Gênero - Ação, Fantasia, Épico

Rio 2
Lançamento - 28/03/2014
Gênero - Animação, Aventura, Comédia

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
Lançamento - 28/03/2014 
Gênero – Drama

Recomendo!!!
Big Bad Wolves – Suspense e comédia 
só mesmo o grande Quentin Tarantino.

bordados em pedrarias a mão, renda 
strech, franjas e um acabamento 
invejável com botões selecionados. 
Todas as peças são únicas e exclusivas!
Podem ser adquiridas através do 
email:vanconsultorademoda@hot-
mail.com
Disponível para lojistas e revenda.
Foto-credito: Babi Balbis
Make e hair: Katia Myiazaki
Camisa: Vanusa Riquelme Wear
www.vanriquelme.blogspot.com
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MatrículasAbertas!!!(48) 3241-7174
Av. brigadeiro Silva paes, 157 - Campinas

www.cerecriar.com.br - cerecriar@brturbo.com.br



Cozinhas e Dormitórios

em até

(48) 3015-7715
Rua Adhemar da Silva, 917 loja 03 (Rua da Caixa Econômica Federal)
www.rrmoveiseambientes.com.br - e-mail: contato@rrmoveiseambientes.com.br 

/rrmoveisambientes

1.099,00R$ 

Sofá Planalto 1,80m

399 ,00R$ 

Poltrona Gi

990,00R$ 

Conjunto BOX Solteiro 0,88 x 1,88

1.769,00R$ 

Roupeiro 3 Portas de correr 
c/ 1 espelho 2,50m



Rua Souza Dutra, 145 - Sala 212
Estreito - Florianópolis - SC • 88070-605
Telefone: (48) 3206-2227 / 3206-2228
e-mail:contato@ioc�orianopolis.com.br

Sistema de Agendamento On Line
Pacientes que possuem convênio UNIMED podem agendar suas

consultas através do agendamento on line, no site:
www.unimed�orianopolis.com.br

Oftalmologia Geral
Cirurgia de Catarata por facoemulci�cação
Cirurgia Refrativa para correção de miopia, 
hipermetropia e astigmatismo.
Glaucoma Clínico e Cirurgico
Lentes de Contato
Ceratocone
Transplante de Córnea

TOP CRED
Negócios Financeiros

ATENÇÃO AS NOVAS E MELHORES CONDIÇÕES
E AS TAXAS ESPECIAIS PARA OS SERVIDORES

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXAS A PARTIR 
DE 1,20% A.M PRAZO DE ATÉ 96 MESES

* Sujeito a alteração sem aviso prévio
 ** Necessário apenas conta corrente

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
PARA FAZER NOVOS CONTRATOS
RENEGOCIAR CONTRATOS
COMPRAR DÍVIDA COM OUTROS BANCOS
COM CONDIÇÕES MELHORES

LIGUE JÁ Vivo (048) 9161-0740
Tim (048) 9981-0740

Oi (048) 3257-2131
Tim Fixo (48) 41053240

 thais.consignado@gmail.com 

SEM CONSULTA 
A SPC E SERASA

solicite uma simulação
 sem compromisso

Vamos até você!!!

Rua Lédio João Martins, 968 - Kobrasol - SJ


