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SÃO JOSÉ

UNIDADE KOBRASOL

José Natal fala dos ajustes  
tomados, da retomada das obras e 

das licitações para 2016  
A secretaria de Infraestru-
tura inicia o ano com as 
contas em dia, não deve 
nada a fornecedores e 
prestadores de serviços. 
O secretário José Natal 
enfatizou que isso foi sua 
meta.
Ajustes foram necessári-
os para poder honrar os 
pagamentos, o município 
reduziu o pessoal da lim-
peza em 50% na primeira 
quinzena de outubro, 
com a empresa triangulo. 
Em fevereiro vamos re-
admitir todo o pessoal 
da limpeza, para voltar 
a normalidade das ruas. 
Licitações: Existe uma li-
citação para a Av. Vereador 
Arthur Mariano do trevo 
da Forqui-lhinhas até o 
Toca Boca, a estimativa de 
gastos é R$ 1.700.000,00, 
também temos a licita-
ção para tapar buracos 
em  todo o município de 
R$ 1.300.000,00 . O Mu-
nicípio também vai fazer 
uma licitação  para lim-
par todos os terrenos que 

pertecem ao município. 
A prefeitura não joga 
lixo nos terrenos, quem 
joga é a população. 
Natal pede para a popu-
lação colaborar e não 
jogar lixo nas ruas. 
Os donos de terrenos  par-
ticulares devem fazer a 
limpeza, inclusive para 
prevenir o mosquito da 
dengue, quem não fizer 
vai ser intimado e se for 
preciso vai ser acionado 
pela força policial e ju-
rídica.
As obras já iniciadas vão 
ter continuidade, tam-
bém vão ser retomadas as  
obras no Lisboa, Floresta 

e na Procasa, as empresas 
licitadas estão esperando 
a garantia de pagamento. 
As chuvas do fim de 2015, 
prejudicaram muito o as-
falto, a secretaria de in-
fraestrutura tem feio o 
tapa buracos com a sua 
equipe, usando asfalto 
frio, a empresa respon-
sável entrou em recesso 
no 19/12  e recomeçou 
dia 11/01, o tapa buracos 
do dia a dia também esta 
voltando a normalidade. 
As drenagens de Rios, 
iniciam em fevereiro, na 
calha do Rio Araujo até a 
divisa na Av Josué Di Ber-
nardi.
 

Prefeitos da grande   
Florianópolis  

UNEM FORÇAS
Os prefeitos da Grande 
Florianópolis se reuni-
ram na data de hoje, dia 
21 de janeiro de 2016, 
para tratar do projeto de 
duplicação da BR 282, 
especificamente da Via 
Expressa.
Importante destacar que 
este manifesto ocorre 
por completa indignação 
provocada pelas inter-
mináveis filas registra-
das diariamente na Via 
Expressa, como tam-
bém pelo fato de que, há 
três anos, ter havido a 
promessa do então minis-
tro dos Transportes, Pau-
lo Passos, e da presidên-
cia do DNIT para o início 
das obras em 2014. Na 
ocasião, foi feita a apre-
sentação dos projetos de 
duplicação da via, im-
plantação das marginais e 
corredores de ônibus.
Diante deste celeuma, 
estamos reunidos para 

anunciarmos ações con-
juntas dos prefeitos para 
buscar uma solução, den-
tre elas:
1 – Audiência conjunta 
dos prefeitos da Grande 
Florianópolis com o min-
istro dos Transportes, 
presidente do DNIT e 
com os integrantes do 
Fórum Parlamentar Ca-
tarinense;
2 – Pedido de apoio 
político e institucional 
ao governador Raimundo 
Colombo para enfrenta-

mento do maior gargalo 
do trânsito catarinense;
3 – Mobilização conjun-
ta de todas as entidades 
representativas da so-
ciedade civil organizada 
para a solução de um dos 
maiores entraves do de-
senvolvimento da região 
metropolitana;
4 – Buscar todos os meios 
políticos, administrativos 
e, se necessário, jurídi-
cos para a solução deste 
problema que se arrasta 
há anos.
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R$ 38,00
Rua São Pedro - Barreiros - São josé - SC

Rua Joaquim Nabuco - Monte Cristo - Florianópolis - SC

HAMBURGUERIA E PIZZARIA

Av. Lisboa, 01 - Qd. 02
Enfrente ao mercado Souza e Souza

HAMBURGUERIA E PIZZARIA

Amêndoas Nordestinas
Distribuidora de Castanhas do Pará

Rua Irmãos Vieira, sl. 12 - Ed. Comercial Paola
Campinas - Sâo José - SC

2016 começou quente...
Mudanças de posição e opinião na 

Câmara de vereadores
Os vereadores que apoiam 
a atual administração estão 
mudando de opinião, já  
estão criticando aberta-
mente a gestão.
Os vereadores que dão 
apoio e sustentabilidade 

do atual governo, parece 
que mudaram de opinião, 
não se sabe se foi pelo 
corte dos comissionados, 
ou se já estão em  ritmo de 
eleições.
O presidente da Câmara 

Orvino Coelho de Ávila 
vai ter  muito trabalho para 
sustentar a base que apoia 
a  atual administração, 
vamos aguardar as novas 
posições dos vereadores.

Qual vai ser o destino de José  
Natal em 2016?

Para José Natal, 2016 
começou quente..., com 
vários rumores sobre a sua 
possível candidatura a pre-
feito, o assédio é grande 
em torno do seu nome,  é 
resultado do trabalho rea-
lizado na atual administra-

ção, a frente da secretaria 
de infraestrutura. Natal já 
foi procurado por vários 
partidos, até o momento 
ainda não divulgou nada 
a este respeito, vamos 
aguardar para ver se os ru-
mores se confirmam.

O PMDB tem candidato?
Há rumores que sim... 
Em Florianópolis o pre-
candidato a prefeito já esta 
pré-definido como Gean 
Loureiro, em São José a 
rádio corredor afirma que 
o candidato para prefeito 

pelo PMDB é o secretário 
do Meio Ambiente Moacir 
da Silva, dizem que ele 
se reuniu com o Senador 
Dário, para conversar so-
bre a sua pré-candidatura 
a prefeito.
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Foi realizada uma re-
união com representan-
tes das secretarias de 
Segurança, Ação Social, 
e Saúde dos municípios 
Palhoça, São José, Bigu-
açu e Florianópolis, para 
tratar dos “Moradores 
de ruas e dependentes 
químicos” que a cada dia 
vem aumentado e com 
isso problemas diversos 
para ambas as cidades 
em relação a lixo, drogas 
e furtos.
A reunião ocorreu na 
manhã de segunda-feira 
(25) na Prefeitura de São 
José, a ideia é, a partir 
de um diagnóstico das 
ações e dificuldades dos 
municípios, ampliar a 
discussão com o Gover-
no do Estado, Ministério 
Público e Poder Judi-
ciário. Uma nova reunião 
ficou marcada para a 
próxima segunda-feira 
(1º), às 10h, também na 

Prefeitura de São José. 
As secretarias de Estado 
da Saúde, Assistência So-
cial e Segurança Pública, 
Ministério Público e a 
Polícia Militar serão con-
vidados para participar 
desta ação conjunta.
Estavam presentes na 
reunião o vice-prefeito e 
secretário de Infraestru-
tura de São José, José 
Natal Pereira; a secre-
tária de Assistência So-
cial, Norma Warmling; o 
chefe de gabinete, Lédio 
Coelho; a secretária de 

Segurança, Defesa Social 
e Trânsito, Andréa Pa-
checo; o diretor geral de 
Informações e Sistemas, 
Jean Vieira; o secretário 
de Assistência Social 
de Florianópolis, Dejair 
Oliveira Junior; o diretor 
de Segurança de Flori-
anópolis, Valci Brasil; o 
secretário de Assistência 
Social de Biguaçu, Mar-
coni Kirch; a coordena-
dora do Centro Pop de 
Palhoça, Patrícia Pereira; 
e demais representantes 
dos municípios.

Ação conjunta para tratar 
dos Moradores de ruas e 
dependentes químicos
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S Ã O J O S ÉS Ã O J O S É
ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

3357-1588

Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

Prefeita Adeliana 
Dal Pont vistoria 
obras na Colônia 

Santana e Serraria

A prefeita Adeliana Dal 
Pont vistoriou, as obras das 
praças do bairro Colônia 
Santana e do Loteamento 
Luar, no bairro Serraria. 
Nos dois locais, as cons-
truções seguem a todo va-
por e a previsão é que as 
praças sejam concluídas 
até o mês de março. A con-
strução de áreas de lazer  
atende a um pedido da co-
munidade por mais quali-
dade de vida.
Cada uma das praças con-
tará com cerca de 2 mil 
metros quadrados, quadra 

poliesportiva, pista de 
skate, parque com brinque-
dos para as crianças, pista 
de caminhada, bancos e 
mesas, bicicletário, ilumi-
nação pública, gramado e 
um projeto de paisagismo 
para deixar o espaço ainda 
mais bonito.
A prefeita Adeliana ficou 
entusiasmada com o anda-
mento dos trabalhos. “Estas 
obras vêm atender a pedi-
dos que recebemos da co-
munidade no projeto Fala, 
São José!. 
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O Pré-candidato a prefei-
to, o vereador Amauri dos 
Projetos(PTB), aproveitou 
o recesso da câmara de 
vereadores e suas férias, 
para visitar os bairros e con-
versar com a população so-
bre os problemas dos  bair-
ros no município:
Em Campinas os comer-
ciantes e moradores sofrem 
com o aumento da violên-
cia, aumentaram bastante 
os assaltos, outra recla-
mação do bairro é o aten-
dimento da Policlinica, a 
maior reclamação é a falta 
de medicamentos, em For 
quilhinhas a população re-
clama da falta de médico no 
posto de saúde e a falta de 
vaga nas creches, em bar-
reiros a reclamação é a inse-
gurança  no Bairro e o trân-
sito na Av. Leoberto Leal, 
também faltam medicamen-
tos e consultas, no Zanelatto 
o problema é a infraestrura, 
e no posto de saúde é difícil 
encontrar médicos.
A maior reclamação no mu-

nicípio é a saúde, muitas 
queixas de falta de medi-
camentos e profissionais 
para o atendimento, Amauri 
lamenta o caos que se in-
talou no município sendo a 
saúde a bandeira levantada 
pela atual administração.O 
descaso com os josefenses 
deixando de proporcionar 
um atendimento mais justo 
e merecido.
São José precisa resolver o 
problema  da estação de tra-
mento de esgoto da Casan 
em Potecas, a situação é de 
saúde pública.
O objetivo de Amauri foi 
identificar os problemas e 
trabalhar para melhorar a 
situação em que se encontra 
o município.

O Vereador Amauri 
aproveitou o recesso 

para visitar os  
bairros no município
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SÃO JOSÉ

AINDA DÁ TEMPO...

 
Glaucia Schmitt

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

Iniciamos o ano que ter-
emos eleições para a esco-
lha de nossos e nossas re-
presentantes municipais. O 
que isso tem haver comigo 
e com você? Tentarei es-
clarecer se assim você me 
permitir. É o momento em 
que todos os dias em que 
você sai de sua residên-
cia e tropeçar em uma la-
jota mal colocada ,quando 
você se acidenta ou quebra 
seu veículo em um rua mal 
sinalizada e com imen-
sos buracos, quando você 
acorda no início da madru-
gada para tentar agendar 
uma consulta médica e 
chega na sua vez e não há 
mais fichas, quando por 
milagre você se consulta 
e necessita de um médico 
especialista ou um exames 
médicos e se não for pago 
para fazer você senta e es-
pera por um milagre para 

ser agendado, ou quando 
o IPTU chega em sua 
residência e durante o ano 
você não vê onde este im-
posto foi aplicado ou quan-
do você precisa trabalhar e 
as creches são tantas que 
seu bem mais precioso 
não tem a possibilidade de 
frequentar pois não há va-
gas, quando você cidadão 
josefense reclamar de seu 
município lembre-se de 
alguns desses pontos e 
faça o seu voto valer cada 

centavo que você gastou 
e cada fuga de preocupa-
ção que você adquiriu em 
se preocupar com alguma 
destas coisas que nossos 
e nossas representantes 
municipais não se esfor-
çam em ao menos aliviar 
a dor, a pressão, o descaso 
que os mesmos represen-
tantes PROMETERAM 
SANAR, então refletir so-
bre o nosso futuro está nas 
mãos de quem decide isso, 
ou seja seu voto, sua arma.

E A ENROLAÇÃO CONTINUA...
Esta barricada nada mais é 
do que a rua Vila Real situa-
da no loteamento Lisboa. 
Pois algum tempo atrás 
ouviu-se dizer que esta rua 
estava dentro do projeto 
de recuperação de vias do 
Lisboa, sendo que quase 
todo loteamento recebeu 
este” recapeamento” e esta 
bendita rua na qual pas-
sa o transporte coletivo, 
veículos e pedestres teve o 

NOVOS BURACOS...  
VELHOS PROBLEMAS...

Início de ano e os pro-
blemas estruturais das 
vias de Forquilhas per-
manecem. Estas magnífi-
cas crateras se encontram 
nos seguintes endereços 
(se caso interessa a se-
cretária de obras), geral 
do loteamento Lisboa, 
estrada geral de Forqui-
lhas e entrada do lotea-
mento Los Angeles. Não 
bastasse fazer menos de 
um ano de recapeamento 
asfáltico a estrutura da” 
ótima qualidade, Sqn” 
do serviço feito temos 

este tipo de coisa que não 
querendo ser vidente mas 
alguns acidentes podem 
acontecer nestas vias. O ano 
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muda mas a nossa adminis-
tração pública permanece 
de costas para a população 
de Forquilhas.

imenso azar de não ser feito 
nada. Por isso a população 
tomou a atitude de fechar 
parcial o acesso pois não 

suportam mais este jogo 
de interesses. Afinal o que 
fazem com os impostos pa-
gos por estes cidadãos?

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

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

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148
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Mosquito Aedes aegypti

Imposições e a falta de 
diálogo deixam moradores 
e comerciantes descontes 

em Campinas
No último dia 05 deste 
mês encaminhamos a Sra 
Prefeita Adeliana Dal Pont 
solicitação dos moradores 
e comerciantes do Bairro 
Campinas que não fos-
sem efetuadas as novas 
alterações do trânsito do 
Bairro.
O documento foi entreg-
ue no dia 15/01/2016 no 
Gabinete da Prefeita e para 
a secretária de Segurança 
(responsável pelo trânsito 
de São José) para não ini-
ciar as marcações antes de 
conversar com nós todos, 
“Hoje já estamos con-
vivendo com alterações 
efetuadas e que pioraram 
o fluxo de veículos do 
bairro e não aceitaremos 
novas alterações e prin-
cipalmente as que enges-
sam o trafego local” fala o 
vice-Presidente da AMAC 
Érico koenig.
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Av. Brigadeiro da Silva Paes, 85 - Loja. 05
Campinas - São José - SC 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

Ambiente aconchegante, cardápio pra lá de especial. A 
Vó Linda está de portas abertas para proporcionar a 
você momentos deliciosos. As receitas da vovó são 

preparadas com ingredientes frescos, de forma 
artesanal e trazem todo o charme da culinária local. 

Venha conhecer nosso espaço e se render aos 
sabores da vó linda!

/volinda

@cafevolinda

3015-781048

cafevolinda@gmail.com

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!

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

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

www.energizar.yolasite.com

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

Campinas  - SJ

Com a união de moradores 
e comerciante, foram adia-
das algumas alterações e 
não permitiremos que as 
façam, já que sequer os re-
sponsáveis pelo trânsito de 
São José ouviram ou con-
versaram com a comuni-
dade e empresários locais 
sobre as alterações. “Não 
permitiremos mais im-

Moradores da Fazenda 
Santo Antônio  

protestaram por mais  
segurança no Trânsito

A Associação de Mora-
dores da Fazenda Santo 
Antônio, através de mo-
bilização realizada pelo 
Presidente Sérgio Scarpa, 
reuniu no último dia 21 
um grupo de moradores na 
marginal da BR 101 para 
pedir providências quanto 
aos inúmeros acidentes 
que ocorrem no princi-
pal acesso  ao Bairro. 
Tal medida foi necessária 
devido ao descaso da 
concessionária da via em 
reestruturar a sinalização 
do local afim de evitar no-
vos danos aos transeuntes. 
O presidente Sérgio Scar-
pa chegou a encaminhar 
duas propostas para o trân-
sito local, assim como a 
própria Prefeitura tentou 
intervir, mas até o presente 
momento nada foi acatado. 
Vale ressaltar que a comu-
nidade da Fazenda Santo 

posições”, destaca Érico.
A Prefeitura de São José 
efetuou a menos de 1 ano 
marcações nas ruas e que 
com a mudança, deverá 
apagar e efetuar novas, 
“Temos tantas coisas a 
fazer no nosso bairro e a 
Prefeitura gastando para 
descontentar todos!”

Antônio seguirá organiza-
da e continuará cobrando 
dos órgãos responsáveis 
uma solução. “Não é pos-

sível que mais pessoas 
precisam ser mutiladas 
para que algo seja feito”, 
desabafa Sérgio Scarpa.
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3,29
R$

100gr

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

Venha
Conhecer!
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Dengue, Febre do Zika Vírus e Febre do Chikungunya 
O combate ao mosquito é a melhor forma de evitá-las

Em Santa Catarina são mui-
tos os focos do mosquito 
Aedes aegypti, tradiciona-
lmente conhecido como o 
mosquito transmissor da 
dengue. Este mosquito é 
capaz de transmitir os vírus 
causadores de três doenças 
em humanos – o dengue, o 
Zika vírus e o Chicungunya.  
Com a presença do mosqui-
to e as condições favoráveis 
para a sua proliferação (es-
sencialmente a água parada), 
o surgimento de vários casos 
é só uma questão de tempo. 
 

A Dengue
 
É a mais grave delas. Embo-
ra muitos casos de infecção 
sejam assintomáticos, é co-
mum a pessoa apresentar 
febre e dores intensas no 
corpo (musculares e articu-
lares), dor de cabeça, dores 
atrás dos olhos, cansaço, 

manchas vermelhas pelo 
corpo, podendo evoluir com 
sinais de sangramento e até 
mesmo levar à morte. 
O período da doença de 
maior risco para o agrava-
mento dos sintomas é nas 
primeiras 48 a 72horas após 
o desaparecimento da febre. 
É neste período que a pessoa 
deve estar alerta para sinais 
de gravidade ou sangramen-
to, e na dúvida, consultar 
um médico. 
O tratamento é baseado em 
avaliação médica e hidrata-
ção adequadas. A ingestão 
de líquidos em grande quan-
tidade evita o agravamento 
da doença. 
 

O Zika Vírus 

É uma infecção viral, onde a 
maior parte das pessoas que 
adquirem o vírus fica assin-
tomática. No entanto, po-

dem surgir sintomas como 
febre, vermelhidão no corpo 
associado à coceira, olhos 
avermelhados sem coceira 
e sem secreção, dor de ca-
beça, inchaço e dores nas 
articulações.
Pessoas que estiveram em 
áreas com presença do mos-
quito nos últimos 14 dias po-
dem desenvolver a doença, 
se entrarem em contato com 
o vírus através da picada do 
mosquito.
O tratamento exige uma 
avaliação médica adequada, 
que irá indicar o uso de sin-
tomáticos. Para a confirma-
ção, deve-se realizar exames 
de laboratório específicos, 
como ocorre na dengue.
Um dos maiores pro-blemas 
em relação a este vírus está 
relacionado à infecção du-
rante a gestação. Recente-
mente, no Brasil, foram 
descritos casos em que a 

infecção ocorreu na gesta-
ção, com acometimento do 
feto. Quando o vírus chega 
ao feto, pode determinar 
inúmeras manifestações 
clínicas que ainda estão em 
estudo. Nestes casos, po-
dem ocorrer desde distúr-
bios leves do desenvolvi-
mento neuropsicomotor da 
criança até casos graves 
de microcefalia (redução 
do tamanho do cérebro) 
e morte. Para estes casos 
não há tratamento efetivo. 

Chikungunya
 
É uma infecção viral, em 
que a pessoa infectada pelo 
vírus pode desenvolver sin-
tomas de febre alta, dor in-
tensa nas articulaçoes, dor 
de cabeça e dor muscular, 
podendo ocorrer erupções 
cutâneas. Em alguns pacien-
tes a doença persiste, evolu-

indo para as fases: subaguda 
(com persistência de dor ar-
ticular) e crônica (com per-
sistência de dor articular por 
meses ou anos).
Pessoas que estiveram em 
áreas onde ocorre a doença, 
se entrarem em contato com 
o vírus através da picada do 
mosquito, podem desen-
volver sintomas.

O tratamento exige uma 
avaliação médica adequada, 
que irá indicar o uso de sin-
tomáticos. Para a confirma-
ção, deve-se realizar exames 
de laboratório específicos, 
como ocorre na dengue.
O diagnóstico é realizado 
por exames laboratoriais ou 
pela avaliação dos sinais e 
sintomas apresentados.

1) Observe o ambi-
ente que você vive.
2) Elimine todos os 
possíveis criadouros do 
mosquito - locais e recipien-
tes com água limpa e para-
da: pneus, pratos de plantas, 
entulhos, caixa d’água ab-
erta ou com frestas, lâmi-
nas de água sobre lajes e 
pisos, calhas de telhado com 
acúmulo de água, potes para 
alimentação de animais do-
mésticos, águas de piscina 
não tratada, etc.
3) Evite usar pratos 

nos vasos de plantas. Se 
usar, coloque areia até a 
borda;
4) Guarde garrafas 
com o gargalo virado para 
baixo;
5) Mantenha lixeiras 
tampadas;
6) Deixe os tanques 
utilizados para armazenar 
água sempre vedados, sem 
qualquer abertura, princi-
palmente as caixas d’água;
7) Plantas como bro-
mélias devem ser evitadas, 
pois acumulam água.

8) Trate a água da pi-
scina com cloro e limpe-a 
uma vez por semana;
9) Mantenha ralos 
fechados e desentupidos;
10) Lave com escova 
os potes de comida e de 
água dos animais, no míni-
mo uma vez por semana;
11) Retire a água acu-
mulada em lajes;
12) Dê descarga, no 
mínimo uma vez por se-
mana, em vasos sanitários 
pouco usados e mantenha a 
tampa sempre fechada;

13) Evite acumular en-
tulho, pois podem se tornar 
criadouros do mosquito. 

Outros Métodos de Pro-
teção contra o Mosquito:
 
1) Utilize mosquit-
eiros e telas nas janelas e 
portas. As telas impedem 
a entrada do Aedes em sua 
casa. 
Em berços e camas, pode-se 
instalar mosquiteiros com a 
aplicação de repelentes em 
spray sobre o mosquiteiro 

para aumentar sua eficácia.
Lembre-se: o mosquito ata-
ca mais nas primeiras horas 
da manhã e no final da tarde: 
mantenha janelas e portas 
fechadas nesse período. 
2) Repelentes Elétri-
cos (aqueles utilizados em 
tomadas) podem reduzir a 
entrada do mosquito. De-
vem ficar próximos a portas 
e janelas.
3) Mantenha o am-
biente da casa resfriado: ar 
condicionado e ventilador 
espantam o mosquito.

4) Prefira roupas 
claras, manga longa e calça 
comprida. Evite roupas 
escuras (que atraem o mos-
quito) e muito coladas ao 
corpo, pois elas permitem a 
picada.

Dr Cleyton Gregory
Médico Infectologista-
CREMESC 10983 -  
Resp Técnico – OXIMED 
Clínica de Medicina Hi-
perbárica – São José

Medidas Essenciais para a Prevenção : 
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Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Casa das

Silvy

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

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

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

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online
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wwwwwwwwwwwwww .artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.br.artesanali.com.brw.artesanali.com.brw nossa loja online

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

3357-1904(48)
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Americano congelado na neve é ressuscitado com 
técnica que esquenta sangue  

Como um homem que congelou até a morte voltou à vida?

VIDA

Justin Smith foi encon-
trado desacordado na 
neve em Tresckow, no 
Estado da Pensilvânia 
(EUA), na manhã de 21 
de fevereiro de 2015, 
aparentemente morto.
“Todos os sinais nos levam 
a acreditar que ele esteja 
morto há bastante tempo”, 
disse um paramédico em 
contato com a polícia.
O drama do estudante 
de psicologia de 26 anos 
começara na noite ante-
rior, por volta das 21h30, 
quando ele voltava a pé de 
um centro social onde cos-
tumava beber com amigos. 
Era um caminho de 3 km 
que ele costumava fazer 
para evitar beber e dirigir.
Ele não se lembra de 
ter escorregado e ba-
tido a cabeça, mas é o 
que os médicos acredi-
tam que tenha ocorrido.
Justin caiu de costas em 
um monte de neve, sem 
casaco, de olhos aber-

tos e olhando para cima.
Foi como o pai do jovem, 
o professor Don Smith, o 
encontrou na manhã se-
guinte, às 7h30, após aler-
ta de uma amiga do filho 
que estava preocupada. 
A temperatura naquela 
noite chegara a -4ºC.
Congelado como 
concreto“Ele estava con-
gelado, como um bloco de 
concreto. Comecei a chaco-
alhá-lo e dizer: você não 
vai me deixar”, diz o pai.
Médicos descreveram o 
caso de Justin como um 
“milagre médico”, como 
talvez a única pessoa que 
tenha sobrevivido a uma 
hipotermia tão grave.
No setor de emergência do 
hospital de Lehigh Valley, 
o jovem foi atendido por 
uma equipe de 15 pessoas, 
e passou por duas horas de 
ressuscitação cardiopul-
monar, enquanto seu corpo 
era reaquecido lentamente.
Em seguida, ele foi leva-

do de helicóptero até um 
hospital em um voo de 
18 minutos, em que para-
médicos fizeram 100 
compressões cardíacas 
por minuto, com oxigena-
ções, para manter o fluxo 
de sangue para o cérebro.
No hospital, Justin foi res-
suscitado por meio de um 
procedimento chamado 
oxigenação por mem-
brana extracorpórea, em 
que o sangue é remo-
vido, oxigenado e aque-
cido antes de ser bom-
beado de volta ao corpo.
A técnica é normalmente 
usada como último recur-
so para salvar pacientes 
com pulmões ou corações 
comprometidos por infarto 
ou casos graves de gripe.
O cirurgião cardiotorácico 
James Wu, que atendeu 
Justin, disse que a família 
deveria se preparar para 
o pior, pois as chances de 
sobrevivência do paci-
ente eram de 50%. Con-

tudo, 90 minutos depois, 
o corpo de Justin estava 
se aquecendo, e logo o 
coração já batia sozinho.
Mas o estudante ainda es-
tava em coma, e era man-
tido vivo com ajuda de 
aparelhos. Dias depois, 
a surpresa: testes mos-
travam que o cérebro 
de Justin estava normal. 
“Estávamos eufóricos. 
Acreditamos que era um 
milagre acontecendo em 
nossa frente”, disse o neu-
rologista John Castaldo.

Recuperação lenta
O médico, no entanto, sus-
peitava que Justin pudesse 
sobreviver em estado ve- 
getativo. Um mês de-
pois, os olhos de Justin 
começaram a seguir o rosto 
de Castaldo, era um sinal 
de recuperação do cérebro.
Justin passou cerca de três 
meses internado - seus rins 
e pulmões não funciona-
vam, e ele teve os dedões 
do pé e os dedos mínimos 
das mãos amputados por 
decorrência de gangrena.

O estudante reapren-
deu a usar as mãos e os 
pés e retomou uma de 
suas paixões, o golfe.
Aos poucos, sua persona-
lidade, memória e atenção 
foram voltando. Justin teve 
que reaprender a usar as 
mãos e a andar. Após meses 
de recuperação, já estava 
jogando golfe e planejando 
o retorno à universidade.
Na semana, de 21 janeiro 
2016, Justin voltou ao hospital 
para agradecer à equipe que 
salvou sua vida. Fonte: BBC

“Eu sou apenas 
muito grato. Sou a 
prova do que pode 
acontecer quando 
grandes pessoas 
trabalham em con-
junto”, disse Jus-
tin, ou “homem 
de gelo”, como foi 
apelidado pelos 
amigos.

Justin retornou com a família ao hospital Lehigh Valley para agradecer 

Justin
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chefrodrigorauth@hotmail.com

ESPORTE

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

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

VALMOR SCHROEDER
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Nasceu em 30/07/1934,  
esta com 81 anos é 
casado com Maria Au-
xiliadora Nascimento  
Schroeder,   sua grande  
companheira.  Hoje ele 
tem muitas histórias  
para contar, tem uma 
Rua com seu nome, que 
seu pai foi intendente 
de Barreiros e delegado 
seu Antônio Schroeder 
, que têm nome de pra-
ça  e rua  em São José. 
Sua Mãe Julia Rau-
lino Schroeder  tam-
bém tem uma rua com 
seu nome em São José. 
Já em 1954 foi campeão 
estreante de Remo pelo 
Riachuelo e ele cor-
reu a São Silvestre em 

1955/56.disputando a 
eliminatória de Flo-
rianópolis. Na  Prova 
Ciclística 9 de Julho 
quando ganhou a elimi-
natória, ele  foi para  
São Paulo na  famosa 
prova  chamada GP São 
Paulo na prova inter-
nacional de ciclismo.  
Depois definitivamente 
foi   para o Futebol  onde 
foi um dos Fundadores  
do América De  Bar-
reiros, onde seu pai tinha 
uma olaria e retirou os 
pinheiros para fazer o 
campo. Lembra que fi-
zeram uma rifa e com-
praram um material do 
seu João de Coqueiros 
e deram 50 bilhetes para 

cada jogador, cada bilhe-
te 1 conto de réis  num 
total de  550 Réis, foram 
eles Eduardo Rocha, Bi-
duca, Lalau, Amir,  Bu-
grinho, Zininho, Milton 
Meira,Valmor,  entre 
outros.  Seu Lalau com-
prou um uniforme junto 
com Valmir, Bidula, 
Eduardo e Amir Goulart 
juntos compraram um 
material do América
Coqueiros, que coinci-
diu com o time de cora-
ção do  América do Rio 
De Janeiro do seu Amir 
Goulart, foi de  onde 
surgiu o nome América 
de Barreiros. Jogou no 
Postal Telegráfico pelo 
campeonato estadual  

em 1967, depois  Ipiran-
gaCatarinense,  Bac, Es-
trela azul, Monte Caste-
lo, na  Coloninha, Casa 
Das Frutas, Balneário, 
Casa Do Arroz de Paulo 
Lopes, São Tomas De 
Imaruí Laguna, Profes-
sor Tamandaré de Blu-
menau, Rosa Neto Do  
Estreito, Moto Clube De 
Lages, encerrando sua 
carreira no Catarinense 
Bairro Ipiranga e Vet-
eranos Do
Bela Vista.  Jogou com 
grandes jogadores, como  
Áureo  Malinverni  em 
Lages, com Beto Fuscão,  
Oberdam,  Adairton, 

Bonga, Fidinha, Roberto 
Carioni, Riggueto, Tio 
Beto ,Tio Anísio, Dauri, 
Valmir Laguna, Paulo 
Macedo, Rene Suenes 
Tele e seu irmão Hélio 
Schoroeder  entre outros.  
No Jardim Florianópolis 
jogou com Silvão, Naza, 
Davi, Bazi, Fio, Barata, 
Sara,Luizinho e Agnal-
do, lembra que na época 
tinha o Zagueiro direito 
o esquerdo, Central  Alfa 
Direito e Alfa Esquerdo, 
Centro Alfa, meia  di-
reita meia esquerda e 
centroavante. Certa vez   
jogando pegou Três 
Pênaltis pelo Ferroviária 

contra o Ipiranga e ga-
nhou a medalha do jogo 
como goleiro menos 
vazado, e deu ao seu 
amigo Aldori da Silva.  
Possui em sua casa mais 
de 120 meda-lhas e tro-
féus, onde muita coisa 
fez doação para fazer 
festival  na época.  Car-
regou quase todos   os ti-
jolos e pedras para fazer 
o campo do Figueirense 
e a Marinha no Estreito.  
VALMOR SCHROEER   
Autêntico Manezinho
d1e Barreiros fala que 
ter nascido em São José  
têm orgulho por essa ter-
ra abençoada por DEUS, 
se considera um Bon 
Vivant,  um galardão 
que aproveitou bem a 
vida, que a sabe viver 
da me-lhor forma pos-
sível,  sendo  um grande 
trovador e contador de 
piadas,  humildade em 
pessoa, tra-balhador, e 
sempre
sorrindo têm alegria de 
viver.

G R U P O

Contabilidade

www.gruposta�sc.com.br
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TREINAMENTO EMPRESARIAL
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Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores,

Com muito orgulho e satisfação quero deixar registrado neste início de 2016, 
com ou sem crise pela frente, nada vai te atingir se vc fizer algo a mais, portanto 
leia e reflita sobre o artigo da minha amiga e super palestrante Helda  Elaine. 

Boa leitura

David Fadel

Trabalho: oportunidade de  
fazer o ALGO A MAIS

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

Certo dia, um amigo 
empresário comentou 
que ouviu nos corre-
dores da sua empresa 
alguns colaboradores 
disputando a frase que 
melhor pudesse definir 
o quanto detestavam 
trabalhar.
Frases como “quem diz 
que gosta de trabalhar 

é mentiroso”, ‘”se traba-
lhar fosse bom ninguém 
receberia por isso”, entre 
outras “pérolas” vindas 
do grupo, entristeceram 
aquele empresário de 
tal forma que, segundo 
ele, mesmo que por um 
pequeno espaço de tem-
po, deixou de ter sentido 
toda a sua luta para con-

stituir a empresa, gerando 
e mantendo empregos ao 
longo de vários anos.
Seja em tom de descon-
tração ou não, o termo 
“trabalho” muitas vezes 
traz consigo forte nega-
tividade, como se fosse 
um peso insuportável ou 
até o cumprimento de 
uma penalidade.

No entanto, existe o co-
laborador que vê o tra-
balho como oportunidade 
de desenvolvimento pes-
soal e profissional, não 
só como forma de melhor 
se autoconhecer e com-
preender os outros, cri-
ando e aprimorando redes 
de relacionamentos, mas 
também mostrando que 
pode vencer limitações, 
superar falta de recursos 
e liderar pessoas, fazendo 
o ALGO A MAIS, por si, 
pela família, pela empresa 
e pelo meio em que vive. 
Esse não reclama do tra-
balho. Simplesmente o 
considera um meio pra-
zeroso de conquistar ob-
jetivos.
Assim, aconselhei meu 
amigo empresário, num 
primeiro momento, a 
identificar, dentre os seus 
colaboradores, os que 
procuram fazer o ALGO 
A MAIS, não só na ex-
ecução de suas funções, 
mas também nos relacio-
namentos interpessoais, 
de onde se pode extrair 
a verdadeira essência da 

pessoa humana. Depois, 
buscasse valorizar esses 
colaboradores, incenti-
vando os demais a se-
guirem a mesma filosofia 
de vida.

E, lembrando Fernando 
Pessoa, “Trabalhar com 
nobreza, esperar com 
sinceridade, sentir as pes-
soas com ternura, esta é a 
verdadeira filosofia.”

Encontro com grandes feras do mundo das Vendas, em 
Campinas na FGV,  no último dia  20 de janeiro,  para 
trocar ideias e planejar 2016.
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Helda Elaine
Palestrante 
Administradora               
Especialista em Marke-
ting e Comunicação 
Mestre em Desen-
volvimento Regional e 
Agronegócio

Unidade Kobrasol
Educação Infantil

R. Antônio Scherer, 453
Kobrasol - S. José - SC

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.
Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC
(48) 3241-9999

Matrículas abertas!!!

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

Rua Manoel Sebastião de Souza, 97 - Forquilhinhas  - São José - SC

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

Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

Bel.João  L.  Mondador
Optometrista - CBOO 00188-SC
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                    dicadapersonal@gmail.comPor Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

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

Este artigo é para nossos 
amigos empresários, 2016 
será um ano em que te-
remos de superar nossas 
expectativas, sendo me-
lhores, mais estratégicos, 
mais organizados contando 
com equipes de alto des-
empenho.
O cenário não é tão crítico 
como se apresenta aqui em 
Santa Catarina, por atuar 
em consultoria vejo muitas 
empresas ganhando novos 
mercados, novos clientes 
por conta de uma mudança 
que deve vir de você meu 
amigo.
Começa por acreditar em 
seu negócio, seus diferen-
ciais e desenvolver as pes-
soas que trabalham em sua 
empresa, no país as maio-
res demandas em termos de 
consultoria são justamente 
por Gestão de Pessoas, 
pois as empresas só terão 
resultados se as pessoas 
nela estiverem engajadas, 
a fim de aumentar seus es-

forços em busca de resulta-
dos, ainda vejo empresários 
desorganizados, contratan-
do pessoas sem o perfil, 
sem planejamento, sem um 
plano de ações, para estes a 
crise vem com tudo.
Vamos aproveitar Janeiro 
para pesquisar sua em-
presa, promova um diag-
nóstico organizacional, 
faça análise de processos, 
conheça seus resultados, 
faça uma pesquisa sobre 
seu faturamento dos anos 
passados e análise estas in-
formações.

Tenho uma sugestão muito, 
mas muito simples e barata, 
que comprovará retrabalho, 
coloque sua equipe de até 
15 pessoas em um círculo, 
caso este grupo seja maior 
divida em vários outros 
grupos, sendo um repre-
sentando cada setor, pegue 
uma bolinha e jogue inici-
ando pelo cliente (elenque 
alguém para ser o cliente), 
ele liga para sua área com-
ercial (simulação) e entrega 
a bolinha ao comercial e 
assim sucessivamente um 
a um simulam, processo 

por processo até o fatura-
mento e entrega do produto 
e ou serviço, veja na prática 
com uma ação tão simples 
como esta traz a visão 
deles sobre a sua empresa, 
creio que seja uma forma 
muito simples, mas eficaz 
na identificação de retraba-
lho, falta de informações, 
alinhamento de estratégias 
e como eles que são os 
responsáveis AGEM, E- 
XECUTAM E ENTRE-
GAM o seu trabalho.
Pessoa tem dúvidas e não 
falam, processos devem ser 
avaliados periodicamente, 
a necessidade de criar me-
tas exequíveis e execu-
táveis, normas, regras, 
necessidade de orientar, 
ensinar, estimular a cria-
tividade, motivar,  mensu-
rar resultados, veja quantas 
reuniões sua empresa pro-
moveu, quais os resultados 
teve? quantas e que novo 
formato deverá promover, 
pois  tudo é muito rápido e 
o cliente quer resultado.
Este é o nosso papel do 
RH, alinhar o sonho do em-
presário, com o sonho das 
pessoas e o por consequên-
cia fazer acontecer.
Um excelente 2016 com re-
alizações reais.
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     CONSULTORIA E POESIA

Sobre as luzes da verdade

Vem o mundo mostrar!
Quão belas são as obras.
Imagem re�etida de quem a fez,
Para abrigar nossa existência.

Mas o ser humano se corrompeu,
Perdendo-se numa terra sem chão.
E na ignorância do olhar,
Devastou tudo que há.

Acabaram-se os mares,
E abortaram as plantações.
Saquearam muitos lares,
Puseram animais em extinções.

Um paraíso esquecido!
Um universo sem leis.
Está tudo distorcido,
O amor não é pra ninguém.

Porém, ainda se encontra a esperança!
De termos novo jardim 
de campos extensos.
Com pássaros a cantarem,
Sobre as luzes da verdade, 
que nos contemplam.

Av. Lédio João Martins, 1299 - Kobrasol - SJ -  Final da Av. Central - Ao Lado da Loja Vício da Moto)

3035-333748

Av. Lédio João Martins, 1299 - Kobrasol - SJ - 

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

 Final da Av. Central - Ao Lado da Loja Vício da Moto)

Consórcio Nacional Yamaha
Representante Autorizado
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VARIEDADES

Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

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

Não se apega, não

“Não se apega, não” conta 
a história de Isabela (isso, 
a Isabela que escreveu o 
livro), uma jovem de 23 
anos que decide colocar um 
ponto final no seu relacio-
namento de dois anos com 
Gustavo. Todos os seus 
amigos ficaram espantados 
com essa repentina decisão 
e perguntavam o motivo do 
término do namoro, já que 
ambos “eram lindos jun-
tos”, “haviam nascido um 
para o outro”, “eram tão 
felizes” e diversos outros 
comentários desse tipo.
Mas a verdade é que Isa-
bela não se sentia feliz ao 
lado de Gustavo e, ao pôr 
um fim no relacionamento, 
ela apenas tirou de sua vida 

aquilo que não fazia mais 
bem para ela. Isabela aplica 
muito a regra do desapego 
na sua vida. Desapegar-se 
de tudo. Pessoas. Objetos. 
Sentimentos. Basicamente, 
tudo o que esteja fazendo 
com que você se sinta 
mal.
“Não se apega, não”, é 
um livro muito diver-
tido, onde a escritora 
conta acontecimentos 

da sua vida desde a infância 
de uma forma suave e deli-
ciosa de se ler! A primeira 
coisa que me chamou a a-
tenção neste livro (depois 
da capa) foi a dedicatória. 
O livro já ganhou pontos 
comigo só pela dedicatória 
apresentada, curta, simples 
e ao mesmo tempo, linda.
A medida que eu ia lendo a 
história da vida da Isabela, 
eu ia me identificando cada 
vez mais com ela. É difícil 
encontrar alguém que tenha 
muitos pensamentos iguais 
aos seus, e encontrar isso 
através de um livro é muito 
interessante. Demorei para 
conseguir ler ele inteiro, 
pois a todo momento ficava 
parando para anotar um de-
terminado trecho de uma 
determinada página, pois 

não queria grifar meu livro. 
Caso contrário, ele estaria 
completamente pintado de 
amarelo berrante.
“Você deve primeiro apren-
der a ter êxito satisfazendo 
as suas necessidades para 
depois se relacionar com 
alguém. Só 
é feliz a dois quem já é feliz 
sozinho.” (página 39)
“Não se apega, não” fala 
sobre autoestima e conta 
situações do cotidiano pelas 
quais todos nós já passamos 
pelo menos uma vez e, se 
ainda não, poderemos pas-
sar em algum momento das 
nossas vidas. Poderemos 
estar preparados para elas 
ou não. E o que iremos fa-
zer depois depende unica e 
exclusivamente de nós.
“O problema é que, nessa 
de ser o que todos queriam 
que eu fosse, nunca fui a-
quilo que sempre quis ser. 
Eu. E isso cansa, sabe?” 
(página 159)
Eu costumo ter um cantinho 
especial na minha estante, 
reservado somente para os 
melhores que eu li. Aqueles 
que mexeram comigo de al-
guma forma especial. “Não 
se apega, não” com certeza 
vai estar lá! 

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

Músculos contra a  
depressão

A população está enve-
lhecendo, estudos mostram 
que teremos para 2020, 
meio bilhão de pessoas 
idosas no mundo, por isso, 
faz-se necessário começar-
mos a criar bons hábitos 
alimentares e pratica regular 
de atividades. Vale ressaltar 
que hábitos diários, como 
por exemplo: subir escadas; 
descer do ônibus um ponto 
antes; andar mais, também 
contribui para combater 
o “mal do século” Seden-
tarismo, que atrelado a ou-
tras patologias, pode levar 
a morte.  
Diversos especialistas de-
fendem a prática da muscu-
lação na terceira idade, mas 
se ainda existem dúvidas, 
você pode conferir abaixo 
uma lista de contrapartidas 
positivas:
1. Garante força e flexi-
bilidade: pontos fundamen-
tais para manter o idoso 
confiante nas demandas 
habituais, tornando-o mais 
resistente a quedas, uma das 
maiores preocupações das 
pessoas na terceira idade e 
que, muitas vezes, limitam 
o idoso, resultando em seu 
isolamento;
2. Aumenta a densidade ós-
sea: a musculação na ter-
ceira idade pode ajudar a 
proteger o corpo contra a 
osteoporose;
3. Diminui a gordura corpo-
ral: aliada a uma dieta ba-
lanceada, o treino de força 
para idosos é importante 
para a manutenção do peso. 

Este tipo de prática é de 
baixo impacto, o que reduz 
a probabilidade de lesões e 
fraturas;
4. Combate a dor articular: 
a musculação na terceira 
idade pode contribuir para a 
redução de dores das articu-
lações, como coluna, om-
bros e joelhos;
5. Ajuda a manter a boa pos-
tura corporal: ao treinar a 
força, é possível notar uma 
melhora na postura, já que 
com o avanço da idade, o 
sistema muscular esquelé-
tico vai perdendo a sua toni-
cidade;
6. Afasta sintomas de doen-
ças crônicas: a musculação 
na terceira idade contribui 
na redução – em alguns 
casos, dos sintomas de de-
pressão, entre outros males. 
Isso se deve a elevação dos 
níveis de serotonina, melho-
ria da freqüência cardíaca e 
da pressão arterial;
7. Mantém a autoestima: 

em alguns casos, melhorar 
o condicionamento físico 
pode contribuir para que o 
idoso tenha mais confiança 
no seu dia a dia, o que influ-
encia em uma melhor quali-
dade de vida.
Mas Dhanilo Cruz alerta 
para os cuidados que de-
vemos ter na hora de iniciar 
um programa de atividades 
ou exercícios. “Lembre-
se sempre que, antes de 
começar a prática da mus-
culação na terceira idade 
é preciso uma avaliação 
médica e o acompanha-
mento de um profissional 
de educação física. A aval-
iação física também é ex-
tremamente importante no 
processo de inserção do 
idoso na academia, pois um 
bom profissional pode criar 
um cronograma de treinos 
para o objetivo e segundo 
as limitações de cada pes-
soa”, finaliza o especialista. 
Fonte: http://www.segs.com.br/
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SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

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

SUPER TROCA DE ÓLEO
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FLORIANÓPOLIS

O Mercado tem 
sido destaque no 
verão de Floripa
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O novo Mercado Público 
tem sido um dos grandes 
sucessos da alta temporada 
em Florianópolis. Mesmo 
em dias de sol, o vão cen-
tral e seus corredores fi-
cam lotados de turistas e 
moradores, inclusive aos 
domingos, quando bares 
e restaurantes têm fun-
cionado normalmente. 
O Mercado é fruto de um 
trabalho constante realizado 
pela Prefeitura e pela As-
sociação dos Comerciantes, 
que avaliam e buscam 
melhorias para o local se-
manalmente: “A revitaliza-

ção e a ampliação do mix 
de produtos comercializa-
dos provocaram mudanças 
na forma de administrar, 
e isso reflete diretamente 
na organização do espaço 
que vem agradando tanto 
os visitantes”, avaliou Gus-
tavo Miroski, secretario mu-
nicipal de Administração. 
“Em parceria com a CDL 
e o SEBRAE, nós oportu-
nizamos a qualificação dos 
funcionários que trabalham 
nos boxes. Com isso, garan-
timos um atendimento de 
qualidade.”

Temporada recorde 
de argentinos no  

Brasil

A Embratur (Instituto 
Brasileiro de Turismo) fala 
em uma temporada recorde 
de argentinos no Brasil, 
com 2 milhões de turistas 
de férias no país, um au-
mento de 20% em relação 
ao verão 2014/2015. Des-
ses 2 milhões, a estimativa 
é que 1,1 milhão escolham 
as praias de Santa Catarina 
e a ilha de Florianópolis 
como destino principal.
Segundo o consulado da 
Argentina em Florianópo-
lis, é quase certeza que as 
previsões sejam confir-
madas ao final da estação. 
“Seria a temporada recorde 

de turistas argentinos em 
Santa Catarina nos últimos 
dez anos”, diz o cônsul ad-
junto da Argentina em Flori-
anópolis, Octavio La Croce.
Os números são eloquentes: 
há nove voos diários entre 
Argentina e Florianópolis, 
mais de 200 ônibus confir-
mados até o final do Carna-
val e filas de até oito horas 
nas fronteiras entre os dois 
países.
Santa Catarina deve ter, du-
rante a temporada, perto de 
8,5 milhões de turistas e en-
tre 70 e 80% são argentinos.
ção Brasileira da Indústria 
Segundo a (ABIH-SC). Fo
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Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

O Deglaber esta 
saindo do PMDB

O Vereador diz que pela 
situação da política atual, 
que o presidente do partido 
(PMDB), quis expulsá-lo, 
fica inviável pedir  vo-
tos  para ele nas próximas 
eleições, Deglaber Goulart  
esta  estudando convites de 
vários partidos.
O papel  de um vereador 
é trabalhar para a cidade 
independente da situação 
partidária.
O pré-candidato a prefeito 
querer expulsar um com-
panheiro, vereador, secre-

tário que trabalha para a 
cidade, imagina o que fará 
quando  for prefeito?
“Eu continuo com meu 
trabalho pela cidade, es-
tou tranquilo pois sempre 
fiz o melhor para o par-
tido e pela cidade.” Des-
tacou Deglaber
Deglaber realizou um 
grande trabalho a frente da 
Secretaria do Continente, 
confirmando a sua saida 
do PMDB, o partido perde 
uma grande liderança na 
região do  continente.
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DESEMPREGO

Desemprego é a grande preocupação mundial
No Brasil, em 2015, foram fechados mais de 1,5 milhão de empregos formais, ou seja, com carteira assinada.  

Este é o pior resultado desde 1992. 
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O desemprego preocupa 
o mundo. Com a situação 
econômica cada vez mais 
difícil, corta-se custos e as 
vagas com carteira assi-
nada são as mais agetadas.
Pesquisa da OIT - Orga-
nização Internacional do 
Trabalho mostra que o de-
semprego global continu-
ará crescendo em 2016 e 
2017. Uma das caracter-
ísticas pelo aperto mon-
etário e crise nos países 
que envolvem também os 

países desenvolvidos está 
relacionada com as com-
modities. A queda tem 
sido expressiva e com a 
redução dos negócios in-
ternacionais,  principal-
mente envolvendo grandes 
consumidores como a Chi-
na. O retrato passa a ser 
negativo e grandes produ-
tores reduzem seus lucros 
ou muitas vezes perdem 
competitividade.
O desemprego no mundo é 
apresentado nas seguintes 

projeções – em serão atin-
gidas 197,1 milhões de 
pessoas; em 2016, o núme-
ro será 199,4 milões e ano 
que vem, 200,5 milhões 
de trabalhadores serão af-
etados. Esse fato poderá 
desencadear problemas 
para todos os países, já 
que a economia querendo 
ou não, está globalizada. 
A falta de emprego gera 
prejuízos à sobrevivência 
das pessoas. A situação 
difícil pode levar ao crime, 
guerras e migrações para 
outros países que estão em 
situação melhor.
Os países emergentes, 
como o Brasil, por exem-
plo, são os mais prejudica-
dos, em virtude da vulner-
abilidade governamental 
e insegurança econômica, 
que desestimulam in-
vestimentos em todos os 
setores da economia. Os 
países conseguem sobre-
viver à situação difícil se 
pensarem em condições 

que gerem empregos de 
maneira sustentável. Os 
grandes consumidores, 
normalmente, são a 
própria população do País. 
Isso vem sendo demon-
strado pela própria China. 
Se não houver uma busca 
por uma evolução do seu 
PIB acima de 7,5%, vere-
mos o início de um grande 
problema no mundo. Os 
chineses são os maiores 
consumidores. Por isso a 

produção é continuamente 
aquecida.
No Brasil, em 2015, foram 
fechados mais de 1,5 mil-
hão de empregos formais, 
ou seja, com carteira assi-
nada. Este é o pior resul-
tado desde 1992.  A maior 
preocupação é que os de-
sempregados constituam, 
quando possível, pequenos 
negócios - muitos deles 
informais ou trabalhem 
em sub-empregos. Muitos 

benefícios sociais aca-
bam sendo perdidos. Falta  
responsabilidade e maior 
incentivo para que as em-
presas “informais” ou os 
trabalhadores em sub-
empregos possam ter uma 
condição digna de vida,.
Mas, para isso o governo 
precisa buscar outras al-
ternativas para que isso 
possa virar realidade. O 
orçamento deve ser usado 
de forma adequada para 
investir e estimular a em-
pregabilidade e o empreen 
dedorismo. Se virmos mais 
trabalhadores formais ou 
até em negócios próprios 
formais, certamente te-
remos um maior giro do 
recurso. A consequência - 
a indústria vai se expandir 
e voltar a contratar, o que 
diminuirá o desemprego.
Por:
*Reginaldo Gonçalves  
Coordenador do curso de 
Ciências Contabéis na 
Faculdade Santa Marcelina 
(FASM)
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