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Nesta edição vamos saber qual é a receita especial do publicitário Alexander Silva e um 
pouco mais sobre a sua história:

Ingredientes 
2 peitos de frango grandes 
300 gr mussarela
300 gr queijo prato
500ml de leite
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite
1 cebola picada
1 dente de alho picado
1 Lata de milho verde
2 colheres rasas de sopa de farinha de trigo
1 pacote de 500gr de batata palha.

Como preparar
Corte os filés de frango em pedaços grandes de cerca de 5 
centímetros, coloque na panela de pressão, deixe 15 minutos 
cozinhando, retire a água da panela, feche a panela nova-
mente com o frango dentro e faça a mágica acontecer!Sacuda 
a panela por cerca de 10 segundos, ou 4 a 5 sacudidas, abra 
a panela e seu frango estará desfiadinho e pronto para usar.  
Montando a Galinha Safada
Coloque o molho branco até cobrir toda a extremidade da 
travessa, adicione o peito de frango desfiado ate cobrir todo 
o molho branco, adicione mais um pouco de molho branco 
e cubra com uma camada de queijo mussarela e depois de 
queijo prato. Repita a primeira camada colocando todo o 
queijo que falta e finaliza com peito de frango. Adicione a 
batata palha tampando toda travessa e coloque para assar.

Leve ao forno para derreter o queijo por 15 ou 20 minutos e sirva com arroz  e uma salada verde.  

Alexander Silva é natural de Campo Grande - MS, destemi-
do e decidido, deixou sua cidade para se aventurar em ter-
ras catarinenses para crescer e se desenvolver na profissão.  
O que considera importante em sua vida?
R. Ter amigos e dar valor a eles, um trabalho com o que goste de 
fazer e o coração ocupado por alguém especial.
Quais os próximos planejamentos?
R. Consolidar a marca e a empresa, GoArt, conquistar um espaço 
próprio para residir e se aperfeiçoar na profissão e uma pós. 
O que faz quando não está trabalhando? 
R. Gosto de assistir séries americanas, filmes e sair com amigos.
Gosta de cozinhar? Qual é a tua receita especial?  
R. Sim. Esse prato eu resolvi fazer pela primeira vez em um 
aniversário, o prato foi tão elogiado que hoje quando retorno a 
minha cidade a passeio sempre tenho que preparar para 
amigos e família, da última vez foram 3 travessas. 
A minha receita é Galinha Safada  

Molho branco
Dissolva a farinha de trigo em 1/2 xícara 
de leite e reserve. 
Em uma panela, doure o alho e a cebola na 
margarina, adicione o leite com a farinha, 
mexa um pouco e acrescente o restante do 
leite.Após a fervura adicione o caldo de 
galinha caipira, cheiro verde, noz mosca-
da, mexa constantemente até ficar cremoso 
e adicione o milho.

Para finalizar: Um livro: R. Não possuo um livro específico. Gosto muito dos livros de Agatha Christie.
Um filme: R. Difícil escolher apenas um, Antes que o dia termine, Minions o filme, Um amor para recordar
Programa de tv: R. Séries americanas: One Tree Hill, Friends, Lost, the vampire diaries entre outras 
Um perfume: R. Zaad da boticário.Uma qualidade ou ponto positivo: R. Força de vontade.
Um ponto negativo: R.Teimosia Um sonho:R. Consolidar a empresa e ter meu próprio espaço para morar. 
Uma mensagem: R. Gratidão gera gratidão. Tudo que emanamos para o universo retorna para nós.

Restaurante GrillRestaurante Grill
É BomÉ Bom
Restaurante Grill

Rua Margarida Abreu, 357 - Atrás da Emílio Car - SJ - SC

(48) 9620-8452 / 8447-5900(48) 9620-8452 / 8447-5900

11,50
por pessoa
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Prefeitura de São José entrega 
reforma do Centro de Educação 

Infantil de Flor de Nápolis
A Prefeitura de São José 
entregou a reforma do 
Centro de Educação Infan-
til do bairro Flor de Nápo-
lis na noite de quarta-feira 
(23) durante o evento de 
comemoração dos 19 anos 
da instituição de ensino 
da rede municipal de São 
José.
Com o objetivo de propor-
cionar espaços coerentes 
e organizados, permitindo 
o desenvolvimento ped-
agógico adequado, o CEI 
recebeu pisos novos em 
todas as salas, portas, cal-
has e forros novos, pintura 
interna e externa, inclu-
indo os muros, além de 
uma placa com indicação 
do Centro e outros ajustes 
e reparações.
A prefeita Adeliana Dal 
Pont esteve presente no 
evento e afirmou que 
nesses dois anos e meio de 
gestão, com a contribuição 
da população de São José e 
das secretarias municipais, 
a Prefeitura está em dia 
com os compromissos e 

ainda trabalha muito para 
a-tender as necessidades 
da comunidade. “São mais 
de 1,2 mil novas vagas 
para a educação infantil. A 
escola deve ser preservada 
como um lugar bonito, 
um espaço de amizades, 
respeito e convivências 
onde a criança possa se 
sentir segura e confi-
ante, pois é patrimônio 
que deve ser cuidado por 
todos com responsabili-
dade”, salientou Adeliana. 
“Um espaço adequado à 
educação infantil é resul-
tado das nossas reivindica-

ções e da atenção que tem 
a atual gestão, com o olhar 
voltado para a importância 
de uma educação compro-
metida com a qualidade”, 
comemora a diretora do 
CEI, Maristela Müller. 
Segundo a secretária de 
Educação, Méri Hang, 
são mais de 500 novos 
concursados, professores 
qualificados para trabalhar 
com as crianças e os ado-
lescentes. E para melhorar 
os espaços escolares, um 
trabalho diferenciado está 
sendo realizado em outras 
obras. 
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Portas Internas

69,90
à vista

R$

060 / 070  / 080 x 210

ESQUADRIAS E 
FECHADURAS

www.escritop.com.br
Seu sucesso é o nosso maior objetivo.

Rua Koesa, 430 - LJ 01
Kobrasol - São José

3307-65153372-5515

contato@escritop.com.br

Rua Vera Linhares de Andrade, 2201
LJ 04, Córrego Grande - Florianópolis

4848 NOVA LOJA

Cadeira Secretária 
em tela. 

no cartão

Cadeira Deccor
revestimento escolhido

no cartão

Cadeira Presidente 
em tela. 
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Prefeitura de São José entrega 
quadra coberta aos alunos do 
Centro Educacional Santa Ana

A Prefeitura de São José, 
por meio da Secretaria 
de Educação, entregou na 
noite de quinta-feira (24) a 
quadra de esportes coberta 
aos alunos do Centro Edu-
cacional Municipal Santa 
Ana, no bairro Colônia 
Santana.
Com o objetivo de pro-
mover educação de ex-
celência, proporcionando 
espaços adequados para 
que o processo educativo 
possa ocorrer em melho-
res condições de apren-
dizagem e desenvolvi-
mento, a quadra coberta 
irá beneficiar 270 alunos.
Segundo a diretora da 
unidade de ensino, Eval-
dete Hames Gelsleuster, 
o espaço é mágico e irá 
fortificar nossa prática 
cotidiana, criando novas 
possibilidades de utiliza-
ção.Para a prefeita Adeli-
ana Dal Pont, ouvir as pes-
soas e suas reivindicações 
é o fator mais importante 
para que a solicitação seja 

atendida, assim como 
ocorreu com a quadra 
de esportes no Centro 
Educacional, que agora 
conta com uma estrutura 
melhor. “Estamos cami-
nhando com passos se-
guros para fazermos uma 
cidade cada dia melhor e 
para atendermos às solici-
tações da população que 
merece uma cidade bem 
organizada. Sabemos que 
a educação é um caminho 
de oportunidades e que 
fará diferença no desen-
volvimento e crescimento 
do Município”, salientou 

Adeliana.
De acordo com a secre-
tária de Educação, Méri 
Hang, o novo espaço vai 
contemplar a educação 
física, que é um momen-
to muito especial para os 
alunos, e os eventos que 
aproximam a comunidade 
da escola. “O nosso de-
sejo é que a quadra seja 
muito bem aproveitada, 
auxiliando para uma edu-
cação diferenciada, priori-
dade no processo de trans-
formação da sociedade”, 
afirmou Méri Hang.
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Atenção autoridades 
responsáveis a comu-
nidade aguarda uma 
solução urgente!!!

Para ameniziar o pro-
blema os moradores de-
cidiram colocar reforços 
na estrutura para a pro-
teção das pessoas e para 
que não aconteçam mais 
acidentes nos abrigos para 
passageiros.

Descaso e acidentes na Praça 
Eugênio Raulino Koerich 

O vice-presidente da 
Amakobrasol, nos con-
tou que já procurou as 
Secretaria de Segurança, 
Defesa Social e Trân-
sito, para reivindicar que 
fossem colocados os vi-
dros frontais e laterais 
nos pontos de ônibus da 
Praça Eugênio Raulino 
Koerich , mais até o mo-
mento os vidros ainda 
não foram instalados, 
a Associação lamenta 
o descaso pelos órgãos   

responsáveis, pois várias 
pessoas já se machuca-

ram, tropeçando na es-
trutura de ferro.
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UNIDADE KOBRASOL

O Sistema de ensino do Kumon, trouxe ao meu �lho 
uma melhora fantástica na maneira dele estudar. 
Melhorou sua concentração, trouxe disciplina, e por 
consequência notas altas na escola. O carinho com 
o qual meu �lho é tratado pela professora Adriana é 

impressionante e este carinho é recíproco! 
Muito obrigado Kumon! 

Adriano Grandi
Pai do aluno João Marcello

João Marcello
Aluno de matemática, 

português e inglês

Nova redação do Plano  
Municipal de Educação de São 
José foi aprovada na Câmara

De acordo com a maio-
ria dos vereadores houve 
um consenso de retirar a 
palavra gênero do Plano 
Municipal de Educação, 
sendo assim votaram a 
favor das alterações e 
também pela retirada do 
item 15.18, que dizia: 
Garantir à inclusão nos 
currículos de licenciatura 
as temáticas de educação 
sexual e identidade de 
gênero para trabalhar nas 
instituições educacionais, 
nas esferas Federal, Es-
tadual e Municipal, a fim 
de prevenir a homofobia 
e o machismo.
Foram reavaliadas diver-
sas questões, principal-
mente a familiar, pois o 
que se precisa levar em 
conta, e o que estava sen-
do votado, é o futuro da 
educação no município, 
assim como das famílias 
Josefenses, pois há uma 
bandeira, aliás a maioria, 
que preza pela família em 

sua perspectiva tradicio-
nal.
Entre os temas debatidos 
pelos vereadores que vo-
taram a favor das alte-
rações no Projeto, está a 
educação não formal que 
cabe à família e o assunto 
será excluído porque en-
tendem que crianças de 0 
a 14 anos atendidas pela 
rede pública municipal 
não vão para a escola para 
discutir opção sexual.  
A aprovação teve nove 
votos favoráveis dos 

vereadores Amauri dos 
Projetos, Clonny Ca-
pistrano (PMDB), Neri 
Amaral (PMDB), Orvino 
Coelho de Ávila (PSD), 
Sanderson de Jesus 
(PMDB), Sandra Martins 
(PSDB), Telmo Vieira 
(PSDB), Túlio Maciel 
(PMDB), Wallace Tetê 
(PDT) e quatro votos con-
trários à retirada do termo 
gênero: Adriano de Brito 
(PR), Chico Silvy (PT), 
Geraldo Swiech (PT) e 
Mari Vieira (PMDB).  Fo
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 48 3034 5714
asamed@asamed.com.br

D R O G A R I A   E   F A R M Á C I A

3357-4343

Rua Ver.Arthur Mariano, 1175 - Forquilhinhas - S. José - SC

48

Amauri dos Projetos sai do 
PMDB filia-se no PTB e lança a 

sua pré-candidatura a  
prefeito 

(48) 3034-3963
Rua Doralice R. Pinho, 763 - Barreiros - SJ

hydroionaparelhos@hotmail.com

O PSB recebeu novos filiados em 
São José

O Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) de São 
José recebeu novos filia-
dos na noite de quarta-
feira  (24/9), o ato de filia-
ção aconteceu na Câmara 
de Vereadores e  recebeu 
um número expressivo de 
pessoas, várias lideranças 
se filiaram no partido, 
entre elas o vice-prefeito 
José Natal, o vereador 
Telmo Vieira, o jornalista 
Renei Roberto Popper, 
líderes comunitários e 
empresários. A noite con-
tou com mais de 50 filia-
ções  e com a presença do  
presidente estadual do 
partido Paulinho Bor-
nhausen.

O partido está crescendo,  
passa por um momento 
muito especial e tem 
bons projetos para São 
José, afirmou José Natal 
em seu discurso.
O futuro ainda é uma 
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Na Foto o vereador Telmo Vieira, Paulinho Bornhausen, José 
Natal e ao fundo Renei Roberto Popper

incógnita, só nos resta 
aguardar para ver se José 
Natal é candidato a pre-
feito ou continua na cha-
pa da Prefeita Adeliana 
como vice.

O PR josefense promete vir forte 
para as eleições de 2016

O Conversamos com  
presidente do PR de 
São José, Edilson Vieira 
(Nino), sobre os planos 
do partido para as próxi-
mas eleições:
JCSC - O partido vai ter 
candidato para as próxi-
mas eleições?
NINO - Sim, o pré-
candidato a prefeito é 
o Deputado Estadual 
Mário Marcondes, in-
clusive já conversamos 
com diversas lideranças  
e empresários que irão 
apoiar a candidatura do 
Deputado a prefeito, a 
candidatura é um con-
senso dentro do partido, 
com o apoio do Deputado  
Federal e Presidente Es-
tadual do PR, Jorginho de 
Melo.
JCSC - Já existe um 
nome para vice-prefeito?
NINO - Ainda não, já 
conversamos com diver-

sas lideranças de parti-
dos simpatizantes e em-
presários.
JCSC - Qual a relação do 
PR com a atual adminis-
tração?
NINO - O PR esta total-
mente fora da atual ad-
ministração.
JCSC -  Quais as suas 
pretensões políticas para 
as próximas eleições?

NINO - O Eu sou pré-
candidato a vereador.
No PR temos como ob-
jetivo o fortalecimento, 
com certeza seremos 
fortes, para o próximo 
pleito o partido vem com 
um número expressivo 
de candidatos a vereador, 
apesar de ser um partido 
jovem, estamos traba-
lhando para que possa-
mos chegar em 2016.

Edilson Vieira (Nino)

O vereador mais votado 
nas últimas eleições, com 
3278 votos, pelo PMDB , 
pediu a sua desfiliação do 
partido, por estar descon-
tente pela falta de reco-
nhecimento do partido em 
relação ao seu trabalho e 
pela rejeição do seu nome 
como candidato dentro do 
partido, mesmo depois de 
sair uma pesquisa que lhe 
dava condições de con-
correr ao pleito em 2016. 

No ultimo dia 14 de 
Setembro Amauri 
mostrou a sua força, lo-
tando o salão do Cantúa-
ria, na Ponta de baixo em 
São José, para a assinar a 
sua filiação no PTB.
Em seu discurso o 
vereador colocou seu 
nome a disposição do par-
tido como pré-candidato 
a prefeito nas eleições de 
2016 e ainda destacou: 

Para o PTB foi uma noite 
histórica, agregando di-
versas lideranças e mais 
de 100 novas filiações, 
o partido esta focado 
para  atrair mais sim-

patizantes, pois traz um 
projeto de renovação e 
mudanças  para 2016. 
No evento ainda foram 
apresentados vários 
nomes como pré-can-

didatos a vereador pelo 
partido, entre eles Odílio, 
Adulce, Albano, Dinho, 
Zulmar, Arruda, Adair 
entre outros.
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PARTIDO NOVO TUDO NOVO, 
CHEGA DE MESMICE...
...nasci aqui, cresci aqui, vivo aqui, 
conheço São José, e a única manei-
ra de mudar São José é com traba-
lho e trabalho da minha parte não 
vai faltar…Ficarei muito feliz em 
cuidar do município onde nasci, 
tenho condições e posso atender a 
população, não estou aqui para re-
alizar um sonho particular, mas de 
todos nós, a caminhada vai ser ár-
dua e díficil e vou precisar da ajuda 
de todos...
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Quem será o candidato do 
PMDB?

Alunas da USJ foram destaque 
na 1ª Feira de Matemática e  

Ciências da Capital 
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Nos últimos meses, re-
uniões semanais tem ocor-
rido dentro do PMDB, 
entre vereadores, as vezes 
com suplentes, sendo que 
as reuniões do diretório 
ocorrem uma vez no mês, 
essas reuniões na maioria 
das vezes ocorreram com 
o Senador Dário Berger 
e o presidente da Casan 
Valter Gallina, as reuniões 
tinham o objetivo de unir 
o partido e definir um 
candidato a prefeito pelo 
PMDB, sendo que o parti-
do tinha 6 vereadores, que 
eram postulantes a esta 
vaga dentro do partido, 
mais isto não aconteceu e 

começaram a surgir outros 
nomes ao cargo majori-
tário:  Ronério(Ex Prefeito 
da Palhoça), Antônio (AM 
construtora), foi feito até 
um convite a José Natal( 
vice-prefeito), mais não 
houve consenso e até o 
momento o partido não 
tem um nome definido. 
Nas últimas reuniões do 
PMDB o tempo fechou 
entre os presentes, o que se 
fala é que alguns suplen-
tes podem deixar o par-
tido, seguindo a decisão 
do vereador mais votado 
nas últimas eleições,  
Amauri dos Projetos, 
que já deixou o partido, 
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Pré-candidato a vereador 
promete surpresas

Toninho Silveira(Toninho 
da Educação) é mais um 
pré-candidato confirmado 
na nominata do PSD 55. 
Assinou filiação no par-
tido em Julho deste ano 

a convite da Prefeita 
Adeliana Dal Pont e vem 
com discurso confiante 
para o pleito de 2016.  
Garante que teremos sur-
presas.

Toninho Silveira 
 

Adair Hames(Ada) é  
pré-candidato a 

vereador pelo PTB

Adair Hames é um dos 
pré-candidatos a vereador 
do PTB, servidor munici-
pal de São José há mais 
de 20 anos, pretende ser 
o  respresentante dos jo-

sefenses, com bastante 
trabalho, ele quer ajudar 
o município com o seu 
conhecimento e sua ex-
periência.

Na Foto Adair Hames  
e sua filha Camili

pelo andar dos acon-
tecimentos o presidente 
do partido, Moacir da 
Silva, terá muito tra- 
balho para arrumar a casa. 
Quem será o candidato do 
PMDB? Sanderson, Neri, 
Michel, Clonny, Moacir,   
esta é a pergunta mais pro-
nunciada nos bastidores 
da política Josefense.

Alunas da USJ ganharam 
o prêmio destaque  na 1ª 
Feira de Matemática e 
Ciências da Capital,  com 
o trabalho Aprendendo 
frações  com o jogo enche 
a caixa, todos os jogos fei-
tos de produto reciclado. 
A turma ganhadora é 
da orientadora  Roberta 
Schnorr Buehring,  as 
alunas que fizeram o 

trabalho são: Jéssica  
Barcelos(4 fase), Glaú-

cia (4 fase) e Ana Paula 
(egressa).
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ESCLEROSE MÚLTIPLA

A Esclerose Múltipla esta 
sendo abordada na novela 
Regra do Jogo, onde o pro-
tagonista Alexandre Nero, 
vive uma personagem que 
descobre que tem a doen-
ça, o tema é complicado e 
desconhecido para muitos, 
pois se trata de uma doen-
ça inflamatória crônica, 
provavelmente autoimune, 
nesta edição,  trazemos 
mais  informações sobre 
a doença, seus sintomas e 
tratamento.
Por motivos genéticos ou 
ambientais, na esclerose 
múltipla, o sistema imu-
nológico começa a agre-
dir a bainha de mielina 
(capa que envolve todos 
os axônios) que recobre os 
neurônios e isso compro-
mete a função do sistema 
nervoso. A característica 
mais importante da escle-
rose múltipla é a imprevis-
ibilidade dos surtos.
Em geral, a doença acomete 
pessoas jovens, entre 20 e 
30 anos, e provoca dificul-
dades motoras e sensitivas. 
Sintomas
A fase inicial da esclerose 

múltipla é bastante sutil. 
Os sintomas são transitóri-
os, podem ocorrer a qual-
quer momento e duram 
aproximadamente uma se-
mana.
Tais características fazem 
com que o paciente não dê 
importância às primeiras 
manifestações da doença 
que é remitente-recorrente, 
ou seja, os sintomas vão e 
voltam independentemente 
do tratamento.

A pessoa pode passar dois 
ou três anos apresentando 
pequenos sintomas sensi-
tivos, pequenas turvações 
da visão ou pequenas alte-
rações no controle da urina 
sem dar importância a es-
ses sinais, porque, depois 
de alguns dias eles desa-
parecem. Com a evolução 
do quadro, aparecem sin-
tomas sensitivos, motores 
e cerebelares de maior 
magnitude representados 

por fraqueza, entorpeci-
mento ou formigamento 
nas pernas ou de um lado 
do corpo, diplopia (visão 
dupla) ou perda visual 
prolongada, desequilí-
brio, tremor e descon-
trole dos esfíncteres. 
Tratamento
Uma vez confirmado o 
diagnóstico de esclerose 
múltipla, uma doença in-
flamatória desmielizante, 
com manifestação remi-
tente-recorrente, o trata-
mento tem dois objetivos 
principais: abreviar a fase 
aguda e tentar aumentar o 
intervalo entre um surto e 
outro. No primeiro caso, 
os corticosteroides são 
drogas úteis para reduzir 
a intensidade dos surtos. 
No segundo, os imunos-
supressores e imunomodu-
ladores ajudam a espaçar 
os episódios de recorrên-
cia e o impacto negativo 
que provocam na vida dos 
portadores de esclerose 
múltipla, já que é quase 
impossível eliminá-los 
com os tratamentos atuais. 
Fonte:drauziovarella.com.br

Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais
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Pr�eja quem você ama!

• Filtro de  água de excelente qualidade para você 
e sua família;
• Não Utiliza energia elétrica;
• Alta redução do cloro, 
• Baixo custo/benefício em relação a compra de 
água mineral,
• Econômico e compatível a todos os suportes de 
água mineral.
• Permite filtragem de até 36 litros por hora, o refil 
foi projetado para filtrar até 1000 litros de água.

48 9954-3895 - Ricardo Capistrano
ricardo@brasilsulimport.com.br

BRASILSUL
I M P O R T

Mais Informações

Este �ltro aumenta
 o PH da Água e 

proporciona mais 
qualidade  e saúde 

para você
 e sua família!
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Cirurgia com olho biónico 
faz cego enxergar 

Médico brasileiro realiza a cirurgia no Canadá
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O médico Flávio Rezende 
é o primeiro brasileiro 
a realizar uma operação 
que devolverá a visão a 
uma pessoa cega.
A cirurgia realizada na 
terça-feira (22/09), por 
um médico brasileiro, no 
Hospital Maisonneuve-
Rosemont, no Canadá, 
fez com uma pessoa cega 
voltasse a enxergar. O 
procedimento que durou 
cerca de quatro horas, foi 
concretizada ao som dos 
sambistas Zeca Pagodi-
nho e Arlindo Cruz.  
O cirurgião, chefe do De-
partamento de Retina da 
Universidade de Mon-
treal, Flávio Rezende, 
implantou um chip na 
retina de uma mulher de 
51 anos. O mecanismo 
receberá imagens de uma 
câmera instalada nos ócu-
los da paciente e as envi-
ará ao cérebro.
De acordo com Rezende, 

a tecnologia está bem 
no começo, então pode 
ser feita uma compa-
ração com uma tele-
visão em preto e branco.  
Rezende estima que até 
2016, pode ser que os 
pacientes já consigam 
enxergar colorido, no en-
tanto, salienta que não é 
a visão que nós temos, e 
sim, é uma visão digital, 
o que faz enxergar pixels.
No Brasil
Existe a intenção de que 

seja trazida para o Brasil.
De acordo com Rezende, 
a empresa detentora 
da tecnologia pretende 
apresentar a proposta 
à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) para obter o aval e 
trazer o olho biônico para 
o país.
Por enquanto a cirurgia 
é para poucos, ela custa 
cerca de US$ 170 mil.
 
Fonte: portalsaudenoar

“Devo ou não curtir este 
post?” 

Como o ‘não curtir’ pode tornar o Facebook mais  
‘viciante’ e ‘lucrativo’

O botão de um dedão 
apontado para cima é um 
dos recursos mais popula-
res na rede social.
Não parece, no entanto, 
ser muito apropriado “cur-
tir” uma mensagem sobre 
o falecimento de uma pes-
soa, mesmo que se tenha 
apreciado o texto em sua 
ho-menagem.
O que elas querem é uma 
forma de demonstrar em-
patia. Nem todo momento 
é um momento feliz”, 
disse Zuckerberg, citando 
a crise de refugiados sírios 
como exemplo.
Por enquanto, o Facebook 
revelou poucos detalhes 
deste novo recurso. Se 
valerá para todos os posts 
ou só para aqueles de 
temas mais delicados.
Com o “não curtir”, Zuck-
erberg também poderá 
tornar a rede social mais 
popular e lucrativa, ava-
liam especialistas ouvidos 

pela BBC Brasil.
Mas eles alertam 
para o risco da novi-
dade acirrar ainda 
mais os ânimos dos 
debates e discussões 

na internet.
O “não curtir” significa 
uma mudança na alma do 
Facebook: seu algoritmo.
O site tem parâmetros e 
regras para avaliar o con-
teúdo publicado e definir o 
que será exibido para cada 
usuário.
Mas, enquanto mensurar 
a reação positiva a uma 
publicação é relativamente 
simples, refletir um senti-
mento como a empatia é 
um pouco mais complexo.  
”O ‘não curtir’ ajudará 
a identificar esse tipo de 
conteúdo, que não recebe 
muitas curtidas hoje, mas 
ainda assim é relevante. 
O alcance dele tende a ser 
maior.”
Conhecer melhor seu pú-

blico também pode au-
mentar a popularidade do 
Facebook, para vender 
mais anúncios. Ao en-
tender melhor o compor-
tamento de um usuário, 
a publicidade tem mais 
chances de ter sucesso”. 
”Estudos já mostraram que 
receber uma curtida gera 
uma descarga de dopamina 
e gera prazer. Pense como 
seria o contrário. Se pu-
dermos dar um ‘não curti’ 
para tudo, acho que muitas 
amizades serão desfeitas.” 
Vamos aguardar as rea-
ções do “não curtir”. 
Fonte: BBC.com
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Av. Brigadeiro da Silva Paes, 85 - Sl. 05 - Campínas - São José - SC 

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!

As delícias da vovó agora
bem pertinho de você. 

Artesanal no preparo , sofisticado no sabor!

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

TECNOLOGIA   

Aqui é especial
Traga seu carnê 

Koerich ou cartão 
e conquiste até 

%

Rua Arthur Manoel Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

Rua Delamar José da Silva, 100
Ed. Pedra Branca - Kobrasol - São José - SC

3047-476748

Rua 24 de Abril, 2943 - Centro Palhoça - SC 
Térreo do Prédio da CDL de Palhoça

3242-404148

3357-279248

Lentes Blue Life
Lentes Active 1
Lentes Active 2
Lentes Transitions
Armação Mondadori a partir de

R$ 299,00
R$ 399,00
R$ 499,00
R$ 599,00
R$ 149,00

Pagamos a consulta do seu oculista
no limite máximo de R$ 100,00 na compra de seu óculos

idosos e deficientes buscamos em seu domicílio(disponibilidade 250 consultas)

Crediário Próprio

Segunda a Sexta
das 09h as 19h

Sábado
das 09h as 16h
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As estatísticas mostram que um 
perigo ronda as estradas: O Sono 
Mortes em acidentes provocados por sono sobem 30% entre 2010 e 2014

No período, mais de 1,6 
mil brasileiros morreram 
nas rodovias federais.
Quem costuma rodar pelas 
estradas já presenciou ou 
viveu uma situação de ris-
co.
As histórias são sempre 
muito parecidas, pois seis 
em cada 10 acidentes no 
trânsito são causados pelo 
sono ou cansaço dos mo-
toristas, segundo estimati-
va da Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego.
O sono e o cansaço inter-
ferem tanto no nosso re-
flexo, que é como se a gente 
tivesse tomado, em média, 
seis copos de cerveja. Para 
entender o quanto isso é 
prejudicial, se o motorista 
está bem, ele demora uns 
dois segundos para ver um 
obstáculo e parar, enquanto 
com sono, o tempo para re-
agir aumenta três vezes e 
ele vai demorar seis segun-
dos para pensar em parar.
Em um caso de o motorista 

Especialista recomenda fazer uma parada a cada três horas ao volante.

estar dirigindo a 80 km/h e 
o obstáculo aparecer a 70 
metros de distância, não 
vai dar tempo de parar.  
De acordo com a Fundação 
Nacional do Sono, a insô-
nia aumenta em 250% o 
risco de acidentes de trân-
sito nas estradas. Se o mo-
torista sofrer com a apneia 
do sono, os dados pioram: 
o risco é elevado para 
700%. “O motorista pre-
cisa ficar atento aos sinais 
que o corpo dá. O ideal 

é parar em algum lugar, 
andar um pouco, lavar o 
rosto, ingerir um pouco de 
água e café.
Veja ações preven-
tivas para evitar  
tragédias :
l O ideal é dormir de sete 
a oito horas por dia, mas 
esse tempo varia de pessoa 
para pessoa. O importante 
é que a pessoa se sinta des-
cansada e disposta antes de 
assumir o volante. Uma al-
imentação saudável ajuda 

a dormir e acordar bem. 
Alimentos estimulantes 
devem ser evitados a noite.
l Evite pegar no volante de 
madrugada, entre 0h e 8h 
da manhã e logo depois do 
almoço. 
l Nesses horários, o corpo 
sente mais sonolência
l Mantenha horários fixos 
para dormir e acordar
l Ao  sinal de distúrbios do 
sono, o ideal é procurar um 
especialista
Fontes: G1, Tribunadabahia
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ACIDENTES

Consórcio Nacional Yamaha
Representante Autorizado

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - (48) 3035-3337

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

transforma sonhadores em 
empreendedores. Hoje, 
possui mais de 190 mil 

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

A Primeira Opção é a 
primeira Representante 
do Consórcio Yamaha fora 

das Concessionárias da 
marca no Brasil.

Há mais de 30 anos o 
consórcio da Yamaha 

transforma sonhadores em 
empreendedores. Hoje, 
possui mais de 190 mil 

consorciados ativos e já 
contribuiu com a realização 

do sonho de mais de 400 
mil pessoas.

CANSOU DE FICAR A PÉ?

USE O CONSÓRCIO
PARA TER SEU CARRO ZERINHO

Consórcio Nacional Volkswagen
Representante Autorizado

Rua Dinarte Domingos, 543 - Campinas - São José - SC - (48) 3035-3337

Este incrível e eficiente aparelho 
pode salvar muitas vidas no trânsito! 

Quando a cabeça do motorista se inclina abaixo de 
um ângulo determinado, ele emite um sinal forte e 

sonoro alertando o condutor para que não 
adormeça na direção.

INDICADO TAMBÉM PARA PROFISSIONAIS QUE NECESSITAM
 DE TOTAL ATENÇÃO COMO  GUARDAS, SEGURANÇAS, 

PORTEIROS OU OPERADORES DE MÁQUINAS.

ADQUIRA JÁ O SEU COM 
NOSSO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

48 9954-3895

PREÇO
ACESSÍVEL

FÁCIL
MANUSEIO
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Schmitt
 baffona@hotmail.com

SÃO JOSÉ  

Reivindicações da Comunidade

Rua Tomaz Pedro
Cardoso - Potecas

Esta calamidade se encontra na rua 
Tomaz Pedro Cardoso em Potecas e 
o estado que se encontra esta rua não 
a santo que possa fazer tanto milagre, 
os moradores já solicitaram o conserto 
junto a prefeitura mas até o momento 
nada foi feito. 

Não esqueçam cidadãos josefenses o ano de 2016 é ano de eleição 
municipal e que só o voto consciente pode mudar...

Esta novela já se passa a muito tempo para os moradores desta linda e bem estrutu-
rada rua ( SQÑ), os moradores já cansaram de pedir e aguardam sentados a solução 
desta vergonha, pois  esta mais enrolada esta arrumação da rua do que as novelas 
do plim plim.Pois bem, a comunidade aguarda uma posição dos responsáveis para 
as cenas dos próximos capítulos desta novela da vida real.

Rua Osvaldo Emídio da Silva 
do Ceniro Martins

Essa rua já é famosa, já saiu na TV, no 
jornal, já foi feito abaixo assinado, a 
rua esta no projeto de pavimenação do 
Loteamento Lisboa  e por mais incrível 
que possa parecer ela ainda esta assim... 

Rua Vila Real
Loteamento Lisboa

Trago nessa edição reivinidicações que recebi nas minhas andanças pelos 
bairros Josefenses:
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EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO... 

Alunos da EEB BELA 
VISTA e acadêmicos e 
acadêmicas, professores 
da USJ REUNIRAM-SE 
para uma conversa a 
respeito das situações de 
mudanças que acontecem
e estão acontecendo nes-
tes últimos meses, falo do 
fechamento da escola do 
BELA VISTA para aco-
modar a USJ.
A Reunião aconteceu na
Quarta-feira dia 
03/09/2015, nas de-
pendências do USJ. 
O debate rendeu alguns 
encaminhamentos tais 
como:

- Carta de repúdio ao 
fechamento da escola 
E.E.B. Bela Vista;
- Construir uma unidade 
de luta entre a comuni-
dade acadêmica e comu-
nidade escolar;
- Realização de um novo 
evento com a presença 
dos gestores (Prefeitura e 
Gov. do Estado), presen-
ça dos sindicatos, movi-
mentos estudantis.
- Elaboração de um 
abaixo-assinado e Coleta 
de assinaturas.

NÃO QUEREMOS DIS-
PUTAS PARTIDÁRIAS, 

MUITO MENOS DIS-
PUTAS DE QUEM 
MANDA MAIS, MAS 
O QUE A CLASSE ES-
TUDANTIL QUER É 
RESPEITO E MANTER 
O SEU DIREITO DE 
ESTUDAR EM UMA  
ESCOLA COM 
CONDIÇÕES ADE-
QUADAS E DESCEN-
TES E NÃO COBRINDO 
UM FURO E DES-
TAMPANDO OUTRO.  
 
E AGORA COM A PA-
LAVRA OS RESPON-
SÁVEIS...
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ÁGUA POTÁVELDEDETIZAÇÃO
DESENTUPIMENTO

HIDROJATEAMENTOLIMPA FOSSA
LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA

(48) 3346-4622  /  9624-5743
a_relampago@hotmail.com

3246-2960
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chefrodrigorauth@hotmail.com

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

Rua General Eurico Gaspar Dutra 862 - Bairro Estreito - Florianóplis - SC 
contato@mercadodooleo.com.br

     

SUPER TROCA DE ÓLEOSUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

VALCÉLIO NAZARÉ DOS SANTOS (SCHELL)

Valcélio conhecido 
como Schell, nasceu 
em 06/08/1949 em Bar-
reiros, hoje com 66 
anos, começou jogando 
aos 12 anos no juvenil 
do Saldanha, já na idade 
adulta jogou por mui-
tos anos no Palmeiras 
De Barreiros, onde foi 
procurado e se trans-
feriu para o Saldanha 
Da Gama, jogando por 
muitos anos como la-
teral direito. Em 1961 
Dona Leca (Leticia) 
mãe do Neguinho (Or-
lando Amorim), reuniu 
toda a garotada e fun-
dou o juvenil Saldanha 
Da Gama, fez uma rifa 
e toda a garotada ven-
deu e compraram o pri-
meiro jogo de camisa, a 
inauguração foi contra o 
Paula Ramos do Demi-
ca no campo do Jardim 
At lân t ico(Comper) , 
terminou em 2 a 2. 
Schell se destacou como 
grande jogador e mas 
teve o prazer de jogar 
nesse grande time do 
Saldanha Da Gama.
Quando encerou a car-
reira como atleta, jogou 
por muitos anos no ve-
teranos do Triunfo, do 
nosso amigo Huguinho 
Ricci ao lado de grandes 
amigos, bem como do 
veterano do Indepen-
dente conhecido como 
Boca Do Sol, do seu 
amigo Carlinho. O Sal-

danha Da Gama ao 
longo de sua existência 
sempre teve excelentes 
times de futebol e por 
isso sagrou-se campeão 
amador da grande Flo-
rianópolis por 4 vezes, 
tendo grandes goleiros 
e entre aqueles que tive 
a oportunidade de ver 
jogando destaco meu 
amigo Dauri, o saudoso 
Joquinha, seu Mário 
Da Dona Coleta como 
era conhecido, o Hugo 
Ricci (pai).
Teve uma época que o 
Saldanha Da Gama era 
formado basicamente 
por aprendizes de mari-
nheiros, trazidos pelos 
Hugo Ricci, e nesse 
time tinha um goleiro 
chamado Lauri que era 
excelente, já mais re-
cente teve o Serginho 
(Sabonete), Orlando 
Amorim (Neguinho), 
Jurandir, Renato Wil-
lain De Andrade entre 
os grandes atletas que 
fi-zeram parte do Sal-

danha na minha época 
destaco o Ademir, Bu-
gio, Manoel, Hugo 
Pequeno, os irmãos Fa-
rias, (Agnaldo,
Vadinho, Betinho e 
A-noraldo conhecido 
como piorra), Baga 
grande carregador de 
piano, Saro (goleador), 
Britinho, Nazareno Sil-
va, Zéze De Biguaçu, 
Bica, Sinho entre outros. 
Fui eleito por muitos 
anos como presidente 
do Saldanha Da Gama, 
onde com o apoio do 
saudoso Prefeito Ar-
naldo Mainchem De 
Souza(neco) consegui-
mos adquirir um terreno 
e construímos ali nossa 
sede social, onde existe 
até hoje com uma área 
de 400 metros quadra-
dos, onde a comunidade 
desfruta realizando ali 
suas confraternizações. 
Foi vereador por três 
mandatos, presidente 
da câmara de São José e 
candidato a prefeito em 

1982 contra Germano 
Vieira perdendo por 
200 votos. O América 
De Barreiros, ligado a 
família Goulart também 
sempre possuiu excelen-
tes times de Futebol.
Relembro com saudades 
do futebol do Cola, A-
nizio, Beto (que mar-
cou o primeiro gol do 
time do Saldanha), 
Carlinhos, Amir Gou-
lart, do meu amigo Al-
doino, Paulinho Caneta, 
Bentinho, Tesourinha, 
Alfredo, e mais recente 
do Luiz Do Cola consi-
derado um dos melhores 
zagueiros da várzea e 
do Jaimi-nho, e muitos  
outros por ali que pas-
saram. Hoje sinto falta 
de espaço onde nossa 
juventude possa prati-
car o futebol, sinto 
saudades dos tempos 
em que jogávamos no 
Campo Do Comper No 
Jardim Atlântico, do 
Campo Do América, 
onde passamos mo-
mentos memoráveis no 
campo do Bandeiran-
tes, nossa esperança que 
saia o mais breve pos-
sível a continuidade da 
beira mar continental, 
passando por Barreiros 
e que ali seja construído 
campos para a nossa 
juventude possa nova-
mente vir a praticar e 
se interessar mais pelo 
futebol. O reflexo dessa 
falta de opções para a 

juventude praticar fute-
bol percebe-se na péssi-
ma qualidade do futebol 
praticado pelos clubes 
brasileiros e principal-
mente na nossa seleção 
brasileira. A juventude 
hoje em dia, por falta 
de opções, prefere mui-
to mais passar horas e 
horas na internet e ou-
tros esportes do que a 
prática do futebol. Fi-
nalmente relata nosso 
querido Valcélio gostar-
ia de parabenizar o co-
lunista Renato D’avila, 
pelas entrevistas realiza-
das com grandes nomes 
de atletas que fizeram a 
história do futebol Bar-
reirense e Josefense. 
SCHELL sempre se 

destacou na oratória e 
clareza com que colo-
ca as palavras, navega 
com tranquilidade so-
bre qualquer tema, um 
amigo que fiz durantes 
longos anos que nos 
conhecemos através 
de meu Pai Valmor e 
quando jogamos no Tri-
unfo onde conheci seu 
filho Marcelo Pinta, que 
cresceu com o mesmo 
caráter do pai, e hoje têm 
um estúdio de gravação 
e sua Banda. Atitude e  
exemplo a essência da 
felicidade, o verdadeiro 
amor incondicional de 
pai para filho, pessoas 
alegres, otimista e guer-
reiras.

ESPORTE 
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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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CONSULTORIA RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

A Crise e o Diagnóstico  
Organizacional 

Em momentos como os 
que estamos vivendo de 
instabilidade financeira e 
uma chamada crise, uma 
das melhores ferramentas 
que sua empresa pode e 
deve usar é um bom di-
agnóstico organizacional, 
conhecer-se é importante 
e necessário para para 
tomadas de decisões, en-
tender a condição atual da 
empresa, contextualizada 
no momento em que vive, 
com as pessoas que nela 
fazem parte.
Entender como é a sua 
cultura e o quanto ela 
influência, quais os o im-
pactos dela sobre pessoas 
e processos, seu modelo 
de liderança, entre muitos 
fatores a serem pesquisa-
dos por profissionais 
competentes.
O Diagnóstico serve para 
o desenvolvimento de 
estratégias, implementa-
ção de funções e ou com-
petências que dão susten-
tação aos seus objetivos 
empresariais, bem como 
identificar um melhor 

modelo para uma gestão 
estratégica de pessoas 
para sua empresa, feito e 
customizado para sua re-
alidade e de sua equipe.    
O olhar externo traz a in-
formação organizacional 
que se instaura a partir 
da confluência de todos 
os dados, entre o vínculo 
com a cultura fundadora, 
buscando identificar as 
expectativas individuais, 
as potencialidades dos 
profissionais que nela se 
desenvolvem, identifica-
ção de processos, integra-
ção interna, uso de ferra-
mentas, modelo de gestão 

entre outras informações, 
como resultado deste tra-
balho você meu caro em-
presário, recebe um plano 
de ações, no qual irá de-
cidir, quais ações devem 
ser implantadas para me-
lhoria de seus processos e 
resultados.
Uma boa consultoria 
sempre orienta, mas é 
você meu amigo em-
presário, que tem o poder 
de decidir sobre os rumos 
de sua empresa e por con-
sequência melhoria de 
performance, aumento de 
faturamento, entre outros 
resultados.

Preços
Especiais

Para Festas
e Eventos

Rua Manoel Sebastião de Souza, 97 - Forquilhinhas  - São José - SC
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3357-295748
jacomotos@yahoo.com.br

Rua Ver. Arthur mariano, 678
Forquilhinhas - São José - SC

Peças e Of icinas Multimarcas

Direto
Campo

de Campinas

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

(48)8483-2202

Frutas e Verdurasa partir de 1,69

Segunda
Segundaà

20h às 2h

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

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 David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Prezados leitores,
Na minha profissão costumo dizer que no trem dos palestrantes deste Brasil, a locomotiva chama-se 
Prof. Marins (o maior referencial do Brasil em palestras corporativas).
Este profissional é um dos primeiros no Brasil a ministrar palestras corporativas, um dos maiores 
consultores empresariais do Brasil e do Exterior, mas principalmente um Ser Humano digno e 
maravilhoso, o qual nos brinda hoje com um de seus milhares de artigos, porém super atual....... 
Boa leitura !!!!

Muita união para enfrentar a crise

O que fazer em nossa 
empresa nesta hora 
difícil que estamos pas-
sando no Brasil? Como 
devemos agir, como in-
divíduos, como grupos 
e como empresas? O 
que nós, brasileiros sim-
ples, ainda empregados, 
que temos família para 
sustentar e contas para 
pagar podemos fazer, 
de fato, sem sonhos e 
com os pés no chão, 
para que nossa empresa 

não       pare de vez, que 
a engrenagem continue 
rodando,  mesmo com 
todas as dificuldades 
que sabemos existir?
Conversando com em-
presários, empreende-
dores, funcionários dos 
mais diversos setores 
da economia e mesmo 
servidores públicos, a 
conclusão a que chega-
mos é que nesta hora só 
nos resta a união. Nos 
momentos de grande 

dificuldade temos que 
reaprender o poder da 
união, da cooperação, 
da força de trabalhar 
em times. Temos que, 
muitas vezes, passar por 
cima de nossas antipa-
tias e simpatias e nos 
unir com todos os nos-
sos colegas de trabalho 
para que façamos tudo 
o que possa ser feito 
para tentar salvar nos-
sos empregos.  Agora, 
pois, não é hora de de-

sunião, de discussões 
estéreis, de jogar contra 
o próprio time. Agora é 
hora de colocarmos os 
pés no chão e seguir-
mos em frente, apesar 
de todos os pesares e 
de nossa revolta com 
tudo o que está acon-
tecendo no Brasil. 
Assim, o que, de fato, 
podemos fazer é tra-
balhar duro para não 
perder clientes. Para 
isso temos que cuidar 
da qualidade de tudo o 
que fizermos, pois na 
crise o cliente fica mais 
seletivo e exigente e dá 
muito mais valor ao seu 
pouco dinheiro. Temos 
que melhorar ainda mais 
o nosso atendimento, 
o nosso pós-venda, a 
nossa assistência téc-
nica, a nossa agilidade. 
Temos que, unidos, 
pensar criativamente 
em como fazer alguma 
diferença de valor para 
os nossos clientes, ao 
mesmo tempo em que 
não podemos aumen-
tar os custos de nossos 
produtos ou serviços. 
E como membros da 
sociedade brasileira te-

mos que exercer nossa 
cidadania, exigindo 
dos políticos em quem 
votamos que promo-
vam as reformas que o 
Brasil precisa para pro-
duzir mais e melhor, 
gerar mais emprego e 
renda. Isso significa 
fazer uma grande re-
forma tributária para 
diminuir impostos, fa-
vorecer a produção e a 
exportação, acabar com 
a burocracia pesada e 
diminuir o tamanho do 
Estado e o custo Brasil, 
favorecendo a iniciativa 
privada e combatendo a 
corrupção e os privilé-

gios. Isto significa votar 
bem e com consciência 
e nunca esquecer que 
voto tem consequên-
cias. Mas até lá - até que 
tudo isso possa acon-
tecer e dar resultados, 
só nos resta trabalhar 
bem para manter nossos 
empregos, nossa renda 
e nossa capacidade de 
sobreviver a mais esta 
crise que será mais 
longa ou mais curta em 
função de nossa capaci-
dade de nos unir e jun-
tos fazer acontecer o 
quase impossível.
 
Pense nisso. Sucesso!
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO  

LUIZA POSSI

AdemilAr. PrA Ter mAis dA vidA.

ComPrA, ConsTrução, reformA ou APosenTAdoriA imobiliáriA.

48 3029-3800Unidade de Negócio ACesse AdemilAr.Com.br e ConheçA hisTóriAs reAis de quem já Tem mAis dA vidA.

48 9954-3895 - Ricardo Capistrano
ricardo@brasilsulimport.com.br

FORMAS DE PAGAMENTO DISTRIBUIDOR  NO  BRASIL

BRASILSUL
I M P O R T

OPORTUNIDADE 
DE NEGOCIO

GANHE
R$ 1,00
POR MINUTO

PARCELEEM 10X
NO CARTÃO

Poltronas de Massagem
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Por Mari Abreu
 Colunista
 marileneabreuu@gmail.com

VARIEDADES

É Primavera...

Há almas que aguardam a estação das flores para, no 
mínimo, entenderem o motivo de tantos espinhos no 
inverno. O que feriu ontem, sustentará o perfume de 
amanhã. Que venham as flores.

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

Panus

Dica de Beleza

Imagine um tratamen-
to rápido e eficaz, que 
pode resolver desde 
problemas simples, 
como linhas finas e pele 
cansada, até sintomas 
difíceis de tratar, como 
rugas profundas, mar-
cas de acne, manchas, 
melasmas, olheiras e 
flacidez? Este coringa é 
o Peeling 3D.
Edivana Poltronieri, 
pioneira no Estado do 
Espírito Santo na área 
da fisioterapia dermato-
funcional, explica que 
o Peeling 3D é uma 
técnica inovadora, um 
método diferente de se 

fazer peeling. Segundo 
ela, antes o tratamento 
era feito de forma mui-
to demorada, por conta 
de algumas limitações. 
Ela percebeu que havia 
uma melhora na pele, 
uma revitalização, mas 
nunca um resultado efe-
tivo. Por isso, resolveu 
pesquisar uma maneira 
mais rápida de se fazer 
peeling. Após estudos, 
Edivana conseguiu 
transformar um ácido 
fraco em um ácido mais 
forte. Ela formou um 
grupo de estudo com 
várias mulheres e, ao 
invés de aplicar este 

protocolo em dias al-
ternados, como se fazia 
até então, decidiu apli-
car em dias seguidos. 
Após aplicar por três 
dias consecutivos, pe-
diu que o grupo de es-
tudo voltasse e perce-
beu um resultado muito 
positivo. Assim, decidiu 
batizar essa nova técni-
ca com um nome forte, 
resolveu batizar de 3D, 
de três Dias’. E foi as-
sim que surgiu o Peel-
ing 3D.
Falei com a Esteticis-
ta Cristiane Silva, da 
Chris Espaço Estético 
que me informou que 
uma coisa importantís-

sima, é conhecer todas 
as complicações que o 
cliente pode passar du-
rante o peeling, não só 
o 3D, mas como qual-
quer peeling. ‘’ Você 
precisa conhecer a pele 
da sua cliente, é um pro-
cedimento da mais alta 
responsabilidade, tem 
que estar junto, acom-
panhando, observando 
as reações na pele e sa-
ber tirar no momento 
exato’’. O Peeling 3D, 
segundo ela, pode ser 
realizado em qualquer 
tipo de pele. “E uma 
coisa é certa, é um mé-
todo que dá resultado”, 
concluiu.

Esperança
Somos um país de imi-
grantes, meus tataravós 
fugiram da guerra e da 
fome. Ultimamente es-
tamos vendo bastante 
- bolivianos, africanos, 
coreanos pelas ruas. Há 
quem os discrimine. 
Mas é bom entender-
mos que ninguém sai de 
casa porque quer. Muitos 
brasileiros têm deixado 
o Brasil por questões 
econômicas e também 
por falta de segurança. 
Todos, em busca de espe-
rança.
Ao ver as imagens desta 
criança, senti uma pro-
funda angústia, um nó na 
garganta que não passa. 
E nem precisamos ir mui-
to longe... para ver tanta 
tristeza. Como ser hu-
mano, fiquei tentando en-
tender por que, em pleno 
século 21, a humanidade 
ainda vive assim. Tentei 
entender como uma ino-
cente criança é forçada a 
sair de sua casa, seu lar, 
seus sonhos. Cadê a sua 
infância? O seu futuro... 
O Mundo, pede por 
comida, por moradia, por 
compaixão. E, sabe o que 

é igualmente desespera-
dor? É constatar que isso 
tudo pode piorar, é sentir 
que a repetição dessas 
calamidades e sua conse-
quente banalização - nos 
faz perder a cada dia nos-
sa humanidade.
Acho importante que to-
dos saibam, mesmo que 
doa, o que está acon-
tecendo. E hoje eu con-
fesso que doeu. Se eu 
soubesse que a minha 
voz tivesse eco, eu gri-
taria com todas as for-
ças para que o universo 
inteiro pudesse ouvir 
- MEU DEUS! Envolva 
com teu amor o coração 
desta humanidade selva-
gem e egoísta, que insiste 
em ignorar o sofrimento. 
SENHOR, escuta esta 
minha prece e não aban-
dona as tuas criaturas 
que sofrem tanto com 
os horrores das guerras 
e inspira sabedoria aos 
governantes de todas as 
nações para que eles se 
unam contra o funda-
mentalismo que causa 
tanta dor. Eu rogo por 
paz e amor, por favor. 
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Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC - (próximo ao Camelão de Campinas)Rua Wanderley Junior, 307 - Campinas - São José - SC - (próximo ao Camelão de Campinas)

Venha conferir
as novidades primavera 

Panos!
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BASTIDORES

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Ana Coelho e Andrea Soar.... 
lançamento da coleção 15/16 
da Estigma moda íntima...

Raphael Soares...enredo da 
escola de samba Josefense 

jardim das Palmeiras .... 
Promete em 2016...

Tatiane 
Pacheco...

rainha da escola de 
samba Jardim das 

Palmeiras....

Michelle Santos...rainha de 
Bateria ... Jardim da Palmeiras.....

Fernando Constancio 
novo carnavalesco da 
escola de samba 
Jardim das Palmeiras. 
Saindo do carnaval 
virtual para estrear no 
carnaval real em 2016

Karol maier...2 
princesada escola de 

samba jardim das 
palmeiras...

Queridos amigos. 
Do carnaval...Leo Zeus, 
Willian Fernand , a 
sempre rainha Renata 
Oliveira e Mauricio S 
antiago....

Gilmar Junior da escola 
de Samba Jardim das 
Palmeiras...

Recebi uma homena-
gem da Escola de 

Samba Jardim das 
Palmeiras... obrigado de 

coracao aos amigos 
Verde e Braco...que 

certamente irao fazer 
bonito no Carnaval 2016

QUEM NÃO É VISTO

NÃO É LEMBRADO!!!

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 20/10/2015
Mídia impressa e digital

48

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

ÍTALO GÁSÍTALO GÁS
G N V

3258 - 06063258 - 0606(48)(48)

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

3357-1904(48)
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G R U P O

Condomínios

Contabilidade

www.gruposta�sc.com.br

Remédio adesivo para Parkinson 
chega ao Brasil

Boa notícia para pacientes 
com a doença de Parkin-
son, doença que afeta o 
sistema motor e provoca 
rigidez e tremores.
Chegou ao Brasil um me-
dicamento em forma de 
adesivo, o primeiro trata-
mento transdérmico para 
doença.
Aplicado sobre a pele, o 
Neupro libera a medicação 
de forma estável e con-
tínua durante de 24 horas.
As vantagens são que ele 
evita que o paciente es-
queça de tomar o medica-
mento na hora certa e subs-
titui até 8 comprimidos 
que os doentes mais graves 
são obrigados a tomar.
Por ser adesivo, o remédio 
entra direto pela pele, sem 
passar pelo trato gastro-
intestinal, o que poderia 
causar náuseas.

Efeito
O medicamento é um ago-
nista dopaminérgico, o que 
significa que age direta-

mente nos receptores de 
dopamina, um neurotrans-
missor responsável pelos 
movimentos. Assim, é efi-
caz no controle dos distúr-
bios motores.
Mais de 190 mil pacientes 
já são tratados com Neupro 
em todo o mundo.
Ele está disponível em 40 
países e é produzido pelo 
laboratório UCB, de Bru-
xelas, na Bélgica.

Como aplicar

O paciente tem que apli-
car o adesivo sobre a pele 

limpa, seca e saudável nas 
áreas dos ombros, braços 
ou abdômen e deixá-lo por 
24 horas no mesmo local.
Ao substituir por outro a-
desivo, deve aplicá-lo em 
um local diferente.
O Neupro pode ser uti-
lizado tanto na fase inicial, 
quanto nas mais avançadas 
da doença de Parkinson.
Quanto antes o paciente for 
diagnosticado e começar 
o tratamento, melhores 
serão os resultados.
O valor do medicamen-
to não foi divulgado. 
Fonte:jornaldiadia.com.br
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