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SÃO JOSÉ

A força-tarefa iniciou no 
último dia 4 e segue até 
percorrer as 10 áreas em 
que o município foi divi-
dido. A cada dois dias, os 
trabalhos são concentra-
dos em uma destas áreas, 
até que seja percorrida 
toda a cidade. No início do 
mês de maio, os trabalhos 
serão retomados e as equi-
pes voltarão aos bairros. 
Confira aqui o cronograma 
do Mutirão São José Me-
lhor.
A iniciativa da Prefeitura 
de São José, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, está re-
alizando limpezas e re-
paros com equipamentos e 
máquinas para retirada de 
entulho; limpeza de rios e 
córregos; tapa buraco em 
lajota e asfalto; manuten-
ção de praças; limpeza e 
manutenção de abrigos de 
ônibus e manutenção de 
sinalização viária.
Com o objetivo de atender 
as demandas de urgência 

na infraestrutura viária da 
região, durante o Mutirão 
as praças do bairro Picadas 
do Sul e do Pedregal rece-
beram limpeza e manuten-
ção, a vala da comunidade 
Morar Bem contou com re-
tiradas de entulhos e lixos, 
além da limpeza da mata 
ao redor do local. O Real 
Parque ganhou atenção em 
ruas que necessitavam de 
reparos no asfalto.
As equipes do Mutirão São 

José Melhor começaram 
a trabalhar nos bairros 
Roçado, Campinas e Ko-
brasol na segunda-feira 
(18). Com equipamentos 
e máquinas, são realiza-
das ações como retirada de 
entulho; limpeza de rios e 
córregos; tapa buraco em 
lajota e asfalto; manuten-
ção de praças; limpeza e 
manutenção de abrigos de 
ônibus, além de manuten-
ção da sinalização viária. 

A região dos bairros São 
Luiz, Potecas e Forqui-
lhinha (20 e 25).
O engenheiro Nardi Arruda 
ressalta que o trabalho está 
sendo muito positivo e que 
as demandas de urgências 
e emergências estão dentro 
do cronograma. “A popu-
lação está reconhecendo 
o esforço, sendo receptiva 
com as equipes que traba-
lham nas ruas e colaboran-
do pelo nosso WhatsApp”, 
salienta Nardi.
Nardi destaca ainda que as 
condições climáticas e o 
tempo em que os tra-bal-
hadores estão inseridos nas 
regiões dificultaram algu-
mas atividades do Mutirão. 
“A partir de maio, vamos 
aumentar para uma sema-
na em cada região. Como 
as urgências já estão sendo 
atendidas neste momen-
to, quando retornarmos 
a demanda será menor e, 
automaticamente, o aten-
dimento poderá ser mais 
intenso em cada região”, 

explica o engenheiro.
O secretário de Infraestru-
tura, Milton Bley Júnior, 
ressalta que o objetivo do 
Mutirão está sendo alcan-
çando com a intensifica-
ção das ações e concen-

tração das equipes. “Com 
as equipes concentradas 
em uma área, consegui-
mos atender mais deman-
das e dar uma resposta 
mais rápida para a comu-
nidade”, avalia Milton. 
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Um novo canal de comunicação foi criado para rece-
ber sugestões, solicitações e reclamações da população 
referentes a melhorias na infraestrutura viária do mu-
nicípio com o objetivo de facilitar ainda mais o proces-
so. Além da Ouvidoria da Prefeitura (0800-6449040) 
e da Ouvidoria da Secretaria de Infraestrutura (3281-
6735 e 3281-6760), os moradores poderão encaminhar 
a localização e fotos para o WhatsApp (48) 8827-4447 
para solicitar melhorias, como limpeza de rua e ma-
nutenção de vias.

A Prefeita Adeliana com o senhor João Arthur Mariano, 
acompanhando o início dos trabalhos de pavimentação na 

Rua Vereador Arthur Mariano, em Forquilhinha.

Agora os Josefenses  podem solicitar melhorias, limpeza de rua e  
manutenção de vias no seu bairro pelo WhatsApp (48) 8827-4447

Mutirão São José Melhor esta fazendo limpezas e reparos pela cidade
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Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202
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Contabilidade

Partidos definidos, pré-candidatos a 
prefeito anunciados e agora quem 

vai ser o vice de quem???
Os candidatos já estão com os parti-
dos definidos, em São José são apon-
tados cinco pré-candidatos a prefeito: 
A Prefeita Adeliana Dalponte can-
didata a reeleição pelo PSD, Amauri 
dos Projetos pelo DEM, Fernando  
Anselmo  pelo PDT, Mario Mar-
condes pelo PSDB e  o atual vice-
prefeito José Natal pelo PMDB. Mais 
referente aos vices, a disputa começou 
acirrada, na rádio corredor não se fala 
em outra coisa, fulano vai ser vice do 
ciclano, pelo que se entende, é o vice 
que vai agregar forças a candidatura. 

Novo recuo para ônibus ao lado da 
Igreja Matriz  de Forquilhinha 

da mais fluidez no trânsito
O suplente de vereador Binho 
Goulart,  conversou com o Padre 
da Igreja Matriz de Forquilhinha 
(Padre Roberto), sobre a possibili-
dade de fazer um recuo para ôni-
bus ao lado da Igreja Matriz, na rua 
Arthur Mariano.
Tal medida se fez necessária para 
dar mais fluidez no trânsito, e o 
mesmo sinalizou de forma positiva. 
Moradores e Comerciantes do lo-
cal aprovaram a inicitativa.

Obras na Rua Espírito Santo no Sertão 
do Imaruim devem começar  

em 45 dias

Solicitações de obras  atendidas do 
suplente de vereador Odair Dutra

O líder comunitário Jandir da Rosa, 
foi com o Secretário de Obras , Mil-
ton Bley Junior, conversar com os 
moradores da Rua Espírito Santo, 
no Sertão do Imaruim. Esta obra é 
reivindicada há mais de 4 anos. Na 
reunião com os moradores o Secre-
tário afirmou que dentro do prazo 
de 45 dias começa a pavimentação 
asfáltico e a iluminação da rua. 

O suplente  de 
vereador   Odair  
Dutra, falou das suas 
solicitações de obras 
já atendidas: Em Alto 
Forquilhas:Limpeza vala, 
recuperação da ponte, re-
cuperação do abrigo de 
ônibus, construção da 
ponte, solicitação de lom-
badas, no Lot. Lisboa, 

Odair solicitandoo obras com o  
Secretário de obras Milton B.J.

recuperação de tres ruas, 
tapa buracos, em frente 
ao Mercado Baratão, em  
frente ao Pedro tintas, em  
frente ao res. Alaide Duarte,  
e no Flor de Napo-
lis, Rua Árvore em fre-
nte a loja surf house. 
Odair disse estar sempre 
buscando por melhorias 
para a comundiade.

Nova Executiva do PR São José
Na Foto: Presidente : Pau-
lo Roberto Vieira. Vice 
presidente: Lázaro António 
Zimmermann. Tesoureiro: 
Paulo Sérgio Teixeira de 
Araújo. Secretário geral: Car-
los António de Souza Caldas. 
Membros: Cicera Regina 
Martins, Isolda Moisés de 
Lima, Cidinei José, Indi-
anara Rodrigues dos Santos 
e Luiz  Henrique Costa.

O PMDB de São José perdeu  
2 vereadores e um suplente

Em um encontro de simpa-
tizantes da atual administra-
ção, 2 vereadores e um su-
plente do PMDB, assinaram 
filiação em outros partidos: 
O Vereador Neri do Ama-
ral assinou com o PSB, o 
suplente de vereador do 
PMDB, Moacir da Silva 
assinou a filiaçãp com o 
PSD e o Vereador Túlio 

Sales Maciel assinou a  
filiação com o PSC.As 
mudanças ocorreram pelo 
descontentamento com o 
partido(PMDB), e para 
mostrar apoio a reeleição da 
Prefeita Adeliana Dalponte. 
No evento participaram 
pré-candidatos a vereador , 
simpatizantes, mais de 400 
pessoar estavam presentes.

Moacir da Silva ao lado da 
Prefeita na filiação no PSD
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Nossa missão 
de transformar

o Brasil é um sucesso.
Faça parte da 

#nacaobilingue.

Condições Especiais

Vereadores rejeitam 
pedidos de informações 

do Vereador Amauri
dos Projetos

O Vereador Amauri dos 
Projetos esta firme em 
sua pré-candidatura 
para prefeito, mudou 
de partido, agora no 
Democratas(DEM), mais 
os projetos continuam  de 
vento em poupa, segundo 
ele o apoio da comunidade 
é cada vez maior, agora só 
falta definir quem vai ser 
meu vice.
No último dia 11/04/2016 
na Câmara Municipal 
foram discutidos em 
Plenário, quatro requeri-
mentos do Vereador: 
IPTU, CIDADE DIGI-
TAL, DIÁRIAS E O 
BETHA, em meio a um 
fervoroso debate três 
foram rejeitados e apenas 
um foi aprovado pelos 
colegas vereadores. As 
solicitações do vereador 
Amauri eram pedidos de 
informações ao Poder E-
xecutivo quando a dúvidas 
sobre algum fato ocorrido, 

denuncia ou reclamação 
na cidade, o seu objetivo é 
fiscalizar, “quem não deve 
não teme, requerimento 
é instrumento do legis-
lativo, é uma pena que 
tenham sido rejeitados”. 
Lamentou o Vereador
O único requerimento 
aprovado foi a busca de 
informações sobre a Em-
presa BETHA prestadora 
de serviços a municipali-
dade, o vereador Amauri 
solicita a prefeitura que 
justifique o caráter emer-
gencial desta contratação.

Em uma coletiva com a 
imprensa de São José,  
O Deputado Mario Mar-
condes oficializou a sua 
pré-candidatura a Prefeito 
da Cidade de São José e 
também apresentou o co-
ordenador de campanha, 
Onor Filomeno, da Agên-
cia Criação.
O ponto de partida da 
coletiva foi acabar com 
qualquer especulação so-
bre a sua pré-candidatura 

e deixar explícito que ele 
é pré-candidato a prefeito 
de São José pelo PSDB, 
com todo apoio da Banca-
da Estadual e Federal.  
Recebeu também duran-
te a coletiva o apoio do 
Deputado Estadual Se-
rafim Venzon, Deputado 
Estadual Leonel Pavan 
e o Assessor do Sena-
dor Paulo Bauer, Anibor 
Prochnow.

Mario Marcondes 
oficializou a sua  pré-
candidatura a Prefeito 
de São José Pelo PSDB
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O vice-prefeito de SJ 
José Natal prestigia  
encontro de carros

O  vice-prefeito de São 
José, José Natal além de 
fiscalizar as obras do mu-
nicípio, vem participan-
do de vários encontros 

e eventos no município, 
como todos sabem ele é 
pré-candidato a prefeito 
pelo PMDB e quem não 
é visto não é lembrado. 

 Na foto Natal prestigiando o encontro de carros  
antigos do seu  amigo Alexandre Rosa(Velha) , com  

Amauri dos Projetos.
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Nós amamos seus olhos
e queremos cuidar deles!

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

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

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

SÃO JOSÉ

SÃO JOSÉ

AGROVETERINARIA 
BRASIL

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
• BANHO E TOSA
 • AQUARISMO

• VENDA DE ANIMAIS 
E PRODUTOS

Guilherme J. B da Silva
Médico Veterinário

CRMV 4027

3247-583148

CONHEÇA O JARDIM BOTÂNICO  
DE SÃO JOSÉ 

Ações para preservação 
do meio ambiente podem 
ser aplicadas nos atos do 
dia a dia, desde algo mais 
simples, que faça a dife-
rença para uma pequena 
comunidade, ou grandes 
gestos, que podem mudar 
a vida de muita gente. O 
importante é colocar as 
ideias em prática. Dessa 
forma, o Jardim Botânico 
Municipal de São José, 
inaugurado em 14 de 
agosto de 2015, por meio 
de sua equipe, mostra 
como é possível fazer a 
diferença, olhando para 
a educação como um dos 
elementos fundamentais 
da gestão ambiental. 
Com 160 mil m² de mata 
atlântica, o primeiro 
Jardim Botânico de San-
ta Catarina está localiza-
do no Bairro Potecas. É 
reconhecido pelo Minis-
tério do Meio Ambiente 
e integrante do Sistema 
Nacional de Jardins 
Botânicos (SNJB). O 

biólogo e diretor da ins-
tituição, Sérgio Stähelin, 
faz a pergunta: O que 
fazemos pelo meio ambi-
ente? Conta que o jardim 
é singular, com uma 
beleza rara e um paisa-
gismo que explora as 
possibilidades estéticas 
da coleção botânica.  É 
campo para estudos, 
catalogação de novas 
espécies, conservação e 

ações de educação ambi-
ental. “Temos um grande 
diferencial por ser uma 
área de preservação per-
manente (APP), dessa 
forma, as espécies nati-
vas da mata atlântica são 
protegidas e o nosso foco 
é dar ênfase a elas, uma 
flora tão rica, precisa ser 
valorizada. Venha con-
hecer. É um espaço in-
crível”!
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Avenida Central do Kobrasol 
recebe nova iluminação

As lâmpadas de LED ins-
taladas na via reduzem os 
custos de energia elétrica 
até 50%
A Avenida Lédio João 
Martins, a Central do Ko-
brasol, uma das vias mais 
movimentadas de São 
José, já conta com nova 
iluminação pública. A 
modernização do sistema 
tem como objetivo garan-
tir mais segurança à popu-
lação josefense e aos mo-
toristas que trafegam pela 
região.
A melhoria foi realizada 
no trecho da avenida sem 
calçadão. O Consórcio 
SQE LUZ, contratado 
pela Prefeitura de São 
José, instalou 24 postes 
metálicos de 10 metros de 
altura, um circuito subter-
râneo de rede elétrica e 48 
luminárias de LED, todas 
com vida útil cinco vezes 
maior que as convencio-
nais.
Com um investimento de 
mais de R$ 300 mil, as o-
bras na extensão do trecho 
sem calçadão foram con-

cluídas em 30 dias. Além 
de ser mais moderna e efi-
ciente, a nova iluminação 
reduz os custos de energia 
elétrica até 50% e prevê 
despesa mínima de ma-
nutenção.
A Prefeitura de São José 
vem investindo na mo-
dernização da iluminação 
pública do município. Já 
foram realizadas obras de 
iluminação no trecho não 
duplicado da SC-281, em 
Picadas do Sul, Campinas, 
Colônia Santana, Centro 
Histórico, Ponta de Baixo, 
Praia Comprida, Fazenda 
Santo Antônio, Procasa, 
Distrito Industrial, Ser-
raria e em Barreiros.

A modernização da ilu-
minação pública também 
será implantada nas ruas 
Kiliano Hames (Potecas); 
Assis Brasil (Ponta de 
Baixo); Docilicio Luz e 
outras vias do bairro São 
Luiz. A Avenida Beira-
Mar de São José também 
receberá novas obras de 
iluminação nos próximos 
dias. Novas luminárias 
de LED serão instaladas 
no entorno das quadras 
de esporte, pista de skate 
e estacionamento para 
proporcionar ainda mais 
segurança à população 
que frequenta a Beira-Mar 
para praticar atividades 
físicas.
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Secretaria de Saúde de São José 
realiza ações de  

prevenção contra gripe H1N1
A Secretaria de Saúde de 
São José está realizando di-
versas ações de prevenção 
contra a gripe H1N1 com 
os grupos considerados de 
risco, gestantes, idosos, cri-
anças de seis meses a cinco 
anos, mulheres que estão 
no prazo de 45 dias após o 
parto, diabéticos, hiperten-
sos. O foco dos trabalhos 
são as unidades de saúde, 
escolas e centros de educa-
ção infantil do Município. 

H1N1

Os sintomas da gripe 
H1N1 são semelhantes 
aos causados pelos vírus 
de outras gripes. Mas são 
necessários cuidados espe-
ciais a pessoa que apresen-
tar febre alta, acima de 38º, 
39º, de início repentino, 
dor muscular, de cabeça, 
de garganta e nas articula-
ções, irritação nos olhos, 
tosse, coriza, cansaço e 
inapetência. Em alguns ca-
sos, também pode ocorrer 
vômitos e diarreia.

Os principais cuidados 
são:
- Lavar frequentemente as 
mãos com água e sabão ou 
desinfetá-las com produtos 
à base de álcool;
- Jogar fora os lenços des-
cartáveis usados para co-
brir a boca e o nariz, ao 
tossir ou espirrar;
- Evitar aglomerações e o 
contato com pessoas doen-
tes;
- Não levar as mãos aos  
olhos, boca ou nariz depois 
de ter tocado em objetos de 
uso coletivo;
- Não compartilhar co-
pos, talheres ou ob-
jetos de uso pessoal. 

A campanha de vacinação 
contra a gripe será iniciada 
no dia 25 de abril e o Dia 
D está previsto para ser re-
alizado no sábado seguinte, 
dia 30 de abril, quando to-
das as unidades de saúde 
de São José estarão abertas 
para vacinação.
Nas unidades de saúde, as 
vacinas têm como foco oito 
grupos considerados de ris-
co: pessoas com mais de 60 
anos; grávidas; mães até 45 
dias após o parto; crianças 
de seis meses a menores 
de cinco anos; portadores 
de doenças crônicas; trab-
alhadores da Saúde, popu-
lação indígena e população 
carcerária.
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Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Ver. Arthur Mariano, 1617
Forquilhinhas - SJ

3241-177948

2,99
R$

100gr

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

Aceitamos convênios e temos planos semanais e mensais

14,95R$

Bu�et Livre

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! 

Sensor criado no Brasil pela  
USP e UFSCar detecta  

predisposição para câncer
Aparelho indica se pacientes podem desenvolver tumores na mama

Pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) 
desenvolveram um método 
de diagnosticar a predis-
posição genética para o 
câncer de mama em mu-
lheres e homens.
Atualmente, o diagnóstico é 
possível por exames como 
o realizado pela atriz Ange-
lina Jolie em 2013, mas são 
opções caras e o desafio dos 
cientistas da USP de São 
Carlos e da UFSCar de Ara-
ras era criar um teste barato. 
O resultado foi um pro-
tótipo que permite exames 
a um custo estimado de  
R$ 70.
Aparelho detecta a 
predisposição gené-
tica para o câncer. 
Após dois anos de estudo, 
os pesquisadores chegaram 
a um sensor aparentemente 
simples, que revela muta-
ções em um cromossomo 
específico.
“Essa mutação acontece em 
um gene conhecido como 

gene BRCO1. É um gene 
já bastante conhecido em 
relação a mutações relacio-
nadas à predisposição ao 
câncer de mama e ao câncer 
de ovário”, explicou a pes-
quisadora Laís Ribovski, do 
Instituto de Física de São 
Carlos (IFSC-USP).
O sensor é formado por um 
bastão com um condutor 
elétrico e um disco de ouro 
de 2 mm na ponta. Uma 
amostra de sangue ou sa-
liva é colocada em contato 
com o eletrodo e, se as par-
tes não se juntarem naquele 
desenho clássico do DNA, a 
dupla hélice, significa que a 

pessoa não tem a mutação, 
não tem o defeito genético. 
Mas, se os fragmentos se 
juntarem, existe a tendên-
cia a desenvolver a doença.  
Para o médico oncologista 
Luiz Gazzi é muito impor-
tante saber se a mulher tem 
ou não a mutação genética. 
O ideal é confirmar a predis-
posição para que a paciente 
tenha um acompanhamento 
especial.
“Detectar o tumor preco-
cemente, e isso é válido 
para qualquer tipo de tu-
mor, é importante para que 
nós possamos aumentar a 
chance de cura”, disse.

Sensor é formado por bastão com condutor elétrico e disco de ouro
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MODA - MITOS E VERDADES

1. “A mordida/baba do 
cachorro transmite a rai-
va”
Parcialmente correto. Os 
cães afetados pela raiva sal-
ivam bastante (“babam”) 
por não conseguirem en-
golir a própria saliva, 
devido à paralisia que a 
doença causa. A mordida 
desses animais transmite 
a raiva. Porém, um cão só 
pega raiva se for mordido 
por outro animal doente. 
A maioria dos cães não é 
portadora do vírus da rai-
va, principalmente aqueles 
vacinados. Assim, apenas 
a saliva (“baba”)/mordida 
de um animal DOENTE, 
transmitirá a raiva.
2. “Cachorro que baba/
espuma é cachorro lou-
co”
Errado. Nem todo cachor-
ro que “baba” (saliva) ou 
espuma está com raiva. 
Animais intoxicados po-
dem apresentar intensa sa-
livação.Animais submeti-
dos a forte estresse também 
podem salivar.
3. “Cachorro que corre 
em volta do rabo está 
louco”
Errado. Muitos cães correm 
atrás do rabo por costume, 
ou por uma manifestação 
de ataque convulsivo. O 
cão que corre atrás do rabo, 
não está louco, nem com 
raiva.
4. “O gato transmite 
doença para mulher 
grávida”

Parcialmente correto. Os 
gatos domésticos podem 
contrair atoxoplasmose 
através da carne crua ou 
ingestão de pombos e out-
ras aves contaminadas. O 
gato não apresenta sinais 
clínicos da toxoplasmose 
e pode eliminar o parasita 
pelas fezes, na forma de 
oocistos, que levam até 5 
dias para se tornarem in-
fectantes.
4. “Cachorro na praia 
transmite doenças”
Parcialmente correto. Nem 
todo o cão pode transmitir 
doenças às pessoas se 
freqüentar a praia. Porém, 
se o cão estiver com ver-
mes e defecar na areia, os 
ovos microscópicos desses 
parasitas se transformarão 
em larvas. Essas larvas po-
dem penetrar na pele das 
pessoas causando o “bi-
cho geográfico”. Os cães 
que são vermifugados, 
ou seja, tomam remédio 
para vermes regularmente, 
não transmitirão as larvas 
às pessoas. De qualquer 
modo, deixar o cão “fazer 
cocô” na praia, com o sem 
vermes, é errado. Lembre-

se sempre de ser um dono 
responsável.
5. “O gato transmite 
asma para as pessoas/cri-
anças” 
Errado. A asma, também 
conhecida como bronquite, 
bronquite alérgica, bron-
quite asmática ou asma 
brônquica é uma doença 
alérgica, não transmissível. 
Crianças ou pessoas que 
sofrem de asma, podem ter 
crises quando em contato 
com os pêlos de gatos e 
outros animais. Os pêlos do 
gato ou os ácaros presentes 
na pelagem (o mesmo áca-
ro existente na poeira), em 
algumas pessoas, podem 
causar as crises.
6. “O gato também tem 
AIDS”
Errado. A FAIDS é uma 
doença que causa imuno-
deficiência em felinos, mas 
NADA tem a ver com a 
AIDS humana. É transmi-
tida unicamente entre ga-
tos. Não se trata da mesma 
doença nem é transmitida 
ao homem.
 
Silvia C. Parisi médica vet-
erinária - (CRMV SP 5532)

Mitos e verdades sobre as doenças 
transmitidas pelos animais 

 domésticos

5 acessórios que vc tem que ter 
para o Outono Inverno 2016
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Duas microtendências 
importantes são as panta-
lonas curtas (cropped) e 
maxi casacos (em volume 
e comprimento) que apare-
cem em todos os tecidos e 
acabamentos. Mas, o que 
isso trás para os acessórios? 
Sapatos e gargantilhas em 
destaque. No caso dos sapa-
tos, os saltos enormes alon-
gam a silhueta e os de canos 
altos se “unem” às calças, 
trazendo uma continuidade 
para a roupa e alongando 
o shape. No caso das gar-
gantilhas, o destaque se dá 
porque elas trazem maior 
visibilidade para o rosto, 
equilibrando o visual.
 

OUTONO, ANOS 70/80 E 
PASSADO EM PAUTA
Cores:Amarelo, laranja, 
marrom, verde - todos opa-
cos. Esses são os tons que 
fazem referência a tudo que 
vem da natureza em uma 
época outonal, desde a terra 
até as folhas, que já não se 
prendem mais nas árvores. 
São peças aconchegantes 
e versáteis. Além dos tons, 
essas referências apare-
cem através de flores nos 
acessórios.
A cara boho dos anos 70 
continua firme e forte 

também. Isso porque, em 
tempos de guerra, nós bus-
camos paz. A maior parte 
das estampas da temporada 
tem influência tribal, étni-
ca, gypsy e boho peruana. 
“Elas virão em pares ou 
trios para serem usadas jun-
tas mesmo! Batas e túnicas 
flertam muito com a déca-
da, mesmo que de forma 
minimalista”, comenta a 
consultora. As franjas são 
elementos característicos 
da época e sempre apare-
cem através de acessórios 
que conversam com o cou-
ro e com o veludo, tecidos 
do momento.
Os anos 70 se entendem 
com as influências dos anos 
80 através de cores, como 
laranja e amarelo, e de aca-
bamentos, como o lamê e o 
vinil, que aparecem muito 

nos sapatos de bico fino, 
coloridos ou metalizados. 
“Mas, o melhor da tempo-
rada é que os acessórios 
crescem: maxi colares, 
maxi brincos e maxi anéis”, 
ressalta.
A sensação de entrar em um 
museu também se traduz 
em tendência nessa próxi-
ma estação. As estampas e 
cores que remetem à esté-

tica vitoriana com detalhes 
florais e laços românticos, 
porém com uma pegada 
dark, aparecem em sintonia 
com as golas ruff, que são 
referência para os volumes. 
Gabriela adianta: “Além 
do resgate dos broches 
como acessórios usáveis, 
os maxi colares com ar de 
colares camafeu refletem 
a melancolia necessária”. 
Bom ficar de olho, heim? 

Confira o top 5 acessóri-
os “must-have” da 
próxima temporada: 

1-Gargantilhas de todos os 
tamanhos e acabamentos
2-Bota de cano alto
3-Os broches como 
acessórios de acabamento
4-Maxi brincos e maxi 
anéis
5- Bolsas e sapatos metal-
izados
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De Segunda à Segunda das 20h às 2h • Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S.josé - SC De Segunda à Segunda das 20h às 2h 

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48
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BRASIL - MUNDO

Planeta está há quase um ano  
quebrando recordes de calor

 

A temperatura média 
global em março atingiiu 
um novo teto para o mês, 
alcançando, assim, 11 re-
cordes mensais consecu-
tivos de calor regstrados 
desde maio de 2015. A 
constatação vem de três 
análises sobre os termô-
metros no mês passado: 
da Agência de Meteorolo-
gia do Japão, da Nasa e do 
Serviço Copérnico para 
Mudanças Climáticas. 
Segundo o órgão japonês, 
o calor em março foi 0,62 
grau Celsius mais forte 
do que a média para o 
mesmo mês de 1981 a 
2010. Da mesma for-
ma, segundo o Instituto 
Goddard para Estudos 
Espaciais, da Nasa, as 
“anomalias” em março 
tornaram o mês 1,28 grau 
mais quente do que a mé-
dia de 1951 a 1980, que 
a entidade usa como base 
de comparação. Também 
foi o mês de calor mais 

forte desde 1880.
Pouco mais ou menos do 
que 1 grau de diferença 
pode não soar alarmante 
para muitas pessoas, mas 
os cientistas garante que 
isso deve ser muito de ex-
trema preocupação para 
os governos. Para se ter 
uma ideia, março de 2015 
havia batido o recorde 
com média de 0,31 grau 
mais alta. Metade da mar-
gem registrada agora.
Já o Serviço Copérnico 
para Mudanças Climáti-
cas avaliou que a média 
de março foi 0.80 supe-
rior à média desde 1979. 

Além disso, a Administra-
ção Nacional de Oceanos 
e Atmosfera (NOAA, na 
sigla em inglês) vai divul-
gar seu relatório sobre o 
mês passado no próximo 
dia 19.
Como nos meses anteri-
ores, as maiores anoma-
lias de temperatura foram 
registradas na Região do 
Ártico. Lugares como a 
Groenlândia, o Alasca, 
a Sibéria e o Norte do 
Canadá vêm registrando 
temperaturas cerca de 6 
graus acima da média para 
esses locais.
Fonte:globo.com
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Poder da web permitiu liberação da 
pílula do câncer

O doutor em biotecno-
logia Marcos Vinicius 
de Almeida, membro da 
equipe da USP de São 
Carlos que criou a fos-
foetanolamina sintética, 
se diz feliz pela liberação 
da substância, conseguida 
graças ao “poder da inter-
net”. Mas se mostra preo-
cupado com a condução 
das pesquisas e com a fis-
calização da produção.
Apresentado por 26 depu-
tados, o texto teve uma 
tramitação relâmpago no 
Congresso Nacional. Ele 
foi aprovado na Câmara 
dia 8 de março e duas 
semanas depois já havia 
sido aprovado também no 
Senado. A presidente Dil-
ma Rousseff sancionou a 
lei que permite a comer-
cialização e uso da “pílula 
do câncer” mesmo sem 
registro da Anvisa, apesar 
de estudos científicos não 
terem apontado nenhuma 
eficácia da fosfoetanolam-
ina no tratamento do cânc-
er. A decisão foi publicada 

no Diário Oficial da União 
última quinta-feira (14). 
“Fico feliz por saber que 
a grande mídia televisiva 
sente na pele o poder da 
web, da mobilização on-
line, das páginas sociais 
e da certeza que este país 
aos poucos está mudando 
com ou sem seu consenti-
mento”, afirmou.
O texto do projeto de 
lei permite que pacien-
tes diagnosticados com 
câncer usem a substân-
cia por livre escolha, 
desde que assinem termo 
de consentimento e res-
ponsabilidade, antes de 

concluídas as pesquisas 
científicas para seu regis-
tro definitivo na Anvisa.  
Apesar de fazer a ressal-
va de que a produção da  
substância só pode ser 
feita por “agentes regu-
larmente autorizados e li-
cenciados pela autoridade 
sanitária competente”, o 
texto não estabelece de 
forma detalhada como 
e quando se dará essa 
produção, nem esclarece 
como será feita sua distri-
buição. 
Por isso Almeida crê na 
necessidade de uma fis-
calização rigorosa.

 A temperatura de março superou teto do mesmo mês em 2015
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BASTIDORES

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Por Charles Colzani
 Empresário e Colunista
 charlescolzani@hotmail.com

Maiara coelho, a cantora esta cada vez 
melhor... essa faz questão de fazer a 

FESTA... uma estrela!

Sofia  Perotto de Oliveira 
Filha de Marcos Oliveira  

e Sandra Perotto de Oliveira 
Vai fazer 15 anos  

a festa vai ser na Associação dos  
funcionários do Hospital Regional de 

São José, no Dia 30 de abril 

A linda amiga Iramaia Larroid  
Bonassis...

Close especial 
para Willian 

 Fernandes... 
da WF  

decorações...

8 meses de felicidades...com a vovó Simone 
Fabro... Essa é a Rafaela stefens de souza, 
filha de Renata e Rodrigo de Souza... a be-

bezinha é só alegria...

O lindo João Guilherme..filho da  
querida Gisely Maria

Feliz aniversário para Cleiton Freitas 
 do grupo ATREVIDOS

A grade  
estrela dos cabelos 
Edson Dekarrari 
com a diva Bianca  
de Liz

3015-771548 /rrmoveisambientes

Av. Josué Di Bernardi, 264 - Campinas - S.José - SC

24x
em atéem até

Cozinhas e Dormitórios

Até 60 dias para começar a pagar
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chefrodrigorauth@hotmail.com

SÃO JOSÉ/SC 
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CONSULTORIA RH

Por Carmen Silveira
 Empresária
 carmen@workadvantage.com.br

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

Por que não sou chamado para  
entrevistas de emprego? 

Olá caros leitores, tenho 
certeza que com a crise 
e as taxas alarmantes de 
desemprego esta per-
gunta esteja sendo feita 
por muitas pessoas, 
trata-se de um momen-
to muito delicado, para 
isto vamos tratar aqui 
algumas dicas para o 
sucesso.
Uma reflexão, como é 
o meu comportamento 
mediante as ofertas de 
emprego? as pessoas 
tem o hábito de agendar 
(mesmo na crise) a en-
trevista e de não compa-
recer, o que ocorre é que 
sejam em empresas ou 
em consultorias isso terá 
um peso entre escolher 
um novo candidato e ou 
chamar um que simples-
mente não ligou, não 
avisou, não justificou 
sua falta, sendo que a 
justificativa tem uma 
relevância sobre o perfil 
do candidato, são vistos 
como pessoas maduras, 
comprometidas e que 
tem o real interesse pela 
sua carreira.
Marketing Pessoal, 
entendo que quando 

estamos desemprega-
dos (já estive), tudo se 
passa na nossa cabeça, 
os medos, as inseguran-
ças, os relacionamentos 
familiares que sofrem 
abalos, a sensação de 
baixa estima, o pensa-
mento negativo, enfim 
tudo vem a mente para 
piorar o momento, então 
quando vamos buscar o 
emprego, esta fase re-
flete na nossa aparência, 
na fala, no modo em que 
descrevemos nossa car-
reira, por que estamos 
emocionalmente abala-
dos, porém é preciso 
pensar que nossa apre-
sentação seja física ou 
por telefone, esta deve 
ter altivez, por muitas 
vezes ligamos e senti-
mos na fala o desânimo, 
lembrem-se somos pre-

parados para isto e pode 
ter certeza estará es-
crito no currículo físico 
ou on-line a sensação 
causada ao entrevista-
dor, outra situação é a 
apresentação, cabelos 
despenteados, desal-
inho, barba por fazer, 
roupas inadequadas, 
vão causar no entrevis-
tador um má impressão, 
por isso avalie seu mar-
keting pessoal.
Outro ponto bem impor-
tante são as competên-
cias, comum acontecer 
de pessoas com cargos 
diferenciados ao da vaga 
cadastrem-se, temos de 
selecionar mediante  o 
perfil, o descritivo dos 
conhecimentos exigi-
dos e das competências 
de cada cargo, não há 
como dependendo as 

políticas de Gestão de 
Pessoas não selecionar 
o perfil exato.
Bem então, o que fazer?  
ampliar suas redes de 
relacionamentos e pedir 
ajuda aos amigos para 
indicações, pesquisar 
nos inúmeros sites de 
busca de empregos, li-
gar para empresas que 
tenha aderência a sua 
busca, seja pela cultura 
da empresa e por ramo 
de atividade, melhorar 
a sua apresentação nas 
redes sociais, observar 
como sempre descrevi 
nesta coluna o currículo, 
saibam que é 99% das 
vezes que as pessoas 
perdem as oportuni-
dades, é por não dar a 
devida importância no 
preenchimento correto 
deste instrumento tão 
importante, que deve ter 
todos os dados corretos, 
bem elaborado verifi-
cando concordância e 
os erros gramaticais, se 
optar por foto que seja 
condizente a busca por 
trabalho, com os três 
últimos empregos e ou 
algum de maior relevân-
cia junto aos últimos, 
as datas de admissão e 
demissão corretamente, 
as lacunas de tempo 
devem ser observadas, 
como você descreve seu 
trabalho e leia e releia se 
está atrativo, espero que 
estas dicas ajudem na 
hora de um seleciona-
dor escolher você e boa 
sorte.   
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Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

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

3357-1904(48)

ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

P E I X A R I A

T H I A G O 

www.cmsj.sc.gov.br

COMPAREÇA AS SESSÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ E ACOMPANHE 
O TRABALHO DOS VEREADORES.
TODAS AS SEGUNDAS E QUARTAS, DAS 19H ÀS 21H.
Participar é um direito e dever de todo cidadão para conhecer e avaliar seus 
planos para nossa cidade. Sua presença é essencial.

3247-928948
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                    dicadapersonal@gmail.com
Schmitt

 baffona@hotmail.com

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

SÃO JOSÉ

5 CURSINHOS FORAM PASSEAR...
MAS SÓ 4 CURSINHOS  

VOLTARAM DE LÁ...

Caríssimas(os) leito-
ras e leitores, nesta edi-
ção venho prestar meus 
pêsames a FUNDESJ, a 
PMSJ, a USJ, a COMU-
NIDADE ACADÊMICA  
os munícipes e a educa-
ção superior de São José. 
Minhas condolências es-
tão sendo expostas aqui, 
pois a certo tempo nos-
sos administradores pú-
blicos e educacionais do 
município de São José e 
do estado de Santa Ca-
tarina, deram as costas e 
uma banana para o curso 
superior de Ciências da 
Religião, curso este que 
faz parte do quadro da 
academia do Usj. Mas se 
notarem o folder publi-
citário de chamada para 
o vestibular de inverno, 
constatarão que são ape-
nas 4 cursos disponíveis 
para se prestar o vestibu-
lar, sendo que o Centro 
Universitário Municipal 
De São José, vulgo USJ, 
POSSUI 5 CURSOS 
SENDO ELES: Adminis-
tração, Ciências Con-
tábeis, Ciências da Re-
ligião, Pedagogia e ADS 
(Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas). Sou 

A PASSOS DE LESMA ESTÃO AS  
OBRAS DO CEI DO LOTEAMENTO  

SAN MARINO
Mas devagar que as obras 
para construção do CEI 
do Loteamento San Mari-
no , é o rastejar da lesma. 
O que venho trazer a tona 
é a barbaridade que acon-
tece aqui em Forquilhas. 
Há 2 anos atrás a pre-
feitura veio com suas 
máquinas de escavar e de 
compactar, trabalharam 
alguns dias em um terre-
no que disseram ser as fu-

turas instalações do CEI 
San Marino. Pois não é 
que faltou diesel ou aca-
bou a carga das canetas de 
nosso setor administrati-
vo municipal! Então pas-
mem lá havia uma placa 
com essas informações 
e o que aconteceu? SU-
MIU. O terreno que havia 
sido remexido? Esta que 
é puro mato e vento. Não 
sei, mas acredito que as 

mães desta comunidade 
querem ver seus filhos e 
filhas frequentar o centro 
de educação Infantil, e 
não esperar que se tornem 
adultos para não ter mais 
a necessidade da creche. 
Pelo jeito em que as coi-
sas se “ arrastam”. em 
2050 quem sabe teremos 
um CEI NO SAN MA-
RINO .

acadêmica de Pedagogia 
nesta instituição e posso 
dizer de cadeira que o 
USJ me possibilitou o 
meu ingresso ao mundo 
acadêmico ( algo muito 
distante a tempos anteri-
ores). Porém não poderia 
ficar em paz e muito me-
nos calada para a situação 
que estão arquitetando 

para o curso de Ciências 
da Religião. Aos pou-
cos estão extinguindo 
este curso de imensa 
relevância para nosso 
Centro Universitário e 
para nossa Educação. 
Como podemos evoluir 
em um município que 
prefere fechar um curso 
superior, para diminuir 

sua carga de custos. Que 
gasta milhares de cifras 
para distribuir panfletos 
de propaganda de auto 
afirmação administrativa, 
que acabam indo parar 

no chão ou melhor nos 
bueiros de nossa cidade. 
CHEGA DE CALAR, 
POIS O PRÓXIMO A 
SER CALADO PODE 
SER MEU CURSO. 

ENTÃO SENHORAS 
E SENHORES, REA-
FIRMO A MÁXIMA. 
“PERTURBAÇÃO É 
PRECE”.

LATA D’ÁGUA NA CABEÇA

Crediário Próprio

Vá até uma das nossas lojas e retire um vale cheque no valor de R$ 100,00, que 
valerá como desconto na compra de um óculos para você ou para alguém que vc 

queira presentear

PROMOÇÃO DE ABRIL DAS ÓTICAS MONDADORI

Os moradores do lotea-
mento Los Angeles em 
Forquilhas, estão passan-
do por períodos difíceis. 
Estou me referindo as 
constantes faltas de for-
necimento de água. Neste 
início de mês em duas se-
manas já passadas, a falta 
de água ocorreu por 10 
dias. Fazendo as contas 
4 dias houveram forneci-
mento e os outros a to-
tal falta de água. O mais 
interessante é ver que 
todo mês a conta de água 
chega mas sem nenhum 
desconto na fatura. Paga-
mos por algo que não nos 
é ofertado. O sentimento 
aqui neste loteamento é 

de revolta, decepção e 
vergonha. Porque o ci-
dadão paga suas contas e 
pelo tanto que paga não 
usufrui de nem 2% do 
serviço. Solicitamos que 
a CASAN nos dê alguma 
explicação plausível e que 
arrume definitivamente 

este problema. PORQUE 
BUSCAR ÁGUA EM 
BALDES NA CABEÇA 
DO RIO FORQUILHAS, 
É O RETROCESSO 
SOCIAL. ABSURDO. 
COM A PALAVRA A 
CASAN.
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TREINAMENTO EMPRESARIAL

Por David Fadel
 
 

 Palestrante e Empresário
 david@fadelpalestrantes.com.br

 www.fadelpalestrantes.com.br

Por Renato D’Avila
 Colunista
 renato170564@uol.com.br Lá perto do �m

Não há como evitar, 
Que tu te transformes, 
Ao longo dos meus versos, 
As gotas de orvalho. 

E em um jardim, 
Da arvore mais bela, 
Caias na terra, 
Com pequenos sorrisos. 
E eu sem nada por fazer, 
Nem ao mesmo conseguir,
Misturar-me ao sol! 

Sol que banha as manhãs. 
Manhãs em que posso, 
Vivenciar tua emoção, 
De manifestar em questão, 
As vontades de teu coração. 
Muito me é distante! 

A loucura de teu semblante, 
Trazendo o puro saber do mel... 
Por isso, me encontro,
lá perto do �m.

Autor: Ricardo Oliveira

Trazendo o puro saber do mel... 
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Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... Trazendo o puro saber do mel... 
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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

Prezados leitores,
 
Nesta edição quero compartilhar o texto abaixo do palestrante Prof. Jair, um grande profissional, cria-
dor do evento Super Vendas que é um grande sucesso nacional.
Com muita maestria ele escreve sobre Inteligência e Sabedoria, mostrando que o mais importante para 
o sucesso é sem dúvida nenhuma a simplicidade.
Reflita e boa leitura.......

Não tenho a menor dú-vi-
da  que a maior demons-
tração  de inteligência e 
sabedoria que uma pessoa 
apresenta ocorre quando 
ela consegue transfor-
mar em simples as coi-
sas que são complexas. 
Acredito que inteligência  
e sabedoria não tem nada 
a ver com currículos e tí-
tulos. Nos últimos anos 
tenho trabalhado com 
muitas empresas e me 
debruçado a observar os 
profissionais em sua in-
cessante e muitas vezes, 
insana busca por resulta-
dos. Muitos destes profis-
sionais são pessoas bem 
formadas, com currículos 
a dar inveja em mães de 
miss e que trabalham em 
empresas com boa estru-
tura. Mas quanto aos re-
sultados, alguns tentam 
muito, e pouco fazem. 

Inteligência e Sabedoria
Outros fingem que fazem, 
e alguns pensam que es-
tão fazendo. Poucos são 
os que conseguem apli-
car o dueto: inteligência e 
sabedoria. Gerar resulta-
dos, tornando simples as 
coisas que são complexas. 
Fazer muito, usando pou-
co. Pouco tempo, poucos 
recursos, poucas pessoas. 
Profissionais focados, 
sabem o que estão bus-
cando e qual o significado 
de seu trabalho e dessa 
forma não desperdiçam 
nada. Tenho visto por aí 
que a tentação de com-
plicar as coisas sempre é 
muito grande. Talvez não 
seja nem maldade. Nada 
intencional. Mas conven-
hamos, tem muita gente 
complicando as coisas 
dentro das empresas, para 
mostrar sua importân-
cia e garantir seu lugar.  

Com isso acabam crian-
do dificuldades. Mas em 
tempos onde só se man-
terão vivos os negócios  e  
os profissionais que fizer-
em mais com menos e 
que encurtarem caminhos 
para alcançar resultados, 
vai uma dica: Torne-se 
um expert em simplificar. 
Use tudo o que você sabe 
de forma proativa. Poten-
cialize seus conhecimen-

tos e pratique a sabedoria. 
Transforme situações 
complexas em casos sim-
ples. Agindo assim você 
vai conseguir  fazer mais, 
gerando mais resultados 
positivos. Vai se desga-
star menos e com isso sua 
vida fica mais sábia e di-
vertida.
Pense nisso, melhore 
sempre e muito sucesso! 
Prof Jair

* Todos os benefícios serão válidos
 apenas para os portadores 

dos cartões fidelidade

*Verifique regras 
gerais das promoções

9696-1063
8461-0871

48

48

Tim

Oi Rua Domingos Filomeno, 108 - Praia Comprida - São José - SC
An�o a Morena Flor Center

Rua Adhemar da Silva, 1084 - Sl. 04
Kobrasol - São José - SC

En�ente a Caixa Econômica
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RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC
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ESPORTE

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

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

FÁBIO ANDRÉ DA SILVA

Fabinho nasceu em Bar-
reiros em 11/04/1973, 
incentivado pelo seu Pai 
João Batista Da Silva e 
seu  Avô Domingos Tomé 
Da Silva  considerado o 
pai do Ciclismo de Santa 
Catarina, ele  foi presi-
dente durante muitos anos 
da federação de ciclismo. 
Domingos Tomé da Silva, 
hoje tem uma praça com 
seu nome na Trindade.  
Com a ajuda de sua família  
Fabinho disputou e ganhou 
vários campeonatos, até os 
12 anos de idade pelo Della  
Giustina. Depois decidiu ir  
jogar futebol no América 
de Barreiros onde começou 
no mirim, foi para infantil  
e também jogou no junio-
res com o Demica, onde  
chegou a  disputar a final de 
juniores no Orlando Scar-
pelli contra o Palmeiras 
do Roçado e foi  campeão.  
Ele foi  direto para o pri-
meiro time a convite do 
Cola,  como ponta dire-
ita, onde foi Bi Campeão 

Amador 91/92. Mais tarde 
foi jogar no Pescador, e foi 
vice campeão na liga em 
Governador Celso Ramos.  
Já em 2002 foi campeão 
pelo Palmeiras do Roçado 
Amador pela liga de São 
José, onde encerrou a car-
reira. Seu Hobby hoje é 
o surf sempre paralelo a 
uma pelada de futebol, 
já um pouco emocio-
nado fala de seu queri-
do Avó seu Domingos.  
Me contou que o amor de 
Avó é duplamente Pater-
nal, ou seja, é um amor 

em dobro. este sentimento 
é difícil de explicar ou 
descrever e impossível de 
determinar. A única coisa 
na qual sabemos é que os 
avós são fundamentais e 
inesquecíveis na vida de 
qualquer neto.  Os Avós  
são nossa  continuidade,  
o resultado dos nossos  
erros e nossos  acertos.  
Nossos  Avôs foram 
aqueles  que nos  disseram  
que valia a pena, e eles 
sempre tinham razão! “Os 
Avôs  são pais duas vezes”.

Grupo de Jipeiros amigos do Dodo

O Grupo de Jipeiros ami-
gos do Dodo se reúne 
toda quarta-feira na casa 
do Cola, eles promovem 
vários eventos durante 
o ano e também no na-

tal. Competições e pas-
seios são uma forma 
de integrar suas  famí-
lias, amigos e cumprir 
um papel na sociedade.  

Ser jipeiro não é apenas 
praticar um esporte, ou 
ter um hobby de fim de 
semana,  ser Jipeiro é op-
tar por um estilo de vida.

América de Barreiros 61 anos

Atual diretoria (2016)
Na data do aniversário de 
61  anos, fundadores so-
nham em reviver os ve-
lhos tempos.
Em de 15/04/1955 foi 
fundada a mais tradicio-

nal equipe de Barreiros, 
que ao lado do Saldanha 
da Gama, comemorou seu 
aniversário de 61 anos de 
fundação.
O América Futebol Clube 

mantém-se vivo, por for-
ça de seus fundadores, 
herdeiros, torcedores, ex-
jogadores e admiradores 
do futebol em São José.

Na foto Fábio com seu avô Domingos
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HISTÓRIA

Manuscrito de Isaac Newton veio a público com estudo 
de fórmula para atingir a vida eterna

O texto, escrito à mão em latim e inglês, explica como criar uma substância chave para a lendária pedra filosofal

Descobriu-se séculos 
mais tarde, contudo, seus 
“estudos ocultos”, que 
mostravam seu interes-
se por ciências além da 
física, como cronologia, 
alquimia, cabala e inter-
pretação de textos bíbli-
cos.
E dada sua boa reputa-
ção como inventor, não é 
de se estranhar que essa 
revelação, na década de 
1930, tenha causado co-
moção.
A fascinação de Newton 
abrangia assuntos diver-
sos, e não necessaria-
mente científicos.
Agora, um novo manus-
crito veio a público.

E envolve uma fórmula 
para a imortalidade, es-
crita à mão por Newton, 
em que descreve passos 
do preparo de uma sub-
tância “mágica” que con-
verteria metais em ouro 
e nos faria jovens para 
sempre.
Tratava-se, na verdade, 
dos primeiros passos para 
a criar a chamada pedra 
filosofal.
Elixir da vida
A pedra filosofal é uma 
lendária substância da 
alquimia (química da 
Idade Média, que busca-
va o remédio contra todos 
os males físicos e morais) 
que conteria os segredos 

do rejuvenescimento, o 
elixir da vida e a imortali-
dade.
Diz a lenda que essa 
substância poderia ainda 
transformar metais em 
ouro ou prata.
A Bíblia e textos budistas 
e hinduístas mencionam 
a pedra filosofal, e alqui-
mistas da Idade Média já 
a buscavam.
E Newton fez suas 
próprias tentativas no sé-
culo 17.
Pelo menos é o que reve-
la o manuscrito recém-
publicado, que tinha 
ficado por décadas em 
uma coleção particular. A 
Fundação do Patrimônio 
Químico (CHF, na sigla 
em inglês), dos EUA, 
comprou o material em 
um leilão e fez a divulga-
ção.
No documento, escrito 
em latim e inglês, o gênio 
britânico explica a receita 
do “mercúrio sófico” (ou 

mercúrio dos filósofos), 
substância chave no pro-
cesso alquímico para 
produzir a famosa pedra 
filosofal.
Instruções que Newton 
aparentemente copiou de 
outro alquimista, o ame-
ricano George Starkey, 
após fazer anotações, cor-
rigir e reescrever o texto 
original.
“Esse manuscrito é im-
portante porque ajuda 
a entender as leituras 

alquímicas de Newton, 
principalmente aquelas 
de seu autor favorito”, 
disse James Voelkel, da 
Biblioteca de História 
Química Othmer, nos 
EUA.
 Image copyrightGet-
tyImage captionNewton 
se interessava por outras 
atividades além da física 
e da matemática, como a 
cabala e a interpretação 
de textos bíblicos
De acordo com Voelkel, o 

documento também traz 
provas de outra metodo-
logia de laboratório de 
Newton.
O físico escreveu mais de 
um milhão de palavras 
sobre alquimia em sua 
vida.
E embora essa prática 
pré-científica não tenha o 
prestígio internacional da 
física, é inquestionável 
que ambas tiveram um 
papel relevante na vida 
de Newton.
No fim das contas, a 
alquimia contribuiu para 
o desenvolvimento da 
ciência moderna. E talvez 
agora a pedra filosofal 
não interesse tanto, mas 
continuamos procurando 
o segredo da juventude 
eterna.

E Newton, a sua maneira, 
conseguiu ser imortal. 

Fonte:www.bbc.com 
13/04/2016

O físico e matemático 
britânico Isaac Newton 
(1643-1727) entrou para a 
história como “pai da gravi-
dade” por lançar as bases 
da lei da gravitação univer-
sal, inspirado pelo dia em 
que uma maçã caiu sobre 
sua cabeça em 1666.

Encontrar a fórmula mágica do elixir da vida foi (e é) uma 
preocupação constante na história da ciência
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