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• Manifestações

Milhares de pessoas vão para as ruas e exigem mudanças sociais e políticas 

Das ruas surge
uM novo Brasil

• PÁGINA 3



entre os dias 28 de junho e 14 
de julho, a cidade de Florianópo-
lis será palco de um dos mais im-
portantes eventos para a cultura 
infantil do país. Com muitas exibi-
ções de longas e curtas, a Mostra 
de Cinema infantil de Florianópolis 
será muito mais do que isso, pois 
o evento está propondo uma nova 
maneira de se pensar e produzir a 
cultura para criança. 

 Nessa edição, o grande home-
nageado será Manoel de Barros, 
um dos mais importantes escrito-
res da literatura brasileira que re-
tratou em seus livros a criança, a 
natureza e a riqueza das brincadei-
ras. Como o próprio poeta diz, “tu-
do o que a gente é mais tarde vem 
da infância”. E é o que a Mostra 
acredita: as experiências da infân-
cia são determinantes para formar 
o adulto. 

A programação infantil terá atra-
ções para o público entre 4 e 14 
anos. Durante a semana, as exibi-

ções serão dedicadas às escolas e 
aos finais de semana, para todos 
os públicos. 

 Haverá a exibição de longas 
nacionais como O Meu Pé de La-
ranja Lima e uma sessão especial 
da animação brasileira História 

Antes de Uma História, do diretor 
Wilson Lazaretti, que após o filme, 
estará lá para bater papo com a 
plateia. Também entre os longas 
está a animação Zarafa (Bélgica e 
França), que conta sobre a amiza-
de entre um menino e uma girafa 
e a viagem que os dois fazem en-
tre o Sudão e Paris. A animação Os 
Contos da Noite, do francês Michel 
Ocelot, um dos mais importantes 
diretores do mundo, também está 
na programação, assim como Lotte 
e o Segredo da Pedra da Lua (Es-
tônia e Letônia), dos diretores Heiki 
Ernits e Janno Põldma, que estarão 
com a plateia depois da exibição.

 Entre os curtas que compõem 
a programação, os destaques fi-
cam com a estreia de O Sumiço da 
Coroa, dos diretores catarinenses 
Chico Faganello e Marco Martins, 
e Meu Amigo Nietzsche, de Fáus-
ton da Silva. Alguns documentários 
serão exibidos, como I´m Eleven, 
gravado por crianças de onze anos 
de 15 países diferentes, dirigido 
por Genevieve Bailey. 

Para as escolas, a Mostra pre-
parou uma programação variada. A 
blogueira catarinense Isadora Faber 
estará lá para um bate papo com 
as crianças logo após a exibição do 
filme O Fim do Recreio, e o assun-
to não poderia ser diferente: o pro-
tagonismo infantil. 

 E ainda há muitas outras atra-
ções interessantes dentro da pro-
gramação: Sessões Anima Mundi; 
Festival Internacional de Cinema 
Infantil; Sala de Leitura, Videoteca 
e Brinquedoteca; oficinas gratuitas 
para crianças de interpretação e 
confecção de bonecos; Palquinho 
da Mostra com apresentações de 
artistas catarinenses; Mostras iti-
nerantes para vários bairros da 
Grande Floranópolis; Circuito Es-
tadual de Cinema Infantil para os 
municípios catarinenses e o espe-
táculo Crianceiras, sobre a poesia 
de Manoel de Barros que encerrará 
o evento.  
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Samba é re-
sistência. A co-
meçar pelo sim-
ples fato de se 
cantar  samba 
em uma época 
(e parece que 
são  todas  as 
épocas) em que 
outros gêneros 
musicais domi-
nam o cenário 
nacional. Não 
só midiático, mas nas ruas. O 
samba é resistência também 
porque é agregador. No samba 
juntam-se pessoas por um bem 
comum. Seja ele qual for.

Antigamente, em meados da 
década de 1910, o samba era 
proibido de ser executado. Mas 
alguns candomblés eram per-
mitidos. Então quando se fazia 
um samba e a polícia chega-
va, diziam que era candomblé 
para enganá-los. E assim iam 
os sambistas, resistindo. Em 
1908, João da Bahiana foi 
preso por portar um pandeiro. 
Coisa tola, não? Quase tão tola 
quanto ser preso hoje por portar 
um vinagre.

Em 1974, Candeia, por 
não gostar do destino a qual 
se encaminhavam as escolas 
de samba, em especial a sua 
Portela, fundou uma, diferen-
te. Era a Quilombo, símbolo de 
resistência. Na sua fundação, 
ele publicou um Manifesto, que 
começava com “Estou chegan-
do...”.

Chegamos, pois! Façamos o 
nosso manifesto! Porque “en-
quanto se luta, se samba tam-
bém”, como diria Candeia! Va-
mos pra rua sambar! Sambar 
por um país com transporte 
decente, hospital decente, esco-
la decente, e se sobrar, até um 
estádio de futebol decente.

Por artur de Bem
http://arturdebem.blogspot.com.br

e-mail: arturdbem@gmail.com

• De Carona com o samba

enquanto se luta,
se samba também

recuperação
Já esta no quarto do Hospital Marieta Konder Bornhau-

sen o Presidente da Fatma Gean Loureiro (PMDB), que so-
freu um acidente de carro na última quarta-feira (18) na 
BR 101 Itajaí – Florianópolis.  Segundo os médicos Gean 
esta estável e se recupera das fraturas sofridas no buço-
maxilo, fêmures e punho, aguarda no quarto a realização 
da cirurgia da bacia.

Prazo esgotado
Na última sexta-feira (21) esgotou o prazo para os can-

didatos à Presidência do PMDB/SC registrarem suas cha-
pas, só dois candidatos o fizeram: Eduardo Pinho Moreira 
disputa com Mauro Mariani o comando do diretório pelos 
próximos dois anos. A eleição acontece das 9 às 15hs, do 
dia 29 de junho, no Auditório Antonieta de Barros, na As-
sembleia Legislativa.

Quebrando paradigmas
Segundo pesquisa realizada na última quinta-feira (19) 

pelo Datafolha em São Paulo, o próximo Presidente do Bra-
sil pode ser o Ministro Joaquim Barbosa, que é o preteri-
do por 30% dos entrevistados. Só não se sabe se Joaquim 
Barbosa será ou não candidato.

Manifestações 
“A posição do movimento Passe Livre cheira à politização 

do debate”, afirma o Prefeito da Capital César Souza Junior 
(PSD), o Prefeito também informou que fará nova licitação 
do transporte público em setembro deste ano e que até lá o 
valor da passagem permanece o mesmo.

sDr da grande Florianópolis
sob novo comando

Assume no início de julho no lugar do Deputado Estadu-
al Renato Hinning (PMDB) o Vereador de São José Amauri 
Valdemar da Silva (PMDB), que afirmou estar muito feliz 
com o convite e que espera trabalhar em prol de todos os 
municípios da Grande Florianópolis.

resuminho da grande Florianópolis
Parte 1
Em Palhoça o novo Prefeito Camilo Martins (PSD) apre-

sentou sexta-feira (21) seu secretariado, o PSDB partido do 
outro candidato à prefeitura compõe 60% dos cargos. Em 
Florianópolis o Prefeito César Souza Junior (PSD) nega di-
minuição das passagens de ônibus. 

Parte 2
Em São José a rumores que a Prefeita Adeliana Dal Pont 

(PSD) reorganize seu secretariado e apresente novos nomes 
a algumas secretarias. Em Biguaçu o Prefeito Castelo Des-
champs continua na briga pela abertura de alguns acessos 
da BR 101 que congestionam diariamente o trânsito na re-
gião.

lei da gratidão – significa que a energia recebida deve 
ser devolvida. #sejagrato

Por Ana Bárbara Mendonça Dias 
e-mail: decaronacomapolitica@gmail.com

• De Carona com a Política Capital terá mostra
de cinema infantil

Cena do filme “Meu Pé de Laranja Lima”, estrelado por José de Abreu e o ator 
mirim João Guilherme de Ávila (na foto).
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“a voz das ruas” ganha força
o Brasil está mudando! as 

pessoas vão para a rua e bus-
cam manifestar a sua indignação 
com o poder público instituído e 
o retorno que vem sendo dado 
em ações sociais. nesse senti-
do, a presidenta Dilma roussef 
reuniu ontem, em Brasília, ma-
nifestantes, governadores e pre-
feitos das principais cidades do 
país.

Dilma reinterou a criação de 
2 mil vagas para médicos resi-
dentes e um plano de construção 
de hospitais e investimento em 
equipamentos para a área. O po-
lêmico projeto de importar profis-
sionais de outros países também 
foi destacado. A presidente disse 
que pretende colocar em prática 
o Plano Nacional de Mobilidade 
Urbana, que tinha como aliada 
a Copa do Mundo, mas segue a 
passos lentos. Ela quer ainda a 
aprovação de um projeto no Con-
gresso que transfere à Educação 
todos os royalties do pré-sal. O 
governo federal pretende ampliar 
a Lei de Acesso à Informação e 
elaborar um plano de combate 
à violência, além de entrar em 
acordo com manifestantes para 
evitar atos de vandalismo pelo 

país.
O governador de Santa Ca-

tarina, Raimundo Colombo e o 
prefeito de Florianópolis, César 
Souza Jr foram participaram do 
encontro. A assessoria de César 
disse que o prefeito de Florianó-
polis levou para Brasília a expe-
riência de não ter concedido au-
mento na tarifa do ônibus. César 
usou a margem proporcionada 
pelo governo federal que zerou 
as alíquotas de dois impostos 
(PIS e Cofins) para manter a tari-
fa no preço antigo. A margem foi 

diluída no reajuste concedido aos 
trabalhadores do transporte cole-
tivo, que ficaram em greve por 
dois dias, mês passado.

Florianópolis volta às ruas 
na terça-feira -  Os catarinenses 
voltam às ruas esta semana. Em 
Florianópolis, nesta terça-feira 
(25), há pelo menos duas ma-
nifestações marcadas, em locais 
diferentes, com horários diferen-
tes e, principalmente, com ideias 
diferentes. Uma é do MPL (Mo-
vimento Passe Livre), focada na 
redução da tarifa do transporte 

coletivo. A outra, convocada pelo 
perfil Anonymous Brasil, critica 
desde a corrupção até a realiza-
ção da Copa do Mundo.

O primeiro evento vai acon-
tecer às 16h, em frente à Cate-
dral Metropolitana, e tem uma 
história longa. O MPL e a Frente 

de Luta pelos Transportes, que 
envolve movimentos sociais, es-
tudantis e de sindicatos, podem 
ser considerados os responsáveis 
pela Revolta da Catraca de 2004 
e 2005, quando barraram o au-
mento da tarifa de transporte pú-
blico em Florianópolis.

ultimato à prefeitura pela 
redução imediata das tarifas 
do transporte público

Quando: Terça-feira (25)
Horário: 16h
onde: em frente à Catedral 

Metropolitana
Quem convoca: MPL (Movi-

mento Passe Livre) e Frente de 
Lutas pelo Transporte

iii ato, as cinco causas
Quando: Terça-feira (25)

Horário: 17h45
onde: Ticen
Quem convoca: Anonymous 

Brasil

Biguaçu
Horário: 18h, na Quarta-fei-

ra (26)
onde: Avenida Marcondes 

de Mattos
Quem convoca: grupo de 

moradores

Protestos da semana

Perfil Anonymous Brasil, critica desde a corrupção até a realização da Copa do Mundo
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Nem todo mundo gosta de inverno, 
assim como nem todo mundo gosta de 
verão. Ainda bem que temos liberdade 
de gostar de coisas diferentes e sermos 
pessoas diferentes. Viva a diferença!

E a diferença na nossa casa, está 
também que no verão a despimos pa-
ra o tempo quente para refrescar e no 
inverno vestimos a casa para aquecer e 
aconchegar.

São etapas diferentes de um mesmo 
ano. Renovações que nos mostram que 

é sempre tempo de recomeçar sejam 
em que clima for! Então vamos curtir 
as etapas! Agora está esfriando, mas 
do jeito que o tempo corre, logo logo 
já é verão!

Aproveitemos então o momento ago-
ra para vestir a casa com tricô e nos 
deliciarmos.

E quando o calor voltar? Simples! 
Tornamos a descascar!

Inspire-se! E lá no blog (http://olhar-
deformiguinha.blogspot.com.br/) tem 
mais algumas ideias!

• Olhar de Formiguinha
Por Silvana Hilbert Ferreira 

blog: http://olhardeformiguinha.blogspot.com.br/
email: olhardeformiguinha@gmail.com

Toda mulher deseja parecer mais 
magra, então nada melhor do que 
fazer uso de alguns truques de mo-
da, tirando o máximo de proveito de 
roupas e acessórios!

• Os tons mais escuros tendem 
a deixar a silhueta mais longilínea, 
bem como looks monocromáticos 
ou tom sobre tom.

•A saia lápis de cintura alta dei-
xa a mulher mais alta e mais ma-
gra.

•A blusa ou vestido modelo en-
velope cria uma cintura delineando 
o corpo e disfarçando gordurinhas.

•A calça flare, mais reta e com a 
boca mais larga, equilibra o volume 
do quadril, alongando o corpo. 

•O decote em V nas blusas, ves-
tidos ou em forma de colares lon-
gos aponta para o centro do corpo, 
abrindo o colo, dando a impressão 
de mais altura e magreza. 

•Com a moda do P&B é interessante usar 
vestidos do tipo tubinho, branco com a lateral 
em preto...afina muito a silhueta!

•O importante é usar tecidos que não mar-
quem o corpo. Tecidos encorpados e mais “ar-
mados” tendem a 
dar um pouco mais 
de volume.

•Procure usar 
estampa floral com 

fundo escuro, pois destaca a es-
tampa no look e ajuda a alongar a 
silhueta. 

•As listras não são proibidas, 
mas procure usar as verticais ou 
diagonais, que não dividem a si-
lhueta e devem ter a largura  pro-
porcional ao tamanho do corpo. Na 
horizontal, de preferência as mais 
finas que disfarçam, pois vistas de 
longe não se definem como uma 
cor sólida ou uma junção de listras.

•Quem quer aparentar pernas 
mais longas deve sempre investir 
em sapatos que acompanhem a 
cor da calça ou em um tom de nu-
de que seja próximo à cor da sua 
pele. 

•Procure não usar sandálias de 
tiras muito finas que “espremem” 
os pés e dão a impressão de in-
chados, opte pelas mais largas e 

de textura macia. Evite sandálias com tiras que 
amarrem na perna, se você tem tornozelo gros-
so. Dê preferência a saltos médios e grossos, 
que dão mais estabilidade.

Use sempre a moda a seu favor !!!

Por: Catia Gugelmin Velho

Truques para parecer mais magra!

• De carona com a MODA

e o inverno chegou...

L’image Consultoria de Moda e Imagem
limageconsultoria@hotmail.com
Consultoras:
Catia Gugelmin Velho – cgvelho@hotmail.com 
Lívia Mello – liviamello83@hotmail.com
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Um total de 16 obras 
na área da educação 
está em execução. 

A nova creche municipal de 
Canasvieiras será concluída no 
segundo semestre deste ano.  A 
unidade vai contar com 1 mil 
118 metros quadrados de área 
construída, oito salas de aula 
com banheiros e solários, bi-
blioteca, sala de informática, 
anfiteatro, refeitório, pátio inter-
no e externo. A capacidade mé-
dia de atendimento será de 145 
crianças em período integral.

Outra creche que está 
em andamento é a da Cos-
teira do Pirajubaé, que re-
ceberá alunos do núcleo de 
educação infantil do bairro.

Há serviços de melhorias 
na Creche Diamantina Bertoli-
na da Conceição, do Rio Tava-
res, Creche Maria Salomé, em 
Sambaqui, NEI Colônia Z11, 
da Barra da Lagoa, NEI Co-
queiros e NEI Canto da Lagoa. 
A parte elétrica e o telhado se-
rão reformados, assim como 
banheiros, cozinha e lavanderia.

Na Escola Mâncio Costa, 
em Ratones, está havendo uma 
reforma geral, orçada em R$ 
404 mil. A reforma compre-
ende substituição do telhado, 
reforço estrutural, melhorias 
nos banheiros, pintura geral, 
revisão elétrica e hidráulica, 
troca de janelas e portas, assim 
como instalação de equipa-
mentos de proteção e combate 
a incêndios. A Escola Desdo-
brada João Francisco Garcez, 

no Canto da Lagoa, terá a qua-
dra de esportes reformada e 
passará por uma pintura geral.           

Em Coqueiros, na Al-
mirante Carvalhal, ocor-
re também uma reforma no 
prédio e na área esportiva.  

No pacote de obras es-
tá a Escola Antônio Paschoal 
Apóstolo, localizada no Rio 
Vermelho. Além da reforma, 
uma nova sala será construída 
para atividades pedagógicas 
de reforço escolar. No Ribei-
rão da Ilha, a Escola Desdo-

brada Lupércio Belarmino da 
Silva terá mais três salas de 
aula pré-fabricadas. A medida, 
que abrirá mais 59 vagas, vi-
sa a atender a demanda da re-
gião. A escola poderá matricu-
lar um total de 160 estudantes.

Uma das novas escolas da 
rede, a Virgílio Várzea, terá 
quadra esportiva coberta, as-
sim como a Antônio Paschoal 
Apóstolo. No Campeche, a Bri-
gadeiro Eduardo Gomes rece-
berá duas quadras descobertas 
e revitalização de toda a área.

no e externo. A capacidade mé-
dia de atendimento será de 145 
crianças em período integral.
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Um dos destaques é a construção de uma nova creche, em Canasvieiras, e as reformas das escolas Mâncio Costa e 
Almirante Carvalhal

Escola Almirante Carvalhal terá reforma no 
prédio e na área esportiva.

Ratones

Construções de 
novas creches

* Creche de 
Canasvieiras
* Creche da Costeira

Reformas em unidades 
infantis

* Creche Diamantina 
Bertolina da Conceição 
(Rio Tavares)
* Creche Maria Salomé
*. NEI Colônia Z11 
(Barra da Lagoa)
* NEI Canto da 
Lagoa
*Nei Coqueiros 

Reformas em escolas

* Escola Básica Mâncio 
Costa (Ratones)
* Escola Básica 
Almirante Carvalhal 
(Coqueiros)
* Escola Desdobrada 
João Francisco Garcez 
(Canto da Lagoa) 

Ampliações de escola

* Escola Básica Antônio 
Paschoal Apóstolo (Rio 
Vermelho)
* Escola Desdobrada 
Lupércio Belarmino 
(Ribeirão da Ilha) 

Construções de quadras

* Quadra coberta da 
Escola Básica Virgílio 
Várzea (Canasvieiras
* Quadra coberta da 
Escola Básica Antônio 
Paschoal Apóstolo (Rio 
Vermelho)
* Duas quadras descober-
tas da Escola Básica  Bri-
gadeiro Eduardo Gomes 
(Campeche)
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Que tal um cafezinho com literatura

A Escola Municipal de 
Florianópolis, Adotiva Libe-
rato Valentim, localizada na 
Costeira do Pirajubaé, possui 
diversos projetos de incenti-
vo à leitura. Há o “Biblioteca 
Aberta”. Na hora da entrada, 
no lugar do corre-corre, mui-
tos alunos preferem se dedicar 
a um livro, disponível em uma 
estante, próxima ao refeitório. 
Os pais também aproveitam o 

momento para se aventu-
rarem 
n o 

mundo das letras. No projeto 
“Café Literário”, as famílias 
são convidadas para recital, 
sarau e contação de história. 
No “Sacola literária”, é feito 
o sorteio para saber quem le-
vará para casa o livro escolhi-
do para a ocasião. Junto com 
a obra, segue um caderno de 
anotações. Nele mãe e pai de-
vem fazer suas observações 
de como foi o mo-

mento 
de 

leitura c o m  o  s e u  f i l h o . 

Dentre as diversas ativida-
des da biblioteca, o espaço é 
utilizado semanalmente para 
a “Hora do Conto” e leitura 
de outros gêneros literários. 
No projeto “Livro Enigma”, a 
criançada tem que estar atenta 
ao mural da escola. É afixada 

no local uma história, junta-
mente com um 
en igma,  um 
jogo com di-

cas sobre o 
que deve ser 
descoberto. 
A E s c o l a 
Adotiva Li-
berato Va-
lentim aten-
de crianças 
do primeiro 
a o  q u a r -
t o  a n o . 

Com o projeto “Heureca”, 
os alunos da Escola Básica 
Municipal Anísio Teixeira, na 

Costeira do Piraju-
baé, 

estão alegres igual à Arqui-
medes. O matemático gre-
go usou o termo ao desco-
brir o peso específico dos 
corpos, já os estudantes 

  estão despertando de 
forma mais intensiva para 
o mundo das ciências por 
meio de revistas especia-

lizadas. A atividade 
consiste em leitura e 
escrita sobre temas 
ligados às ciências 
biológicas, físicas e 
químicas. O objeti-

vo é contribuir para a 
compreensão de con-

ceitos e vocabulários 
de periódicos dife-

renciados, a 
exemplo de 
Super inte-

ressante , 

Ciência Hoje das 
Crianças, Mundo 
Estranho e Nova 
Escola. Assim, a 
criançada desen-
volve ainda o seu 
lado argumentati-
vo e de opinião .

Os alunos envolvi-
dos pertencem às 
turmas do sexto e 
sétimo anos, além 
da oitava série. 
Eletricidade, mag-
netismo, vacinas, 
obesidade, diabe-
tes, fungos, animais, trânsito, 
gêmeos siameses, legislação e 
proteção ambiental: esses são 
alguns assuntos já abordados. 

Quem está à frente do pro-
jeto “Heureca: descobrindo a 
ciência e suas pesquisas” são 
as professoras Isolda Ferreira 

e Taiza Cristina, a bibliotecá-
ria Maria Hilda e a auxiliar de 
biblioteca Rosemari Albano. 

Através das informações 
adquiridas, os estudantes 
produzem trabalhos escri-
tos ou práticos, bem como 
participam de seminários. 
Muitos trabalhos foram ex-
postos na “árvore heureca”. 

Natasha, 13 anos, de-

clara: “eu nunca lia aque-
las revistas. Estou gostan-
do muito do projeto. Achei 
muito legal e estou apren-
dendo mais sobre ciências”. 

Emily, também de 13 anos, 
conta que, com a colega Me-
lissa, descobriu várias coisas 
a respeito de parasitas de todo 
o mundo. “Alguns podem até 
matar em menos de 24 horas. 

Mocotó e Queimada 
unidos no novo EJA

Voltar a estudar, depois de décadas longe dos ban-
cos escolares, tendo a oportunidade de não precisar 
ir para longe de casa: Isso alegra homens e mulhe-
res matriculados no Polo Avançado da EJA (Educa-
ção de Jovens, Adultos e Idosos) no Morro da Quei-
mada, uma pequena unidade que atende moradores 
dessa localidade e também do Morro do Mocotó.

A m a i o r i a  d o s  2 0  i n s c r i t o s  é  f o r m a -
da por pessoas com idade média de 50 anos. 

A oferta da EJA no Morro da Queimada faz parte 
da política de expansão dessa modalidade que a Direto-
ria de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação 
de Florianópolis assumiu como desafio para os próxi-
mos quatro anos. A ampliação prevê a criação de Polos 
Avançados, vinculados aos já existentes Núcleos da EJA.

Além destas novas unidades, já estão em 
funcionamento os polos avançados do Mor-
ro do Horácio, da Lagoa da Conceição e Nú-
cleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC.

No geral, atualmente, nos núcleos da EJA estão 
matriculadas 1.184 pessoas com idade a partir de 15 
anos, que têm a oportunidade de se alfabetizar e con-
cluir o ensino fundamental. A inscrição é gratuita. 

Muitos alunos preferem ler um livro ao corre-corre da entrada na unidade.Muitos alunos preferem ler um livro ao corre-corre da entrada na unidade.
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Com o projeto “Heureca”, 
os alunos da Escola Básica 
Municipal Anísio Teixeira, na 

Costeira do Piraju-
baé, 

estão alegres igual à Arqui-
medes. O matemático gre-
go usou o termo ao desco-
brir o peso específico dos 
corpos, já os estudantes 

  estão despertando de 
forma mais intensiva para 
o mundo das ciências por 
meio de revistas especia-

lizadas. A atividade 
consiste em leitura e 
escrita sobre temas 
ligados às ciências 
biológicas, físicas e 
químicas. O objeti-

vo é contribuir para a 
compreensão de con-

ceitos e vocabulários 
de periódicos dife-

renciados, a 
exemplo de 
Super inte-

ressante , 

Muitos alunos preferem ler um livro ao corre-corre da entrada na unidade.Muitos alunos preferem ler um livro ao corre-corre da entrada na unidade.

Heureca: descobrindo a ciência e sua pesquisas

A Escola Adotiva Liberato Valentim leva alunos e pais a se 
aventurarem no mundo das letras

LEITUTA
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Buscando se alfabetizar, adultos com idade média de 
50 anos tem aulas no Morro da Queimada.

Através das informações adquiridas, os estudantes 
produzem trabalhos escritos ou práticos. 

estante, próxima ao refeitório. 
Os pais também aproveitam o 

momento para se aventu-
rarem 
n o 

vem fazer suas observações 
de como foi o mo-

mento 
de 

ao mural da escola. É afixada 
no local uma história, junta-

mente com um 
en igma,  um 
jogo com di-

Um enigma

Parasita que mata

Katerine e Ingrid  do 6º ano.



Jornal da Educação                                                                                                                         http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/                     03

ARTE

Uma vez por semana 
os profissionais da Creche 
Municipal Altino Dealtino 
Cabral, em Santo Antônio 
de Lisboa, realizam uma 
encenação para os peque-
nos da instituição, através 
de apresentação de teatro, 
contação de história ou até 
mesmo por meio musical. 

De acordo com a auxiliar 
de ensino Juliana Melo, “es-
ses momentos são funda-
mentais para a interação dos 
pequenos e adultos e para 
a estimulação pelo gosto 
da leitura de forma lúdica”. 

As últimas apresenta-
ções realizadas foram a 
contação da história “Bru-

xa, Bruxa venha à minha 
festa”, interpretada pela pro-
fessora Gisele Ilda Clemen-
te, que também fez parte da 
equipe do musical “Rato”, 
juntamente com as docen-
tes Tatiana Kelen da Silva 
Pereira, Juliana Melo, Mau-
rícia Santos de Holanda 
Bezerra, Ana Paula Rosa e 
Jaqueline Nunes Rodrigues.

Exercício sobre retrato e
autorretrato

O  N ú c l e o 
EJA Sul I, lo-
c a l i z a d o  n a 
Escola Básica 
Municipal Aní-
s io  Teixeira , 
realizou dentro 
do projeto Ima-
gens em des-
construção, de-
senvolvido pela 
estagiária de 
Artes Visuais da UDESC, 
Sandra Checluski, ativida-
de que teve como proposta a 
composição de autorretratos. 

Os alunos que estão se al-
fabetizando ou concluindo o 
ensino fundamental foram con-
vidados a confeccionar a ima-
gem deles próprios, por meio 
de desenhos e colagens que re-
presentassem seus gostos, ideias 

e coisas que os identificassem. 
Para isso eles puderam usar ma-
teriais de diversos tipos, como 
tinta guache, canetinhas, gizes 
de cera, lápis de cor e revistas 
para recorte. A ideia era que 
variassem o máximo possível, 
experimentando cada material. 
A atividade foi desenvolvida em 
dois encontros e os resultados 
foram agrupados em um painel .

Identidade:
Como eu sou? Como 

é o meu corpo? Por meio 
de desenhos, essas pergun-
tas foram respondidas por 
crianças de quatro anos do 
Centro de Educação Infantil 
Girassol, unidade convenia-
da à Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis.

Em busca de sua própria 
identidade, cada criança, de 
um grupo de 18,  foi desenha-
da em tamanho real num pa-

pel pardo. “Procuramos criar 
situações que favorecessem a 
construção da identidade dos 
pequenos, como parte do mun-
do, bem como permitir que 
eles constatassem a diferença 
física que há de uma crian-
ça para o seu colega”, relata 
a professora Joice Wollinger.

A atividade foi enviada pa-
ra casa, onde as crianças, junto 
com a família, finalizaram a ta-
refa completando as partes que 
faltavam, como: olhos, cabelo, 
orelhas e nariz. A professora 
Sandra Regina Juttel lembra 
que os pais e mães se empol-
garam tanto que fizeram mais 
do que o solicitado. 
Colocaram cabelos 
semelhantes aos 
das crianças, 
desenharam e 
pintaram as 
unhas, ves-
tiram os 
bonecos 
com rou-
pas da pró-
pria criança.

Depois de 
prontas, 

“as obras de arte” foram ex-
postas no Mural Central da 
creche.  O grupo dos 18 peque-
nos é conhecido na unidade in-
fantil como a “Turma do Balão 
Mágico”. E o nome do pro-
jeto é “Identidade: eu e meu 
g r u p o ” .

orelhas e nariz. A professora 
Sandra Regina Juttel lembra 
que os pais e mães se empol-
garam tanto que fizeram mais 
do que o solicitado. 
Colocaram cabelos 
semelhantes aos 
das crianças, 
desenharam e 
pintaram as 
unhas, ves-

com rou-
pas da pró-
pria criança.

Depois de 

fantil como a “Turma do Balão 
Mágico”. E o nome do pro-
jeto é “Identidade: eu e meu 
g r u p o ” .

A presença da arte na educação infantil           

esse cara sou 

eu
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Docentes atiçam o imaginário da criançada através de 
apresentações artísticas periódicas

Conhecendo as 
diferenças

Contação da história “rato”.

Alunos confeccionaram sua própria 
imagem.

Banco de Oficineiros
O sistema de armazenamento de dados irá aumentar o 
número de voluntários para programas educacionais 

Escolas da Rede Mu-
nicipal de Educação que 
participam do Escola Aber-
ta para a Cidadania e do 
Mais Educação podem 
agora solicitar e indicar 
oficineiros. Os progra-
mas oferecem atividades 
optativas no contratur-
no escolar para alunos 
das instituições públicas.

A Secretaria Municipal 
de Educação disponibili-
za o email escola.aberta@
pmf.sc.gov.br para as insti-
tuições relatarem suas ne-
cessidades de voluntários, 
assim como dados das oficinas já reali-
zadas, e as possibilidades de os profis-
sionais já atuantes ampliarem ativida-
des para outras escolas. A ação chamada 
de “Banco de Oficineiros” é orientada 
por Orion Moreno Pezzetta, coordena-
dor da Escola Aberta de Florianópolis. 

Escola Aberta
O projeto Escola Aberta tem o 

objetivo de repensar o espaço esco-
lar como ambiente alternativo para o 
desenvolvimento de atividades de for-
mação focadas em arte, artesanato, 
informática, cultura, esporte e lazer 
para a comunidade estudantil e local 
nos finais de semana e férias. Atu-
almente, faz aproximadamente 120 

atendimentos por escola, sendo 15 
instituições participantes, 124 oficinas 
oferecidas e 153 voluntários envolvidos. 
No último ano, a Escola Aberta abrangeu 
40% das escolas do Ensino Funda-
mental da rede municipal de ensi-
no e realizou 62.624 atendimentos.

Mais Educação
O Mais Educação visa a fomen-

tar atividades para aprimorar o am-
biente estudantil através do aumento 
da oferta de atividades optativas nas 
áreas de acompanhamento pedagógi-
co, meio ambiente, esporte e lazer, 
direitos humanos, cultura e artes, 
cultura digital, prevenção e promo-
ção de saúde, educomunicação e 
educação científica e econômica. 
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O objetivo é expandir os atendimentos dos 
projetos.
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Professores de Inglês 
embarcam para os 
Estados Unidos

Professores de Inglês 
da rede municipal de ensi-
no de Florianópolis estão 
nos Estados Unidos para 
aprimorar o idioma. De um 
total de 20 vagas disponi-
bilizadas pelo governo fe-
deral brasileiro para Santa 
Catarina, cinco delas foram 
ocupadas por profissionais 
da Secretaria  Municipal 
de Educação. Eles tiveram 
que passar por um teste de 
proficiência, que avaliou a 
capacidade dos candidatos. 

Todos participam do Pro-
grama de Desenvolvimento 
para Professores de Língua 
Inglesa. Os escolhidos fo-

ram Casemiro Partala Ne-
to, da Escola Herondina 
Medeiros Zeferino; Dóris 
Regina Maes, da Beatriz de 
Souza Brito; Júlio Montei-
ro, da Batista Pereira; Re-
nate Pereira, da João Gon-
çalves Pinheiro; além de 
Letícia Muza, da Diretoria 
de Ensino Fundamental.

A organização é da Co-
ordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível 
Superior, a CAPES, em 
conjunto com a Embaixa-
da dos Estados Unidos no 
país e a Comissão para o 
Intercâmbio Educacional 

entre os Estados Unidos 
e o Brasil, com o apoio 
do Conselho Nacional de 
Secretários da Educação.

Os professores ficarão 
seis semanas em universi-
dades, realizando ativida-
des acadêmicas e culturais. 
O programa tem como ob-
jetivo fortalecer a fluência 
oral e escrita em inglês, o 
aprendizado de métodos 
escolares diferentes para 
a avaliação e a estimula-
ção do estudante em sala 
de aula, e a utilização de 
recursos online e outras 
ferramentas na formação 
continuada dos professores.

Ensinando a superar limites
Aprender a vencer 
desafios tendo o 
esporte como ferra-
menta educacional 
é o que o Progra-
ma Campeões da 
Vida ensinaráo 100 
alunos da Escola 
Básica Municipal 
Herondina Medei-
ros Zeferino, nos 
Ingleses. Contação 
de histórias, teatro, apresenta-
ção de vídeos educativos, au-
las de informática, e a prática 
de tênis, futebol, vôlei, han-
debol e basquete são ofereci-
dos aos estudantes, através da 
parceria entre o Instituto Guga 
Kuerten e estabelecimentos

 de ensino da rede municipal.

As oficinas são realizadas às 
terças e quintas-feiras, das 09h 
às 12h e das 12h às 16h, sen-
do 50 estudantes por período. 
As ações atendem alunos de 7 

a 15 anos de idade.
“Vencendo De-
safios” é o tema 
das atividades do 
projeto deste ano 
e foi escolhido 
com o intuito de 
trabalhar com os 
beneficiados a su-
peração de limites 
e as dificuldades 
que enfrentam ou 

poderão enfrentar na vida.
As atividades buscam tam-
bém apresentar aos estudantes 
direitos e deveres, norteados 
pelo estatuto da criança e do 
adolescente, assim como ques-
tões relacionadas à cidadania, 
sexualidade e vida saudável. 

Educando com a horta 
plantando parcerias

A Secretaria de Educação de Florianópolis está plantan-
do parceria para o projeto Educando com a Horta, que já é 
desenvolvido em 84 unidades de ensino. A partir de agora, 
a iniciativa será abastecida com espécies do espaço arbo-
rizado da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado 
de Santa Catarina, localizado em Canasvieiras.  A entidade 
cederá gratuitamente para a prefeitura mudas de hortaliças, 
ervas medicinais, temperos e árvores frutíferas, utilizando, 
na produção, somente sementes orgânicas.  O acordo foi 
intermediado pelo Cepagro-Centro de Estudos e Promo-
ção de Grupo, outro parceiro do Educando com a Horta. 

Coordenado pela Gerência de Programas e Proje-
tos da SME,  o Educando com a Horta Escolar e Gas-
tronomia tem o objetivo principal de proporcionar às 
crianças e  adolescentes atitudes e hábitos sadios, preser-
vando e protegendo o meio ambiente de forma susten-
tável. Tem como meta também a promoção  da saúde e 
da qualidade de vida. De uma forma descontraída e cria-
tiva, há uma integração entre as mais diversas áreas do 
conhecimento através de atividades teóricas e práticas.

O Cepagro  pres ta  assessor ia  técnica  pa-
ra as escolas, creches e núcleos de educação infan-
til (NEI’s) cadastrados no projeto.   O trabalho, re-
alizado por biólogos, engenheiros ambientais e 
agrônomos do setor, propicia às unidades educativas orien-
tação, supervisão e acompanhamento na produção da horta. 
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A equipe de cinco profissionais foi selecionada pelo governo 
brasileiro para aprofundar o idioma 

Direitos e deveres

Seis semanas no 
exterior

Casemiro Partala Neto, Dóris Regina Maes, Júlio Monteiro, Renate Pereira e 
Letícia Muza.

Alunos da Escola.João Alfredo 
Rohr, trabalham com a horta 

suspensa nos muros.

 Programa Campeões da Vida terá a participação de 
100 alunos.

A responsabilidade com 
a natureza começa desde 

pequeno.





HanDeBol
A equipe masculina de Flo-

rianópolis participou de um jogo 
amistoso contra a Seleção brasi-
leira júnior, em Blumenau, na úl-
tima semana. A Seleção está se 
preparando para o Campeonato 
Mundial na Bósnia e Herzegovina 
que começa no próximo dia 14 de 
julho. 

BasQueTe Para
CaDeiranTes

A Seleção principal do Brasil 
na modalidade chega a São José 
na próxima semana, 27 de junho, 
para uma série de treinamentos. 
Os treinos vão acontecer no giná-
sio Nedir Macedo, em Barreiros, 
que recebeu adaptações feitas pe-

la equipe da Fundação Municipal 
de Esportes de São José.

FuTsal
A equipe da Capital, Floripa 

Futsal está classificada para a se-
gunda fase da Liga. Até o fecha-
mento desta edição a equipe re-
gistrava 17 jogos e quatro vitórias. 

voleiBol
Acabou no último final de se-

mana o Campeonato Metropoli-
tano de Voleibol Adulto Feminino 
e Masculino. Desde 2001 este 
campeonato tem atraído diversas 
equipes, se tornando referência e 
como base para formação de di-
versos times. No Masculino São 
José venceu a equipe da UFPR 
por três set a 1 se tornando bi-

campeão. No feminino a AABB 
de Florianópolis foi a vitoriosa em 
cima da equipe de São José por 
também três sets a um.

FuTeBol aMeriCano
OS Istepôs São José venceram 

no último domingo o Campeonato 
Catarinense de Futebol Americano. 
Depois de sete anos sem saber o 
que é perder um campeonato es-
tadual, o Corupá Buffalos foi der-
rotado por 71 x 0. A modalidade 
tem crescido cada vez mais no 
Brasil e Santa Catarina tem apre-
sentado grandes equipes. Quem 
sabe logo, logo teremos campeo-
natos do gênero transmitidos co-
mo nos EUA.

HÓQuei
Florianópolis sediou o 1º Cam-

peonato Catarinense de Hóquei 
Indoor no último dia 16, reunindo 
atletas entre 11 e 17 anos. O ob-
jetivo era atrair novos adeptos pa-
ra a modalidade que é olímpica, 
mas pouco divulgada. 
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Clamor das ruas
As mobilização do povo realizada através das redes sociais 

foram a prova de que os políticos não estão mais do jeito que 
eles mais gostam, sendo arrogantes. O povo está sabendo o 
que realmente significa uma democracia. Ou mudamos o Bra-
sil, dessa vez, ou nunca mais teremos chance. Mas não fiquem 
nos facebooks e twitters da vida. Sabiam que é o voto que pos-
sibilita essa mudança? sejamos conscientes em 2014 e possa-
mos mudar essa situação.

google adsense 10 anos
Dez anos se passaram e o AdSense tornou-se uma parte es-

sencial das atividades de publicidade do Google. A comunida-
de tem crescido para incluir mais de dois milhões de editores 
que, só no ano passado, ganharam mais de US$ 7 bilhões com 
o Google AdSense. Esta é uma comunidade que prospera por 
causa de todos os criadores de conteúdo com quem é realizada 
esta parceria. Essa é uma das formas de se ganhar dinheiro 
com um portal de notícias.

iPad Mini no Brasil
Lançado em outubro 2012 nos Estados Unidos e depois em 

uma série de outros países, o iPad mini finalmente chegará ao 
Brasil. Anúncios nas páginas da Fnac e da Saraiva informam 
que a versão reduzida do tablet da Apple começa a ser vendida 
por aqui nesta terça-feira, 25. O iPad mini tem o processador 
dual-core A5, da Apple, conexão LTE e câmera iSight de 5 MP, 
além de recepção 802.11n de Wi-Fi e o conector Lightning. A 
bateria dura dez horas. E ele pode ser comprado em duas co-
res: branco ou preto.

software livre
A 14a edição do Fórum Internacional Software Livre (fisl14) 

terá entre seus palestrantes principais o sueco Tobias Anders-
son, um dos fundadores do site de compartilhamento de arqui-
vos Pirate Bay. Tobias participa de um debate e uma palestra, 
antes de seguir para São Paulo, onde participará do Youpix. 
Acompanhe a cobertura completo no site www.resenhadigital.
com.br

• Resenha Digital

Só quem tem inScrição, tem maiS JmJ durante a JmJ.
A Jornada Mundial da Juventude vai ser uma oportunidade única para fazer amigos de diversas partes do mundo, participar de inúmeras 
atrações inéditas e eventos culturais exclusivos, e ainda conhecer o Papa Francisco em sua primeira vinda ao Brasil. Quem se inscrever até 
final de junho garante, além do seu kit peregrino com acessórios exclusivos e de muita utilidade, hospedagem, transporte e alimentação
para todos os dias, por um preço tão imperdível quanto o evento. Você só precisa se inscrever. O resto fica por conta da JMJ.

inscreva-se em www.rio2013.com e aproveite a JmJ, com tudo pago, todos os dias.

Conheça os outros pacotes de inscrição e escolha o que você precisa.

O coração do mundo bate aqui.

De 23 a 28 de julho.

A rotina está puxada e sua coluna anda recla-
mando? Você não é a única. Repita os exercícios 
regularmente e dê adeus ao mal estar!

Previna os incômodos mais comuns de quem 
passa o dia no escritório: inclua a ginástica holística 
à sua rotina e trabalhe com muito mais disposição. 
Veja a série de 4 exercícios simples. Você pode fa-
zê-los a qualquer momento.

Movimento Círculo com o ombro
Sentada, segurar com uma das mãos a muscula-

tura em volta do pescoço. Puxá-la para cima (como 
se estivesse esticando a pele).

Iniciar movimentos de círculos com o ombro. Fa-
zer do outro lado. Repetir cinco círculos em cada 
sentido.

objetivo: Relaxamento do pescoço. Esta região 
tem pontos de tensão muito profundos, que podem 
irradiar dor para várias regiões, como face, braço e 
coluna.

Movimento relaxamento ativo dos olhos: Pal-
ming

Deitada, colocar as duas mãos em frente aos 
olhos fazendo uma concha (tentando não permitir a 
entrada de nenhuma luminosidade). Deixar os olhos 
abertos até que sumam todos os pontos coloridos. 
Fazer pequenas piscadelas com as pálpebras e rela-
xar por cinco minutos.

objetivo: Relaxamento dos olhos, face e da co-
luna cervical. A musculatura dos olhos tem ligação 
com a nossa coluna cervical e tensão nesta região 
pode provocar fortes dores de cabeça. É muito indi-
cado para após trabalho em computador.

Movimento Torção dos Braços
Sentada, esticar um dos braços à frente, com 

a palma da mão voltada para fora. Passar o outro 
braço por cima e entrelaçar as mãos (palma com 
palma). Dobrar os braços para dentro (passando a 
mão pelo tórax) e depois tentar esticá-los à frente 
(sem soltar as mãos). Fazer o mesmo procedimento 
do outro lado. Fazer o movimento cinco vezes com 
cada braço.

objetivo: Alongamento dos braços e punhos.O 
encurtamento da musculatura de todo o braço pode 
ocasionar as conhecidas tendinites.

Movimento Colar de Pérolas
Sentada, encher meio copo de água e segurá-lo. 

Com um canudinho, expirar dentro do copo de for-
ma contínua e tranquila, até acabar todo o fôlego. 
Marcar o tempo que demora sua expiração e com-
parar com seu estado de tensão naquele dia.

objetivo: Estimular a saída do ar, promovendo a 
mobilização do tórax. A boa respiração pode favore-
cer o relaxamento de todos os músculos do nosso 
corpo.

Conteúdo MdeMulher

Ivana Henn 
www.wp.clicrbs.com.br/ivanahenn/

www.equipeivanahenn.com

4 exercícios para relaxar no trabalho
Por: Paulo Luís Cordeiro   e-mail:  plcordeiro@gmail.com

| Twiter: @pauloluiz | Blog: resenhadigital.com.br

Por: Filipe Cruz
e-mail: filipe.jornalocarona@gmail.com

• Batendo Bola com Filipe Cruz
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Datas comemorativas são uma forma de reservar um dia no 
ano para darmos atenção especial à pessoas e assuntos que fa-
çam parte das nossas vidas, ou ainda, para relembrar fatos e 
temas que por vezes caem no esquecimento. Partindo desta lógi-
ca, o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente vem à to-
na para debatermos sobre o tema e repensarmos nossas atitudes 
em relação a importancia social dessa data.

O Dia Mundial do Meio Ambiente surgiu em uma Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em 1972, tornando-se um marco na 
abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. 
Desta forma, todos os anos, busca promover nas pessoas e nos 
países a reflexão e conscientização acerca da preservação am-
biental.

No dia 6 junho o Grupo CONVIVER ESAG promoveu uma 
“Mesa Redonda” sobre Cidadania e Participação Cívica para a 
Sustentabilidade nas próprias dependências da Esag, transfor-
mando o espaço acadêmico numa conversa sobre os rumos sus-
tentáveis da nossa cidade. Entre os palestrantes estavam o biólo-
go e presidente da Associação dos Ciclousuários da Grande Flo-
rianópolis e Região (Viaciclo), Daniel Costa; O assessor técnico 
da Prefeitura de Florianópolis e egresso de Administração Pública 
da Udesc Esag, Leandro Damásio; e o  vereador de Florianópolis 
e estudante de Administração Pública da Udesc Esag, Pedro de 
Assis Silvestre que salientou as ações sustentáveis adotadas em 
sua trajetória recente à câmara municipal, em uma campanha 
“sem recursos, o mais limpa possível e com ênfase nas redes 
sociais”. A importância deste tipo de evento está em ouvir as 
experiências, conhecer projetos já em desenvolvimento, apoiar 
iniciativas e debater idéias, gerando ainda mais conhecimento.

A reflexão que deve ficar sobre esta data é que o tema não 
pode ficar restrito ao dia 5, ou a Semana do Meio Ambiente. O 
dia de cuidar e de pensar no Meio Ambiente tem que ser todos 
os dias! Separar o lixo; ficar menos tempo no banho; desligar 
a luz em cômodos desocupados e preservar as matas e os ani-
mais. Essas atitudes não devem ficar restritas apenas às 24 ho-
ras desta data.

Todo dia é dia de se preocupar com os resíduos que deixa-
mos, de cuidar da natureza que não serve somente ao nosso fa-
vor, mas em favor da manutenção da vida em todo o planeta, 
de preservar a fauna marinha e de não poluir o ar que respi-
ramos! Cuidar disso tudo é um ato de profunda solidariedade, 
preocupação e respeito com um espaço e com recursos que são 
de todos! Procure permear os seus dias com mais idéias do dia 
5 de junho. Preserve mais, admire mais, faça escolhas mais sus-
tentáveis. Por você e pelo mundo. O bem-estar do planeta e das 
pessoas que aqui vivem agradece!

Projeto ESAG Socioambiental
E-mail: ecoeficiencia.esag@gmail.com
Twitter: @EcoESAG
Site: http://bit.ly/ecoesag 

Para que serve o dia 
do meio ambiente

nas ruas! 
Nas esquinas, nas mesas de bar e 

nos pontos de ônibus a pauta é única: 
o povo tomou conta das ruas. Muitas 
são as opiniões e análises. Alguns es-
tão orgulhosos do nacionalismo de 
massa nas avenidas do país. Outros 
estão em silêncio analisando o fenô-
meno. Compartilho alguns tópicos que 
acredito serem necessariamente forta-
lecidos e refletidos: 1) o centralismo 
na pauta das reivindicações no setor 
de transporte público; 2) a preserva-
ção do caráter de movimento social e 
popular, impedindo a inserção de te-
mas que apenas enfraquecem e diluem 
o verdadeiro clamor de transformação 
nacional e 3) que o povo não tenha 
medo de Política e insira apenas o te-
ma da Reforma Política como centro 
de mudança do Brasil. 

• Vai-e-Vem
Por Caê Martins

E-mail: caesmartins@yahoo.com.br

P o w e r e d  b y

Leia
O Carona
no tablet
Baixe as edições
através do aplicativo
O Jornaleiro
e experimente

Procure e instale
o aplicativo
O Jornaleiro

Abra O Jornaleiro 
e baixe as edições

Acesse a Apple
App Store ou
o Google Play

APLICATIVO

GRÁTIS

Curta nossa página
facebook.com/golmobile

na Casa Cor e no mercado 
São José também festeja a presença dos Olei-

ros de São José na edição 2013 da Casa Cor. 
Além das peças que ornamentaram a festa de 
abertura, o artista e diretor da Escola de Oleiros, 
Lourival Medeiras, apresenta suas peças no espa-
ço Ócio Criativo. E para potencializar o talento e 
fortalecer-se no mercado, o Sebrae/SC tem mar-
cado presença junto aos artesãos do barro jose-
fense, os oleiros!

novidades na área! ii são Feijão 
E a festa de aniversário da Aemflo/CDL São José 

em Santo Amaro da Imperatriz foi linda demais. Li-
deranças empresariais de todos os ramos, cores e 
sonhos se reuniram no último sábado para celebrar 
a trajetória da instituição, a despedida de Tito Al-
fredo Schmitt da presidência e a chegada da nova 
diretoria liderada por Marcos Antonio Cardozo de 
Souza. A Equipe do O Carona e amigos marcaram 
presença.

ConFerÊnCia De CulTura em sÃo JosÉ 
Dias 12 e 13 de julho, os agentes culturais de São José se reunem em Conferência para deba-

ter e refletir os rumos das políticas culturais na cidade e no Brasil. Momento especial é a mesa de 
debate no dia 12, às 19h com a presença de Silvestre Ferreira (Grupo Dionisio Teatro) e Margare-
te Moraes (representante da Regional Sul do MinC) com o tema Cultura como Eixo de Desenvolvi-
mento e Cidadania.
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Aulas Práticas e Teóricas

Atendimento Personalizado

Educando para um trânsito mais seguro.

Auto Escola Objetivo
Rua Tiradentes, 98 - Centro - Florianópolis/ SC

(48) 3028-1151 / (48) 3028-7797

INSCRIÇÃO PARA:
- 1ª HABILITAÇÃO
- RENOVAÇÃO
- MUDANÇA DE CATEGORIA
- ADIÇÃO DE CATEGORIA

Ambiente Climatizado

Frota de veículos novos

uniasselvi.com.br
0800 642 5000

Comércio Exterior 2,5 anos
Gestão Ambiental 2,5 anos
Gestão Comercial 2,5 anos
Gestão Financeira 2,5 anos
Gestão Hospitalar   2,5 anos
Gestão Pública 2,5 anos
Gestão de Tec.                    
da Informação 2,5 anos

Gestão do Turismo 2,5 anos
Logística 2,5 anos
Marketing 2,5 anos
Negócios Imobiliários 2,5 anos
Processos Gerenciais 2,5 anos
Recursos Humanos 2,5 anos
Segurança no Trabalho 3 anos

* Valores com desconto para pagamentos até a data 
   de vencimento das mensalidades.

Artes Visuais 3 anos

Ciências Biológicas 3 anos

3 anos

3 anos

História 3 anos

Informática 3 anos

Letras - Português 3 anos

Matemática 3 anos

Pedagogia 4 anos

Sociologia 3 anos

Administração  4 anos
Ciências Contábeis 4 anos
Serviço Social 4 anos

de seu interesse.
Polo em Florianópolis - SC

(48) 3024-5133
Rua Conselheiro Mafra, 490 - Centro


