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Eike Batista

‘‘ Tudo o que envolve esforço, 
superação e luta é 

profundamente desa�ador, 
mas nos engrandecem!’’
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01 Setembro  
Teatro Pedro Ivo

   No ano em que comemora seus 40 anos, a Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC) lança seus dois principais editais: Prêmio Elisabete Anderle de 
Estímulo à Cultura e Prêmio Catarinense de Cinema. Somados, os prêmios 
distribuirão quase R$ 25 milhões a projetos de todo o estado. 
   As inscrições estão abertas, e mais informações no site cultura.sc.gov.br

A quinta edição do Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 
distribuirá R$ 5,6 milhões a projetos de três áreas: Patrimônio Cultural, Artes 
e Artes Populares. Os recursos são do Governo do Estado de Santa Catarina, 
com promoção da Fundação Catarinense de Cultura (FCC). 

As inscrições serão totalmente digitais, o que torna o processo ágil, 
seguro e econômico. Os interessados têm até o dia 12 de setembro de 2019 
para enviar suas inscrições pelo sistema, disponível na plataforma do edital. 

Proponentes de todo o estado podem submeter seus projetos para os 
três editais que compõem o Prêmio Elisabete Anderle. O Edital de 
Patrimônio Cultural premiará projetos nas categorias Patrimônio Material; 
Patrimônio Imaterial; Museus; e Bibliotecas Públicas. O Edital de Artes 
Populares contemplará as categorias Artes Circenses; Culturas Populares e 
Diversidades; Culturas Negras e Afro-Brasileiras; e Culturas dos Povos 
Indígenas. E o Edital de Artes se subdivide nas categorias Artes Visuais; 
Dança; Música; Teatro; e Letras - Livro, Leitura Literatura.

Nesta edição, o Prêmio Elisabete Anderle tem como um de seus princi-
pais objetivos que os projetos contemplados alcancem municípios de 
pequeno e médio portes das diferentes regiões do estado, e perpassem 
os mais variados estratos culturais e sociais. Por isso, todas as mesorre-
giões catarinenses terão, pelo menos, um projeto premiado nos editais de 
Artes e Artes Populares, havendo inscrições.  

    A edição de 2019 do Edital Prêmio Catarinense de Cinema terá um valor 
recorde distribuído a projetos de 26 categorias. O Governo do Estado de 
Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), e o 
Governo Federal, por meio do Fundo Setorial do Audiovisu-
al(FSA)/Agência Nacional do Cinema (Ancine) disponibilizarão recursos na 
ordem de R$ 19.260.000,00 para o setor audiovisual catarinense. 
Em 2019, pela primeira vez, as inscrições serão feitas por meio digital. 
Proponentes terão até o dia 12 de setembro de 2019 para submeter seus 
projetos no site do Prêmio, onde também estará a íntegra do texto do 
Edital. 

Além do valor recorde e das inscrições digitais, o Edital Prêmio Catari-
nense de Cinema 2019 também trará outras novidades: novas modalida-
des para games, festivais, capacitação, comercialização e outras categori-
as estruturantes do setor. 

Prêmio Elisabete Anderle

Prêmio Catarinense de Cinema 

Pessoas com de�ciências ou 
patologias que di�cultam ou 
impedem a mobilidade têm direi-
to a adquirir veículos com isenção 
de IPI, ICMS, IPVA e IOF, o que resul-
ta em abatimento de 20% a 30% 
no preço, além de Rodízio e Cartão 
DeFis (estacionamento exclusivo 
nas melhores vagas da cidade, 
shoppings e supermercados). 

A lei de isenção vigora há mais 
de 20 anos, mas, em 2013, foi 
estendida a familiares de de�cien-
tes que não podem dirigir. Tam-
bém foram incluídas patologias 
que reduzem a mobilidade, como 
tendinite crônica.

Doenças/Traumas/Sintomas 
que podem dar o direito:

Alguns Tipos de Câncer, Ampu-
tação, Artrite Reumatóide, Artro-
dese,  Ar trogripose,  Ar trose, 
Ausência de Membros, Autismo, 
AVC (Acidente Vascular Cerebral), 
AVE (Acidente Vascular Encefáli-
co), Bursite, Cardiopatia, De�ciên-
cia Visual, De�ciência Mental, 
Derrame, Diabetes, Doenças Dege-
nerativas, Doenças Neurológicas, 
DORT (Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho), Encur-
tamento de Membros e Más For-
mações, Esclerose Múltipla, Escoli-
ose Acentuada,  Espondi l i te 
Anquilosante, Falta de Força, Falta 
de Sensibilidade, Formigamento, 
Hemiparesia, Hemiplegia, Hemo-

�lia, Hepatite C, Hérnia de Disco, 
HIV Positivo, LER (Lesão Por Esfor-
ço Repetitivo), Lesões com Seque-
las Físicas, Linfomas, Lupus, Man-
guito Rotator, Mastectomia (Reti-
rada da Mama), Membros com 
Deformidades Congênitas ou 
Adquiridas, Monoparesia, Mono-
plegia, Má Formação, Nanismo 
(Baixa Estatura), Neuropatias Dia-
béticas, Ostomia, Paralisia, Parali-
sia Cerebral, Paraparesia, Paraple-
gia, Parkinson, Poliomielite, Pro-
blemas de Coluna, Prótese Inter-
nas ou Externas. Ex.: Joelho, Qua-
dril, Coluna, etc., Quadrantecto-
mia (Retirada de Parte da Mama), 
Renal Crônico (Fístula), Sequelas 
Físicas, Síndrome de De�ciência 
Imunológica (HIV), Síndrome do 
Túnel do Carpo, Talidomida, Tendi-
nite Crônica, Tetraparesia, Tetra-
plegia, Triparesia, Triplegia.

Também têm direito ao benefí-
cio idosos com sequelas físicas ou 
motoras provocadas pela idade 
ou por doenças. Em todos os 
casos, é preciso laudo médico e 
avaliação do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran).

A lei, que prevê isenção só para 
veículos de até R$ 70 mil fabrica-
dos no Mercosul. Será que você, 
seu familiar ou amigo não teriam 
esses direitos?

Saiba das deficiências e patologias

 que dão direito a isenção de impostos
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Av. Madre Benvenuta, 1168 - Sala 12 e 17 - Santa Mônica
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Prêmio Brasil Criativo 

Musical “Sítio do Pica Pau Amarelo”  

Circuito Catarinense de Quadrinhos 

O Prêmio Brasil Criativo tem como objetivo reconhecer e 
valorizar os empreendimentos e negócios da economia 
criativa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de 
agosto, no site: www.premiobrasilcriativo.com.br. Podem 
participar pessoas físicas e jurídicas de todo o país que 
promovam soluções inovadoras nas indústrias relacionadas à 
economia criativa.

A exposição comemorativa aos 165 anos de criação da 
Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC) reabre no Museu 
Histórico de Santa Catarina (MHSC).  Na mostra é possível 
conferir, em uma linha do tempo, a trajetória da instituição 
cultural mais antiga do estado. A exposição �cará em cartaz 
até 31 de agosto. O agendamento de visitas ao MHSC é reali-
zado exclusivamente pelo telefone (48) 3665-6363

O espetáculo inédito e com muitos recursos tecnológicos 
acontece nos domingos 18 e 25 de agosto e 1º de setembro, 
no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, às 16h. As aventuras e 
desventuras de Pedrinho, Narizinho e companhia serão apre-
sentadas de forma gratuita no Teatro. Os ingressos podem ser 
retirados na bilheteria dos teatros Ademir Rosa (CIC), Álvaro 
de Carvalho (TAC) e Pedro Ivo; ou no site Ingresso Rápido.

O Circuito é um dos mais importantes festivais de arte e 
cultura geek de Santa Catarina, chega à terceira edição e 
celebra o universo geek entre os dias 10 a 18 de agosto no 
Beiramar Shopping. Em 2019 o evento está maior: serão nove 
dias de programação gratuita para todas as idades, com 
exposições, sessões de cinema, espaço de jogos e leitura, 
cosplay contest, master classes e o Hall dos Artistas – Feira dos 
Artistas. Com mais de 200 atividades programadas, o evento 
destaca-se pela agenda voltada para formação e 
pro�ssionalização do setor.

 O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) 
prorrogou até o dia 16 de agosto as inscrições para o Prêmio 
Fritz Müller que tem por �nalidade reconhecer e premiar 
empresas e organizações que desenvolvem projetos em prol 
do meio ambiente. As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas pelo link premios.ima.sc.gov.br/premio/2.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), 
lançou o projeto Câmeras Policiais Individuais, 
para todo o estado. Foram adquiridas 2.425 
câmeras, no valor de R$ 3 milhões, onde �ca-

rão implantadas no uniforme do policial mili-
tar. Com isso, as ações e as interações da PM 
com o cidadão durante as ocorrências serão 
�lmadas, ajudando a colher provas em �agran-
te e evitando falsas acusações.

Dessa maneira, o uso da câmera aumenta a 
transparência e a �scalização das ações polici-
ais; ajuda a conter a reação das pessoas abor-
dadas, pela percepção de que estão sendo 
�lmadas, e, consequentemente, reduz a neces-
sidade de uso da força por parte dos policiais.

Já foram colocadas em funcionamento, 130 
câmeras. No qual, foram implementadas na 1ª 
Região de Polícia Militar (RPM), que compreen-
de os batalhões da Capital (4º BPM, 21º BPM e 
22º BPM). 

Exposição sobre história da BPSC 

Prêmio Fritz Müller  

Você já se imaginou recebendo uma 
subvenção de R$ 60 mil e ainda acompa-
nhamento especializado para tirar aquela 
ideia inovadora do papel?

O programa Centelha visa estimular a 
criação de empreendimentos inovadores, 
a partir da geração de novas ideias, e disse-
minar a cultura do empreendedorismo 
inovador em todo território nacional, 
incentivando a mobilização e a articulação 
institucional dos atores nos ecossistemas 
locais, estaduais e regionais do país.

 As  inscrições estão abertas até 29 de 
agosto no site:  www.fapesc.sc.gov.br.

Entre as temáticas apoiadas pelo Pro-
grama Centelha, Tecnologia Social, com 
23,7%; e TI e Telecom, com 18,6%, lideram 
em ideias até o momento. Também já há 
projetos apresentados na área de Mecâni-
ca e Mecatrônica (10,3%); Automação 
(7,2%); Internet das Coisas (6,2%); Big Data 
(6,2%); Design (5,2%); Inteligência Artici�-
cal e Machine Learning (4,1%) e Eletroele-
trônica (4,1%).

Programa Centelha: R$ 1,68 milhão 

para tirar ideias inovadoras do papel

 

Jovens de 15 a 29 anos que estão em busca 
de quali�cação pro�ssional no mercado podem 
aproveitar as vagas abertas para o mês de agos-
to em cursos do programa Jovem em Ação da 
Prefeitura de Florianópolis. As oportunidades 
são para a área de Imagem Pessoal e Pro�ssional 
(80), Secretariado e Rotinas Administrativas (80) 
e Atendente de Farmácia (40). O projeto vai até 
dezembro, sendo ofertadas cerca de 200 vagas 
por mês.

As inscrições devem ser feitas no site: 
www.pmf.sc.gov.br/sistemas/Juventude/cada
stro.php. Após as vagas realizadas dos cursos 
de agosto, as inscrições se encerram e abrem 
novamente na última semana de agosto para 
participação no mês de setembro. 

Os cursos são gratuitas e somente residen-
tes no município de Florianópolis podem parti-
cipar. Mais informações pelo e-mail: juventu-
de@pmf.sc.gov.br. 

Programa Jovem em Ação abre cursos gratuitos 

Foto: Mauricio Vieira 

Câmeras individuais passam a integrar 

serviço da Polícia Militar de SC
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Suryavan Solar fundou a Organização 
Cóndor Blanco Internacional há mais de três 
décadas. Junto com a �lha Sol Nyma. É autor 
de mais de 50 livros, e já realizou expedições 
nas quais resgatou técnicas ancestrais e 
modernas que o tornaram especialista nas 
áreas de Naturismo, Liderança, Coaching e 
Meditação. Com isso, é também instrutor de 
liderança, meditação e Coaching. 

JT: O que está achando do Empreende 
Brazil?
Suryavan: Muito bacana, um máximo 
juntar todas essas pessoas em um lugar só, 
e esse menino que me convidou (Lucas 
Schweitzer) é muito jovem, mas muito 
inteligente, competente, com coração 
gigante, e esta triunfando como todos 
milênios, estou muito contende o que ele 
está fazendo aqui em �oripa, aqui é um 
lugar de mindset.

JT: Qual segredo da prosperidade?
Suryavan: O segredo é que o coração se 
abra, a prosperidade é um estado de cons-
ciência, não de dinheiro, a felicidade tam-
bém é um estado de consciência, porque 
quando o coração e a mente se uni�ca, você 
tem prosperidade. Quando a segurança 
interior se passa, sempre conseguimos man-
ter essa riqueza de talentos, de competênci-
as, de vida interior, quando isso está ativado, 
você não tem mais problemas de pobrezas, 
nem tristeza, dúvidas, tem conexão com o 
universo. 

JT: Qual a base do Mindset?

Suryavan: A mente e o coração estão inti-
mamente ligados. A base do Mindset é o 
Coração, e está cada vez mais comprovado 
que até a saúde física depende de seus pen-
samentos.

JT: Qual fator que limitada a nossa busca 
pela felicidade?
Suryavan: Hoje a grande parte das pessoas 
enfrentam obstáculos que se tornam verda-
deiras pedras no caminho. Como o sofri-
mento e o medo. Nos dias atuais, as pessoas 
têm medo de tudo. Hoje nós temos muitas 
informações, mas ao mesmo tempo muitas 
incertezas. As pessoas precisam entender 
que independente do que façam elas preci-
sam ter ousadia, porém os dois os grandes 
obstáculos são a preguiça e o medo (ansie-
dade, tensão, estresse). Se você quer ser 
ousado, tem que vencer esses obstáculos. 

JT: Deixa recado para os leitores.  
Suryavan: Que �oripa renasça, aqui tem um 
potencial enorme, um clima perfeito, gente 
maravilhosa, gente linda, têm muitos 
jovens, e precisam apoiar esses eventos, 
maravilhosos, e se conectar a mente e o 
coração.

No dia seis de julho, no Centro 
Sul, aconteceu um dos maiores even-
tos de empreendedorismo do Brazil, 
a 6ª edição do Empreende Brazil 
Conference, e já tem a data marcada 
para o próximo evento: 27 de junho 
de 2020.

Cerca de 3.500 mil empreende-
dores participaram do evento, entre 
empresários e pro�ssionais liberais 
de todo o país, estiveram reunidos 
em uma verdadeira imersão no 
mundo dos negócios, guiados por 
grandes nomes do mercado brasile-
iro, que apresentaram cases de 
sucesso.

No total foram mais de 50 pales-
trantes, em 4 arenas simultâneas, 
debatendo temas como inovação, 
franquias, marketing, startups, cená-
rio econômico atual e tendências de 
futuro. 

Este ano, o evento estava inclusi-
vo na acessibilidade, e contou com 
uma estrutura para pessoas com 
problemas auditivos, e todas as 
palestras do palco principal tiveram 
tradução em libras. Também contou 
com uma programação especial 

kids e pela segunda vez ofereceu 
uma série de atividades voltadas 
para crianças e adolescentes que, 
mesmo com pouca idade, já se inte-
ressam pelo mundo dos negócios.

A Armatti Yachts também parti-
cipou do evento, levando a Armatti 
360 Coupé para visitação do públi-
co. Entres os palestrantes con�rma-
dos estavão: Anitta, Thiago Nigro, 
Camila Ferreira, Lucas Schweitzer, 
Marcelo Marrom, João Amoêdo, 
Jaime de Paula & Roberto Prado, 
Eike Batista, entre outros.

Quem abriu o evento foi o admi-
nistrador de empresas João Amoê-
do. Ele enfatizou que é preciso saber 
transformar os problemas em opor-
tunidades e que empreender é cor-
rer riscos.  “Para ter sucesso é preciso 
estabelecer estratégia, elencando 
prioridades e sempre mantendo o 
foco. Além disso, muitas vezes é mais 
importante saber lidar com o sucesso, 
do que com o fracasso. Quando as 
pessoas vão bem em um tipo de negó-
cio, elas tendem a achar que irão se 
dar bem em outros, mas na verdade 
esse deslumbramento pode vir a pre-

judicar.”  Conclui.

Anitta foi uma das estrelas do 
palco, a empresária e cantora de 26 
anos contou um pouco da sua traje-
tória na música, do seu trabalho 
como empreendedora, e dos planos 
para o futuro. Larissa (seu nome 
verdadeiro) revelou que pretende 
parar de fazer shows aos 30 anos e se 
dedicar à vida de empresária. Con-
tou ainda, que comanda equipes no 
Brasil e em mais quatro países: 
Colômbia, Espanha, Estados Unidos 
e México. E para que nada saia erra-
do, organiza tudo pelo celular.

Já o idealizador do Empreende 
Brazil, Lucas Schweitzer, mostrou, 
por meio de sua história, como ser 
protagonista na vida. 

‘’Criamos o Empreende Brazil pelo 
fato do empreendedorismo ter muda-
do a minha vida. Estamos felizes por 
também estarmos transformando 
muitas vidas e muitos negócios com o 
Empreende. Essa jornada está apenas 
começando, vamos juntos, por um 
país mais empreendedor.’’ Disse 
Lucas.

4

Entrevista com 

Suryavan Solar

Por Daiane Rodrigues
Fotos: Flávio Lengruber 

Histórias inspiradoras marcam 

 Empreende Brazil Conference 

Rua Santa Luzia, 100, Edifício The Place Office, sala 1113, Trindade

98447.9600 99946.8488 

Letícia Manfredini 
Fisioterapeuta Massoterapeuta

Fernanda Forester 

Massagem terapêutica

Massagem Relaxante

Drenagem Linfática 

Fisioterapia

Osteopatia

Pilates Solo 

Bandagem Funcional

Massagem Modeladora

Reexologia podal

Bambuterapia

Tânia Esthér 
Espezim Barbosa

Psicoterapia
Cognitivo-Comportamental

Adolescentes, Adultos, 
3  idade, Casal e Família.
Atendimento particular  Psicóloga Clínica

CRP 12/05910

Rua  Santa Luzia nº 100 - Ed. The Place Office - sala 105 - Trindade

a

    99977.9495 /    99982.4326      
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Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

VENDAS E ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

Rua Presidente Gama Rosa, 98, SL 01 - Trindade

Orçamento  

S/ Compromisso

99656-1893
(48) 3024-0511

Atendemos à Festas e Eventos
Cervejas - Vodkas - Whisky

Energéticos - Gelos - Refrigerantes
Vinhos - Sucos - Água - Carvão

Combos, entre outros

Rod Amaro Antônio Vieira,2072 - sala 4 - Itacorubi
99911.55963025.1087

bebidascristalina

Eike Batista é um empresário no setor de 
mineração, e já foi considerado o homem 
mais rico do Brasil e o sétimo mais rico do 
mundo, segundo a Forbes.

 Mas está para nascer, no entanto, 
alguém que tire de Eike Batista o epíteto de 
“O empresário mais bem sucedido do Brasil’’. 
Ele é uma pedra rara, um personagem fora 
da curva, no momento mais desa�ador, está 
dando a volta por cima e mostrando a todos, 
como podemos ser protagonistas em um 
país depois do fracasso.

O empresário foi o último palestrante do 
evento. "Estou aproveitando este evento para 
dizer, to aqui de novo'. Para mim é importante 
ajudar os jovens brasileiros” a�rmou o empre-
sário.

JT: Como foi o convite para ser palestran-
te do Empreende Brazil?
Eike: Depois que eu descobrir a história do 
Lucas , ela encaixa perfeitamente  Schweitzer
no que eu adoro fazer, participar e ajudar 
jovens brasileiros a empreender em escala 
diferentes, ter a coragem de sonhar e execu-
tar coisa maiores. E acredito que represento 
um pouco isso, sem limite de tamanho.

JT: Qual a importância de empreender no 
Brasil?
Eike: A importância que o Brasil tem um 
mercado de 200 milhões de potenciais con-
sumidores, uma riqueza ímpar, em várias 
áreas, petróleo, minerais, agricultura, somos 
um país abençoado, se comparar com todos 
os países do mundo, ninguém tem o kit 
felicidade que a gente tem. O Brasil é o 
melhor país para se empreender.

JT: E quem é o Eike  empreendedor?
Eike: É um brasileiro que enxerga um pro-
blema em escala não só no Brasil, mas mun-
dial. Vejo soluções que podem se resolver, 
não só aqui, mas no mundo inteiro, e sabe 
implantá-las e executá-las. 

JT: Quais seus próximos projetos empre-
sariais? 
Eike: Meus projetos são energia, portos, 
en�m. Estou voltando para a mineração, 
área que eu sempre tive sucesso, logística, 
operar portos sempre foi um forte nosso, e 
nanotecnologia. As próximas indústrias de 
trilhão de dólares serão de genética, robó-
tica e nanotecnologia. 

JT: Qual seu maior patrimônio?
Eike: O meu verdadeiro patrimônio está na 
minha cabeça, eu gosto de trabalhar, sou um 
cara modesto. Eu já desenhei 10 unicórnios e 
outros 10, que vão ser executados a partir de 
agora. Estou aproveitando este evento para 
dizer 'estou aqui de novo' depois de �car os 
últimos cinco anos consertando o passado 
que o fracasso do petróleo me causou. Mas 
quem desenha uma vez, desenha de novo. 

JT: Como aprender com os 'não' da vida?
Eike: Acredito que receber alguns “nãos” 
seja fundamental para nos superarmos. 
Altere seu ponto de vista, perceba que talvez 
esse “não” não seja o �nal da linha, mas o 
começo de uma nova, mais madura e prepa-
rada. Tudo o que envolve esforço, superação 
e luta é profundamente desa�ador, mas nos 
engrandecem! Porque, quem tem tudo 
pronto corre o risco de se tornar obsoleto na 
metade do caminho, pois nunca teve que 
parar e melhorar.

Autor do livro “Do mil ao milhão: sem 
cortar o cafezinho”, um dos mais vendidos 
do Brasil, sucesso nas redes sociais por dar 
dicas sobre investimentos e educação 
�nanceira e criador do canal de YouTube “O 
Primo Rico”, que soma mais de 2,3 milhões 
de inscritos, os jovens Thiago Nigro e 
Camila Ferreira, fundadora do TeuCult, 
foram um dos palestrantes do evento.

JT: Como foi o convite para vocês 
palestrante do Empreende Brazil?
Camila: Foi por causa de um vídeo do 
youtube, foi nosso primeiro vídeo juntos, 
depois do Thiago insistir muito para fazer 
um vídeo com ele, que era 'acordar as 5 da 
manhã, e incluir isso na nossa rotina' e a 
gente contou isso no vídeo, que hoje têm 
mais de um milhão de visualizações e o 
Lucas assistiu, e me mandou um e-mail, “Ca 
adorei o vídeo de vocês, que vocês acham 
de trazer esse conteúdo paro nosso evento, 
é assim que funciona”. Eu super topei, o Thi, 
também achou incrível, e estamos aqui.

JT: Como foi o desa�o 05:06 da manhã?
Camila: Foi um desa�o que a gente come-
çou, todas as manhãs, as 05:06, por 21 dias, 
onde o Thi apresentava e trazia convidados 
bilionários, super in�uentes no cenário 

nacional, para falar de investimentos, 
insights , entre outras coisas. Em uma das 
entrevistas gerou mais de 66 mil pessoas 
simultâneas ao vivo. Isso foi um marco.

JT: E com o foi o feedback?
Thiago: Fui muito positivo, o desa�o eu 
queria que fosse algo especial, tive a noção 
do impacto da vida das pessoas, que a 
gente transformou, devo ter recebido 
quase uma centena de pessoas, que iam se 
suicidar e não se suicidou, que saíram de 
depressão, pessoas enriquecendo e 
fechando contratos.  

JT: Qual o maior aprendizado que você 
teve em seu negócio?
Thiago: O principal aprendizado que tive 
no meu negócio é a escala, o empreende-
dor de sucesso, tem que ter escala, uma do 
formar de você ter escala, das formas mais 
rápidas, e�cientes e barata é utilizando a 
internet. O segredo pra mim, pra você 
ganhar dinheiro é você ter escala, não 
ainda nada você ter o melhor produto do 
mundo, se você vender pra uma única 
pessoa, você precisa vender para mais 
pessoas, ou vender pra mesmo pessoa, 
mais vezes.

JT: Como buscar independência 
�nanceira?

Thiago: O primeiro passo é respeitar uma 
regra muito importante, se pagar primeiro. 
As pessoas sempre acham que vão investir 
ou guardar o dinheiro que sobrar depois de 
todos os gastos das vidas delas. Isso nunca 
vai acontecer. É preciso gastar o que sobra 
depois de investir. Tem uma fórmula que as 
pessoas ensinaram errado a vida inteira 
que é a seguinte: receita menos despesa é 
igual a poupança. Tá errado. É receita 
menos poupança igual a despesa. Você 
tem que se pagar primeiro, senão você vai 
terminar o mês com o mesmo patrimônio 
que entrou e sua vida não vai ter andado 
para frente. O primeiro passo é esse, 
começar a investir antes de gastar. 

JT: Qual a maior di�culdade em 
investir?

Thiago: A grande barreira hoje para 
investir é a barreira do conhecimento, 
de�nitivamente. Terceirizar o nosso futuro 
�nanceiro, seja a outra pessoa ou ao 
governo não faz o menor sentido. É o nosso 
futuro, nós somos os maiores interessados 
nisso. O rendimento tende a ser muito 
maior quando a gente faz essa gestão.

Entrevista com 

Eike Batista 

Entrevista com

 Thiago Nigro 
Camila Ferreira 
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Implantes e Próteses
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aaimplantes

www.aaimplantes.com.br
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A evolução das tecnologias digitais e 
dos sistemas CAD/CAM foi responsável 
por uma transformação nos materiais 
dentários, principalmente a zircônia. 
Reconhecida pela excelência em rela-
ção à resistência, estética, biocompati-
bilidade e características mecânicas 
quando comparada aos metais ela se 
tornou o material de escolha para a 
confecção de próteses �xas e sobre 
implantes, além de restaurações unitá-
rias e múltiplas.

O uso da zircônia na odontologia 
aumentou consideravelmente após o 
desenvolvimento das tecnologias digi-
tais e dos sistemas CAS/CAM para a 
fabricação das restaurações dentárias. 
A translucidez do material in�uencia 
diretamente no resultado e sucesso 
estético da restauração. Inicialmente o 
uso de restauração à base de zircônica 
era limitado pelo pouco translucidez do 
material e pela necessidade de cobertu-

ra com cerâmicas tradicionais. 
Além disso, a delaminação da porce-

lana de cobertura é um frequente pro-
blema encontrado nessas restaurações. 
Zircônias com maior translucidez foram 
então recentemente introduzidas, pos-
sibilitando a fabricação de coroas estéti-
cas em zircônia monolítica.

Com isso, a zircônia veio para �car. 
Seu excelente desempenho mecânico 
associado a propriedades óticas promis-
soras impulsionaram o avanço das tec-
nologias CAD/CAM, solucionando desa-
�os estéticos relacionados às tradiciona-
is próteses metalocerâmicas.

A prótese em zircônia é considerada 
o melhor tipo de prótese hoje em dia, 
além de uma boa estética, tem uma ver-
satilidade maior. Por conta de sua versa-
tilidade, a prótese em zircônia pode ser 
aplicada em diversos casos, como em 
próteses sobre implantes, reabilitações 
muito extensas, dentes muito escureci-

dos, além de dentes com núcleo metáli-
co fundido (pinos em metal). 

O Dr. Jatir Moraes, salienta que exis-
tem outros tipos de materiais que tam-
bém podem ser usado na confecção de 
próteses.  A escolha de qual material 
deverá ser usado deve ser decidida por 
um especialista  em prótese, pois cada 
caso é  diferente  do outro  e tem sua 
indicação correta. Sempre consulte o 
especialista  que saberá qual o melhor  
material  a ser usado no seu caso.

O Programa Estácio Reabilita, que 
oferece �sioterapia para tratamento de 
recuperação cardíaca e pulmonar para 
a comunidade da Grande Florianópolis, 
retorna com o atendimento gratuito à 
população a partir de 24 de julho. 

O serviço é realizado por estudantes 
das últimas fases do curso de Fisiotera-
pia que receberam treinamento especi-
alizado e atuam com a supervisão de 
docentes. O projeto serve também 
como forma de contribuir para o desen-
volvimento de pesquisas relacionadas 
ao tema.

Desde abril, diversos pacientes já 
passaram pelo tratamento, entre cardi-
opatas e  pneumopatas. A experiência 
também resultou em trabalhos acadê-
micos, com dois estudos sobre a enfer-

midade submetidos para avaliação e 
aprovados para integrar a programação 
do Congresso Catarinense de Cardiolo-
gia, que ocorrerá em agosto em Floria-
nópolis.

Os atendimentos à população ocor-
rem às segundas e quartas-feiras pela 
manhã, das 8h às 11h, na Clínica de Fisi-
oterapia da unidade. Mais informações 
pelo telefone 3381-8074 ou diretamen-
te na clínica.

Florianópolis é a segunda capital 
com maior taxa de novos casos de aids 
na população em geral nos últimos 3 
anos e sexta capital com maior taxa de 
mortalidade por aids nos últimos 3 
anos.

O que signi�ca que muitas pessoas 
vivendo com HIV não estão em trata-
mento ou estão sendo diagnosticadas 
muito tarde, quando a doença está 
mais avançada. 

De acordo com os últimos dados da 
epidemia em Florianópolis, mais de 
7.800 vivem com HIV, dessas aproxima-
damente 1.000 ainda não sabem que 
vivem com HIV e outras 2.000 sabem, 
mas não estão em tratamento.

Com o objetivo de acelerar a respos-

ta à epidemia de HIV, a SMS de Florianó-
polis, através de uma parceria com o 
CDC Brasil (escritório brasileiro do Cen-
tro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos) e o U.S. President's 
Emergency Plan for AIDS Relief - PEPFAR 
(Plano de Emergência do Presidente 
para o Alívio da aids - iniciativa governa-
mental dos Estados Unidos para lidar 
com a epidemia global de HIV/aids) está 
participando do Projeto A Hora é Agora.

Esse projeto tem como objetivos 
promover a autotestagem de HIV, 
detectar precocemente o HIV e outras 
IST e instituir rapidamente seu trata-
mento. Além de acompanhar as pessoas 
diagnosticadas e vivendo com HIV em 
relação ao seu acompanhamento, trata-
mento e adesão.

Dr. Jatir F. Moraes  - CRO4524 

Contato: 3234.7669 

Zircônia
 Um material em evolução

Por que as próteses de zircônia são 
recomendadas?

Não provocam gosto na boca, 
como faz o metal;

Não conduz calor, por isso ajuda a 
reduzir a hipersensibilidade nos den-
tes;

Sua estrutura é mais forte, se com-
parada a outros materiais;

Não há escurecimento gengival 
como acontece com outros materiais;

O material é rígido e propicia a 
confecção de próteses perfeitas;

Por conta da tecnologia computa-
dorizada é possível fabricar próteses 
duráveis com precisão;

A zircônia está em estudos para 
implantes e restaurações de dentes 
naturais

Atendimento gratuito de 

reabilitação cardiopulmonar
Projeto ‘A Hora é Agora’

Luta contra HIV

Espaço Estácio Reabilita

Matriz: Loja 01 - Rua Lauro Linhares 805 -  Lj 04 -  Trindade - Tel.: 3234.8021 
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 Inscrições para Madrigal e Orquestra de Câmara 

Detran implementa sistema biométrico 

Samu renova 80% da frota

Dicionário Jurídico de LIBRAS do Brasil 

Inscrições abertas para o Grupo responsáveis por crianças
  

 Palestras sobre Custos

Estão abertas as inscrições para novos participantes para o Madrigal e a 
Orquestra de Câmara da UFSC, grupos musicais vinculados ao Departamento 
Artístico Cultural (DAC), da Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte), sob a 
coordenação e regência de Miriam Motitz. As inscrições são gratuitas e aberto à 
comunidade e o agendamento para os testes devem ser realizados pelo e-mail 
miriam.m@ufsc.br. Mais Informações: 3721-4437 e no site: www.dac.ufsc.br.

Para quem é empreendedor ou está montando um negócio, e está focado no 
desenvolvimento e aprimoramento de serviço ou produto. A Prefeitura de Floria-
nópolis, por meio da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, promove até novembro, um ciclo de palestras gratuitas, ligadas 
às diversas áreas do mundo dos negócios. O tema dos seminários de agosto é “Cus-
tos” e as inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/PalestrasSobreCustos.
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Programa Bairro Educador 

Após ser implantado nas aulas práticas de direção veicular das categorias B, C, 
D e E, chegou a vez do sistema iBIO ser adotado também na categoria A. O 
processo compreende a identi�cação biométrica dos instrutores e candidatos 
durante a realização das aulas, nos cursos ministrados pelos Centros de 
Formação de Condutores (CFC), com o objetivo principal de certi�car o 
cumprimento da carga horária exigida pela legislação e evitar possíveis 
tentativas de fraudes. 

O atendimento de urgência para todas as regiões catarinenses está mais ágil, 
equipado e seguro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de 
Santa Catarina passa a contar com 18 novas ambulâncias, renovando 
aproximadamente 80% da frota de suporte avançado. 

Já está disponível no site do Poder Judiciário de Santa Catarina o primeiro 
Dicionário Jurídico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) do Brasil, fruto de uma 
parceria entre a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e o Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O acesso ao Dicionário ocorre através de uma 
plataforma online no site do TJSC contendo vídeos com traduções em LIBRAS de 
termos jurídicos básicos e pode ser acessado www.tjsc.jus.br/dicionario-
juridico-de-libras ou diretamente no site do TJSC nos per�s Cidadão, Advogado e 
Servidor.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil (NEPeDI/UFSC), 
está com inscrições abertas para o Grupo de pais, mães e/ou responsáveis por 
crianças. Serão dez encontros temáticos gratuitos sobre os desa�os de ser mãe e 
de ser pai na atualidade. Os encontros serão realizados às terças-feiras e iniciam no 
dia 3 de setembro, das 17h30 às 19h30, no Serviço de Apoio Psicológico da UFSC 
(Sapsi). As inscrições vão até o dia 30 de agosto, presencialmente ou pelos 
telefones 3721-4989 ou 98871-1817.

Florianópolis será o primeiro município de Santa Catarina a aderir o modelo 
internacional de Cidade Educadora. A Prefeitura da Capital lançará no dia 10 de 
agosto, o programa Bairro Educador. Dezesseis polos, em todas as regiões da 
Capital, oferecerão o�cinas esportivas, culturais, musicais e recreativas, de acordo 
com as necessidades de cada comunidade. Além disso, mensalmente ou a cada 
dois meses, haverá um amplo evento comunitário em cada localidade. As o�cinas 
começarão em setembro.

2º Parque das Pro�ssões

Atendimento �sioterapêutico para atletas em reabilitação

Concurso público com mais de 300 vagas

O 2º Parque das Pro�ssões vai acontecer em 22 de agosto, das 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h, na sede do Campus I, no Bairro Itacorubi.  O parque terá pavi-
lhões com estandes para apresentar todos os 58 cursos de graduação gratuitos 
oferecidos pela Udesc . Mais informações  pelo e-mail  e proen.reitoria@udesc.br
pelo telefone  3664-8075, das 13h às 19h.

O programa de extensão , está com vagas abertas para Fisioterapia Desportiva
atletas da Grande Florianópolis interessados em receber atendimento 
�sioterapêutico gratuito. Voltados a atletas pro�ssionais ou amadores com algum 
tipo de lesão, os atendimentos incluem avaliações, tratamentos e orientações e 
são realizados diariamente na , e em instalações Clínica Escola de Fisioterapia
esportivas da Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros. Os interessados em participar 
podem agendar uma avaliação pelo telefone 3664-8610.

O novo concurso público da Prefeitura de Florianópolis, abre vagas no dia cinco 
de agosto. Além de cadastro reserva, são 328 vagas ao todo, sendo 175 para o 
quadro civil e 153 para o magistério. Os cargos variam conforme as 86 posições 
diferentes dentro do município. Entre as funções no edital, estão, engenheiro, 
assistente administrativo, médico, professor, dentista, entre outros. Os salários 
variam entre R$ 1.189,09 e R$ 14.081,99. As inscrições vão até 5 de setembro no 
site: www. �orianopolis.fepese.org.br. 

Julho

LibLibLib cleancleanclean
L A V A N D E R I AL A V A N D E R I AL A V A N D E R I A

Lavamos a Lavamos a 
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Rede LIB Clean Rede LIB Clean 
LavanderiaLavanderia

Rede LIB Clean 
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Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876 
Sala 02 - Pantanal - em frente à UFSC
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Rua Cap. Romualdo de 
Barros 883, Carvoeira

*mais informações, consulte as lojas
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Neri Pedreiro

Construções - Reformas
Gesso - Pintura

Pisos e revestimentos em geral

98496.5213
Orçamento sem compromisso

20 anos de experiência 



A programação acontece entre 
os dias 16,17 e 18 de agosto, e reu-
nirá em diversos pontos da cidade 
mais de 100 atrações gratuitas 
com muita música, dança, teatro, 
cinema e artes visuais, além de 
exposições, feiras e a tradicional 
Maratoninha Cultural. 

As apresentações nacionais 
con�rmadas, são a cantora Xenia 
França, a banda mexicana Francis-

co, El hombre e a banda Surra. 
A programação musical conta 

ainda com shows de Ponto Nulo 
no Céu, Disaster Cities, Outros 
Bárbaros e XEI & Sons In Black. Tam-
bém vai ter exposições de fotogra-
�a, pintura na Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin Cascaes.

Para o público infantil, terá a 
Maratoninha Cultural no Largo da 
Catedral, que �ca no Centro, com 

biblioteca, jogos, cinema e conta-
ção de histórias. 

No teatro, tem peças com clas-
si�cações para públicos de todas 
as idades, algumas com acessibili-
dade em libras e mostras de dan-
ça. O cinema terá �lmes e mostras 
da diversidade e infantis. 

 Programação completa no site   
www.maratonacultural.com.

De 2 a 31 de agosto, a 
Capital catarinense recebe o 
maior circuito teatral do país, 
que apresenta diferentes 
vertentes das artes cênicas 
do Brasil e oferece ações 
formativas e intercâmbio 
entre artistas de diversas 
origens. 

Durante o evento, as com-
panhias selecionadas para a 
circulação nacional do Palco 
Giratório e grupos convida-
dos se apresentam em dife-
rentes locais: Teatro do Sesc 
Prainha, Teatro Ademir Rosa 
(Centro Integrado de Cultura 
– CIC), Teatro Álvaro de Car-

valho (TAC), Udesc, Mercado 
Público, Square Corporate e 
Praça Tancredo Neves. 

A proposta do Palco Gira-
tório é destacar questões da 
contemporaneidade por 
meio da arte. 

A importância do diálo-
go, da empatia, do encontro 
das diferenças, a visibilidade 
negra, a cultura indígena, as 
questões do feminino e a 
diversidade são algumas das 
temáticas presentes este 
ano.

No total serão 23 apre-
sentações, duas o�cinas, três 

cenas expandidas que se 
desdobrarão em sete ações 
diferenciadas (vivência, apre-
sentação, debate e media-
ção) e três debates perfor-
mativos. 

A programação conta 
ainda com o II Seminário 
Temático Pensamento Gira-
tório, realizado em parceria 
com o Programa de Pós-
graduação em Teatro do 
Centro de Artes da Udesc.

Mais informações e pro-
gramação completa no site:  
www.sesc.com.br. 

Maratona Cultural 

Cantora Xenia França - Foto: Thomas Artuzzi


