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Novo ponto
 de vacinação
para pedestres 

 Suryavan Solar 

Confira a entrevista exclusiva na pag 04 

‘

‘

‘

‘

É importante saber decidir, o poder da 

decisão é de extrema relevância.  É preciso 

decidir mudar e é preciso mudar 

para alcançar a realização.

3879.3000 /   98480.0300     
     @centroodontologicoluciano

www.centroodontologicoluciano.com.br
Complexo Angeloni Beira Mar, lj 17 - Agronômica 

Serviços Especializados    Lentes de Contato 
Clareamento Laser    Odontopediatria    Próteses
Implantes    Invisalign® Aparelho Invisível

Conheça o novo Centro Odontológico

no Complexo ANGELONI BEIRA MAR.

Mais conveniência e segurança, com

 atendimentos noturnos e aos sábados. 

Especializada em Customização

Roupas - Sapatos - Bolsas - Acessórios

Traga seu desapego e fazemos avaliação

Cyro Belle Müller, 33. Loja 02 Santa Monica

98855.5199 autentica.brecho

 Lauro Linhares, 1079 - Loja 1- Trindade 
 (Próximo a academia dos Bombeiros e anexo ao Armazem Express) 

 

98459.5845 sanfer_intima

Pijamas - Lingerie - Acessórios 

Projetos Comunitários 
oferecem esporte, 
saúde e inclusão 
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Doação de parte do Imposto de Renda pode 

beneficiar 22 projetos sociais em Florianópolis

Prefeitura implanta coleta de volumosos por agendamento 

Semáforo - Mão a mão - Cancela de Shoppings

Porta a porta (Caixa de correspondênciaa) 

Sampling - PDV - Recepcionista

Bandeira - Homem seta - Homem faixa 

www.floripanfletos.com.br
98440.5056  / 99692.7066

Distribuição de Panetos

Distribuição de Panetos

floripapanfletos

Expediente

Diretora e Jornalista Responsável  

Telefone Comercial:

E- mail:  

     (48) 99113.2740
jornaltrindade@hotmail.com

Distribuição: Florianópolis e Região

www.jornaltrindade.com.br

‘As matérias assinadas são de inteira responsabilidade 
de seus autores, não emitindo obrigatoriamente o pensamento do jornal’.

Daiane Rodrigues - DEC 83284/79

Vice-Presidente Regional da 
Grande Florianópolis Adjori/SC

A Prefeitura de Florianópolis quer 
estimular os cidadãos da cidade a contri-
buir, por meio do Imposto de Renda, com 
projetos de proteção aos direitos da 
infância e adolescência e à pessoa idosa.

Os contribuintes podem optar pelo 
FIA (Fundo da Infância e Adolescência) e 
pelo FMI (Fundo Municipal do Idoso) e 
direcionar os recursos para 22 projetos 
aptos a recebê-los. A declaração e direcio-

namento da contribuição podem ser 
feitas até o dia 31 de maio.

As receitas dos fundos sociais doados 
são investidas a partir da deliberação dos 
conselhos municipais, com o apoio de 
órgãos encarregados do planejamento e 
�nanças do Município. A gestão do fundo 
é de responsabilidade da Secretaria de 
Assistência Social de Florianópolis.
Segundo a Confederação Nacional dos 
Municípios, Florianópolis tem potencial 
de arrecadação das destinações de pes-
soas físicas no montante de R$ 49,1 
milhões (valor referente a 3% ao FIA e 
mais 3% ao Fundo do Idoso, realizado no 
ato da declaração). 

Apesar da divulgação, e do contribu-
inte não pagar nada mais para a destina-
ção, no ano passado a cidade poderia ter 
captado quase R$ 50 milhões para pro-
gramas voltados a crianças, adolescentes 
e pessoas idosas, mas valor foi de R$ 1,6 
milhão. 

COMO DESTINAR OS RECURSOS:

Pessoas físicas:
Os contribuintes aptos para fazer a 

destinação são os que declaram o Impos-
to de Renda no “modelo completo”. A 
doação pode ser feita diretamente na 
declaração. Para a ação é preciso preen-
cher o campo próprio “Doações Direta-
mente na Declaração” ou falar com o con-
tador e destinar uma parte do IR a pagar, 
sem nenhum custo adicional. Mesmo 
quem recebe restituição pode fazer uma 
doação e aumentar o valor a receber. Será 
necessário emitir um DARF para o recolhi-
mento do valor a ser destinado, que será 
acrescentado à sua restituição e devolvi-
do corrigido pela taxa Selic. 

Pessoas Jurídicas:
No caso das pessoas jurídicas, podem 

contribuir empresas que optem pela 
tributação do Lucro Real, sendo possível 

destinar, aos fundos, até 1% do valor do 
imposto de renda devido. 

As entidades que estão em parceria 
para ampla divulgação da doação via 
Imposto de Renda, junto à Prefeitura de 
Florianópolis são: Delegacia Sindical da 
Receita Federal Florianópolis, FloripAma-
nhã, CIEE-SC (Centro de Integração 
Empresa-Escola), CMI (Conselho Munici-
pal do Idoso), CDMCA (Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente), CRC-SC (Conselho Regional de 
Contabil idade de Santa Catarina), 
SESCON Grande Fpolis (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, Assesso-
ramento, Consultoria, Perícias, Informa-
ções e Pesquisa da Grande Florianópolis), 
Sindicont (Sindicato dos Contabilistas da 
Grande Florianópolis), Acate - Associação 
Catarinense de Tecnologia e AMPE Metro-
politana – Associação Metropolitana de 
Micro e Pequenas Empresas.

A Prefeitura de Florianópolis, por meio 
da Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te (SMMA), implanta a coleta de resíduos 
volumosos por demanda em maio. O 
novo sistema de recolhimento será agen-
dado ou por meio de pontos de entrega 
volantes, aos �nais de semana, nas comu-
nidades. 

Agendamento
Para ter acesso ao serviço, o usuário 

deve entrar em contato pelo WhatsApp 
(48) 98482 8462 das 8h às 17h, de segun-
da a sexta, e agendar o recolhimento que 
será feito sem cobrança.  Também pode 
fazer a solicitação pelo e-mail volumo-
sos.smma@pmf.sc.gov.br.  

Na data marcada, o resíduo volumoso 
deverá ser disposto na calçada. As equi-

pes de coleta não podem acessar proprie-
dade privada para fazer o recolhimento, 
informa o gerente do Departamento de 
Coleta, José Vilson de Souza.

Resíduos volumosos são móveis, ele-
trodomésticos, restos de construção 
(pequenas quantidades e ensacados), 
latas e pneus e madeiras (separar de 
outros materiais). Podas devem ser desti-
nadas à coleta seletiva de verdes. 

A quantidade a ser disposta para cole-
ta deve ser informada no momento do 
agendamento. Será coletado até um 
metro cúbico por residência, mais ou 
menos o volume de uma caixa de água de 
mil litros.  Morador que dispuser os resí-
duos na rua sem agendar ou fora da agen-
da da SMMA será multado. Descartar lixo 
e entulho na rua ou em áreas clandestinas 

é crime ambiental ina�an-
çável, passível de multa e 
até pena de reclusão pela 
Lei Federal 9.605.

No caso em que o 
usuário não puder esperar 
pela data agendada, deve-
rá contratar e pagar pelo 
serviço.

PEVs volantes em 
áreas de interesse social

Em paralelo, a Comcap 
intensi�cou o serviço de 
pontos de entrega volun-
tária (PEVs) em áreas de interesse social. 
Todo �nal de semana, caixas estacionári-
as de cinco e 20 metros são dispostas em 
pontos centrais das comunidades para 

recolhimento de resíduos volumosos. 
Esse calendário de PEVs volantes é reali-
zado em parceria com associações comu-
nitárias. 

Foto: Núcleo de Criação/PM

Foto: Comcap/Divulgação

Para Portas
e Janelas

*Orçamento sem compromisso

98449.8559

Telinha mosquiteiroTelinha mosquiteiroTelinha mosquiteiro

(48)

www.telinhamosqueteiro.com.br
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A Prefeitura de Florianó-
polis, por meio da Secretaria 
de Saúde, em parceria com a 
Floripa Airport, abrirá no dia 6 
de maio, um ponto de vacina-
ção para pedestres no antigo 
aeroporto. 

O novo ponto �xo de 
vacinação terá 6 guichês e 137 
metros quadrados. O local 
funcionará seguindo crono-
grama da Secretaria de Saúde 
e disposição de doses contra o 
novo Coronavírus. Serão aplicadas, 
inicialmente, vacinas da P�zer, que 
terão salas próprias para armazena-
mento dos imunizantes, durante os 
dias em que ocorrem a aplicação, no 

terminal antigo.
"Estamos muito felizes por essa 

parceria com a Floripa Airport por-
que sabemos que a imunização é 
extremamente importante neste 
momento. Já temos mais de 103 mil 

pessoas vacinadas contra o 
novo Coronavírus, e isso 
também é fruto das parce-
rias bem sucedidas que 
estamos fazendo", comen-
ta o prefeito de Florianópo-
lis, Gean Loureiro. 

. O Antigo Aeroporto 
funcionará na mesma data 
como ponto drive-thru 
para pro�ssionais de saúde 
autônomos de 18 anos ou 
mais sem comorbidades. 

Para a vacinação deste público será 
necessário documento com foto, 
comprovante de residência em 
Florianópolis, e Carteira do Conse-
lho Pro�ssional.

Focado na dança como expe-
riência produtora de conheci-
mentos e acontecimentos, dedi-
cado a promover a criação e difu-
são da dança contemporânea, 
tecido na articulação entre artis-
tas pro�ssionais, convidados, 
pesquisadores e o público, o 11º 
Múltipla Dança – Festival Interna-
cional de Dança Contemporânea 
entre os dias 24 e 30 de maio, 
inteiramente on-line, oferece 
quatro o�cinas ministradas por 
cinco pro�ssionais entre os dias 
25 e 30 de maio, em diferentes 
horários.

Com certi�cados, inscrições 
gratuitas e 25 vagas (100 no total) 
condicionadas a um processo 
seletivo com o envio de um breve 

currículo, as aulas asseguram 
distintos públicos e abordagens. 
O festival é viabilizado pelo Prê-
mio Elisabete Anderle de Apoio à 
Cultura – 2020.

OFICINAS 

“Sankofa – a Dança como Pre-
sente” - Orun Santana (PE): 28 a 
30 de maio, 15 às 17h, Google 
Meet” .

“Múltiplas Críticas” – Néri 
Pedroso (SC): 25 a 27 de maio, 14 
às 16h, Google Meet .

 “Dançar Nossas Histórias” – 
Cie. À Fleur de Peau Denise 
Namura e Michael Bugdahn 
(França): 26 a 28 de maio, 15 às 
17h, Google Meet .

“Dança em Palavras: Experiên-
cias com Audiodescrição” – 
Lilian Vilela (SP): 25, 26 e 28 de 
maio, 10 às 12h, Google Meet.

Mostra de Processo Criativo

Com os participantes da o�cina 
“Dançar Nossas Histórias”: 29 e 
30 de maio, 18h, YouTube.

 Inscrição: gratuita, com 
direito à certi�cado. Link para o 
formulário de inscrição: 
forms.gle/Jcdn5Z7HrgvoSVk29.

Realização: Governo do Esta-
do de Santa Catarina, por meio da 
Fundação Catarinense de Cultu-
ral (FCC), com recursos do Prêmio 
Elisabete Anderle de Apoio à 
Cultura .

Foto divulgação: Saúde - PMF 

Novo ponto de vacinação para 
pedestres no antigo Aeroporto 
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Festival Múltipla Dança 
oferece oficinas gratuitas  

98442.5442

Rua Lauro Linhares 1712

Loja 04 - Trindade

Seg à Sex: 08h às 19h 
Sábados: 08h as 15hdivinomixoutlet

divinomixoutlet

Feminina, Masculina  e Acessórios
O MELHOR DA MODA

Acompanhamento de 
Projetos em Fotografia 

de forma virtual
O Museu da Imagem e do Som de Santa Catari-

na (MIS/SC) oferece, gratuitamente, por meio de 
plataformas on-line de Ensino a Distância, a ativi-
dade Acompanhamento de Projetos em Fotogra-
�a. 

As inscrições devem ser feitas preenchendo 
formulário:  até de forms.gle/y9VoetvC1qf22hfRA
30 de maio de 2021. Os selecionados serão avisa-
dos por e-mail para agendamento de entrevista. 
Os inscritos vão receber o resultado �nal até 1º de 
junho.

São disponibilizadas 20 vagas, selecionadas 
entre os inscritos conforme critérios de ordem de 
inscrição, currículo, portfólio e entrevista. A ativi-
dade ministrada pelo professor Sergio Sakakibara 
é dirigida a candidatos que já possuam algum 
conhecimento técnico e teórico em fotogra�a, 
fotógrafos pro�ssionais e amadores, artistas 
visuais, pessoas que queiram desenvolver um 
projeto de pesquisa em fotogra�a que resultem 
em um produto �nal. O objetivo é que, até o �nal 
do processo, os participantes tenham ao menos 
um projeto bem delineado, encaminhado e em 
processo de execução.

Será oferecida orientação de projetos em foto-
gra�a, orientação teórica envolvendo leituras, 
documentação, narrativas, construções, séries 
temáticas, orientações técnicas com noções de 
expogra�a, diagramação, orientação de técnicas 
fotográ�cas digitais, químicas e experimentais, 
cujo resultado possa ser apresentado em exposi-
ções, instalações, livros, páginas web, trabalhos 
acadêmicos em cursos, �m de curso, mestrado ou 
doutorado, formatação para uso em editais e pro-
jetos de �nanciamento.

A duração do curso é de cinco meses, entre 
junho e outubro de 2021, com atividades, metas e 
avaliações mensais de participação obrigatória. 
Deixar de atingir ou participar das metas mensais 
implica no cancelamento da vaga. Será fornecido 
certi�cado aos que concluam as atividades obriga-
tórias de todas as etapas.

Foto: Pexels

CURSO E COLÉGIO

Rua Arno Lippel, 120 - Trindade - Florianópolis 

www.colegiotradicao.com

45 ANOS 
de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio

colegiotradicao

48 3028.2253
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Medicamentos e Perfumaria 
Suplementos 
Medicamentos Fitoterápicos 
Assistência Farmacêutica 

Rua Delminda Silveira, 640 - Agronômica (ao lado da Pontual)

Aberto de segunda a sábado das 7h às 22h  

Tele-Entrega

3333.1166 /  99166.4822   drogariapaulina

Con�ra nossas ofertas no instagram 

www.jornaltrindade.com.br

ENTREVISTA

Por Daiane Rodrigues

 
Suryavan Solar 

‘‘É importante saber decidir, o poder da decisão é de extrema relevância. 
É preciso decidir mudar e é preciso mudar para alcançar a realização.’’

 JT: Qual segredo da prosperida-
de?
Suryavan: O segredo é que o 
coração se abra, a prosperidade é 
um estado de consciência, não de 
dinheiro, a felicidade também 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 
manter essa riqueza de talentos, 
de competências, 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 
intimamente 
ligados. A base do 
Mindset é o 

Coração, e estão 
cada vez mais 

comprovad
o que até 

a saúde física depende de seus 
pensamentos.

JT: Qual fator que limitada a 
nossa busca pela felicidade?
Suryavan: Hoje a grande parte 
das pessoas enfrentam obstáculos 
que se tornam verdadeiras pedras 
no caminho. Como o sofrimento 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 precisam ter 
ousadia, porém os dois os grandes 
obstáculos são a preguiça e o 
medo (ansiedade, tensão, 
estresse). Se você quer ser ousado, 
tem que vencer esses obstáculos. 

JT: Como se conectar com o 
essencial?

Suryavan: Descartando o não 
prioritário e o medo. E focando no 
prioritário, que é a prosperidade, a 
felicidade, a consciência e a 
liberdade. No dia a dia, o que você 
pode fazer é trabalhar pelos 
demais, servir aos demais mais do 
que a si mesmo, para esquecer do 
ego, sair do mimimi.

JT: Você fala que existe quatro 
chaves para a realização 
ilimitada. Consegue resumir 
quais são elas?
Suryavan: É importante saber 
decidir, o poder da decisão é de 
extrema relevância. É preciso 
decidir mudar e é preciso mudar 
para alcançar a realização. Você 
precisa tomar uma decisão 
importante, mas está em dúvida? 

Dê uma pausa e respire! É 
comprovada cienti�camente que 
a prática meditativa ativa a ínsula 
posterior do cérebro, região 
relacionada com o processo 
racional de tomada de decisões. O 
americano Andrew Hafenbrack, 
investigador da Insead (escola de 
administração de empresas na 
França), realizou estudo sobre a 
tomada de decisões em situações 
que implicam lidar com “o custo 
perdido” nas empresas – custos 
irrecuperáveis por investimentos 
em projetos que não dão certos, 
mas continuam sendo 
prolongados. O estudo 
demonstrou que após meditar por 
15 minutos levando a atenção à 
respiração, os voluntários do 
estudo concentravam-se melhor e 
tomavam decisões complexas 
com mais facilidade. Se você não 
tem o poder de decisão não passa 
para a segunda fase, que é a ação. 
A ação tem que ser produtiva, tem 
que ter um foco e buscar 
evolução. A terceira questão é que 
a mente deve estar direcionada, é 
preciso ter um planejamento 
estratégico. E, por último, que o 
conhecimento seja 
compartilhado. Para você avançar 
é preciso compartilhar 
conhecimento, trocar 
informações.

JT: Deixa recado para os leitores.  
Suryavan: Que �oripa renasça, 
aqui tem um potencial enorme, 
um clima perfeito, gente 
maravilhosa, gente linda, tem 
muitos jovens maravilhosos, que 
todos consigam conectar a mente 
e o coração.

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. Foi nomeado Holy Man 
(Homem Sagrado) pelos índios Lakota e recebeu 
ensinamentos do Budismo Tibetano diretamente 
do Dalai Lama.



Modo de Preparo

Modo de Preparo

Ingredientes

Ingredientes

- Bata os �lés delicadamente com o martelo para que �quem mais �nos.
- Tempere com os ingredientes do tempero a seu gosto.
- Pegue o �lé, abra bem, coloque metade de uma fatia de presunto e 
metade de uma fatia de mussarela.
- Enrole bem �rme e prenda com palitos. Faça com todos.
- Coloco no forno e deixe dourar. 

Gourmet

- 10 �lés de frangos grandes
- Alho, tempero pronto, 
cebolinha e suco de limão para 
temperar
- 5 fatias de mussarela
- 5 fatias de presunto

- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite 
sem soro
- 2 caixas de Bis

- Na panela de pressão, coloque a lata de leite condensado.
- Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo. Cozinhe durante 30 
minutos após o início da pressão.
- Deixe sair toda pressão, retire da panela e deixe esfriar totalmente a lata 
ante de abri-la. Em uma tigela, misture o doce de leite, o creme de leite e 
o Bis picado.
- Coloque em uma forma redonda de 20 cm de diâmetro, com fundo 
removível. Pressione bem com uma colher. Leve ao freezer até endurecer. 
- Sirva em seguida.

www.jornaltrindade.com.br 5

Rolês De Frango Recheado  

Lauro Linhares, 897 - Loja 03 - Trindade
3024.5199      99961.9337

Picolés e SorvetesPicolés e SorvetesPicolés e Sorvetes
Compre muito e pague poucoCompre muito e pague poucoCompre muito e pague pouco
Felicidade com sabor de sobremesa

Torta de Bis

99986.1550
andrezanagelcakes

Andreza Nagel
Bolos, Doces, Doces Gourmet, Bem Casado, 

Pães de Mel, CupCakes. Aniversário, 
Casamento, Formatura, sua festa com 

mais sabor, beleza e capricho

1: Com o auxílio de um 
estilete corte os tubos de 
papelão nos seus devidos 
tamanhos e apare as 
rebarbas com a tesoura, 
como mostra a �gura.

 2: Cole, com cola quente, 
os tubos menores na placa 
de papelão. Em seguida, os 
maiores para montar o 
porta pulseira;

 3: Pinte o porta pulseira 
com tinta spray ou à mão 
com tinta PVA, ou pode 
forrar com papel de 
presente ou papel 
contacto.

Aprenda a fazer um
Porta Pulseira e Colares
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Clarear os dentes é um desejo quase 
comum entre as pessoas, em especial as 
que sabem submeter os dentes aos pig-
mentos externos com frequência - deter-
minados tipos de alimentos, bebidas e 
cigarro. Indiretamente, também podem 
existir manchas geradas pelo uso de medi-
camentos locais ou determinados tipos 
de antissépticos bucais. 

Como técnicas disponíveis no merca-
do, temos o clareamento caseiro e o pro-
�ssional realizado em consultório. Em 
resumo, trata-se de uma microlimpeza da 
superfície do dente, com o uso de técni-
cas e produtos especí�cos. 

O Dr. Luciano Klinkowski esclarece as 
diferenças entre as técnicas disponíveis e 
os cuidados para tirar proveito sem riscos. 
Con�ra abaixo.

Qual a diferença entre o clareamen-
to caseiro e o pro�ssional de consultó-
rio? 

Os dois tratamentos são recomenda-
dos, os estudos cientí�cos apontam a 
e�cácia de ambos. A diferença maior está 
na conveniência e no tempo de tratamen-
to. O caseiro é realizado por meio de uma 
moldeira, feita especialmente para o 
paciente pelo cirurgião dentista. Esta 
moldeira deverá ser usada em média por 
trinta dias, com aplicações de gel clarea-
dor, por um período que varia entre 1 e 2 
horas. O clareamento feito pelo pro�ssio-

nal em consultório dura em média 50 
minutos a sessão, sendo necessárias em 
média apenas 3 sessões para obtenção do 
resultado esperado. No clareamento 
pro�ssional podem ser usados produtos 
especí�cos e com diferentes concentra-
ções, além do uso de luz pulsante. 

Posso fazer um clareamento caseiro 
por conta própria?

É muito arriscado fazer um clareamen-
to caseiro por conta própria, sem acom-
panhamento do cirurgião dentista. Isso 
porque existem muitos produtos no mer-
cado, com diversas concentrações e prin-
cípios ativos, que podem acarretar pro-
blemas maiores de sensibilidade e irrita-
ção, inclusive na gengiva. Por isso o clare-
amento caseiro deve ser prescrito e pre-
parado de forma personalizada pelo den-
tista. Além disso, ele será responsável por 
moldar e confeccionar as moldeiras ade-
quadas para sua arcada.   

É verdade que não se pode ingerir 
alimentos e bebidas escuras após o 
clareamento? 

Este tema gera bastante discussão e a 
literatura por vezes é controversa a respei-
to. Os estudos atuais sugerem que não há 
diferenciação signi�cativa no tratamento 
caso haja o consumo destes alimentos 
durante o processo de clareamento. O 
importante é conversar com o cirurgião 

dentista na consulta de avaliação, expli-
cando seus hábitos diários, para que ele 
possa lhe passar as recomendações ade-
quadas para seu caso. 

O Centro Odontológico Dr. Luciano 
Klinkowski �ca localizado dentro do 
Angeloni Beira Mar e é especializado em 
tratamentos estéticos, como o clarea-
mento dental. 

Seja qual for o per�l de tratamento 
que busca, tanto o caseiro quanto o pro-
�ssional de consultório são oferecidos 
pela clínica. 

Se você possui agenda cheia, pressa, 
ou não está disposto a ter a disciplina 
diária que o clareamento caseiro exige, 
pode optar pelo clareamento pro�ssional 
de consultório e pelos horários diferencia-
dos de atendimento pela noite ou aos 
sábados. 

A consulta de avaliação para prescri-
ção do melhor tipo de tratamento é sem 
compromisso, basta agendar por meio de 
um dos canais de atendimento.

Mais informações pelo contato: 3879-
3000 ou 98480-0300. Complexo Angeloni 
Beira Mar, loja 17 - Agronômica.

A Prefeitura de Florianópolis, por 
meio da Secretaria de Saúde, conta 
agora com um WhatsApp da ouvidoria 
da Secretaria de Saúde. O serviço funcio-
na de maneira mais rápida e inclusiva 
para população da Capital. 

Podem ser feitas ouvidorias sobre 
todos os serviços da rede Municipal, 
porém, as Denúncias continuam sendo 
feitas para os órgãos competentes, como 

denúncias para Vigilância Sanitária ou 
Centro de Controle de Zoonoses, por 
exemplo. 

O número (48) 3239-1569, funciona 
tanto para o WhatsApp, como para liga-
ções. 

As demandas encaminhadas para a 
ouvidoria tem prazo de 20 dias para 
serem respondidas e podem ser feitas 
com ou sem identi�cação. 

Para o atendimento por WhatsApp a 
população deverá fazer um preenchi-
mento obrigatório de formulário, anexa-
do na mensagem inicial da conversa.

As respostas da Ouvidoria da Secre-
taria de Saúde serão enviadas automati-
camente para o e-mail informado no 
formulário, facilitando o acompanha-
mento da manifestação.

Rua Dr Agostinho Sielski,6 - Lj 3 Santa Mônica
99157.0325 eletro�tness_studio

Agende uma aula gratuita!

20 minutos de treino que 

valem a 2 horas de academia

Menos    Tempo

Mais Resultados

 EXTERNE O BRILHO DA SUA ALMA ATRAVÉS DO SEU SORRISO

CLAREAMENTO EM APENAS 3 SESSÕES

Secretaria de Saúde lança serviço de ouvidoria por WhatsApp

Extensão de cílios �o a �o         Volume Russo

Micropigmentação Lábial e de Sobrancelhas

  Tratamento para Crescimento Capilar

          Cursos e Mentorias

studiobelasfaces  99118.3068
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STUDIO DE ELETROESTIMULAÇÃO MUSCULAR

A Fundação Catarinense de Educação 
Especial (FCEE) vai abrir cinco novos 
cursos gratuitos e a distância estão com 
inscrições abertas. Voltadas para profes-
sores e pro�ssionais da Educação Especi-
al, de instituições especializadas e tam-
bém da rede regular de ensino.

Todos os cursos serão realizados na 
modalidade a distância e o prazo para 
inscrição é até 27 de maio. Editais e mais 
informações no site da FCEE. 

Con�ra os cursos com inscrições e 
quem pode se inscrever:

Educação Física e Inclusão - 10 ª 
edição ocorre de 1º de junho a 7 de julho 

de 2021 e é voltado a professores de 
Educação Física das instituições conveni-
adas com a FCEE e da rede regular de 
ensino. 

Transtorno de De�cit de Aten-
ção/Hiperatividade (TDAH) - Teoria e 
Prática ocorre de 1º de junho a 4 de julho 
de 2021. O curso é voltado para professor 
regente, professor de Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE), professor 
de disciplina, Segundo Professor, Assis-
tente Técnico Pedagógico e gestores de 
ensino que atuam diretamente ou orien-
tam educandos com diagnóstico de 
TDAH.

Sistema Braille Normas e Gra�a 
ocorre de 1º de junho a 13 de julho de 
2021 e tem como objetivo capacitar 
professores que atuem diretamente com 
alunos com De�ciência Visual do ensino 
regular, professores de AEE das referidas 
redes de ensino e professores de institui-
ções especializadas em de�ciência 
visual.

Atendimento da Pessoa com De�-
ciência Intelectual Adulta em Contex-
tos Naturais ocorre de 1º de junho a 13 
de julho de 2021. Tem como objetivo 
capacitar professores que atuam no 
Serviço de Atendimento Especí�co (SAE) 

dos Centros de Atendimento Educacio-
nal Especializado (CAESP) quanto ao 
atendimento prestado aos educandos 
com de�ciência intelectual na fase 
adulta, em contextos naturais.

Ressigni�cando o Papel da Peda-
gogia nas Instituições Especializadas - 
3ª edição ocorre de 04 de junho a 16 de 
julho de 2021 e tem como objetivo pro-
mover aprofundamento teórico e práti-
co aos pro�ssionais que atuam no asses-
soramento pedagógico (diretor, respon-
sável pelo apoio pedagógico ou pedago-
go) de instituições especializadas.

Pela primeira vez, o Festival traz já nas 
inscrições um tema. "Re�exão" é a temá-
tica do FAM 2021 que mantém as oito (8) 
Mostras Competitivas, porém quatro (4) 
com inscrições e quatro (4) Mostras Tradi-
cionais Convidadas que re�itam ques-
tões surgidas nos 25 anos de trajetória do 
Festival.

"Nestes 25 anos do FAM, o maior desa-
�o hoje, é rea�rmar a humanidade em 
nós mesmos e a esperança de um porvir 
melhor para todos. Com a pandemia, o 
audiovisual revigorou-se num poderoso 
instrumento de conexão, cultura, conhe-
cimento e entretenimento. É com esse 
aproach que o FAM se propõe a continu-
ar a caminhada ao lado de todos, com 
muita re�exão sobre o momento de 
nossas narrativas, estéticas e nosso futu-
ro como setor importante na sociedade" 

diz Antonio Celso dos Santos, Diretor 
Geral do FAM. 

Os realizadores podem inscrever seus 
�lmes nas categorias: Mostra Catari-
nense, Mostra Infantojuvenil, Mostra 
Videoclipe e Work in Progress - WIP, 
categoria dedicada às produções ainda 
não �nalizadas.

Nas Mostras Videoclipe, WIP e Infan-
tojuvenil podem participar produções 
ou coproduções realizadas por produto-
ras e ou realizadores naturais ou radica-
dos nos Estados-Partes do Mercosul - 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela e Bolívia - e seus associados 
falantes de espanhol - Chile, Colômbia, 
Equador e Peru. Já na Mostra Catarinen-
se, a empresa produtora do �lme precisa 
ser de Santa Catarina.

As inscrições para as Mostras Curtas 
Catarinense, Videoclipe e Infantojuvenil 

são gratuitas. A Mostra WIP tem uma taxa 
de R$ 100 reais e podem ser realizadas de 
19 de abril a 21 de junho através.

Tradicionalmente o FAM estimula 
novas produções com premiação em 
produtos e serviços de empresas parcei-
ras do Festival. As quatro mostras com-
petitivas com inscrições abertas possu-
em premiação diferenciada que somam 
mais de 54 mil reais.

"Seguindo o propósito do FAM de 
fomentar a coprodução e integração 
entre os países do Mercosul �co feliz de 
lançar desde já as inscrições para a mos-
tra Work in progress e também con�rmar 
a parceria de apoiadores já conhecidos 
no Festival bem como nossos parceiros. 
Sempre buscamos o fomento de novas 
obras com os prêmios do festival", diz 
Tiago Santos, produtor do FAM.

A premiação do FAM 2021 é apoiada 

pelas empresas parceiras: CiaRio, Cineco-
lor, DOT Cine, Estúdio JLS, Link Digital e 
Mistika.

Convidados: As categorias Mostra 
DOC-FAM, Curtas Mercosul, Longas Fic-
ção Mercosul e Mostra Rally Universitário 
serão compostas unicamente por convi-
te direto da curadoria do festival, não 
havendo inscrições neste ano.

"É com pesar que chegamos aos 25 
anos dentro deste contexto mundial e 
nacional. Sonhávamos em chegar em um 
quarto de século com outro cenário, mas 
seguimos a nossa trajetória mantendo a 
esperança do futuro que queremos estar 
presentes", diz Marilha Naccari, diretora 
de programação do FAM.

O 25º Florianópolis Audiovisual Mer-
cosul - FAM Re�exão será realizado de 23 
a 29 de setembro de 2021 com exibições 
gratuitas e on-line.

Cursos gratuitos e a distância na 
Fundação Catarinense de Educação Especial

Lib clean
L A V A N D E R I A

Lavamos a Lavamos a 
Úmido e a SecoÚmido e a Seco

Lavamos a 
Úmido e a Seco

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876 
Sala 02 - Pantanal - Frente à UFSC

3234.1060 3028.5029
Rua Cap. Romualdo de 
Barros 883, Carvoeira

libcleanlavanderia
99856.8374

*Confira nossas promoções nas redes socias 

25ª Florianópolis Audiovisual Mercosul 

está com inscrições abertas 

Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

Orçamento  

S/ Compromisso

Rua Amaro Antônio Vieira, 2195 - Itacorubi
3334.3515 / 3233.6927 /   98426.4298

Corte , Escova, Coloração, Reflexo, Luzes, 

Sobrancelhas, Penteados, Maquiagem, 

Depilação, Manicure e Pedicure 

JKCentro de Beleza
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Projetos Comunitários oferecem esporte, 
saúde e inclusão no município de Florianópolis

Através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, a Prefei-
tura de Florianópolis oferece 77 
projetos comunitários espalha-
dos por mais de 30 bairros da 
capital. 

São aproximadamente oito 
mil crianças e adolescentes 
atendidas, gratuitamente, no 
contraturno escolar e essas 
aprendem cerca de 20 modali-
dades dos mais diversos espor-
tes cadastrados.

Para fazer parte dos projetos 
que recebem apoio da Prefeitu-
ra Municipal, cada coordenador 
inscreveu as atividades no edital 
nº 001/FME/2021, publicado no 
diário o�cial eletrônico do dia 
05 de fevereiro.

Como funcionam os proje-
tos: O conceito dos projetos 
comunitários é promover a saú-
de, o protagonismo de crianças 
e adolescentes e atuar a favor da 

justiça social. Uma das premis-
sas é incentivar a saúde, a brin-
cadeira e a prática do esporte. 
As crianças e adolescentes 
absorvem princípios de autono-
mia e cidadania sendo capazes 
de mudar a própria realidade e 
contribuir para a melhoria da 
comunidade onde vive.

Cada projeto tem uma data e 
horário de funcionamento. 
Agora no período de pandemia, 
as atividades acontecem com 
menos frequência e com a capa-
cidade mínima de alunos respe-
itando todos os protocolos de 
segurança.  

Modalidades como: Futebol, 
Basquete, Beach Tennis, Futevô-
lei, Tênis de Mesa, Remo, Xadrez, 
Jiu-Jitsu, Judô, Capoeira, Taek-
wondo, Handebol, Futsal, Volei-
bol, Surfe, Karatê e Rugby fazem 
parte das atividades oferecidas.

Como participar: Para as 

crianças e adolescentes que  
desejam participar de um dos 
77 projetos disponíveis gratui-
tamente, os responsáveis 
devem entrar em contato atra-
vés das redes sociais do proje-
to escolhido.

Sobre a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer

A Secretaria tem o objetivo 
de apoiar,  desenvolver e 
incentivar as práticas culturais, 
esportivas e de lazer no muni-
cípio. 

A ideia é propor atividades 
recreativas e programas des-
portivos que atendam a popu-
lação e, assim, oferecer mais 
saúde, esporte, entretenimento, 
cultura e lazer para a capital de 
Santa Catarina.

Ed Pereira é o atual Secretá-
rio de Cultura, Esporte e Lazer. E 
uma bandeira muito forte na 
gestão de Ed é a transformação 

da sociedade por meio do 
esporte. Os Projetos Sociais 
Esportivos surgiram com o obje-
tivo de integração através da 
prática do esporte para incenti-
var e estimular a criançada a ter 
hábitos mais saudáveis e, de 
quebra, descobrir um possível 
talento esportivo.

 “Bastam ideias, boa vontade e 
bastante esforço da nossa parte. 
O avanço social que consegui-
mos com a aprovação desses 
projetos sociais em prol das crian-
ças de comunidades é, sem dúvi-
da, o melhor caminho para um 
futuro digno”, ressalta Ed Pereira.

Cerca de 8 mil crianças fazem parte dos mais de 70 projetos sociais espalhados em todos os bairros
Foto:  Divulgação 

Abril


