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Para sair da zona de conforto nós temos que ter 

objetivos claros. Quando temos um propósito 

de vida, objetivos fortes o su�ciente, jamais 

vamos entrar na zona de conforto. 

Paulo Vieira

ENTREGAMOS EM TODA ILHA
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inscrições abertas 
para cursos gratuitos
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Além das mulheres, jovens que vão completar 
18 anos e estão em casas de acolhimento também 
podem ser bene�ciados 

Em Florianópolis um novo benefício será assi-
nado pelo Prefeito da Capital, Gean Loureiro. O 
Benefício Desacolhimento irá auxiliar mulheres 
vítimas de violência que estão em casas de passa-
gem e acolhimento, além de jovens que irão fazer 
18 anos e precisam sair dos abrigos. O benefício 
consistirá em auxílio por seis meses, podendo ser 
prorrogado por mais três, mediante avaliação téc-
nica. O valor do auxílio será de um salário mínimo, 
para incentivo de autonomia e independência 
�nanceira. 

"É muito comum, e constato isso conversando 
com a equipe técnica de Assistência Social, que as 
mulheres vítimas de violência se vejam obrigadas a 
continuar com seus parceiros por medo da perda 
de renda. Esse auxílio dará formas mais justas para 
que elas retomem sua vida", comenta o prefeito 
Gean Loureiro.

O Benefício Desacolhimento será concedido 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
executado e acompanhado pela equipe técnica 
vinculada ao órgão gestor que executa os serviços 
da Diretoria de Proteção Social Especial. A conces-
são será realizada pela equipe técnica do Serviço 

de Acolhimento Institucional, quando considerar 
que a permanência no serviço, vem da ausência 
temporária de moradia, ou local para residir. 

O benefício será concedido para até 20 mulhe-
res e jovens. As vagas cobrem 100% da demanda 
atual, mas podem ser ampliadas, conforme a 
necessidade. Atualmente em Florianópolis há 10 
mulheres vítimas de violência acolhidas junto com 
seus �lhos. Há ainda 7 jovens que irão completar 18 
anos em 2021 e poderão ser bene�ciados. 

Os jovens que serão bene�ciados, receberão 
este auxílio pela di�culdade de autonomia �nance-
ira, visto que em sua grande maioria, são jovens 
que saem das casas de acolhimento e não possuem 
vínculos familiares. Desta maneira, estes jovens se 
veem obrigados a começar sua vida de maneira, 
muitas vezes, solitária. O auxílio possibilita uma 
maneira de recomeçar e proporcionar ajuda para 
um novo emprego e formas de renda. 

O valor do benefício poderá auxiliar no paga-
mento de aluguéis para moradia. O bene�ciário, 
será acompanhado pelas equipes técnicas que 
emitirão Registro de Acompanhamento no pron-
tuário do usuário, no sistema informatizado da 
SEMAS, certi�cando que o auxílio está sendo 
utilizado pelo bene�ciário exclusivamente para a 
�nalidade a que se destina.

Florianópolis cria auxílio para incentivar autonomia 

financeira de mulheres vítimas de violência

Além das mulheres, jovens que vão completar 18 anos e estão 
em casas de acolhimento também podem ser bene�ciados 

Foto: Leonardo Sousa / PMF



 A Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) está com 
inscrições abertas para oito editais 
que selecionam professores forma-
dores, tutores a distância e coorde-
nador para cursos a distância oferta-
dos pela instituição, por meio do 
sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).  

Para professores formadores, são 
cinco chamadas, sendo três exter-
nas e duas internas (somente para 
docentes efet ivos da Udesc) .
Para o curso de Licenciatura em 
Pedagogia EAD, há dois editais 
externos em aberto.

O Edital 013/2021 tem vagas em 
nove disciplinas e inscrições até dia 
5 de agosto. O resultado será divul-
gado em 16 de agosto.  

Já o Edital 019/2021 tem vagas 

em seis disciplinas e inscrições até 
26 de agosto. O resultado será divul-
gado em 6 de setembro.  

A outra chamada externa em 
aberto é para o curso de Biblioteco-
nomia EAD, com vagas em quatro 
disciplinas. As inscrições poderão 
ser feitas até 15 de agosto e o resul-
tado será divulgado em 25 de agos-
to.  
     Tutor a distância: Para tutores a 
distância, há duas chamadas exter-
nas em aberto.

Para o curso de Biblioteconomia 
EAD, há vagas em cinco áreas e as 
inscrições poderão ser feitas até 15 
de agosto. O resultado será divulga-
do em 25 de agosto. 

Para o curso EAD de Especializa-
ção em Educação Inclusiva, há vagas 
em três áreas e as inscrições pode-

rão ser feitas até 21 de agosto. O 
resultado será divulgado em 1 de 
setembro. 

Coordenador: Para o curso de 
Especialização em Educação Inclusi-
va, também foi lançada uma chama-
da interna para coordenador. As 
inscrições poderão ser feitas até 6 de 
agosto, e o resultado será divulgado 
em 17 de agosto.

Os admitidos serão bolsistas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Os valores das bolsas podem ser 
conferidos nos editais.

Mais informações podem ser 
obtidas com a Coordenação-Geral 
do Universidade Aberta do Brasil 
( UA B )  n a  U d e s c ,  p e l o  e - m a i l 
uab@udesc.br. Edital completo no 
site: udesc.br.

O Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC) está com oportu-
nidades de estudo para quem 
quer fazer um curso superior ou 
técnico, com inscrições abertas a 
partir de 3 de agosto. Todos os 
cursos terão início no segundo 
semestre deste ano.  

Para os cursos técnicos, as 
inscrições devem ser feitas no 
sistema do IFSC até 30 de agosto. 
São 1.577 vagas nas cidades de 
Canoinhas, Chapecó, Florianópo-
lis, Itajaí, Lages, São Carlos, São 
José e Tubarão. A relação comple-
ta dos cursos técnicos com vagas 
abertas está no Edital 14/2021/2, 
que regulamenta as normas do 
processo seletivo.

Todos os cursos são gratuitos. 
Não há cobrança de taxa de ins-
crição para participar dos proces-
sos seletivos.  

As vagas do Edital 14/2021/2 
são para cursos técnicos de três 
tipos: integrados, concomitantes 
e subsequentes. 

Os cursos técnicos integra-
dos são voltados a quem já con-
cluiu o ensino fundamental. Esses 
cursos contemplam a formação 
do ensino médio de forma articu-
lada com a formação técnica. 

Por sua vez, os cursos técni-
cos concomitantes são voltados 
a quem está cursando o ensino 
médio em outra escola. Nesse 

tipo de oferta, os estudantes 
recebem apenas a formação de 
técnico no IFSC, enquanto conti-
nuam o ensino médio na outra 
instituição. 

Já os cursos técnicos subse-
quentes são voltados a quem já 
tem o ensino médio completo e 
deseja fazer apenas a formação 
técnica.

Cotas: O IFSC reserva um 
percentual das vagas dos cursos 
superiores e técnicos para pesso-
as autodeclaradas pretas, pardas 
ou indígenas. Para concorrer a 
essas vagas, é preciso informar a 
opção pelo sistema de cotas no 
ato da inscrição.

Agosto 

Udesc abre vagas para docente 
formador, tutor EAD e coordenador

IFSC está com inscrições abertas para 

cursos superiores e técnicos gratuitos

ACEITE AS PRINCIPAIS BANDEIRAS

E mais 14 bandeiras e 7 vouchers! Acesse nosso site e con�ra.

Contato:     99177.3119 

A solução
completa pro seu
negócio.

www.oticatechvision.com

otica.techvision98455.3476
Trindade Shopping  - Lauro Linhares, 2123 - Lj  11 - Trindade

ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS 
À PARTIR DE 10 X DE: 

R$ 14,90
* Visão simples, disponibilidade de + 2

UM NOVO CONCEITO 

EM ÓTICA CHEGA NO 

TRINDADE SHOPPING!

Loja especializada em 
Óculos de Grau e Solar

Capas 

Cabos

Fones 

Películas

Suportes

Carregadores

Acessórios para celular

dazumbanhuacessorios.com.br

dazumbanhuacessorios99927.9753

Trindade Shopping  - Lauro Linhares, 2123 - Lj  10 - Trindade
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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 

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

ENTREVISTA

Por Daiane Rodrigues
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PAULO VIEIRA

Paulo Vieira é PhD e Mestre 
em Business Administration. 
Criou o Coaching Integral Sistê-
mico (CIS), metodologia que já 
impactou mais de 40 milhões de 
vidas ao redor do mundo. No 
meio empresarial, é reconhecido 
como autoridade nos temas de 

Coaching, Liderança, Negocia-
ção, Relações Humanas e Gestão 
E�caz de Pessoas. 

São mais de 10.800 horas em 
sessões individuais de coaching. 
É autor dos best-sellers: O Poder 
da Ação” (com mais de 140 sema-
nas nas listas dos mais vendidos 

da Revista Veja); Fator de Enrique-
cimento; Poder e Alta Performan-
ce; Foco na Prática; Poder da 
Autorresponsabilidade e O Poder 
da Ação para Crianças. 

O Jornal Trindade conversou 
com escritor. Con�ra à entrevista 
abaixo.

‘‘Humanamente falando, a única coisa que nos separa 

de nossos objetivos é a nossa capacidade de agir.’’

 JT: Qual o primeiro passo para 
o crescimento?
Paulo: O primeiro passo é você 
saber exatamente onde você 
está, qual seu estado atual, quais 
são seus resultados, qual é o seu 
momento atual, e depois enten-
der onde você quer chegar, 
porque só pode falar em cresci-
mento, se você mesurar a onde 
você está, onde você quer che-
gar, e o percurso desse trajeto, 
isso na vida �nanceira. Cresci-
mento pressupõe mensuração 
e acompanhamento, esse é o 
primeiro passo. 

JT: Como sair da zona de 
conforto e ousar?

PV: Para sair da zona 
d e  c o n f o r t o  n ó s 

temos que ter obje-
tivos claros. Quan-
d o  t e m o s  u m 
propósito de vida, 
objetivos fortes o 
su�ciente, jamais 

vamos entrar na 
zona de conforto. O 

problema não é a 
zona de conforto, a 

zona de conforto é a 
ausência de objetivos, 

propósito e missão 
de vida.

JT: Em sua opinião qual a chave 
para destravar a vida e alcançar 
a realização?
PV: A pessoa precisa de prepara-
ção, muitas pessoas acreditam 
que o segredo está no querer, 
querer é poder, mas isso é boba-
gem, se querer fosse poder, certa-
mente quem está me lendo agora 
queria um carro, uma casa, um 
corpo melhor e não tem. Querer é 
o start, o início, mas o poder de 
fato, está na preparação. A prepa-
ração começa com capacitação, 
treinamento, leitura, cursos. A 
preparação é o poder.  A vontade 
de se preparar precisa ser maior 
que a vontade de vencer. A prepa-
ração é algo fundamental para 
que possamos fazer algo de valor 
em nossas vidas.

JT: Quais os pilares que ajudam 
nas escolhas da vida?
PV: A vida é feita por 11 pilares. E 
eu tenho que saber quais são os 
pilares que compõem minha vida. 
Tem o pilar espiritual, familiar, 
conjugal, �lhos, social e lazer, 
saúde, servir, intelectual, �nancei-
ro, pro�ssional e emocional. Para 
fazer boas escolhas, temos que 
entender que nossa vida é um 
todo. O que compõe de fato 
minha vida é o olhar pra tudo isso, 
só vamos ser felizes se cuidar de 

todas as áreas. 

JT: Como construir um plano de 
ação para atingir a prosperida-
de �nanceira?
PV: Em um plano de ação de capa-
citação, não adianta você ir a dire-
ção A, B, ou C, se você não sabe 
qual a direção certa, não adianta 
você ir para lugar algum. Então, o 
primeiro passo é ler livro, fazer 
cursos, ver vídeos su�cientes até 
que você tenha uma direção certa 
a seguir, e o outro é pedir ajuda de 
quem sabe, de quem já chegou lá 
e tem bons resultados. O maior 
problema das pessoas é escutar 
conselhos de quem não tem bons 
resultados �nanceiros. 

JT: Deixe um recado para os 
leitores? 
PV: Se alguém pode, você tam-
bém pode, se alguém conquistou 
coisas grandiosas, você também 
pode, é entender o que ele fez e o 
que ele pensava, e seguir um cami-
nho parecido, porque se ele che-
gou lá, você também vai chegar, a 
questão é, o que ele sabe, que 
você não sabe, o que ele fez, que 
você não fez, o que ele entende 
que você não entende. Entenden-
do isso, tudo é possível, como já 
falei, a palavra-chave é a prepara-
ção certa.

www.jornaltrindade.com.br



Gourmet

5

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

Modo	de	Preparo

Modo	de	Preparo

Ingredientes

Ingredientes

-190 gr de cream cheese
- 6 unidades de �lé de peixe
- sal a gosto
- pimenta-do-reino branca 
- 1 xíc (café) de suco de limão
- 3 unidades de tomate em fatias
- 1/2 unidade de cebola fatiadas
- 10 unidades de azeitona verde
1/2 xícara (chá) de suco de laranja

- 790g (2 latas) de leite 
condensado
- 150g de chocolate meio amargo 
em pedaços
- 1 colher de sopa de manteiga
- 400g de creme de leite
- 1 pacote de biscoito de maisena

- Tempere os �lés com sal, pimenta, limão e deixe descansar por 10 minutos. 
- Recheie com o cream cheese e faça rolinhos. 
- Acomode os �lés num refratário, adicione o tomate, a cebola, pedacinhos de 
manteiga e o suco de laranja. 
- Cubra com papel manteiga e assar por 15 minutos.

- Misturar o leite condensado, o chocolate, a manteiga e levar ao fogo baixo até 
obter um brigadeiro mole.
- Retirar do fogo e misturar o creme de leite.
- Forrar o fundo de uma assadeira de fundo removível com papel manteiga.
- Cobrir com biscoitos e adicionar uma camada de brigadeiro. Alternar as 
camadas até completar a forma, terminando com uma camada de brigadeiro.
- Decorar com biscoito quebradinho e lascas de chocolate.
- Refrigerar por pelo menos 4h.

Peixe ao molho de laranja

Torta de Palha Italiana

Personalizando Sapatilha

Agosto 
www.jornaltrindade.com.br



O limão é uma fruta maravilhosa! 
Graças a seu alto conteúdo vitamínico, 
previne doenças e ajuda a eliminar bacté-
rias e toxinas. Possui vitamina C, que 
potencializa as defesas do organismo, 
ajudando a evitar enfermidades. 

O limão é um potente limpador do 
organismo, torna a boca mais saudável e 
possui ação desintoxicante, além de ser 
rico em minerais como potássio, magné-
sio cálcio e fósforo.

Tem ação antiviral e estimula o siste-
ma imunológico. Além disso, ajuda na 
digestão e na eliminação das toxinas do 
fígado.

Com tantas vantagens, uma das 
melhores maneiras de incluir o limão no 
seu dia a dia é tomar um copo de água 
com limão espremido, especialmente 
cedo pela manhã. 

Ele vai ajudar a hidratar seu corpo 
depois de várias horas de sono e vai te 
trazer varias vantagens interessantes. 

Não é à toa que muitos são adeptos à 
essa ideia. Veja:

Ajuda na digestão: Além de a água 
morna favorecer o trato gastrointestinal, o 
limão ajuda a estimular e puri�car o 
fígado. A bebida também ajuda os ácidos 
gástricos a cumprirem seu papel de diges-
tão e eliminação.

Desintoxica: Água com limão é um 
diurético natural, o que signi�ca que a 
bebida ajuda o seu organismo a eliminar 
líquidos e toxinas. O ácido cítrico também 
ajuda a maximizar enzimas que estimu-
lam o fígado, que, por sua vez, tem a fun-
ção de eliminar toxinas.

É energizante: A combinação da água 
com o limão ajuda a hidratar e oxigenar o 
sangue, aumentando sua disposição e 
bem-estar. Por isso, a bebida pode substi-
tuir o cafezinho matinal sem comprome-
ter a produtividade.

Melhora a saúde vascular. A água 
misturada com limão contém ácido cítri-
co, que ajuda a limpar e prevenir os depó-
sitos de cálcio que se acumulam nas arté-
rias. Quando estes depósitos se acumu-
lam podem provocar uma enfermidade 
cardiovascular.

É diurético e puri�cador. O suco de 
limão ajuda a eliminar os materiais inde-
sejados, em parte, porque aumentam a 
quantidade de vezes que urinamos. Por 
isso, ao tomar suco de limão, as toxinas 
são liberadas em um ritmo mais rápido, 
ajudando a manter a saúde do trato uriná-
rio. O ácido cítrico ajuda a maximizar a 
função da enzima que estimula o fígado e 
ajuda na desintoxicação.

Ajusta o pH: Limões estão entre os 
alimentos mais alcalinizantes, ajudando a 
regular o pH do estômago.

Refresca: O limão refresca o hálito, 
alivia a dor de dente e gengivite. O ácido 
cítrico dos limões pode corroer o esmalte. 
Por este motivo, é aconselhável aguardar 
um pouco para beber a água com limão 
depois de escovar os dentes, ou lavá-los 
antes de beber.

Hidrata: A água e o limão contribuem 
para a hidratação e para o sistema linfáti-
co. Se o corpo não é hidratado o su�cien-
te, ele pode ter alguns sintomas, entre os 
quais a fadiga, o sistema imunitário de�ci-
ente, estresse, falta de clareza mental e 
energia, pressão arterial alta ou baixa, 
insônia e constipação.

Combate bactérias. A explicação do 
poder bactericida e antibiótico do limão 
está, novamente, no seu elevado teor de 
ácido cítrico que é de cerca de 5 a 7%, 
independentemente da variedade de 
limão.

A água pode ser em temperatura 
ambiente ou morna. Utilize sempre os 
limões frescos, orgânicos (se possível), e 
nunca o suco de limão engarrafado. 
Esprema ½ limão em cada copo de água 
e beba na primeira hora da manhã, em 
jejum.

Ao tomar em jejum, espere 20 minu-
tos para se alimentar. Mas, claro, essa 
água também pode ser tomada a qual-
quer hora do dia. 

Para ajudar na eliminação de pedras 
no rim, aconselha-se a tomar pelo menos 
3 copos de água com limão diariamente.

Água
Limão

com

Fonte: belezaesaude.com/agua-com-limao

Como preparar:
Água com Limão
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Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

Orçamento  

S/ Compromisso

Rua Lauro Linhares 805 -  Lj 04 -  Trindade - Tel.: 3234.8021 torredepapelpapelaria

9856-1766

Linha de Papelaria, presentes e brinquedos

Serviços de impressão, plasticação e encadernação

Faça seu pedido na comodidade de seu escritório ou casa

 Entregamos em toda grande Florianópolis 

Tele
Entrega

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

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

3234.1060 3028.5029
Rua Cap. Romualdo de 
Barros 883, Carvoeira

Lavamos a Úmido e a SecoLavamos a Úmido e a SecoLavamos a Úmido e a Seco

libcleanlavanderia
99856.8374

*Confira nossas promoções nas redes socias 

Rede Lib Clean LavanderiaRede Lib Clean LavanderiaRede Lib Clean Lavanderia

Estado ultrapassa 5 milhões de 
doses aplicadas contra a Covid-19

Santa Catarina chegou no dia 30 de 
julho, com mais de 5 milhões de doses 
aplicadas contra a Covid-19. 

Os dados são do Vacinômetro do 
Estado, que indicam que, até essa data, 
5.003.505 de doses de imunizantes já 
foram utilizadas. São 3.578.563 pesso-
as vacinadas com a primeira dose, algo 
que representa 64,20% da cobertura 
vacinal da população adulta acima de 

18 anos, enquanto 25,56% da segunda 
dose e dose única. 

O total de pessoas completamente 
imunizadas em Santa Catarina já é 
maior do que o número dos que foram 
infectados, desde o início da pande-
mia. Mais de 1,4 milhão já receberam a 
segunda dose, ou dose única da vaci-
na, enquanto mais de 1,1 milhão de 
casos foram registrados no estado.

"É um número importante para 
todos nós, demonstra que estamos no 
caminho certo e que cada ação é valio-
sa. Não só as ações diretas do Estado 
são importantes, como também cada 
pessoa que se desloca para receber a 
vacina. Cada um que age para sair 
dessa pandemia. Não iremos descan-
sar até o último catarinense estar vaci-
nado", destacou o governador Carlos 
Moisés.

A cobertura dos grupos prioritários 
com a primeira dose está em 99,69%. 
Com as mais de 5 milhões de doses 
aplicadas, o Estado já vacinou mais da 
metade da população de Santa Catari-
na que está apta a receber o imunizan-
te nesta fase com a primeira dose. 

Com a segunda dose ou dose úni-
ca, é cerca de 1,5 milhão catarinenses.

www.jornaltrindade.com.br



Intensificada as obras de revitalização  
na Praça Santos Dumont, da Trindade

Foto: Praça Santos Dumont aérea  

As obras de revitalização da 
Praça Santos Dumont, na Trinda-
de, executadas através do Progra-
ma Praça Viva da Prefeitura de 
Florianópolis, entraram em nova 
fase, que promete agilizar o anda-
mento dos trabalhos. 

A partir de agora, a Secretaria 
de Infraestrutura vai intensi�car a 
repaginação da pavimentação 
das calçadas internas, que corres-
ponde ao principal serviço a ser 
realizado. Com isso teremos a 
de�nição dos espaços projetados 
para o playground, academia e 
demais áreas de convivência. Em 
paralelo será feita a execução de 
um novo sistema de iluminação, 
liderada pela Prefeitura por meio 
da Cosip e realizada pelo Consór-
cio SQE Luz, formado pelas 
empresas ENGIE e Quantum 
Engenharia. 

No dia 26 de julho, foi execu-
tada principalmente a base de 
concreto armado da área de 450 
metros quadrados projetada 
para ser a mais nobre da praça, 
reservada à realização de feiras e 
festas populares, bem em frente 
da Igreja Matriz da Paróquia da 
Santíssima Trindade. Posterior-

mente, ela receberá piso de pla-
cas de concreto liso. O serviço 
realizado corresponde à primeira 
concretagem de calçada da praça 
e, após o corte de algumas árvo-
res pela Fundação Municipal do 
Meio Ambiente (Floram), nova 
frente desse trabalho vai aconte-
cer dali em direção à Rua Lauro 
Linhares.

De acordo com o projeto 
elaborado, a praça terá nova 
pavimentação nos acessos inter-
nos, de melhor qualidade. Na 
remodelação, os caminhos, ram-
pas, escadarias e patamares (des-
níveis) serão adequados às nor-
mas de acessibilidade e mobili-
dade e, portanto, com piso tátil 
onde for preciso.  A maior parte 
será de concreto alisado, ligando 
todos os acessos, mas haverá 
áreas em paver (blocos de con-
creto intertravados). 

O novo sistema de ilumina-
ção da praça terá 48 postes em 
compósito, novo circuito subter-
râneo de rede elétrica, 56 luminá-
rias tipo LED (mais econômicas) 
de 54/150W e 15 projetores de 
alto rendimento com lâmpadas 
multivapor metálico 400W. E vale 

destacar que por orientação do 
Instituto de Planejamento Urba-
no de Florianópolis (Ipuf ) serão 
conservadas as luminárias da 
década de 1990 da praça que, por 
sua vez, foi criada nos anos de 
1970. Os postes com estas lumi-
nárias serão apenas realocados. 

Desde que foram iniciadas as 
obras, no �nal de março, a Secre-
taria de Infraestrutura fez a lim-
peza da área; o fechamento da 
parte interna da praça com tapu-
mes (a área externa, da calçada, 
não foi isolada para facilitar a 
circulação das pessoas); a remo-
ção de equipamentos como o 
playground e a academia de 
ginástica, bem como do piso 
existente, e o levantamento topo-
grá�co. 

A primeira grande revitaliza-
ção da Praça Santos Dumont, que 
tem 8.377 metros quadrados de 
área total, visa valorizar ainda 
mais a região, e tende a agradar o 
público. O projeto urbano e pai-
sagístico, contratado pela Dimas 
Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. e aprovado pelo Ipuf, é rico 
em detalhes como a escolha por 
piso com acessibilidade em vez 

de areia 
para os menores de 12 anos por-
tadores de necessidades especia-
is poderem alcançar os brinque-
dos também pensados neles. 
Isso, no parque infantil que terá 
cerca do tipo convencional.

No mais, as obras consistem 
na execução de paisagismo com 
o plantio de espécies como Qua-
resmeira, Jacarandá e Ipê da 
Praia, e de arbustos e gramas. 
Além de realocação da academia 

de ginástica; 
da instalação do playground, de 
mobiliário urbano como bancos 
(alguns com encosto e assentos 
de madeira) e mesas, inclusive 
para jogos, de concreto, de bici-
cletário e de lixeiras, e da quali�-
cação dos pontos de táxi e ôni-
bus.

As obras estão sendo execu-
tadas pela empreiteira Satélite 
Construções e Engenharia Eirelli - 
EPP, e têm prazo de conclusão de 
oito meses.
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A Prefeitura de Florianópolis, 
através da Secretaria de Infraes-
trutura, vai encaminhar o pro-
cesso licitatório o projeto de 
construção da maior pista de 
skate street da cidade. 

Essa é a modalidade que 
rendeu duas das três medalhas 
conquistadas pelo Brasil nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020 
até o dia 26 de julho. Sendo que, 
uma delas foi pela adolescente 
Rayssa Leal, de 13 anos, que 
entrou para a história como a 
mais jovem atleta brasileira a 
ganhar medalha olímpica. A 
nova pista será mais uma obra 
do Programa Praça Viva. 

A pista de 2.068,40 metros 
quadrados será construída na 
área verde de 4,6 mil metros 
quadrados que corresponde à 
Praça Jornalista Gustavo de 
Lacerda, no entroncamento 
entre a Avenida Professor Henri-
que da Silva Fontes e a Rua 
Osmarino de Deus Cardoso, na 
Trindade. Ela �ca ao lado da 

conhecida Praça da Trindade, 
em frente ao shopping Villa 
Romana. O projeto da pista foi 
doado pela empresa gaúcha 
Spot Skateparks, de Porto Ale-
gre. 

“As Olimpíadas estão mos-
trando que o País do Futebol é 
também o País do Skate, e Floria-
nópolis está se transformando 
na Capital com mais pistas de 
skate”, ressalta o secretário de 
Infraestrutura, Valter Gallina.

A Praça da Trindade, que 
conta com 4,2 mil metros qua-
drados, já dispõe de uma antiga 
pista de skate, que será demoli-
da, em razão da construção da 
nova pista. Assim, na reforma 
geral pela qual passará a praça, e 
cujo projeto também está indo 
para licitação, a área da pista de 
skate existente será usada para 
ampliar o playground, inclusive, 
com acessibilidade. 

No mais, a Praça da Trindade 
terá a quadra poliesportiva e a 
quadra de areia revitalizadas; o 

pavimento interno remodelado, 
e vai ganhar academia de ginás-
tica voltada à terceira idade e 
petplace, além de paisagismo.

As novas pistas de skate

Na atual gestão, a Prefeitura 
já construiu cinco pistas de skate 
públicas em Florianópolis, 

sendo duas delas street, na Área 
de Lazer e Esportes na Beira-Mar 
Continental, no Balneário e na 
Praça das Areias, no Morro das 
Pedras. As outras três novas 
pistas �cam na Praça do Caria-
nos; no Red Park, no Rio Verme-
lho, e na Área de Lazer Rodrigo 

Nivaldo da Silva (CABEÇA), na 
Barra da Lagoa. 

Também está prevista a 
construção de mais seis pistas 
de skate: no Parque de Coquei-
ros, no Mocotó, no Monte Cristo, 
na Lagoa da Conceição, na Tape-
ra e em Canasvieiras.

Prefeitura vai construir a maior 
pista de skate street da cidade

A pista de 2.068,40 m² será construída na Praça Jornalista Gustavo de Lacerda, na Trindade.
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