
Ano 15 .  Edição 178. Grande Florianópolis, Setembro de 2021.

Peça agora direto 
com a gente.

O Tomato Forneria está
com entrega própria.

Mais barato, mais prático
e mais rápido para você!

Pedidos pelo nosso whatsapp:

3365 8000
ou retirada na

Rua Esaú Pereira da Silva, 180 
Santa Mônica

@tomatoforneria

ENTREGAMOS EM TODA ILHA

Pijamas 
Lingerie 
Acessórios 

 Lauro Linhares, 1079 - Loja 01- Trindade 
 (Próximo a academia dos Bombeiros e anexo ao Armazem Express) 
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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 parceria foi �rmada 
em conversa com o sócio                                
diretor de conteúdo e 

jornalismo do canal, Paulo 
Luís Cordeiro. A atração 
está no ar de segunda a 

sexta-feira, às 10h, com 
reapresentação às 13h, na 
Ürban TV. 

“É com grande alegria 
que anunciamos essa par-
ceria com um jornalista de 
renome nacional, sempre 
buscamos a qualidade da 
informação, e Boris Casoy 
sempre será um dos ícones 
do jornalismo brasileiro.”, 
comemora Paulo Luís 
Cordeiro.

Boris Casoy, nasceu em 
São Paulo, no dia 13 de 

fevereiro de 1941, é um 
jornalista e apresentador 
de telejornais brasileiro. 
Tornando-se notório por 
ter sido âncora do TJ Brasil, 
telejornal exibido pelo SBT 
entre 1988 e 1997, Boris 
iniciou a sua carreira como 
locutor na Rádio Eldorado, 
iniciando a sua trajetória 
pela televisão na Rede 
Tupi, como repórter do 
programa Mosaico na TV.

Seu estilo é muito par-
ticular e inspirado na �gu-

ra do âncora importada 
dos telejornais nor te -
americanos, já que não se 
furta de emitir sua própria 
opinião sobre os assuntos 
mais polêmicos, e gosta de 
utilizar frases-bordão, tais 
como “Isto é uma vergo-
nha” ou “É preciso passar o 
Brasil a limpo”.

A Urban TV Brasil foi 
criada para ser uma nova 
opção no mercado audio-
visual. Um novo canal de 
Florianópolis que busca a 

qualidade no conteúdo, 
com programas voltados à 
informação e ao entreteni-
mento. 

Disponibilizam conte-
údos diferenciados e cana-
is segmentados, com con-
teúdos produzidos para 
toda a família. 

O canal de TV por assi-
natura Urban TV produz e 
veicula programas exclusi-
vos com foco no entreteni-
mento, informação, arte e 
cultura.

Jornal do Boris estreia na Ürban TV Brasil

A Prefeitura de Floria-
n ó p o l i s ,  p o r  m e i o  d a 
Secretaria de Saúde, pro-
move uma série de ativida-
des em grupos em todas as 
regiões da cidade. 

Os Centros de Saúde 
o f e r e c e m  a t i v i d a d e s 
desenvolvidas por 12 pro-
�ssionais de educação 
física e outros 12 residen-
tes da mesma categoria.  
São diversas modalidades 
ofertadas, como grupos de 
Caminhada, Alongamen-
to, Fortalecimento Muscu-
lar, Ioga, Auriculoterapia, 
Tratamento da Dor Crôni-
ca, entre outros. Com o 
retorno das atividades 
presenciais,  em breve 
outras modalidades pode-
rão ser ofertadas.

Em geral, o acesso aos 
grupos é aberto, entretan-
to sugere-se que o interes-
sado procure o Centro de 
Saúde do seu bairro para 

demonstrar interesse em 
participar do grupo. O 
único requisito é estar com 
o cadastro no centro de 
saúde em dia. 

No caso dos grupos 
online, o interessado pode 
solicitar o link de acesso. 
Todos os contatos dos 
Centros de Saúde estão 
d i s p o n í v e i s  n o  s i t e : 
https://sus.�oripa.br/centr
osdesaude/

CENTRO: 
- CS Lagoa, Cs Córrego 
Grande e CS Itacorubi: 
Grupo de Exercício Física, 
às segundas, quartas e 
quintas-feiras online, às 
8h30.Online;
- CS Lagoa, Cs Córrego 
Grande e CS Itacorubi: 
Grupo de Alongamento, às 
terças-feiras, às 8h30. Onli-
ne;
- CS Saco Grande: Grupo 
de Fortalecimento, terças e 

quintas, às 08h15. Online;
- CS Saco Grande: Grupo 
de Práticas Corporais, 
terças e quintas, às 09h15.
Online;
- CS Trindade: Grupo cami-
nhada, quartas e sextas, às 
08h. Presencial.

NORTE:
- CS Rio Vermelho, CS 
Ingleses, Cs Santinho, Cs 
Barra da Lagoa: Grupo de 
Lian Gong  e Qi Gong, às 
terças e quintas-feiras, das 
8:30 até as 10:30. Online;
- CS Ingleses e Santinho: 
Grupo de Caminhada, às 
segundas-feiras, com iní-
cio às 8:30, na entrada 
principal de acesso à praia, 
no centrinho dos Ingleses.-
Presencial;
- CS Barra da Lagoa: CS 
Lian Gong presencial, às 
8:30 no estacionamento 
do posto de saúde e grupo 
de manejo da horta comu-

nitária. Presencial;
- CS Rio Vermelho: 
Grupo de Trilhas, às 
sextas-feiras, às 8:30, 
com saída da praça ao 
lado do cs. Presencial;
- Santo Antonio de 
Lisboa: Grupo de Ativi-
dade Física em frente à 
Igreja, às terças e quin-
tas-feiras às 9h. Presen-
cial;
- Santo Antonio de 
L i s b o a :  G r u p o  d e 
Apoio a Cessação do 
Tabagismo. Online (con�r-
mar data e horário);
- Santo Antonio de Lis-
b o a :  G r u p o  d a  H o r t a 
Comunitár ia,  quar tas-
feiras 8h30. Presencial.

SUL:
- CS Morro das Pedras: 
Grupo de Yoga, terça-feira, 
8h30, na Associação do 
Morro das Pedras. Online;
- CS  Morro das Pedras: 

Grupo de Yoga, sexta-feira, 
às 8h30. Presencial;
- CS Tapera: Grupo de 
Atividade Física, terça e 
sexta, às 8h. Modalidade 
presencial;
- CS Tapera: Grupo de 
Auriculoterapia, sexta-
feira às 9h.-Presencial;
- CS Alto Ribeirão: Grupo 
de Atividade Física, quarta, 
8h, ou sexta às 15h.Presen-
cial;
- CS Alto Ribeirão:Grupo 

de Auriculoterapia, quinta 
às 9h.Presencial;
- CS Caieira: Grupo de 
Atividade Física, segunda, 
14h30 e Quinta às 9h.Pre-
sencial;
- CS Frequesia: Grupo de 
Atividade Física, segunda 
8h e Quinta às 7h30. Pre-
sencia;
 -CS Alto Ribeirão: Grupo 
de Dor Crônica, quinta-
feira, 11h. Presencial;

Promovem série de atividades físicas   

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

Centros de Saúde de Florianópolis 



A Prefeitura de Floria-
nópolis,  por meio da 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Planeja-
mento Urbano (SMPU), 
inclui mais de 500 novos 
horários de ônibus aos 
�nais de semana. 

Além do aumento dos 
horários, voltam operar 
aos sábados cinco novas 
linhas: 468- TIRIO - Aero-
porto via Carianos, 477- 
TIRIO - Aeroporto via 
Tapera, 761- Vila Apareci-
da, 766- Morro do 25 e 
460- Porto da Lagoa.

Os novos horários são conse-
quência das análises para atender as 
necessidades dos usuários. Da avali-
ação das sugestões encaminhadas 
via ouvidoria e do monitoramento 

feito pela Secretaria, são estudadas 
as ampliações de linhas e horários 
das operações diurnas e noturnas, 
como por exemplo a saída para os 
bairros até 1h da manhã.  

As melhorias constantes nos 
horários e linhas no transporte cole-

tivo estão seguindo o 
planejamento da Secre-
taria, que tem avaliado a 
qualidade dos serviços 
prestados à população e 
acompanhando a volta 
gradual da utilização do 
transporte público por 
parte da população. "Nos-
sas análises são feitas 
diariamente. Temos siste-
mas que monitoram as 
demandas de linhas e 
horários. Além disso, é 
muito importante a inte-
ração dos usuários com 

os canais da SMPU, através das 
redes sociais e ouvidoria. Nós esta-
mos veri�cando todos os pedidos e 
sugestões", a�rma o secretário de 
Mobilidade e Planejamento Urba-
no, Michel Mittmann.

A Prefeitura de Florianópolis 
vai realizar a distribuição gratuita 
de absorventes higiênicos asse-
gurando o direito à dignidade 
íntima de todas as alunas em 
idade menstrual, entre 10 e 18 
anos, da rede municipal de ensi-
no. Serão 16 absorventes por 
menina ao mês, totalizando por-
tanto, 96 mil mensal para 6 mil 
meninas. 

"Iremos comprar os itens este 
ano e começar a distribuição em 
2022. Entendemos que essa é 
uma frente importante de atua-
ção, a�nal investir em saúde 
coletiva nunca é um gasto, é sem-
pre um bom investimento a ser 
feito. A ausência de absorventes 

causa uma perda de con�ança e 
autoestima enorme, então estas 
aquisições são muito importan-
tes", comenta Gean Loureiro, 
prefeito da Capital. 

Unindo diversas frentes da 
Prefeitura de Florianópolis, como 
a Fundação Somar, Coordenado-
ria de Políticas Públicas para 
Mulher, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Assistência Social, o 
programa Dignidade Íntima terá 
protocolos de acesso que garan-
tem a privacidade e cuidado, 
criando canais de atendimento e 
apoio para estudantes com a 
distribuição do item.

A falta de absorventes afeta 
diretamente o desempenho 

escolar de meninas. Por conse-
quência, restringe o desenvolvi-
mento de seu potencial na vida 
adulta. 

Em 2013, por exemplo, dados 
da Pesquisa Nacional de Saúde, 
revelaram que, meninas entre 10 
e 19 anos que deixaram de fazer 
alguma atividade escolar como 
estudar, realizar atividades ou até 
mesmo brincar, nos 14 dias ante-
riores à pesquisa, 2,88% deixaram 
de fazer por problemas menstru-
ais. 

A mesma pesquisa mostra 
que os índices para não realiza-
ção de atividades por gravidez e 
parto foi menor, ou seja, 2,55%.

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.

Prefeitura inclui mais de 500 novos 
horários e retorna 5 linhas de ônibus  

Florianópolis vai disponibilizar absorventes higiênicos 

gratuitos para todas as alunas da rede municipal 

As mudanças eleitorais
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Quando se avizinha uma eleição nacional surge um sem número 
de projetos para mudar a regra do pleito. Di�cilmente vê-se 
alguém falar em reforma política, porque isso demandaria mexer 
em vários dispositivos que são bené�cos para quem já ocupa um 
cargo eletivo. O que mudam são as regras eleitorais. Neste 
momento o país entra na reta �nal do prazo para alterações 
visando 2022, isso porque um artigo na Constituição exige que 
qualquer mudança de regra para o pleito precisa ser aprovada 
um ano antes das eleições. No caso, até sexta (1º), já que o 
primeiro turno do ano que vem ocorrerá em 2 de outubro, 
segundo calendário do TSE. As de�nições até aqui mostram que 
as melhores notícias são o que não foi aprovado, em vez do que 
foi ou será mudança. A saber, a derrota das coligações na 
proporcional - um sistema que só bene�cia a salada de partidos 
nanicos, e que agora terão que aderir às federações partidárias 
para sobreviver. Outro ponto é a derrota do distritão, que caiu 
ainda em agosto, mas é um tema que de vez em quando 
reaparece como forma de desfavorecer a renovação. 

• 

• 

• 

ALÉM                         do que foi rejeitado, também tem boa notícia no 
que foi aprovado. A partir de 2022, os votos para negros e 
mulheres valerão em dobro para o cálculo dos repasses de 
fundo eleitoral. A medida pode evitar os 'laranjais'.

                               código eleitoral, que também impõe novas 
regras, passou na Câmara dos Deputados, mas pode não ser 
apreciado pelo Senado pela falta de tempo. É nele que está a 
obrigatoriedade de 'quarentena' para uma série de categorias.

                  quarentena é uma espécie de proteção da política 
tradicional contra juízes, policiais, membros do MP e outros 
que fazem política nos seus cargos e depois usam a 
popularidade para se eleger. A proposta de quarentena exige 
cinco anos entre a exoneração e a disputa de cargo eletivo. 

           Contarei um episódio de bastidor ao amigo leitor. Logo 
após o aceite do Ministério da Infraestrutura para uso de recursos 
estaduais às BRs, o secretário Thiago Vieira (Infraestrutura) esteve 
na Alesc para um encontro entre parlamentares e secretários do 
governo Moisés. O tom foi de comemoração pela liberação dos 
recursos. Um pouco atrasado, o deputado Vicente Caropreso 
(PSDB) chega à reunião e pergunta a Vieira: “O governo federal 
agradeceu o repasse dos recursos?”. O secretário responde que a 
área técnica do Ministério foi atenciosa. 

O NOVO 

ESSA 

MUITO OBRIGADO

ESPAÇO

MEGA
DANCE
A vida é MELHOR
com DANÇA

Jazz
Ballet
Zumba
MegaFit
Urbanas
MegaHit
FitDance
Jazz Funk
Femme Style
TikTokDance

Av.	Madre	Benvenuta,	1636	-	Santa	Mônica

megadancefloripa(48)	8473.6105	.	99860.3818



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

4

A Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis celebra nesta edição 20 
anos de uma trajetória pioneira em 
valorizar o cinema nacional para a 
infância. Atua para o desenvolvimento e 
fortalecimento do audiovisual brasileiro e 
leva arte e alegria para milhares de 
crianças, exibindo filmes que refletem a 
diversidade cultural brasileira e do 
mundo. O evento acontece de 16 a 31 
de outubro, evento 100% online e 
gratuito.

O evento celebra nesta edição 20 anos 
de uma trajetória pioneira em valorizar o 
cinema nacional para a infância. Atua 
para o desenvolvimento e fortalecimento 
do audiovisual brasileiro e leva arte e 
alegria para milhares de crianças, 
exibindo filmes que refletem a 
diversidade cultural brasileira e do 
mundo.

Em 2021, serão 140 filmes e uma 
intensa programação acontecerá ao vivo 
diariamente, para crianças de todas as 
idades, pais, avós, para a família toda. 
Também para educadores, realizadores 
e produtores culturais.

Filmes que
serão exibidos:

São 1 curtas-metragens 
nacionais e internacionais 
para crianças de todas as 
idades na Mostra 
Competitiva deste ano: 98 
brasileiros, de 18 estados, 
e 39 internacionais de 23 
países.

Nos gêneros ficção, 
documentário, animação e 
experimental, os filmes 
refletem as diversas 
infâncias do Brasil e do 
mundo.

Entre no site da mostra, 
clique nas figuras para ver 
todos os filmes disponíveis 
para serem assistidos a 
qualquer momento, 
durante o festival.

O que vai 
ter na Mostra: 

- Filmes para assistir a qualquer 
momento;
- Sessões ao vivo com bate-papo;
- Pré-estréia nacional do longa-
metragem nacional ‘Tarsilinha’ 
(Brasil, animação, 2021, 90 min)
Célia Catunda e Kiko Mistrorigo;  
- Pré-estréia internacional do  
longa-metragem internacional 
‘Lotte e os Dragões Perdidos’ 
(Estônia, Letônia, animação, 2019, 78 min)
Janno Pöldma e Heiki Ernits; 
- Exibição especial do curta-
metragem catarinense ‘Nonna’ 
(SC, animação, 2021, 10min)
Maria Augusta Nunes;  
- Oficina ‘Era uma vez’, com Ally 
Collaço, que poderá ser acessada a 
qualquer momento;
- Shows para crianças de
Zeca Baleiro e 
Camerata Florianópolis.

Educadores, 
realizadores, produtores, 
players do audiovisual
para infância e interessados

Programação
para parceiros:

Masterclass Tarsilinha, 
com os diretores do
longa-metragem de animação que 
homenageia Tarsila do Amaral,
Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.
(Participação mediante inscrição)

 
Encontros de Cinema Infantil Debates:
1. “Festivais Latinos Americanos 
de Cinema para crianças”, 
2. “O Cinema atual para crianças” 
3. “20 anos de Cinema 
para crianças no Brasil”. 

Encontro de Mercado
Players do audiovisual para infância que irão 
falar sobre temas pertinentes como 
financiamento, coprodução, distribuição e 
produtos
e serviços digitais.

Oficina Novos Festivais
Antônio Leal
Presidente do Fórum dos Festivais
Tetê Mattos
Realizadora e pesquisadora de Festivais
(UFF   - Universidade Federal Fluminense).
(Participação mediante inscrição)



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

CAPOEIRAS

TRINDADE

@yamakisushioficial

R.	Lauro	Linhares,	624,	-	Trindade

R.	Waldemar	Ouríques,	459	-	Capoeiras

Buffet	livre

Promoção: 

Jantar:

(48) 99127.5252

(48) 98463.7600
56,90

Almoço:	39,90



Por:

COMBO 
PERFCT HAIR

R$329,90

1 Reconstrução
1 Hidratação
1 Ampola 
+ Ozônio Terapia
1 Hidratação

loulé beauty
&co.

 Beleza - Estética 
Cabelo - Maquiagem

Unhas em Gel

Salão de Beleza 

Rua Capitão Amaro Seixas Ribeiro, 43, Santa Mônica99688.6668loulebeauty.co

ARGILAS&BENEFÍCIOS
Esse componente natural e abundante na 
natureza contém grande concentração de 
minerais como, magnésio, zinco e titânico, é 
também um antigo aliado da pele perfeita. 
Usada geralmente no rosto, como forma de 
máscara facial, é super indicada para esfoliar, 
revitalizar e acalmar a pele e um dos 
tratamentos faciais mais antigos e
também um dos mais eficientes.

E não para por ai, a argila também:

Favorece a reprodução celular integral, 
afinando e clareando a pele, absorve toxinas e 
impurezas, elimina bactérias e tem efeito 
calmante, suaviza e amacia a pele, reduz 
oleosidade, combate cravo e espinhas, combate 
o envelhecimento, reduz rugas e linhas de 
expressão, tem ação antisséptica e efeito 
bactericida e calmante.

Atualmente há muitos os tipos de argila e cada 
um deles irá beneficiar um tipo específico de 
pele.

 VERDE
Indicada	para	peles

sensíveis	e	desidratadas,

contém	o	maior	percentual

em	alumínio	e	seu	pH	é

muito	próximo	ao	da	pele.	

Ideal	para	preparar	a

pele	antes	da	maquiagem,

reduz	rugas	e	linhas

de	expressão,	absorve

a	oleosidade	sem	desidratar.

 BRANCA
Indicada	para	peles

oleosas	e	acneicas,

tem	ação	adstringente,

tonificante,	estimulante,

secativa,	bactericida,

analgésica	e	cicatrizante.

Perfeita	para	estimular

a	pele	e	renová-la,	

além	de	clarear	as	

manchas	causadas

pelo	sol.	

Indicada	para	peles	sensíveis

e	delicadas,	melhora	a	elasticidade

da	pele,	cicatriza,	fortalece,	

repõe	a	luminosidade	e	os	sais.	

É	ideal	para	tratamento	de

peles	com	dermatite,	foliculite,

acneicas,	com	psoríase	e	peles	que

são	tratadas	com	roacutan.	

Devolve	a	elasticidade,	regenerando	

a	pele.	Pode	ser	utilizado	após	

as	limpezas	de	pele	no	intuito

de	acalmar	e	melhorar	a	

vermelhidão,	promovendo	

a	cicatrização.

 ROSA

 Conheça as vantagens e benefícios das argilas e propriedades de cada cor

É	a	mais	nobre	de	todas,	pode	ser	encontrada

também	como	lama	vulcânica.		Indicada	

para	desintoxicação	da	pele,	principalmente

peles	oleosas.	Possui	ação	anti-inflamatória,	

anti-artrósica,	absorvente	e	anti-stress.	

Devido	ao	alto	teor	de	alumínio	e	silício	e	baixo	

percentual	de	ferro,	pode	ser	usado	tanto	para	

cosmética	como	para	tratamentos	de	doenças.	

É	um	excelente	agente	rejuvenescedor.

PRETA
Rica	em	silício,	titânio

e	potássio,	minerais

importantes	na	formação

de	colágeno.	

Indicada	para	promover	

o	embelezamento	da	

pele,	por	ter	ação	detox,	

hidratante	e	rejuvenescedora.

DOURADA

Agora que você já 
identificou a melhor opção 
para o seu tipo de pele que 
tal começar usufruir desses 
benefícios? Lembrando que 
o ideal é que a pele esteja 
sempre limpa e preparada 
para receber os ativos, 
então o indicado é realizar 
limpeza de pele regular e 
seguir com os cuidados em 
casa, assim potencializando 
os efeitos da argila.

Vale ressaltar que, mesmo 
sendo natural, a máscara 
facial de argila não deve ser 
aplicada todos os dias. O 
intervalo deve ser no 
mínimo de 15 dias, de 
acordo com cada tipo de 
pele. Sempre procure um 
profissional para melhores 
resultados.

1.	Higienize	o	rosto	com	gel	de	

limpeza	facial,	removendo	toda	

oleosidade,	maquiagem	ou	

qualquer	resíduo.

2.	Em	um	recipiente,	misture	uma	

colher	de	sopa	de	argila	com	um	

pouco	de	água	mineral	até	formar	

uma	pastinha	consistente.	

3.	Aplique	a	mistura	no	rosto	com	

as	mãos	ou	um	pincel.

4.	Deixe	agir	de	10	a	15min	ou	até	

secar	e	em	seguida	enxague	com	

água	corrente	até	retirar	tudo.

5.	Finalize	com	hidratante	facial	

e/ou	Filtro	Solar.

Para leitores dessa matéria no 

Jornal Trindade e o

Salão de Beleza Loulé Beauty & Co

*Aproveite: 15% de desconto na 
limpeza de pele. 

Por: Isadora Prazeres Esteticista 

PASSO	A	PASSO:

Implantes Tradicionais 
Próteses 
Clínica Geral
Implantes Zigomáticos

Enxertos Ósseos
Botox 
Bichectomia
Harmonização orofacial
Lentes de Contato 
 

CENTRO ODONTOLÓGICO

Dr. JATIR F. MORAES 

Rua Lauro Linhares, 1849, Sl 301 (Prédio Cartório da Trindade)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A.A IMPLANTES

Especialista em 
Implantes e Próteses

CRO4524

3234.7669     99960-7669

aaimplantesSIGA-NOS NO 



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

Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

Orçamento  

S/ Compromisso

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

Campanha de Multivacinação para resgatar
crianças e adolescentes não vacinados

Está no ar um novo serviço público, permitindo 
que todos os proprietários de veículos, 
notificados por infrações de trânsito por órgãos 
catarinenses, possam indicar outro condutor ou 
recorrer da infração pelo portal do Detran Digital. 
A ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de 
Informática e Automação do Estado de Santa 
Catarina (Ciasc) e está alinhada ao Programa 
SC Mais Confiança.

Para usar este serviço, o proprietário ou o 
condutor do veículo autuado deve utilizar os 
dados de protocolo e senha, enviados junto com 
a notificação de autuação de trânsito. Em 
seguida escolher o serviço desejado:

Governo lança serviço on-line para pedidos de revisão de infração de trânsito

Indicação do Condutor: nos casos em que o 
condutor não é o proprietário do veículo;

Pedido de Revisão de Infração de Trânsito (Defesa 
de autuação): caso o cidadão não concorde com a 
infração aplicada. Para a defesa de autuação ele 
seleciona uma categoria para a motivação daquela 
revisão, ou seja, se é porque os dados do veículo 
estão incorretos, por ausência de sinalização de 
trânsito.

Além de preencher um formulário eletrônico 
detalhando o acontecimento e a justificativa para a 
contestação, que posteriormente precisa ser 
impresso, assinado e digitalizado. Todos os pedidos 

que o usuário tiver feito anteriormente podem ser 
consultados usando esse mesmo acesso. A ação 
faz parte de uma série de medidas do governo 
Carlos Moisés para desburocratizar o serviço 
p ú b l i c o  e  f a c i l i t a r  a  v i d a  d o  c i d a d ã o .

Detran Digital

O Detran Digital é o portal onde estão os serviços 
online do departamento como pedidos para 
renovação de CNH; 2ª via da CNH; CNH definitiva; 
Permissão Internacional para Dirigir; e Certidão de 
Registro. A emissão de CRLV eletrônico; Certidão 
de Propriedade; Certidão de Baixa; e Certidão 
para Seguro.

Começa no dia 1º de outubro e vai 
até o dia 29 mais uma grande 
Campanha de Vacinação no estado: 
a de Multivacinação para atualização 
da Caderneta de Vacinação da 
Criança e do Adolescente até 14 
anos.

O principal objetivo é resgatar 
crianças e adolescentes que, por 
algum motivo, não tomaram vacinas 
que fazem parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. O Dia D de 
divulgação e mobilização estadual 
será em 16 de outubro, terceiro 
sábado do mês.

O diretor da Dive, João Augusto 
Brancher Fuck, ressalta que a 
adesão a essa Campanha é de 
extrema importância para que o 
Estado aumente as coberturas 
vacinais e reduza, cada vez mais, a 
incidência de doenças preveníveis 
c o m  a  v a c i n a ç ã o .  “ Te m o s 
identificado que a procura pelas 
vacinas de rotina tem sofrido uma 
queda ao longo dos anos devido a 
fatores como fake news, falsa 
sensação de segurança causada 
pela diminuição das doenças 
imunopreveníveis, entre outros. No 

entanto, a pandemia fez com que 
essa procura diminuísse ainda 
mais. Isso nos preocupa porque 
ba i xas  cobe r tu ras  vac ina i s 
p e r m i t e m  q u e  d o e n ç a s  j á 
cont ro ladas  ou  er rad icadas 
retornem ao nosso convívio”, avalia 
o diretor.

Coberturas vacinais em crianças 
menores de 1 ano e 1 ano de 
idade estão em queda: 

A chefe da divisão de imunização 
da Dive, Chaiane Natividade de 

Souza Gonçalves, ressalta que pais 
e/ou responsáveis que forem levar 
as crianças e os adolescentes aos 
locais de vacinação devem ter em 
mãos a caderneta. “Com ela em 
mãos, os profissionais podem avali-
ar se existe alguma vacina que a 
criança ou o adolescente já deveria 
ter recebido e ainda não recebeu e 
fazer a aplicação, garantindo a pro-
teção'', explica.

Preocupação com o sarampo

Recomenda-se uma atenção espe-

cial às vacinas que protegem con-
tra o sarampo. Isso porque a circu-
lação do vírus foi interrompida em 
2000, mas devido às baixas cober-
turas vacinais, Santa Catarina vol-
tou a registrar surto ativo de saram-
po em julho de 2019 e que só foi 
encerrado em setembro de 2020, 
graças ao trabalho das equipes em 
vigilância em saúde de toda a rede 
estadual, municipal, equipes de 
vacinação, equipes de laboratório 
e também a grande participação da 
população que aderiu à vacinação 
do sarampo.

As vacinas que protegem contra a 
doença são a tríplice viral (saram-
po, caxumba, rubéola) e a tetra 
viral (sarampo, caxumba, rubéola 
e varicela). A tríplice viral deve ser 
administrada aos 12 meses e a 
tetra viral aos 15 meses. 

Crianças que não tomaram as 
doses nas idades adequadas 
devem tomar as vacinas posterior-
mente. Pessoas com idade entre 
12 meses e 29 anos precisam 
tomar duas doses ao longo da vida.




