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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Mais de 150 atrações 

em 42 pontos da Ilha 

marcam a 8ª edição 

do evento em abril.  

Maratona 

Cultural 

Praça da Trindade - Santos Dumont

é revitalizada e ganhou iluminação, 

paisagismo e acessibilidade.

Rua Lauro Linhares, 2123, loja 25. Trindade Shopping
@nimoygeekstore(48) 98830.1792

Colecionáveis 

Quadrinhos 

 Presentes 

Camisetas

 O Museu da Imagem e do Som de 

Santa Catarina (MIS/SC)  oferece 

curso gratuito de fotogra�a



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

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

No dia 18 de fevereiro de 2017 o empresário Jeferson 
Machado, aceitou o desa�o de dar uma nova cara a Droga-
ria Paulina que já estava em funcionamento há mais de 15 
anos. Com ideias inovadoras e muita persistência, aos pou-
cos a farmácia foi ganhando destaque diante dos clientes.

Com uma grande variedade de laboratórios e itens de 
perfumaria, a transformação e o crescimento foi aconte-
cendo de maneira natural. 

A Drogaria Paulina conta com uma equipe especializa-
da e preocupada em cuidar da saúde de seus clientes e se 
tornou uma forte concorrente no mercado farmacêutico, 
com preços baixos e atenção farmacêutica. 

Além de proporcionar facilidade e comodidade aos 
seus clientes, pois também contam com serviço de tele-
entrega com e�ciência, ajudando na saúde e bem-estar.

Dessa maneira, são cinco anos de muito sucesso, graças 
a con�ança dos seus clientes, amigos e parceiros.

 Drogaria Paulina completa 5 anos 

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
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Com a parceria firmada entre a 
Polícia Científica e o Floripa Airport, o 
Governo do Estado inaugurou no dia 21 
de março, mais um posto de emissão 
da carteira de identidade na Capital. 
Além de ampliar o número de vagas 
diárias, a nova unidade vai funcionar 
nas dependências do Aeroporto Inter-
nacional de Florianópolis e vai tornar o 
serviço mais acessível a uma parcela 
importante da população que reside 
nos bairros da região Sul da Ilha de 
Santa Catarina.

O governador Carlos Moisés da 
Silva destaca a importância das parce-
rias com a iniciativa privada na promo-
ção de serviços públicos eficientes e 
acessíveis. E agradece à administra-
ção do Floripa Airport por mais essa 
ação conjunta com o governo estadual, 
visto que o terminal aeroviário já abriga 
uma unidade do Detran.

“No ano passado conseguimos dar 
um salto inédito, em termos de qualida-
de do serviço, a partir da criação do 
documento de identidade com número 
único. Modelo consolidado de forma 
pioneira em Santa Catarina, que neste 
ano tornou-se oficial para todos os 

estados. Hoje a Polícia Científica esta-
belece sua décima parceria público-
privada em busca da expansão do aten-
dimento, garantindo cada vez mais 
acesso à população. Às vésperas do 
aniversário da nossa Capital, o novo 
posto de identificação é um verdadeiro 
presente a todos que vivem aqui”, reco-
nhece.

Considerado recentemente o 
melhor terminal aeroviário do país, o 
Floripa Airport é um local estratégico 
para ampliar e aprimorar o serviço de 
emissão da carteira de identidade. 
Segundo o CEO do empreendimento, 
Ricardo Gesse, a instalação de servi-
ços públicos de grande utilidade à popu-
lação vai diretamente ao encontro do 
que foi planejado pela administração do 
aeroporto.

"Assim como o Detran, a Polícia 
Científica é mais um serviço para toda a 
população do Sul da Ilha e da cidade, 
dentro do Floripa Airport. Aeroportos 
são infraestruturas completas para 
oferecer serviço às pessoas, com segu-
rança 24 horas, conforto, acesso fácil e 
amplo estacionamento. Desde que 
assumimos o aeroporto de Florianópo-

lis, explicamos que o nosso conceito de 
operação é ser mais que um aeroporto”, 
explica.

O diretor de Identificação da Polícia 
Científica, Fernando Luiz de Souza, 
reforça os benefícios às pessoas, rela-
tando que parcerias estabelecidas com 
shoppings e estabelecimentos comer-
ciais têm sido bem-sucedidas em diver-
sas cidades pelo estado. E comemora a 
abertura do local, principalmente, por 

conta do ganho em relação ao atendi-
mento.

“Durante a semana ainda faremos 
testes e concluiremos a capacitação da 
equipe de atendentes. A partir do dia 28 
de março, o agendamento já estará 
disponível do site da Polícia Científica. 
A expectativa é de que a unidade oferta-
rá mais 60 vagas diárias quando atingir 
sua capacidade plena de atendimento”, 
conclui.

Fotos: Divulgação / Polícia Cientí�ca  

Ampliado o serviço de emissão da 
carteira de identidade em Florianópolis



O Museu da Imagem 
e do Som de Santa Cata-
rina (MIS/SC) está com 
inscrições abertas para 
o curso "Hibridismos: 
F o t o g r a � a  e  A r t e s 
Visuais". As aulas serão 
virtuais e ministradas ao 
l o n g o  d o  p r i m e i r o 
semestre de 2022 pelo 
professor Sérgio Sakaki-
bara.

Os encontros ocorre-
rão sempre às quartas-
f e i r a s ,  d a s  8 h 3 0  à s 
10h30, nos dias 27 de abril; 4, 11, 18 
e 25 de maio; 1º, 8, 15, 22 e 29 de 
junho. Serão oferecidas 40 vagas 
com seleção de alunos por ordem 
de inscrição, quali�cação do currí-
culo e portfólio. Os selecionados 
serão avisados por e-mail.

Sobre o curso: O curso teórico 
vai abordar as intersecções históri-

cas entre a fotogra�a e as artes 
visuais, em uma visão rápida da 
História da Arte e da Fotogra�a. Nas 
aulas serão vistos trabalhos de artis-
tas que usam fotogra�a, e de fotó-
grafos que participam da cena artís-
tica. Serão ainda, trabalhados tex-
tos dos principais teóricos que abor-
dam as relações entre fotogra�a e 
artes visuais.

As aulas expositivas 
serão transmitidas por 
meio de plataforma de 
teleconferência, com uso 
do ambiente de ensino a 
distância para intercâm-
bio de material didático e 
inserção das atividades 
dos alunos. Haverá leitu-
ras obrigatórias e apre-
sentação de resenhas de 
artigos e capítulos de 
livros.

A organização do 
curso informa que quem 

faltar na primeira aula, tiver duas 
faltas ou não entregar as atividades 
no prazo estipulado, terá cancela-
mento automático da vaga. Serão 
realizados dez encontros, totalizan-
do 20 horas/aula, com fornecimen-
to de certi�cado.

Mais  informações no s i te : 
www.cultura.sc.gov.br

Todos os sábados, às 
16h, a sala do Cinema Gil-
berto Gerlach, no Centro 
Integrado de Cultura (CIC), 
apresenta uma programa-
ção especial voltada ao 
público infantil. A entrada 
é gratuita.

A iniciativa conta com 
produções nacionais e 
internacionais que fazem 
parte do acervo da Mostra 
de Cinema Infantil de Flori-
anópolis, com o patrocínio da 
ACIF e apoio da Fundação Catari-
nense de Cultura por meio do 
Museu da Imagem e do Som de 

Santa Catarina (MIS/SC). 
Con�ra os �lmes seleciona-

dos para abril:

02/04: O Pergaminho Vermelho

09/04: Curtas Internaci-
onais (Livre, 42 min.)

- Lístek; Clair de lune; 
Guillermina y Candelario; 
La piñata; Ailin en la Luna 
(Ailín na Lua); De Cláudia.

16/04: Peixonauta

23/04: Curtas nacionais 
(Livre, 50 min.)
- Dono de Casa; Lé com 
cré; De Cassandra Reis; 

De Bernard Attal; De Karinna De 

30/04: Lotte e o Segredo da 
Pedra da Lua

Cinema infantil gratuito no CIC

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

Produtos 
Coloniais 
e Naturais

99804.9871 R. Dep. Antônio Edu Vieira, 643 - Pantanal/48 

Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

Orçamento  

S/ Compromisso

MIS/SC oferece curso
 gratuito de fotografia

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc) seleciona bolsistas 
para atuarem no programa de pesquisa e inovação 
que será implantado no Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc). 

As inscrições vão até 8 de abril, na plataforma da 
Fapesc. 

Serão escolhidos seis pro�ssionais com ensino 
superior na área de comunicação, tecnologia e inova-
ção para atuar no programa com bolsas que variam 
de R$ 4,8 mil a R$ 7,2 mil. 

Podem se inscrever quem tem doutorado em 
Gestão de Inovação, Gestão do Conhecimento ou 
Engenharia e Gestão do Conhecimento ou gradua-
dos em engenharias, Ciência da Computação, Admi-
nistração, Economia, Direito, Comunicação, Marke-
ting, Administração, Cinema, Vídeo, Publicidade e 
Propaganda, Mídias Digitais, Design e Design Grá�-
co. 

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot 
Holthausen, a inovação precisa estar em todos os 
setores, inclusive no governo. 

“A Fapesc seleciona bolsistas que possam auxiliar 
no desenvolvimento de novas metodologias e exe-
cutar projetos a partir de uma demanda. Iniciativas 
como essa, com certeza, trazem um efeito positivo 
para todo o ecossistema e também para a sociedade 
catarinense”, destaca.  

“Parcerias como esta são essenciais para criarmos 
um ambiente que, cada vez mais, valorize a inovação. 
Dessa maneira, fomentamos o desenvolvimento 
tecnológico e podemos trazer benefícios a toda a 
sociedade, além de valorizarmos a pesquisa cientí�-
ca, tecnológica e de inovação”, defende o assessor de 
inovação do Ciasc, Gabriel Ferrari. 

O  e d i t a l  f a z  p a r t e  d o  P r o g r a m a  # F a-
pesc@Gov+Pesquisa&Inovação, que leva ações de 
ciência, tecnologia e inovação para os órgãos públi-
cos do governo do Estado.

Fapesc seleciona 
bolsistas para programa 
de pesquisa e inovação 
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A 8ª Maratona Cultural de Florianópolis 
será um respiro de música, dança, teatro, 
exposições, de vida pulsante nas ruas da 
capital catarinense, depois de um longo 
período de distanciamento e incertezas. 
Após duas edições online, 42 pontos da 
cidade receberão mais de 150 ações cultu-
rais em 42 pontos da Ilha nos dias 08, 09 e 
10 de abril, com entrada totalmente gratu-
ita.

A abertura o�cial será no dia 08 de abril, 
no Jurerê Open Shopping, com os shows: 
às 19h30, a Marelua, e, na sequência, às 
21h, Dazaranha. As atrações musicais con-
tinuam no sábado (09) com muitas atra-
ções, dentre elas o show nacional do 
grupo BaianaSystem, diretamente de 
Salvador, no palco Kairós, às 20h30, no 
Largo da Catedral. 

“Estamos preparando uma programa-
ção super democrática para proporcionar 
um �nal de semana de cultura e diversão 
para os moradores e visitantes da nossa 
cidade. Certamente, é o que precisamos 
para celebrar a vida e valorizar nossos artis-
tas” destaca Paula Borges, presidente do 
Instituto Maratona Cultural. 

Pensando em valorizar talentos dos 
mais diversos ritmos, a Maratona terá dois 
palcos assinados por referências da cena 
musical independente no país, o portal 
Tenho Mais Discos Que Amigos! (TMDQA!) 
e o portal Rifferama, de Santa Catarina. 

Programação infantil
As crianças também terão uma progra-

mação dedicada especialmente a elas, 
com a Maratoninha Cultural, que começa 
às 10h de sábado (09) no Largo da Alfânde-
ga. No local, os pequenos terão acesso a 
biblioteca, jogos de mesa, espaço para 
desenhos, Quintal do Brincar SESC, conta-
ção de histórias com Felícia Fleck e com o 
casal Bixu, sessões da Mostra de Cinema 
Infantil e apresentações teatrais.

As atividades seguem no domingo (10) 
com exibições de �lmes, brincadeiras, 

apresentação musical com Raiza Diatel e 
Taro Löcherbach e os espetáculos O Incrí-
vel Circo Flor, da atriz Gabriela Leite, Con-
tos para Maria: A Bruxa do Cabelo Branco, 
da Traço Cia de Teatro, e Contos de um 
Reino Distante: Adivinha Adivinhão, da La 
Luna Cia de Teatro. 

No mesmo dia, ocorre a caminhada 
cultural Toda vida reto - da Praça XV à 
Ponte Hercílio Luz: 100 anos de história, 
com o Guia Manezinho, e os tradicionais 
Boi de Mamão do Pantanal & Boi de 
Mamão de Jurerê se apresentando juntos 
pela primeira vez, às 17h.

Mergulho na história
Durante a Maratona Cultural, o público 

também será conduzido para uma aventu-
ra na história de Florianópolis. No dia 08, o 
Guia Manezinho realiza a visita guiada 
“Uma noite na Casa da Memória”, às 22h, 
na Casa da Memória, no centro da cidade.

Já no sábado 09, às 22h, será a vez do 
Museu Histórico de Santa Catarina receber 
uma visita guiada, com destaque para as 
histórias e estórias de batalhas, fantasmas 
e con�itos que tiveram como palco o 
Palácio Cruz e Sousa. 

O espaço também recebe a exposição 
200 anos de Fritz Müller com participação 
dos artistas Luiz Bernardes e Yara Guasque. 

Também no sábado ocorre o Rolê da 
Mariquinha, a partir das 10h, um passeio 
pela galeria de arte a céu aberto no Morro 
da Mariquinha, com o guia Alex Correia, 
que se encerra às 13h com Samba do Bar-
ranco.

Exposições, dança e teatro
Os três dias de evento também serão 

dedicados à exaltação das artes plásticas, 
dança, cinema e teatro.  

Toda a programação da Maratona Cul-
tural é gratuita e pode ser conferida no  
site www.maratonacultural.com e no 
Instagram: @maratonacultural2022.

Maratona Cultural 
Março 2022

Com esse pensamento surgiu a D VET, para trazer 

assistência veterinária com qualidade, transparência, 

respeito e PREÇO JUSTO à todos os animais.

Todos merecem carinho e atenção

Entre em contato pelo 
whatsappe tire suas

dúvidas (48) 99959.5948

Rua Juvenal Farias 13, Sl 05 
 Santa Mônica - Florianópolis

Clinica Social 

Sem glúten - Sem leite
Sem conservantes

Sem adição de açúcares

Pastifício Artesanal

99194.6356 massabenta.fln

Rua Juvenal Farias, 13. Sala 1. Santa Mônica

Mais de 150 atrações em 42 pontos da Ilha marcam a 8ª edição do evento em abril. 

Manfiolete & Marciniak

ARQUITETURA

@m.arquieurb(48) 99808-3777

CAU A256071-2 CAU A256390-8

Projetos Residenciais - Comerciais
Reforma - Paisagismo - Interiores

Regulazição de Imóveis
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



99986.1550
andrezanagelcakes

Andreza Nagel
Bolos, Doces, Bem Casado, CupCakes. 

Aniversário, Casamento, Formatura,

sua festa com mais sabor, beleza e capricho.

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Ingredientes

Ingredientes

- 1 pimenta-de-cheiro - (malagueta)
- 1/2 xícara (chá) de leite de coco
2 colheres (sopa) de suco de 
limão
1 colher (sopa) de coentro - picado
1/2 colher (chá) de sal
4 postas de namorado

-1 lata de leite condensado
- 2 unidades de limão
- 1 lata de creme de leite
- 1 caixa de Bis ou biscoito waffer.

-Amasse a pimenta e ponha num recipiente com os demais 
ingredientes.
- Cubra com papel-�lme e leve à geladeira por 1 hora.
- Junte o peixe e o molho na panela de pressão.
- Tampe e cozinhe em fogo alto (200 ºC a 220 ºC) por 4 minutos ou até 
ferver e começar a chiar.
- Sirva as postas com o molho.

- No liquidi�cador, bata o leite condensado com o sumo de limão até 
formar um creme.
- Misture delicadamente o creme de leite.
- Em taças individuais, intercale camadas de creme e Bis ou biscoito 
waffer.
- Decore com raspas de limão e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas 
antes de servir.

Peixe com leite de coco

Creme de limão com Bis

Gourmet

1- Corte as tiras de tecido e 
separe por cor e estampa.

2- Passe pelos furinhos da tela

3- Dê um nó para deixar o 
tapete mais �rme.

4- Pelo avesso do tapete é 
possível perceber que faltaram
 alguns espaços, se você preferir
 pode fazer com ele completo.

Não sabe o que fazer com aqueles tecidos que você não 
usa mais? Então, que tal fazer tapetes que estão na moda 

e deixar a sua casa ainda mais incrível? 
Veja como é fácil de fazer e como �ca lindo o resultado!! 

Materiais:
- Retalhos de tecido (elastano)
- Pedaço de tecido de juta (84×54 cm)

PASSO A PASSO:

Buffet livre / Festival 

Menu a la carte

- Atendemos também por Delivery

Janta:  das 18h à 00h
Todos os Dias 

@yamakisushio�cial
R. Lauro Linhares, 624, - Trindade 
R. Waldemar Ouríques, 459 - Capoeiras

99127.5252 - Trindade
98463.7600 - Capoeiras

Março 2022



(48) 99157.0325      
eletrofitness_studio

 

Agende uma aula gratuita!

20 minutos de treino que 

valem a 2 horas de academia

Menos  Mais  Tempo  Resultados

 Rua. Dr Agostinho Sielski 6 
Loja 03 - Santa Mônica 

Udesc Cefid oferece aulas gratuitas 
de basquete para jovens cadeirantes

Uma iniciativa da Uni-
versidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) 
está oferecendo aulas 
gratuitas de basquete 
para jovens cadeirantes de 
11 a 17 anos, de ambos os 
sexos, em Florianópolis.

O projeto Basquete em 
Cadeira de Rodas faz parte 
do programa de extensão 
Basquetebol para Todos, 
do Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte, em 
parceria com o Instituto 
Baby Basquetebol Cidada-
nia.

Os interessados em 
participar podem entrar 
em contato para se infor-
mar sobre horários e se 
inscrever pelo Instagram 
do IBBC. 

As aulas são ministra-
das no Ginásio de Esportes 
da Udesc Ce�d, no Bairro 
Coqueiros, pelos professo-
res Abner Barbosa de 
Souza e Kleber Neves.

Iniciação e formação: 
Coordenado pelos profes-
sores Osvaldo André Fula-
neto Rodrigues, da Udesc 

Ce�d, e Gilberto Vaz, do 
IBBC, o Basquetebol para 
Todos oferece gratuita-
mente à  comunidade 
projetos  de in ic iação 
esportiva, formação de 
atletas e treinamento de 
esporte adaptado (bas-
quete sobre rodas).

O programa tem como 
objetivo o desenvolvi-
mento cognitivo, motor e 
social dos participantes 
por meio da prática de 
basquetebol. 

As aulas são adequa-
das à idade e à categoria 

dos participantes (com 
de�ciência ou não).

Os treinos são realiza-
das na Udesc Ce�d e no 
Instituto Estadual de Edu-
cação (IEE), em Florianó-
polis, com aprendizado de 
técnicas, táticas e regras 
do basquetebol.

Mais de 500 alunos de 
4 a 19 anos, de diversos 
bairros da Capital, partici-
pam das atividades.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s 
podem pelo e-mail exten-
sao.ce�d@udesc.br.

Foto: Divulgação Udesc

Como quase tudo que faz bem, ela é 
tão antiga quanto os maias, sendo 
cultivada 2.600 anos antes de Cristo. A 
ciência levantou todos os pontos 
positivos que a pequena sementinha traz. 

Um dos destaques está na quantidade 
de ômega 3, nutriente que melhora a 
atividade cerebral, aumenta os níveis 

bons de colesterol, auxi-
liando assim 

no funciona-
m e n t o  d o 
coração e no 
controle da 
pressão.

E, para as 
mulheres, ele 

tem um ganho especi-
al. Isso porque uma pes-

quisa da revista Prostaglandins, Leukotri-
enes and Essential Fatty, revelou que ele 
também ajuda no controle da prolifera-

ção da metástase do câncer mamário, 
uma das principais causas de morte para 
elas.

Segundo as pesquisas, 100 gramas de 
Chia equivalem a seis �lés médios de 
salmão em número do ácido graxo. Outro 
fator importante diz respeito ao intestino 
e à manutenção de peso. Isso porque 40% 
da sua composição é de �bras. Junto com 
o consumo de água, elas diminuem o 
apetite e fazem com que você ingira 
menos calorias. 

Se você já estava satisfeito com tudo 
isso, vai �car ainda mais feliz quando 
descobrir que a Chia ajuda (e muito) na 
prevenção do envelhecimento (o seu e 
das células). 

Isso porque ela conta com os polife-
nóis quercitina, mirecetina e kaempferol, 
ainda mais e�cazes que as vitaminas C e E.

A chia também pode ser responsável 
por te deixar mais bonita:

Pele e cabelos mais bonitos - Essa 
semente é tão completa que seus antioxi-
dantes também auxiliam na redução da 
acne e previnem o ressecamento da pele. 
Sua vitamina B2 é essencial para a saúde 
da pele, unhas e cabelos.

Xô celulite - Muitos estudos têm rela-
cionado o consumo de ômega3 com a 
diminuição da in�amação das células, 
essencial para a eliminação das celulites. É 
uma forma de mandá-las embora, bem 
rapidinho.

  

SEMENTE DO BEM CHIA É UM DOS ALIMENTOS

MAIS COMPLETOS E NUTRITIVOS DO PLANETA.

100 GRAMAS DE CHIA EQUIVALEM:

2,5 Kg de tomate em antioxidantes
200g de nozes em magnésio
8 vezes mais ômega 3 do que o 
salmão
15,3% de proteínas a mais que o 
amaranto
 0% de glúten
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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 
99856-1766
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Praça Santos Dumont é revitalizada
Foto: Marcos Albuquerque/PMF

Maior praça da Trindade ganhou paisagismo e acessibilidade

Hyan Designer

9847.36877 hyandesigner

 Atendimento à domicílio

ESPECIALIZADO EM UNHAS:

Fibra de vidro

Esmaltação

Blindagem  

Acrigel 

Acrílico

Manicure 

Pedicure
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Estudantes, ao retornarem às aulas 
presenciais, vão deparar-se com uma 
novidade. No dia 23 de março foi entre-
gue a revitalização da Praça Santos 
Dumont, tradicional ponto de encontro 
de Trindade, apelidada pelos universitári-
os como “Praça do Pida”. O evento faz 
parte das comemorações do 349º aniver-
sário da capital. 

A obra, com o investimento de aproxi-
madamente R$ 1,85 milhão possibilitou, 
com a devida atenção à acessibilidade, 
tornando o espaço de convivência e lazer 
ainda mais inclusivo. Esta é mais uma 
ação do Programa Praça Viva conduzida 
pela Secretaria de Infraestrutura. 

 “A Praça Santos Dumont passou por 
uma transformação radical nos seus 
quase 9.000 m2 com novos equipamen-
tos urbanos, acessibilidade, área de even-
tos e nova iluminação dando mais segu-
rança aos frequentadores”, destaca o 
secretário de Infraestrutura, Valter Galli-
na. 

Dentre as principais realizações, 
pode-se destacar a área em frente à Igreja 
Matriz da Paróquia da Santíssima Trinda-
de que foi reservada à realização de feiras 
e festas populares, considerada a mais 
nobre. A Praça Santos Dumont é bastante 
conhecida por ser palco da Festa da 
Laranja e de outras atividades comunitá-
rias e manifestações típicas da cultura 
açoriana. 

Os serviços executados para a revitali-
zação da praça envolveram a regulariza-

ção e preparação do terreno com muros 
de contenção; remoção de equipamen-
tos antigos do playground e academia de 
ginástica, bem como o piso nesses espa-
ços; podas de árvores que já estavam com 
raízes expostas feitas em parceria com a 
Floram (Fundação Municipal do Meio 
Ambiente); limpeza e levantamento 
topográ�co da área.

Dessa maneira, foram instalados novo 
playground e academia de ginástica, 
além de um petplace; implantados equi-
pamentos urbanos como bancos e mesas 
de concreto (inclusive para jogos), bici-
cletário e lixeiras; remodelado o paisagis-
mo com o plantio de espécies como Qua-
resmeira, Jacarandá e Ipê da Praia, e de 
arbustos e gramas, e reformados e realo-
cados os pontos de ônibus e de táxi. 

Acessibilidade interna e externa
No interior da Praça Santos Dumont, 

boa parte das calçadas que ligam todos 
os acessos agora têm piso em concreto 
liso idêntico ao das calçadas externas 
este, aliás, é tido como o principal serviço 
realizado no lugar. Outras áreas internas 
têm pavimento de base de concreto arma-
do ou em paver (blocos de concreto inter-
travados). Sendo que os caminhos, ram-
pas, escadarias e patamares (desníveis) 
atendem às normas de acessibilidade e 
mobilidade, de modo que contam com 
piso tátil onde necessário.

Já visando a acessibilidade externa, as 
calçadas que contornam a praça ganha-

ram piso em concreto liso. E, para acessá-
las, foram implantadas três faixas eleva-
das, ou seja, na mesma altura das calça-
das, para pedestres, na Travessa São Lou-
renço de Brindes (a da Igreja Matriz da 
Paróquia da Santíssima Trindade). 
Enquanto nas outras duas vias em volta 
da Praça Santos Dumont, a Rua Lauro 
Linhares e a Rua Desembargador Vítor 
Lima, o acesso se dá por faixas normais de 
pedestres (uma em cada rua) junto à 
rótula da UFSC recuadas. Isso porque, no 
lado da praça, foram criados canteiros. 
Além do que, a outra faixa de pedestres, 
existente em cada uma dessas duas vias, 
passam a contar com rampas para as 
novas calçadas rebaixadas.

 Nova iluminação pública
A Praça Santos Dumont ainda foi con-

templada com um novo sistema de ilumi-

nação pública liderado pela Cosip, e cujo 
serviço de infraestrutura coube à empre-
sa Quantum Engenharia. O sistema conta 
com 48 postes em compósito, novo circu-
ito subterrâneo de rede elétrica, 56 lumi-
nárias tipo LED (mais econômicas) de 
54/150W e 15 projetores de alto rendi-
mento com lâmpadas multivapor metáli-
co 400W.

Por orientação do Ipuf, foram conser-
vadas as luminárias que eram da década 
de 1990. Sendo que os postes com estas 
luminárias foram apenas realocados.

Importância histórica
A Praça Santos Dumont, que �ca entre 

a Rua Lauro Linhares, a Rua Desembarga-
dor Vítor Lima e a Travessa São Lourenço 
de Brindes, integra o conjunto histórico 
da Igrejinha da UFSC e por isso encon-
tra-se em área de preservação cultu-
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