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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ENTREVISTA COM

Entrevista completa

‘‘ O empreendedorismo tem papel 
importante nas comunidades 

vulneráveis, pode ser o 
motor que precisamos para 
as mudanças necessárias .’’

ALUGUEL DE VESTIDOS

PROMOÇÃO 

a partir de 

99962.7679 estilofestasfloripa

R$ 299,90

DE INAUGURAÇÃO 

Rod. Amaro Antônio Viêira, 2025. Sala 07 
Edifício Caminho do Engenho - Itacorubi

LOCAÇÃO DE VESTIDOS

Dep. Antônio Edu 
Vieira, 547 - Pantanal     99689.6322

Buscamos o seu Carro!

Desconto para carros de aplicativos e Táxis

- Hidratação de couro
- Lavagem Simples
- Lavagem Completa

Ducha + Pretinho  

20 25 reais reais
,00 ,00Carros

Pequenos
Carros
Grandes

- Quiosque: Angeloni Beiramar - Bairro Agronômica

- Loja: Rua Lauro Linhares, n°805 - Bairro Trindade

(ao lado do mercado Alternativo)  

3039.0994      99949.8099      

*válidos para agosto/22
DE INAUGURAÇÃO

PROMOÇÃO

10% de desconto 
+ 10% de cashback 

Suplementos alimentares
 nacionais e importados

Siyabulela Mandela 

Siyabulela Mandela 

ESPORTE
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CULTURA
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O festiva é gratuito e vai reunir 
artistas com diversos estilos

 

Alma Festival

Tetracampeão mundial de sandboard 
dá aulas voluntárias para crianças



O Alma Festival terá sua estreia no 
próximo dia 12 e irá até o dia 20 de agosto, 
com uma programação diversi�cada, 
tendo o tema “música além do óbvio” como 
inspiração principal para agregar vários 
estilos em um único festival. Todas as 
a p r e s e n t a ç õ e s  s e r ã o  g r a t u i t a s  e 
acontecerão no Floripa Shopping e no 
Centro Histórico, em Florianópolis. 

É  n o  F l o r i p a  S h o p p i n g  q u e  o 
bandolinista e compositor, considerado 
um dos principais instrumentistas do Brasil, 
Hamilton de Holanda, irá realizar seu show 
solo. Durante a sua trajetória internacional, 
Hamilton já dividiu o palco com Wynton 
Marsalis, Chick Corea, Chucho Valdes, 
Egberto Gismonti,  Ivan Lins, Milton 
Nascimento, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, 
entre muitos outros grandes nomes da 
música. O show tem data marcada para o 
dia dos pais, 14, às 17h30 e terá o recurso de 
audiodescrição ao vivo para pessoas com 
de�ciência visual.

Além do Hamilton de Holanda, o Alma 
Festival reúne artistas com trabalhos 
marcados pela interculturalidade e 
intertextualidade entre estilos. Alegre 
Corrêa abre o festival no dia 12 às 20h, no 
Floripa Shopping.

Na programação também estão artistas 
como o grupo de música instrumental 
Nakatomi Plaza, Luiz Gustavo Zago Trio, 
Grilo e os Mosquitos, Roger Corrêa e Iva 
Giracca Quarteto, a cantora Ana Paula da 
Silva, além da banda Los Desterros, que tem 
um trabalho voltado para os ritmos latinos. 

O festival também promoverá um talk 
online, com o tema “Como fazer música 
além do óbvio?”, bem como um Workshop 
gratuito sobre Produção Musical com o 
pianista e arranjador Luiz Carlos Zago.

Para fechar a programação com chave 
de ouro, Curumin apresenta seu show com 
sucessos da carreira no Centro Histórico. 

Para conferir a programação completa 
do Alma Festival, acesse o site o�cial: 
www.almafestival.art.br.

PROGRAMAÇÃO:

Alegre Corrêa e Convidados: 12 de 
agosto, sexta-feira, às 20h no Floripa 
Shopping 

Iva Giracca e Roger Corrêa Quarteto: 13 
de agosto, sábado, às 16h no Floripa 
Shopping

Luiz Gustavo Zago Trio: 13 de agosto, 
sábado, às 17h30 no Floripa Shopping 

Ana Paula da Silva e Convidados: 14 de 
agosto, domingo, às 16h no Floripa 
Shopping 

Hamilton de Holanda: 14 de agosto, 
domingo, às 17h30 no Floripa Shopping

Grilos e os Mosquitos: 20 de agosto, 
sábado, às 17h no Largo da Alfândega 

Nakatomi Plaza + MC Versa + MC Dre: 20 
de agosto, sábado, às 18h10 no Largo da 
Alfândega 

Los Desterros: 20 de agosto, sábado, às 
19h20 no Largo da Alfândega

Curumin: 20 de agosto, sábado, às 20h40 
no Largo da Alfândega

Prêmio Catarinense de Cinema: 
Estão abertas ss inscrições para o Prêmio 
Catarinense de Cinema 2022. O edital 
terá o valor de R$ 8 milhões, um acrésci-
mo de aproximadamente 60% em rela-
ção ao ano passado.

O período de inscrições vai até o  dia 
11 de setembro de 2022. 

Os interessados encontrarão o link 
para a plataforma de inscrições no site 

da Fundação Catarinense de Cultura: 
cultura.sc.gov.br.

As modalidades do Prêmio Catari-
nense de Cinema são: Produção (Produ-
ção de Longa-metragem; Produção de 
Tele�lme; Produção de Curta-metragem 
A; Produção de Curta-metragem B; Pro-
dução de Curta-metragem Infantil), 
Desenvolvimento (Desenvolvimento de 
Projeto de Longa-metragem ou Obra 
Seriada) e Difusão (Festival de Cinema A; 

Festival de Cinema B; Cineclube; Apoio à 
Difusão de Curta-metragem; Revista 
online).

Prêmio Elisabete Anderle: Também 
estão abertas as inscrições do Prêmio 
Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, 
que está dividido em três editais: Artes, 
Artes Populares e Patrimônio e Paisa-
gem Cultural. Os interessados podem 
enviar seus projetos até 5 de setembro 

de 2022. Da mesma forma, o valor total 
do edital é de R$ 8 milhões.

Dúvidas serão respondidas exclusi-
vamente pelos e-mails elisabeteander-
le@fepese.org.br ou premiodecine-
ma@fepese.org.br (que deverão ser 
enviadas até três dias úteis antes do 
encerramento das etapas, considerando 
o horário de atendimento das 8h às 12h 
e 13h às 17h nos dias úteis).

Alma Festival

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

Jornal Trindade - CNPJ: 12.267.075/0001.12

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
(Licença Ambiental Prévia)

Cartagena Empreendimentos e Participações LTDA, 

Pessoa Jurídica, CNPJ nº 10.542.929/0001-04, torna 

q u e  o b t e v e  d a  F u n d a ç ã o  M u n i c i p a l  d o  M e i o 

Ambiente (FLORAM), mediante processo E120195/2020, 

L icença Ambiental  Prévia  n°0051LAP2022,  para 

Parcelamento de solo urbano, localizado no município de

Florianópolis, Bairro S. João do Rio Vermelho.

Edvaldo Antonio Klokner

Administrador

Rua Felipe Schimidt, n° 1320
Centro – Florianópolis – SC

www.pmf.sc.gov.br/entidades/FLORAM

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

Inscrições abertas para dois Prêmios Catarinense 

O festival será gratuito e vai reunir artistas com estilos diversos no Floripa Shopping e no Centro Histórico de Florianópolis

 Fotos:  Divulgação Rafael Silva 
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O projeto Círculo Mate-
mático da UFSC promoverá 
aulas gratuitas para alunos 
do quarto ano do ensino 
fundamental ao ensino 
médio, com o objetivo de 
ensinar teorias matemáti-
cas e encorajá-los a empre-
ender futuras carreiras liga-
das à matemática. 

Os  encontros  serão 
semanais, com uma 1h30 
de duração,  durante o 
período de 8 de agosto a 16 
de dezembro, de forma presencial 
no campus Trindade da UFSC, em 
Florianópolis. 

As inscrições podem ser realiza-
das no link: http://tiny.cc/c02uuz.

Os participantes serão divididos 
em três grupos. O grupo um atende 
crianças do quarto ao sexto ano do 
ensino fundamental, e terá encon-
tros em todas as quartas-feiras das 

15h10 às 16h40. O grupo dois é de 
alunos do sétimo ao nono ano do 
ensino fundamental, e terá aulas 
todas as quartas-feiras das 15h10 às 
16h40. O último grupo, o três, é vol-
tado para estudantes do ensino 
médio, e irá se encontrar todas as 
quintas-feiras das 13h30 às 15h. 

Os tópicos das sessões do círculo 
matemático incluem uma variedade 
de áreas da matemática além do 

currículo escolar; por exem-
plo, combinatória, teoria de 
grafos, álgebra linear, trans-
formações geométricas, 
sequências recursivas, lógi-
ca, teoria dos conjuntos, 
funções multiplicativas, 
aplicações às ciências natu-
rais, ciências da computa-
ção e outros.

Sobre o projeto :  O 
Círculo Matemático da UFSC 
é inspirado em modelos 
famosos dos Estados Uni-

dos da América e do Leste Europeu. 
O objetivo do programa é promover 
a Matemática, reunindo crianças 
para explorar tópicos matemáticos, 
guiados por matemáticos, educado-
res e acadêmicos da UFSC. É um 
programa para crianças interessadas 
em usar a matemática como uma 
ferramenta para desenvolver criati-
vidade e aumentar a capacidade de 
analisar e resolver problemas.

O 4º Batalhão de Policia Militar 
está realizando a Campanha do 
Agasalho 2022.  

As unidades da PMSC estão 
recebendo arrecadação de roupas 
e cobertores. Os materiais serão 
distribuídos para famílias em con-
dição de vulnerabilidade social, 
pessoas que vivem na rua e enti-
dades que realizam acolhimentos 
de pessoas nessas condições.

As doações iniciaram no dia 14 
de junho e vai até o dia 24 de agos-
to.  

As roupas e cobertores que 
forem doados, precisam estar em 
boas condições de uso e devida-
mente higienizados.

Segue abaixo os pontos de 
coleta:
- 4º Batalhão de Polícia Militar 
(4º BPM) - Rua Presidente Nereu 
Ramos, 354 - Centro.
- 4ª Companhia/4º BPM - Posto 
Policial do Santa Mônica - Av. Me. 
Benvenuta, 1197 - Santa Monica.
- 3ª Companhia/4º BPM - Posto 
Policial - Rod. Aparício Ramos 
Cordeiro, 361 – Campeche.
- 3ª Companhia/ 4º BPM – Posto 
Policial Rendeiras – Avenida das 
Rendeiras, 966 – Lagoa da Concei-
ção.

Polícia Militar faz 
Campanha do Agasalho 

Notebooks, Computadores, Monitores, 
Impressoras, Smartphones, Tablets

Orçamento  

S/ Compromisso

Projeto oferece aulas gratuitas 
de matemática para alunos 

O Laboratório de Psicologia Básica e Aplicada e o 
Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e 
Cognição da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) promovem, entre agosto e setembro, o projeto de 
extensão Grupo de Cessação do Tabagismo, de forma 
gratuita e em modalidade on-line. 

O grupo de apoio tem como público-alvo fumantes 
que desejam parar de fumar.

As sessões contarão com técnicas de psicoterapia 
cognitivo-comportamental que auxiliam na aquisição e 
manutenção da cessação do tabagismo. Devido à 
pandemia de Covid-19, serão realizadas em formato on-
line, por meio da plataforma Google Meet. Os requisitos 
básicos para participar são: aparelho eletrônico, fone de 
ouvido, conexão à internet e privacidade.

Serão quatro encontros de aproximadamente uma 
hora e meia de duração. Antes do início do grupo, os 
inscritos terão de responder um formulário e realizar uma 
entrevista, também on-line. Os encontros ocorrerão às 
quintas-feiras, a partir do dia 25 de agosto até 15 de 
setembro, às 19h. 

Para se inscrever, o interessado deve enviar um e-mail 
com o assunto “Inscrição” para o endereço vidasemcigar-
ro.ufsc@gmail.com ou mensagem via WhatsApp para (47) 
99620-4049 até o dia 8 de agosto.

Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes 
e cadastro de reserva em mais de 100 cursos do Instituto 
Federal de Santa Catarina. A seleção é por ordem de envio 
de documentação de forma on-line, sem prova. Todos os 
cursos são gratuitos. 

Há oportunidades para cursos técnicos integrados, 
concomitantes e subsequentes; cursos de graduação, 
para cursos de quali�cação, de idiomas e Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja/Técnico) do IFSC, com ingresso 
no segundo semestre letivo de 2022. 

Para os cursos técnicos e de graduação, o prazo para 
enviar os documentos vai até 14 de agosto. Para cursos de 
quali�cação e de idiomas, as inscrições �cam abertas até o 
preenchimento das vagas. O início das aulas varia 
conforme o câmpus e o curso.

Mais informações no site do IFSC, no edital: 
18/Deing/2022/2.

Curso gratuito e online para 

quem quer parar de fumar

3 2022

PAPEL DE PAREDE E 
CIMENTO QUEIMADO

Venda e aplicação

PAPEL DE PAREDE

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

IFSC abre vagas remanescentes 
para mais de 100 cursos

R. Lauro Linhares,2055 - Max & Flora Center  lj 19 - Trindade 
99103.2967 santaintimidadee

Intimidade
Pijamas e Lingeries

Queima total de 
inverno com até

  40% 
á vista

Ateliê de costura Trindade
Reformas e ajustes de roupas

Customizações de roupas

Bordado em geral

 R. Cônego Bernardo, nº 56 - Trindade
     99184-6241

Medicamentos e Perfumaria 

Suplementos 

Medicamentos Fitoterápicos 

Assistência Farmacêutica 

Auto Teste de COVID

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



JT: Esta é a sua primeira vez no Brasil, 
como está sendo?
SM: Primeiramente estou aqui para partici-
par do Empreende Brazil Conference, uma 
das maiores plataformas do empreendedo-
rismo da américa latina. Minha primeira 
impressão do Brasil, foi perceber como o 
Brasil e a África do Sul são países muito 
parecidos. Ambos são líderes de desigual-
dade social no mundo, é interessante obser-
var esses contrastes e similaridades. É incrí-
vel ver trabalhos e trabalhadores sociais tão 
engajados e unidos para mudar esta reali-
dade das comunidades. Está sendo muito 
interessante para mim e estou aprendendo 
muito.

JT: Qual a importância de participar 
Empreende Brazil Conference?
SM: O Empreende Brazil Conference é um  
evento destinado a empresários, empreen-
dedores, organizações sociais e experts de 
diversos lugares, a �m de mobilizar recur-
sos, habilidades e inovações, assim como, 
compartilhar conhecimentos, para encon-
trar a melhor forma de gerar comunidades 
mais sustentáveis e desenvolvidas econo-
micamente. Os clientes de muitos desses 
empreendedores são as pessoas que vivem 
nas favelas, é importante trabalhar nos 
problemas dessas comunidades, contribu-
indo para o desenvolvimento da educação 
e programas sociais que mudem a vida 
dessas pessoas, que possam capacitá-las e 
permita que se tornem participantes ativas 
da economia do país. Essa é a importância 
de uma iniciativa como o Empreende Brazil 
Conference. 

JT: Como você se tornou em um ativista?
SM: O trabalho de ativista faz parte do lega-
do da minha família, em particular do meu 
bisavô, Nelson Mandela. Ele foi um concei-
tuado ativista dos direitos humanos, da paz 
e da reconciliação. Para mim, ser ativista faz 
parte do meu passado. Signi�ca que eu não 

posso �car sentado enquanto existe tanta 
injustiça em partes diferentes do mundo. 

JT: Para você, qual a importância do seu 
bisavô no seu trabalho atualmente?
SM: Para mim, o legado que ele deixou, 
lutando pelo que ele acreditava, é muito 
importante. Eu acredito que é de minha 
responsabilidade continuar o seu legado 
como defensor dos direitos humanos, da 
paz e da reconciliação. Todas as pessoas 
devem ter a oportunidade de apreciar os 
direitos humanos. É nossa responsabilidade 
coletiva, como geração, continuar este 
trabalho e legado. Não podemos deixar que 
as nossas crianças, daqui a 20 ou 30 anos, 
pratiquem injustiças e discriminação racial. 

JT: Qual a importância da mídia?
SM: A mídia é a base de qualquer democra-
cia, a responsabilidade da mídia é informar 
nossas comunidades, trabalhar com res-
ponsabilidade e veri�car os fatos. 

JT: Como lutar contra a desinformação 
que é compartilhada nas redes sociais e 
na internet?
SM: Eu acredito que é papel do jornalista 
combater a desinformação promovida 
através de “fake News” nas redes sociais, 
levando a informação correta às comunida-
des. Temos que perceber que a informação 
salva-vidas e, por isso temos que travar o 
que chamamos de “pandemia de desinfor-
mação”. O trabalho do jornalista é muito 
importante, pois eles são veri�cadores de 
fatos, assim garantem que a história seja 
credível. 

JT: Em que projeto você está trabalhando 
no momento?
SM: Sou Diretor na ONG “Journalists for 
Human Rights”, é uma organização interna-
cional que atua na ligação entre a defesa 
dos direitos humanos e o desenvolvimento 
de mídia fundada em 2002, no Canadá. 

Percorremos o mundo, principalmente 
onde é necessário, em zonas de con�ito, 
com governos instáveis, treinando jornalis-
tas para que saibam como defender e repor-
tar as questões de direitos humanos. Neste 
momento, a ONG está presente em 29 paí-
ses.

JT: Você já viajou o mundo inteiro, quais 
lugares recomendaria para as pessoas 
conhecerem?
SM: A África do sul é um lugar maravilhoso 
para visitar, a Cidade do Cabo e Durban são 
fantásticas, os Safari são lindos, Kenya é 
incrível para fazer Safari, Zanzibar é linda, as 
C ataratas de Vitória, no Zimbábue é des-
lumbrante, e com certeza o Rio de Janeiro é 
incrível. Todos esses lugares são fantásticos 
para conhecer.

JT: Como seria um mundo perfeito 
para você? E acredita na paz mundial?
SM: Acredito que há oportunidades 
para vivermos em uma sociedade mais 
democrática, inclusiva, com igualdade, 
uma sociedade onde todos são tratados 
de forma igual, independente da sua cor, 
da sua raça, e sua religião. Todos serem 
respeitados, é possível. Há 50 anos esse 
mundo que vivíamos, era apena um 
sonho para aqueles que estavam lutando 
pela liberdade que nós temos hoje. 
Acho que é totalmente possí-
vel, apenas precisamos dos 
nossos pressupostos e 
poderes coletivos, 
para nos mobili-
zar e lutar em 
todas as for-
mas de injus-
t i ç a ,  p a r a 
que possa-
mos de ter 
um sonho, 
e  n o s s o s 
� l h o s 

viver esses sonhos que nós temos, como 
estamos vivendo o sonho dos nossosa nces-
trais. 

JT: Deixe um recado para os leitores do 
jornal?
SM: Eu empresto a minha cultura para você 
e você empresta a sua cultura para mim, 
assim vemos potencial nas nossas identida-
des. Desse jeito nós podemos juntar as 
nossas diversidades e nos tornarmos mais 
fortes, criativos, capazes de nos mover a 
favor de um desenvolvimento em comum. 
Também estou convidando vocês para 
prestigiarem e ler os jornais. Eu espero que 
vocês �quem mais informados e continuem 
cotr ibu- indo com Santa Catarina melhor.

SMARTWATCHES* TABLETS* NOTEBOOKS*
alexa

wizardtrindade
 R. Cônego Bernardo, nº 155 - Trindade

3333.9999

MATRICULE-SE E SÓ USE O TRADUTOR
PARA GANHAR PRÊMIOS

MATRÍCULAS
 ABERTAS

VIDEOGAME*

Por Daiane Rodrigues

Pela primeira vez no Brasil, Siyabulela 
Mandela, bisneto do ex-presidente da 
África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel 
da Paz Nelson Mandela, esteve no �nal de 
maio em Florianópolis para palestrar no 
Empreende Brazil Conference, também 

acompanhou algumas iniciativas sociais 
desenvolvidas na Capital.

Siyabulela Mandela tem 29 anos, é 
PhD em Filoso�a em Relações Internacio-
nais e Resolução de Con�itos pela Univer-
sidade Nelson Mandela (África do Sul).

É diretor da ONG 'Journalists for 
Human Rights' (Jornalistas pelos Direitos 
Humanos) na África do Sul. A ONG tam-
bém está presente em 29 países, e atua 
percorre o mundo treinando jornalistas 
sobre como denunciar violações de direi-

tos humanos, reforçando junto aos pro�s-
sionais da mídia o importante papel de 
agente de transformação social.

O Jornal Trindade conversou com o 
Doutor Mandela. Con�ra abaixo a entre-
vista.

ENTREVISTA Siyabulela Mandela 
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Lash by

Extensão de Cílios Fio a Fio 
e Volume Brasileiro 

Cílios por
Mayra Aquino

(38) 98409.9483
mayraaquinolashes - Trindade

taniaespacodebeleza - Pantanal

larianacoelho - Centro

Atendimento:



Gourmet

99986.1550
andrezanagelcakes

Andreza Nagel
Bolos, Doces, Bem Casado, CupCakes. 

Aniversário, Casamento, Formatura,

sua festa com mais sabor, beleza e capricho.

- 1 colher de azeite
- 1 kg de maminha
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
2-  folhas de louro
- 1 Molho de tomate
- 2 cervejas preta (355 ml)
- 1 pacote de creme de cebola

Maminha na Cerveja Preta

Torta Bis  

- Em uma frigideira, aqueça o azeite.
- Coloque a maminha e tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto.
- Sele todos os lados da carne e tempere-os; reserve.
- Na mesma frigideira, refogue a cebola picada. Acrescente o alho e doure.
- Adicione as folhas de louro e o molho de tomate.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe ferver e reserve.
- Em uma panela de pressão, coloque a maminha e o molho temperado.
- Adicione as cervejas e o creme de cebola, misture.
- Deixe na pressão por 40 minutos. Sirva a carne com o molho.

Modo�de�preparo:

Ingrediente:

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

Ingrediente:

Modo�de�preparo:
- 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.
- 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.
- Polvilhar com Bis picado antes de servir. 
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Passe pelos
furinhos da tela

Corte as tiras de 
tecido e separe
por cor e estampa

De um nó para
deixar o tapete
mais �rme

Pelo avesso do
tapete é possível
perceber que faltam 
alguns espaços, se
você preferir, pode
fazer ele completo

Aprenda a fazer um
Tapete de Retalhos

Lauro Linhares, 477 Loja 1 - Trindade
3333.2300       98821.0581 arteseoficiosart

Um paraíso para quem gosta, ou 

quer aprender a fazer arte esperando 

por você. Temos também a linha 

papelaria escolar. Venha nos visitar....

Rod. Amaro Antônio Viêira, 2312 - Itacorubi
98408-6513

Especializada

em Produtos

Naturais

a Granel

MODA E BELEZA

Rod. Amaro Antônio Viêira, 2463 - Itacorubi

98477.1368 shine_moda_e_beleza

Moda Feminina
Moda Masculina
Roupas Fitnes
Moda Inverno



Há muito tempo se acreditava que só 
era queimado gordura depois de 30 minu-
tos de exercício físico. Entretanto, ideia já 
foi destruída há bastante tempo.

Quando iniciamos um exercício físico 
nosso corpo recruta logo nos primeiros 
segundos o carboidrato, ou seja, a glicose 
como primeira fonte de energia, por ser a 
mais rápida a ser usada. 

Mas, logo após, com cerca de 45 
segundos, já temos a gordura sendo utili-
zada também, numa proporção de 50% 
carboidrato e 50% gordura. Com três 
minutos, 90% da energia utilizada no 
exercício vem da gordura. Depois de 5, 6 
minutos, esse percentual já é praticamen-
te de 98% nas atividades aeróbicas.

A intensidade, ou seja, o esforço que 
você faz para executar a atividade, tam-
bém é fundamental na queima calórica e 
de gordura, mesmo que o treino seja mais 
curto. Por exemplo, a eletroestimulação 
Muscular.

Eletroestimulação: A eletroestimula-
ção dos músculos (EMS) é uma forma de 
ativação muscular feita por meio de 
impulsos elétricos que recriam o movi-
mento natural do sistema nervoso. Com a 
EMS é possível ativar as �bras musculares 
que não conseguimos em um treino con-
vencional, sem gerar stress nas articula-
ções. 

No treino é possível estimular simulta-
neamente até 300 músculos, até mesmo 
aqueles que não são estimulados por 
métodos convencionais como a muscula-
ção. O treino das diferentes áreas, como 
força, rapidez e resistência, normalmente 
consome uma enorme quantidade de 
tempo e de energia. 

 O treinamento é revolucionário: toni-
�ca abdômen, glúteos, braços, pernas, 
cintura e uma série de outros músculos. 
Além disso, reduz a gordura corporal, 
celulite e �acidez, diminui dores nas 
costas, aumenta a capacidade dos treinos 

de alta performance, melhora força, apti-
dão, resistência e estética corporal.

É o treino mais rápido e com maior 
resultado que existe hoje no mercado. 
Utiliza tecnologia Europeia, comprovada 
como a melhor do mundo. 

Dura 20 minutos e trabalha intensa e 
simultaneamente, mais de 300 músculos. 
As aulas são individuais ou em dupla e o 
treino personalizado e orientado 
por um Personal Trainer. É para 
quem quer ganhar tempo e ter 
mais resultados

Na academia Eletro�tness Floripa 
os treinos são para todas idades, e é 
ajustado de acordo com o objetivo do 
aluno: aumentar o metabolismo, 
enrijecer, fortalecer, hipertro�ar, 
emagrecer, eliminar celulite, comple-
mentar o treinamento para aumento 
da performance.

Você pode agendar uma aula 

experimentar e conhecer toda esta tecno-
logia: www.eletro�tness�oripa.com.br.

Fontes: oglobo, miha e letro�tness�oripa

Um projeto da Estácio São José tem 
ajudado a comunidade que precisa de 
atendimento gratuito nas áreas de psico-
logia, �sioterapia, odontologia e nutrição. 

Como forma de aproximar os estudantes 
da prática pro�ssional, o projeto Clínicas 
de Saúde realizou mais de 5,5 mil atendi-
mentos no primeiro semestre. Os atendi-
mentos, que seguem o calendário aca-
dêmico, serão retomados em agosto e 
são feitos dentro da própria instituição, 
mediante agendamento, sempre com 
supervisão de um professor. 

“A prática pro�ssional, especialmen-
te na área da saúde, é essencial para os 
alunos. Estar em contato direto com o 

paciente, receber orientações por meio 
de vivência prática é um grande diferenci-
al na vida acadêmica”, diz Jackson Gullo, 

coordenador dos projetos na área de 
saúde e do curso de Fisioterapia da Está-
cio São José. 

Os atendimentos vão desde serviços 
de ortopedia, saúde da mulher, terapia 
cognitiva comportamental para crianças, 
avaliação antropométrica, até coleta de 
exames, como papanicolau. 

Além disso, há atividades na recém 
aberta clínica do curso de odontologia, 
coordenada pelo professor Diogo Capel-
la, que já atendeu 370 pessoas nos prime-
iros seis meses. Nesta área, os serviços 
realizados são limpeza, raspagens, resta-

urações, extrações além de diagnósticos 
de lesões bucais e educação e prevenção 
em saúde bucal.

Como agendar:

Clínicas de Saúde Estácio São José

Endereço: R. Santo Antônio - Barreiros, 
São José - SC, 88117-350

Horários: 8h às 18h para agendamentos 

Atendimento em psicologia, �sioterapia 
e nutrição (48) 3381-8074 

Atendimento odontológico - (48) 3381-
8088

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

Você sabia que só precisa de 1% 
do seu tempo para entrar em forma 

Atendimento gratuito nas áreas de 
psicologia, sioterapia, odontologia e nutrição

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 
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Aos 17 anos Digiácomo Dias descobriu 
o Sandboard, uma brincadeira nas areias 
da Joaquina, que até hoje ele chama cari-
nhosamente de “Quintal de casa”. Na épo-
ca, o adolescente destemido queria mais 
do que descer as dunas, queria fazer mano-
bras ousadas, superar os outros atletas, e 
levar a sério o esporte que se tornaria uma 
pro�ssão. 

A prancha virou a melhor companhia e 
a disciplina sua maior aliada. Foi assim que 
ele conquistou o mundo. Exatamente, por 
quatro vezes ele conquistou o maior título 

do esporte no mundo. Digiácomo é Tetra-
campeão mundial de Sandboard. Hoje, 23 
anos depois ele segue se dedicando ao 
esporte, mas agora de uma maneira dife-
rente. Ele é presidente da Associação Cul-
tural Esportiva de Sand e Snowboard -
ACESSB, e diretor do Dune Riders Internati-
onal - DRI, organiza eventos e auxilia 
outros atletas, mas ele quer mais.

“Com 17 anos eu era um jovem que que-
ria curtir a vida e descobri um esporte que 
permitia ser eu mesmo, vi um mundo de 
possibilidades em minha frente. Naquela 

época as coisas foram �uindo, eu fui me 
aprimorando e com apoio da família, ami-
gos e depois patrocinadores eu conquistei 
esse mundo que eu via lá trás, quando eu 
conheci o esporte. Hoje, mais de 20 anos 
depois, com 4 títulos mundiais, inúmeros 
títulos nacionais, eu posso dizer que minha 
vida de atleta está quase completa”, comen-
ta Digi.

Quase porque ele tinha um sonho: dar 
aulas para crianças e mostrar para elas 
como o esporte transforma vidas. E esse 
sonho se tornou realidade em junho desse 
ano, quando Digiácomo deu início a sua 
escolinha de Sandboard para crianças de 5 
a 12 anos, com aulas gratuitas, todas as 
quartas-feiras, nas dunas da Joaca. Ele foi 
em busca de parcerias, os “nãos” poderiam 
ter desmotivado o atleta, mas ele não 
desistiu. Como sabia que o mais importan-
te ele tinha, que era o conhecimento e a 
força de vontade, o resto era só colocar em 
prática.

Sem apoio, Digi oferece as pranchas, 
tempo, conhecimento e muita dedicação 
para que as crianças que participam do 
projeto toda a semana tenham mais do 
que uma aula de Sandboard, tenham uma 
experiência de vida em contato com a 
natureza exuberante que está ali, nas 
dunas, ao dispor de qualquer pessoa.

Além das aulas na escolinha, o atleta 
tem se dedicado a dar aulas voluntárias 

para grupos de escolas e ongs. Uma forma 
de devolver um pouco de tudo o que o 
esporte já ofereceu para ele.   

Atualmente a escolinha tem 10 alunos, 
e está de portas abertas para receber 
novas crianças. Digi ainda tem esperança 
de que em breve, empresas e órgãos públi-
cos possam se interessar em fazer parte da 
escolinha, para garantir uma estrutura 
melhor e ampliar o atendimento e horários 
das aulas.

Para quem quiser participar do projeto, 
ou apoiar, pode entrar em contato com o 
Digiácomo Dias através do intagram do 
atleta: @digiacomodias. 

     99126.2285 - Av. Madre Benvenuta, 1428 - Santa Mônica

Cosmeticos     Nutricomésticos     Estética Avançada

Ultrasom Microfocado - Enzimas - Botox - Microagulhamento 

Limpeza de Pele  - Lipo de Papada - Criolipólise - Lipo Sem Cortes  

Corrente Russa - Endermolodia -  Heccus Turbo  - Radiofrêquencia 

Modellata - Carbox - Massagens modeladora e relaxante 

99963.2167 - Rua Lauro Linhares 1065 Sala 1 - Trindade

Agora com mais uma unidade na TRINDADE

 cheflerailhaConfira nossas promoções no

Tetracampeão mundial de sandboard 
dá aulas voluntárias para crianças

Foto: divulgação 
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Por Daiane Rodrigues

JT: Como surgiu a Regente Imóveis? 
LI: A Regente Imóveis teve a sua funda-
ção em 1999 com o intuito de, como imo-
biliária, intermediar imóveis de forma 
diferenciada. Neste contexto, já acumula-
va 08 anos de mercado, ingressado como 
corretor e evoluído a gerente em duas 
imobiliárias diferentes, percebemos uma 
necessidade de mudança a qual me fal-
tou autonomia. Dessa forma, iniciando 
do zero, conquistamos e �delizamos 
clientes de um a um de forma que, até 
hoje temos contato com os mesmos, 
sendo que muitos destes se tornaram 
amigos.

JT: Qual o segredo de 23 anos de suces-
so? 
LI: Esses 23 anos são sustentados por 
trabalhar focado, atender bem o cliente e 
resolver os problemas. Este terceiro pilar 
é consolidado pelo hábito de estudar e se 
atualizar sobre os temas que cercam o 
mercado imobiliário, desde às leis que 
regulamentam as inúmeras modalidades 
de realizar negociações, incluindo leis 
tributárias para aconselhamento do 
melhor a ser feito, diminuindo os custos 
para nosso cliente.

JT: E qual o diferencial da Regente Imó-
veis? 
LI: Estrutura, cultura e know-how (expe-
riência). Estruturamos a imobiliária para 
agilizar os �uxos e facilitar o atendimento, 
contando com 2 carros para fazer as visi-
tas em imóveis para apresentação ou 
manutenção. Reforçamos sempre que 
necessário oferecer um trabalho ético, 
responsável, atencioso e seguro. Conta-
mos com uma equipe quali�cada em 
locação, vendas, em administrar o imóvel 
com todo o pro�ssionalismo e segurança, 
garantindo que ambas as partes �quem 
satisfeitas com o negócio.

JT: A Regente está de casa nova, por-
que centralizou num lugar só? 
LI: Com modernas instalações, concen-
tramos em um imóvel maior para ofere-
cer mais comodidade e melhor atendi-
mento ao cliente. Agora além dos assun-
tos referentes à locação, compra e venda 
de imóveis, o suporte à manutenção, 
�nanceiro e administrativo estão todos 
próximos, comunicando-se constante-
mente com a equipe para facilitar a dinâ-
mica do trabalho.

JT: Por que estão centralizando a 
manutenção e vistoria, numa era 
de terceirização? 
LI: Para melhorar a satisfação de propri-
etários e inquilinos referente ao preço, 
qualidade e agilidade das prestações de 
serviço terceirizadas, instauramos um 
�uxo de serviço muito mais e�ciente, 
resultando em soluções rápidas, econô-
micas e com controle de qualidade da 
própria imobiliária.

JT: Que vantagens que o proprietário 
tem em deixar o imóvel para locar com 
vocês? 
LI: Rapidez, qualidade e e�ciência no 
atendimento presencial ou remoto, qua-
lidade na vistoria inicial e �nal para pre-
servação do imóvel, a maior visibilidade 
de anúncio, a modalidade de garantia 
total que assegura o pagamento do alu-
guel ao proprietário, bem como taxas de 
condomínio e IPTU, independentemente 
do pagamento do locatário. Isenção da 
cobrança na administração das contas de 
condomínio e IPTU, contrato claro e obje-
tivo, sem cobrança de renovação contra-
tual e décimo terceiro, com garantia de 
aluguel vitalício.

JT: Qual a diferença de ter uma 
imobiliária digital e física? 
LI: Como a Regente, hoje a maioria das 
imobiliárias atuam de forma digital, para 
manter-se atualizada e acompanhar as 
tendências do mercado. Porém, as exclu-
sivamente digitais atuam somente por 
meio de plataformas, as imobiliárias físi-
cas contam com uma equipe dando 
suporte e tornando o atendimento huma-
nizado. Pois, a empatia e o acolhimento 
são relações fundamentais para criar 
conexões verdadeiras e seguras.

JT: A imobiliária física oferece mais 
segurança ao cliente? 
LI: Sem dúvidas, pois uma imobiliária 
física conta com um ambiente para o 
cliente se sentir acolhido e ter suas neces-
sidades plenamente atendidas, fugindo 
daquele modelo onde tudo é robotiza-
do, com script pronto. 

Com excelência em atendimento, conhecimento de mercado, experiência pro�ssional, a imobiliária Regente Imóveis está 
completando 23 anos de atuação. Ao longo desses anos, a con�ança, credibilidade, pautada sempre pela honestidade, 
gerou a con�ança hoje depositada por seus inúmeros clientes, o que a coloca como uma das melhores imobiliárias da 

região. Conversamos com o CEO da Regente Imóveis, Laercio H. Irie,  para saber o segredo de todo esse sucesso.

ENTREVISTA

Laércio H. Irie  

Rua Lauro Linhares nº 1693 - Trindade

regenteimoveis

www.regenteimoveis.com.br
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Regente - Venda
 (48) 98402.7201

Regente - Locação
(48) 99847.0202

NOVO ENDEREÇO

Todos os serviços em um único lugar. Atendimento rápido, prático e seguro!

Seja para morar, trabalhar ou investir, a 
sua melhor experiência da busca está aqui
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