
I

"SalVem o PlaneIa Terral"

o Jornal da Comunidade Estreitense - Ano: IV - n? 54 - Abril2012

NOVO SISTEMAVIÍRIO NO BALNEÁRIO

A partir deste mês, o Balneário contará com um novo sistema viário. Devido à falta de continuação da Beira Mar
Continental até a BR 101, o bairro passará a absorver um movimento intenso de veículos em suas estreitas ruas. A
comunidade está receosa pelo que possa acontecer, confira mais detalhes das páginas 9, la e 11.
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E chegamos ao mês de
abril, a festa acabou, ago
ra é trabalhar, cuidar da
nossa terrinha, preservá
-la ambientalmente, fazer
com que os detentores da
caneta saibam usá-la para
o bem coletivo, e não so

mente para alguns. Tudo
isso passa pelas próximas
eleições, estude o desem
penho de seu candidato,
veja o que ele vem fazen
do nestes últimos anos,
não entre de gaiato, não
deixe que o poder eco

nômico destes os enga
ne. Temos que valorizar
a área continental, fazer
valer os nossos impos
tos, afinal de contas, 40%
dos tributos da Prefeitu
ra saem daqui, agora é à
hora. Confira as matérias
e boa leitura!
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Olá amigo!
Conheço aqui do balneário,
e queria te falar da vergo
nha que está aqui a rua José
Candido da Silva, acabaram
de botar mais uma lomba
da aqui, ou' seja, são TRÊS
lombadas num espaço mui
to curto, nem dá 100 metros

Boa tardeEdio,
Sou morador do Balneário (Res. Águas do Balneário)
a 5 anos e também estamos tristes com a liberação do
transito dentro do bairro. Porem, sabíamos que este
ano sendo de eleição, a inauguração da Beira Mar seria
inevitável. Quem sabe em mais 10-15 anos eles con

cluem o restante do traçado e assim desviam o transito
novamente. Venho propor então para o sr., sendo re

presentante do bairro, uma idéia de pedir o bloqueio
do transito na beira mar continental aos domingos,
como funciona no RJ por exemplo, assim podemos ter
uma área maior para lazer no fim de semana. Permitir
somente o acesso aos bolsões de estacionamento. Tra
zer uma feira de artesanato ou similar. Teríamos uma

Geral
E-mail recebidos
Boa tarde aos meus amigos, todos
sabem o quanto eu fui PMDB, fui
candidato por duas vezes, tendo
uma boa votação, fui da direto
ria executiva, filiei mais de 200

pessoas, hoje inclusive a minha
esposa é do PMDB e pretende ser

candidata, sei que ela pode fazer
uma grande votação, mas ela tem
duvidas PORQUE; O DARIO, O
GEAN, O JUQUINHA ( NÃO)
tem palavra, são mentirosos, usa

as pessoas para serem candidato,
prometendo participação no go
verno, sem nenhum critério de
mitem as pessoas que ajudaram
a se eleger, não quer nem saber
das necessidades da famílias, o

Gean é cria do Dário, come na

mão dele, tenho certeza que não
vai cumprir o que esta prometen
do, Só QUEREM NOS USAR,
CUIDADO COM ELES, VOCES
LEMBRAM DOS 15%, pois é,
VOU FICAR ESPERANDO ELES
PEDIR VOTO AQUI NA TAPE
RA. UM ABRAÇO DO MAFIO
LETE.

mafiolete@yahoo.com.br

Feche a torneira ao escovar os demes e economize 34,5litros de água 110f dia

Olá!
No momento em que todos deveriam estar comemorando a inauguraçãoda Beira Mar Continental, a Prefeitura perde a oportunidade de colocar a
"cereja no bolo': A ciclovia da Beira Mar Continental acaba na Rua Cas
tro Alves, Balneário do Estreito, num afunilamento que elimina qualquer
tentativa de seguir em frente de bicicleta. Atualmente todos falam em criar
alternativas de transporte "sustentáveis'; e esta ciclovia poderia continuar
ao longo do bairro pela Rua Castro Alves/Sergio Gil criando um estímulo
muito maior à população do continente a utilizar este meio de transporte.
Pensando bem esta ciclovia poderia se transformar num canal de interli
gação entre os bairros do continente, e quem sabe no futuro à própria ilha,
através da ponte Hercilio Luz; "imaginem atravessar a ponte de BIKE': ..
As pessoas utilizam este meio de transporte, basta criar estímulos. Depois
do asfaltamento da ciclovia o número de usuários de bicicleta no bairro
aumentou muito, basta ir até a Rua Sergio Gil e verificar a quantidade de
bicicletas que se dirigem à ciclovia da beira mar por aquela rua. Este fluxo
será impossível quando da abertura do fluxo de veículos no bairro. Sou
morador do Balneário e vejo que a proposta de valorizar a bicicleta émuito
mais coerente com a população do continente.
Pergunta:
Qual será o real benefício de trazer o fluxo de saída dos veículos da Beira
Mar Continental pela rua Castro Alves/Sergio Gil? Sendo que todos os

veículos deverão retornar para a Rua CeI. Pedro Demoro/Max Schramm
após passarem por dentro do Balneário do Estreito. Isto só gerará um re

posicionamento de filas, e muitos transtornos para o bairro. Seria muito
mais coerente definir como última saída dos veículos da BeiraMar Conti
nental a Rua Araci Vaz Callado, pois não é necessário dar toda a volta por
dentro do bairro. Além disso, permitiria a continuidade da ciclovia dentro
do Balneário do Estreito.

Rogério Scabeni - rscabeni@ipiranga.com.br

utilização melhor para a via, que aos domingos com

certeza terá um transito bem reduzido. Também atrai
ria mais pessoas de fora do Estreito para a beira mar

aos domingos, e com isso possibilitaria uma melhora
no setor gastronômico e no comercio em geral.
Outra coisa. Estava lendo esta matéria disponibilizada
pelo DC, aonde a Prefeitura mostra as ruas a serem al
teradas. Porem elas não mostram o que as placas de
transito recém colocadas dizem. Como aonde o pro
jeto do DC mostra a Sergio Gil mão dupla se as placas
recém instaladasmostram conversão somente para um
lado. Entre outros erros.

Jefferson Fernandes - jpfernandes@globo.com
eu acho, sem falar numa obra mal
feita pela Oi, na frente do salão da
Márcia, ao lado do Mini Mercado
Balneário, isso é uma vergonha! A
outra coisa eu pego ônibus a muito
tempo na frente da padaria leal, e até
agora não foi feito nada, nenhum
ponto, com cadeira e telhado para
as pessoas se abrigarem, uma pa
lhaçada! Peço para que ligues para
a RBS ou algo do gênero para comu
nicar o total descaso com essa rua,
muito obrigado, de coração mesmo!
rodrigodefreitas@msn.com

Crivella e o anzol

Quando se diz que o Planalto está lotea
do, é porque realmente está! Sinceramen
te, chamar o evangélico Marcelo Crivella
para serministro daPesca, só porque seu

partido apóia o governo, é brincar com
coisa séria. O cara disse que não sabe
nem "colocar minhoca no anzol", como
se isso fosse necessário para ser ministro
da Pesca. A figura tem é que saber o que o Brasil produz, vende ao exterior,
as demandas sociais da categoria, época de reprodução dos crustáceos, e
por aí vai, agora dizer que não entende de anzol, é o fim da picada. Um mi
.nistério desse não pode ficar na mão desse tipo de pessoa. O negócio dele
é pescar dízimos e almas perdidas!
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Rua CeI. Pedro Demoro,
1536 • Estreito

Descanáveis, higiene
e limpeza em geral

3952·2500 www.atacadocatarinense.com.br
contato@atacadocatarinense.com.br
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Geral
"Você lavou o carro com água da chuva? Salvem o Pleneta Terr�1"

Dilma,a
Presidenta
Radical
No episódio
onde a Presi
denta Dilma
manifesta in

tenção em pu
nir os "militares
da reserva', por

estes terem criticado, através de
um documento de protesto con

tra a censura para a tal "Comissão
da Verdade", nos leva a crer que o

revanchismo está imperando nas

hostes brasilianas. Nunca é de
mais dizer pra Presidenta que, a

Anistia foi "ampla, geral e irrestri
ta'; sendo para os civis e militares,
pois ambos erraram na época da
ditadura, inclusive VS. Excelência,
que teve um passado revolucio
nário. Salienta-se que os militares
estão amparados na Lei 7.524,
onde diz: Art r-, Respeitados os

limites estabelecidos na lei civil, é
facultado ao militar inativo, inde

pendentemente das disposições
constantes dos Regulamentos
Disciplinares das Forças Armadas,
opinar livremente sobre assunto

político e externar pensamento e

conceito ideológico, filosófico ou

relativo à matéria pertinente ao
interesse público. Isto quer dizer

que, qualquer punição aplicada
pelos respectivos comandos será

ilegal, como é ilegal a exigência de
Dilma e Amorim. Pela arrogân
cia da Presidenta e do ministro da
Defesa, o manifesto que começou
com 98 militares, incluindo civis,
agora conta com 455, 62 deles ofi

ciais-generais. Qualquer tribunal

que julgar este imbróglio, julgará
na clareza da lei. Portanto, muita
calma nessa hora Presidenta, nós
vivemos num estado democrático,
socialismo é em Cuba, Coréia do
Norte, China, e aí vai.

ROSA TRAPO
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Hotel na Ponta do Coral
Incrível como em Floripa nada
se pode construir, nunca se viu
tantos ambientalistas por metro

quadrado numa cidadé que pode
despontarpara o cenário interna
cional, gerando empregos e mais

empregos, além de fartos impos
tos. A bola da vez é o complexo
hoteleiro que a iniciativa privada
quer construir na Ponta do Co

ral, local estratégico e de beleza

impar. Sabe-se que a área vem

sendo ocupada por moradores

de rua, ranchos de pescadores,
sem a mínima infra estrutura,

ponto de prostituição e consumo

de drogas, enfim, totalmente de

sagradável para quem passa no

local diariamente fazendo' seu

Cooper, caminhadas, pedalan
do, além de deixar uma imagem
péssima da cidade. Os do contra

não podem ganhar essa batalha,
a cidade precisa modernizar-se,
principalmente porque em tor

no de 65% serão destinados para
área pública.

melissa Gata Banana

'v�
lança perfume

Rua Afonso Pena, 318 - Estreito
Facebook: Rosa Trapo

j
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c !:fiCANDO PARA O MUNDO.

Para uma educação de qualidade, infraestrutura é
fundamenlal . mas não é ludo. É por isso que o Colégio
Anlônio Peixolo invesle nas pessoas, valorizando os

educadores, colaboradores, alunos e suas familias, além de
investir em recursos como laboralório de informálica,
academia, piscina, biblioleca ealé em uma locadora de livros.

Os elevados indices de a�abetização dos pequenos e de

aprovações em vestibulares comprovam que o nosso jeilo de
ver a vida e o processo educativo é um ólimo caminho para a

garanlia de excelenles resullados. O alendimenlo é

personalizado e a formação oferecida é complemenlada
através de alividades como lealro, dança, judô, música,
nalação, hidrogináslica e oulros.
Os diferenciais do Colégio Anlonio Peixolo são evidenciados
alravés da prática de valores como nossa fé em Deus, o amor
á pálria e á bandeira, o respeilo á familia e o incenlivo á
solidariedade, aliados a um ambienle sadio e seguro, corno
esse nossomundo, aliás, anda precisando lanlo.

r•.J�_"'_" Venha nos �silar e faça como os nossos alunos: lire as suas

própriasconclu5Ões.
colégio

ANTÔN:�)
PEIXO,
Balneirio·[streno

32442947
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Use a bltiçleta uma vel por umalla. se'20 peSSJJas em cada Estado Iilerem iss.o, semo�04 toneladas de C02 a menos no ar jJor anoGeral
Lucro daCasan

Sinceramente, O presi
dente e diretores da Ca
san devem ter estudado
nas melhores univer
sidades dos USA, pois
fazer uma empresa que

presta um péssimo serviço, ter lucro, é porque
os caras são realmente muito bons naquilo que
fazem. Em 2011 a Companhia de Águas teve
um lucro de quase R$ 8 milhões. Agora sabe
-se pra que tanto empenho, tanto esmero em
fazer a empresa lucrar, é que a direção aboca
nhará parte destas R$ 8 milhas, engordando os

vencimentos já polpudos das feras. E nós, nós
vamos ver a banda passar, vamos ver o esgo
to a céu aberto na rua Olavo Bilac (próximo
ao Figueira), na rua Santo Amaro (ao lado do
ex clube 6 de Janeiro), na rua Liberato Bit
tencourt (em frente ao Mac Shopping), e em
muitas outras ruas do nosso querido Conti
nente. Enquanto isso, a direção da Casan vai
pra Punta, Punta Del Este gastar o lucrinho. E
segue o baile gaiteiro!
UFSC é contraa cidade

Sinceramente, a "nossa Universidade Federal
de Santa Catarina" de hoje em diante não po
derá ser mais chamada de "nossa" Se diz isso
devido a instituição federal negar a doação de
parte do terreno, que não está sendo usado pra
nada, para a duplicação da caótica rua Deputa
do Antônio Edu Vieira, desafogando o tráfego
no bairro do Pantanal. Além de negar, é uma
mal agradecida, pois na década de 50, para que
suas dependências fossem ampliadas, recebeu
da própria Prefeitura, a área em questão. Com

certeza o Conselho Superior, que delibera so
bre o assunto, é composto de forasteiros, não
são nativos, ou não moram nas proximidades,
se assim fosse, agiriam diferentes. "NOTA
ZERO PRA UFSC"

Final doverão
Isto é incrível! Detentores de barracas nas areias
da praia dos Ingleses, próximo a rua das Gaivo
tas, para vendas de água, cerveja, milho e outros
alimentos, cadastrados pela Prefeitura, termi
nado a temporada, simplesmente deixaram um

frízer e uma geladeira jogados na rua, como se
ali fosse um ferro velho. Se houvesse fiscaliza
ção, coisa rara nesta administração, a Prefeitura
deveria chamá-los e exigir a retirada imediata,
sob pena de não mais autorizar este tipo de pes
soa a explorar tal serviço. Este fato foi verificado
"in loco" quando de sua ida a praia dos Ingleses
no início do mês de março/12. (Édio Iajá). Esta
mos de olho, também lá nos Ingleses!

Caminhão de lixo reciclável
No mês de março, este jornal realizou uma

reportagem, onde mostrou um acidente gra
ve' com um caminhão que apanha o lixo re
ciclável na região do Estreito, próximo ao Su
permercado Comper. Acontece que, devido o

mesmo na época estar abarrotado de quinqui
lharias, perdeu-se, indo chocar-se contra um

poste, por pouco não atropelou pedestres que
passavam na calçada. Já neste mês de abril/12,
novamente o mesmo caminhão, abarrotado
de lixo reciclável, com armações laterais super
frágeis, como pode-se observar na foto, faz
malabarismo nas ruas do Balneário, podendo
ocorrer outro acidente, pois sua estrutura não
comporta o peso dos materiais que carrega. E
a fiscalização da Prefeitura onde está? Estamos
de olho!

Conversas Cruzadas
Dia 20/03 o diretor-presidente deste jornal, Édio Iajá, esteve participandodo programa "Conversas Cruzadas" na TVCOM, canal 36 da Net, juntamente com o secretario do continente, Deglaber, diretor do Colégio Antonio Peixoto,Marcelo, e o presidente daAEMFLO, Sr. Tito, cujo assunto era
a BeiraMar Continental. Muitos questionamentos foram observados, ve
rificou-se que a via continental foi construída sem uma efetiva fiscalizaçãodos engenheiros da Prefeitura, um grande exemplo mencionado por Édio
Iajá, é quanto a altura em que ficou a via, mais elevada em relação à rua
Fúlvio Aducci. Salíentou o líder comunitário, que também é presidente daAssociação Amigos do Estreito, que isso provoca o represamento da águada chuva, invadindo o comércio ali existente. Já o Sr. Marcelo, enfatizou
sua preocupação quanto ao fluxo de veículos da Beira Mar Continental
nas estreitas ruas do Balneário, suprimindo a qualidade de vida local. O
Sr. Tito, destacou a importância da via continental se estender até omuni
cípio de São José, onde o tráfego fluiria adequadamente. Já o Sr. Deglaber,foi evasivo em suas colocações, mencionando que o Balneário emprestará
suas ruas para o fluxo de veículos por um período de 10 anos, até que a via
continental seja efetivamente ligada aomunicípio de São José, indignando
a todos os presentes e aos telespectadores. O Balneário não serve para este
papel, a sua qualidade de vida é imexível.

Fone/Fax:

(48) 3248-9999

Rua Aracy Vaz Calado, 2000 . Estreito - Florianópolis· se - Brasil
www.mandarimautopecas.com.br
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Geral "O esgoto doméstico está na rede adeDuada� Salvem o Planeta Terral"

Para que Floripa possa crescer, sem dúvi
da nenhuma a "mobilidade urbana" é a peça
fundamental desse quebra cabeça, projetos
tem que sair do papel e tornar-se realidade
urgentemente, sob pena da cidade simples
mente parar. O sistema
rodoviário está saturado,
são necessários outros

tipos de transportes, e

o "metrô de superfície':
cantado em verso e pro
sa pelo ex-governador,�
Luiz Henrique, só ser-;...r"
viu pra palanque elei- ""-

toral, morreu na casca.

Na foto,' mostramos
como seria importante
esse meio de trabsporte,
rápido e sem filas, pro-

, , .. .

porcionando qualidade Metro de SuperfíCIepartindo da BeiraMarNortepara
de víd d o bairro do Estreito (sonhaMarcelino)e VI a aos mora ores,

principalmente do Estreito, que sofrem diariamente com o caótico trân
sito. Salienta-se também que não podemos nos esquecer do "transporte
marítimo': não poluente, rápido, sem trânsito, onde a população desfru
taria da brisa da natureza. Portanto caro leitor, nas próximas eleições, vote
naquele que está comprometido com idéias inovadoras, com o progresso
sustentável da cidade, e não pela troca por um tanque de gasolina ou uma
caçamba de barro.

Finalmente a Praçafoi iluminada
Iluminação naPraça doBalneário
Devido à insegurança na área continental, ra
ros são os locais que a comunidade pode fre
qüentar no período noturno, sendo um destes,
a Praça Renato Ramos da Silva, mais conhe
cida como Praça do Balneário, sua ilumina
ção é super precária, uma verdadeira boate.
Acontece que, após inúmeros pedidos, inclu
sive deste jornal e da Associação que adota a

Praça, tendo na frente o Sandro e o [etinho,
finalmente a Prefeitura e a Celesc caíram na

real, iluminaram-na. Agora, após esta batalha,
as famílias voltaram a freqüentar o belo logra
douro público, restando somente que os brin

quedos sejam recuperados para que possamos
dar nota dez. Estamos de olho!

Metrô deSuperfície

Chafariz na rua FúlvioAducà
Como já mencionamos várias vezes neste

jornal, qualquer chuva mais forte no Estrei
to, suas ruas, principalmente a Fúlvio Aduc
cí, transforma-se em um verdadeiro chafariz,
vertendo água pra todos os lados. Dois são os

motivos, o primeiro é o sistema hidráulico que
está comprometido, totalmente obstruído por
todos os tipos de entulhos, o outro é o nível da
rua, bem abaixo da recém construída via con

tinental, ficando a água represada e invadindo
o comércio ali existente. O próximo Prefeito
terá que ter um olhar mais profissional para
com este problema, porque o atual não ta nem
aí. Vamos continuar a cobrar, seja qual for o
mandatário da capital, e uma coisa tem que
ser dita, ter uma secretaria do continente mais
atuante, ver estes problemas e resolve-los. Es
tamos de olho!

Carro roubado sendo apreendido na blitz
Blitz no Estreito

Infelizmente, as recentes blitz realizadas pela
Polícia Militar no Estreito (ruas Eurico Gas

par Dutra e Cel. Pedro Demoro), apesar de

provocar engarrafamentos no trânsito, estão
surtindo efeitos positivos. A resolutividade de
ambas foi alcançada, pois foram apreendidos
carros roubados, sem documentação, além
de afastar bandidos que por ventura tinham a

intenção em praticar delitos no Estreito, coi
sa que é freqüente na região. A comunidade
tem que ter um pouco de paciência, pois estas
blitz são para nossa segurança, várias são os

tipos de combates aos delinqüentes, e esta é
uma delas. A políciamilitar está fazendo a sua

parte, o que falta são mais policiais na rua, aí
sim, a comunidade pode reclamar, com muita

propriedade, pois caso tivesse policiais percor
rendo o bairro, a sensação de segurança seria
bem maior.

Rua FúlvioAducci; qualquer chuva maisforte os

bueiros transformam-se em um chafariz
������������������������--

Sua cadeira quebrou i» JH consertai
Polidíníca do Continente

Engraçado os administradores da Policlínica do Continente, simplesmen
te fecham a farmácia ao meio dia, bem no horário em que a população
tem disponível para pegar os remédios controlados. Não é demais dizer
que tem que haver um revezamento entre os funcionários, pois a popu
lação, que paga os salários dos mesmos, é que não pode ser discriminada
desta maneira. Alô Secretaria da Saúde, vamos dar uma olhadinha? Nós,
estamos de olho bem aberto!

VENDAS E CONSERTOS DE CADEIRAS

3028.2333
R. Eurico Gaspar Dutra, 1200 - Estreito

jkcadeiras@hotmail.com

3028.6222
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Apague a luz. energia deSllerdiçada gera um gasto de RS 3,3 bi por ano no BrasilGeral
Esgoto a céu aberto no Estreito
O bairro do Estreito nestes últimos anos vem passando por uma trans
formação sem precedentes, sendo uma das suas maiores preocupações
o "esgoto sanitário: Sabe-se que a região é a bola da vez no quesito cons
trução civil, infelizmente, devido só termos 3% de área verde, a vertica
lização é inevitável, o saneamento básico necessita estar preparado para
esta transformação. Acontece que, o sistema de tubulação sanitária está

super defasada, há anos não é revitalizada, constantemente ocorrem va

zamentos na rede. O mais recente aconteceu no dia l3/03, onde o líqui
do mal cheiroso escorria a céu aberto na rua Olavo Bilac, esquina com

Liberato Bittencourt, em pleno coração do Estreito, deixando moradores
e comerciantes incrédulos com tanta irresponsabilidade. Foi necessário
acionar a imprensa para que a Casan se manifestasse, caso contrário, os
2 dias de vazamentos, se tornariam no mínimo uma semana, coisa que
aconteceu não faz muito tempo, e no mesmo local. E a dona Casan ain
da diz que tem 5% de lucro todos os anos, engordando o bolso de seus

diretores e presidente, mas, pergunta-se, lucro de que? Realmente esse

estatuto da companhia de águas tem que ser revisto urgentemente. Esta
mos de olho bem aberto e nariz bem fechado!

{Un.iJ=triLm
Películas deControle Solar
Automotivo • Comercial· Residencial

www.lunarfilm.com.br
Av. Max Schramm, 2507
Estreito - Fpolis - se

Og(ON6tJ!�C3
Produtos Ortopédicos, Médicos Hospitalares e de Fisioterapia

*Aparelhos Ortopédicos;
* Andadores; * Palmilhas;
* Meias Compressivas;

.I"""';;""'=j�..,,l.

::�:�L�:�rir
;-;

de C''';ras

":;;:"'"0''';
� :::.���::.",.,U'fJf""U

.....

\ot\etlO\\�1 Rua Aracy Vaz Callado, 561 Rua Marcolino Martins �'o�t\O ...

�A" t- &.03 '\ Estreito Cabral, 1504 - Centro �..,' 3& I

3'l."'A&.&A1 Florianópolis I SC. Tubarão I SC. 3'õ3?-t33 www.ortonew.com.br.contato@ortonew.com.br

Funcionário tercerizado da Casanfazendo a

Dona Vi/ma indignada com o esgoto a céu aberto sucção do esgoto

TCC do Ricardo

NO dia 06 de março o nutricionista residente da 1 a turma do Progra
ma de Residência Integrada Multíprofissional em Saúde do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC),
apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso no Auditório do HU,
orientado pelo Prof. Dr. Erasmo Trindade e aprovado pela banca com
posta por nutricionistas do departamento de Nutrição da UFSC e do

hospital. Posteriormente, no dia 16 de março, todos os recém-formados

pelo Programa de Rêsidêncía comemoram a formatura no Restaurante
Guaciara, no centro da cidade, com um delicioso jantar e muita música,
festa e diversão. Parabéns e sucesso a todos, que os ensinamentos adqui
ridos sejam colocados em prática.

Ricardo Fernandes

Nutricionista Residente em Alta Complexidade HU-UFSC
Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde

CRN/SC - 2323

Contato: (48) 9997-9941

Ricardo com alguns de seus professores de Ricardo e seuspais, Iva e falá
Nutrição

Ricardo junto com seus colegas deNutriçãoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Você recicla seu IIxo�Salvem o PlanetaTerraf'

Praça da CruzVermelha
Devido ao cancelamento da continuação da PC 3 pela Prefeitura, via
que desafogaria o caótico trânsito no Estreito, várias áreas ficaram

abandonadas, sendo uma delas, medindo aproximadamente 6 mil

m2, localizada na rua Benedito Terézio de Carvalho Junior, próximo
a sede da Cruz Vermelha, Estreito. Antes que o local virasse uma fa

vela, moradores do entorno, capitaneado pelos lideres comunitários,
srs. França e César, arregaçaram as mangas e partiram para revitali

zação do belo local, plantando várias espécies frutíferas e medicinais,
além de providenciar um abaixo assinado para que a Prefeitura os

amparasse. Na oportunidade, em Novembro/la, solicitaram a este

jornal, através de seu diretor-presidente, Édio [ajá, para que reali

zasse uma reportagem no sentido de ajudá-los a tornar realidade

este sonho, dito e feito, após a divulgação no Notícias do Estreito,
as autoridades municipais se mexeram e providenciaram um projeto

Espaço sendo preparadopara oplayground

O sonho está sendo realizado, apistapara caminhadas está sendo concretada

O Jornal da Comunidade Estreitense 7

para a área. Foram muitas e idas vindas na Prefeitura, muita pressão,
mas surtiu o resultado desejado, finalmente foi apresentado o projeto
de revitalização, isso em outubro/ll, culminando com o início das

obras em fevereiro/12, dois longos anos de espera. Agora, resta-nos

aguardar o término dos serviços, onde a comunidade poderá usu

fruir da pista para caminhadas, playground, academia de ginástica,
estacionamentos, espaço para feira livre, apreciar os pássaros comen
do vários tipos de frutas, colher folhas de plantas medicinais, jogar
um dominó em sombras agradáveis, enfim, o contato harmonioso

do homem com a natureza. Salientamos que todos são os guardiões
do espaço, colaborando desta maneira para que não seja depredado.
Agradecemos a Prefeitura, que foi sensível ao apelo popular, devol
vendo nossos impostos em melhorias para a comunidade: Isto prova

que, "a comunidade unida, jamais será vencida"

O verde no meio da área urbana tem que serpreservado

César e França colhendo osfrutos dafuturaPraça da Cruz Vermelha

Quer o jardim bem aparado com custos baixinhos?
Só se for com uma ST/H!. �

,Roçadeira FS 55

AP·'"'69900R$ ,
Cód,go:4140':21Xl-0356

/

'Prnrn:lçãová!1da de 15 de settmJro a 31 dederemOOJ de 201 I, erquantodumramos estoques, para P<IIJMlElnrDS à vara e<JPl!fl<l5l1QSlXXltosdevefXla STIl-lparti:ipaotes. Cmtira aneés cb serviço dealoodimento OOOJ 707 5001

Toda a linh<l ccn poços prornrrionais!! alguns pnxIutOS tom lJl!ÇOS de 2010, veriflQUCOOS JXlI1Ios deven:la STIHI. participantes. COIlsulteouuasrordiçõcsde pa:gar1lef!todiretamente nas lOjas_lmagensIDel'ilfOOnteilUS1I3tMlS. Exija a Erruega TOCnOl

J5TIHLt

DOml.'"
Sua melhor ferramenta de trabalho

RUi! Si!ntOg Saraiva, 551
Estrsíto •Florianópolis 21062300
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Traba.lhe em casa. economize do16 a 23 kllowatts/bora d.e eletricidade e 5.21ilfoS d.a gasolina por dia

iva_fernandes@hotmaiLcomBy Ivete Fernandes

limpeza de pele PÓS verão
Conheçapasso apasso amelhormaneira de trazerdevolta o brilho à suapele.

para começar a hidratação, já que no verão é comum ocorrerem res

secamentos e escamações, provocados pelo abuso de exposição ao

sol. O básico e mais importante cuidado para uma pele saudável e
bonita é mantê-la sempre limpa e hidratada.

Cuidar da pele não é ape
l)as uma questão estética.
E uma questão de saúde
e higiene. O maior órgão
do corpo humano serve

como verdadeiro cartão
de visitas já que traduz
muito do que a pessoa é
e como se cuida. Nessa

época do ano começam
a aparecer os resultados
e conseqüências de quem
passou o verão na praia
ou na piscina, mas principalmente com exposição ao sol.
No fim do verão a pele geralmente apresenta acnes, comedões (pon
tinhos pretos) ou grãos de millium (pontinhos brancos por baixo da
pele) causados pelo uso de bloqueador ou protetor solar e pelo exces

so de sol. Por mais que se limpe a pele, os resíduos desses produtos
tarnponam a pele, deixando-a mais queratinizada. Durante o verão
a pele bronzeada aparenta saúde e o sol deixa-a mais bonita. Mas o

acúmulo de oleosidade faz com que os resultados negativos fiquem
aparentes depois de alguns meses. Os comedões e grãos de millium
só são removidos através de limpezas mais profundas. Então a pri
meira coisa que se deve fazer ao voltar para a casa no pós-verão é
uma boa limpeza de pele no esteticista, que vai deixá-la livre de im
purezas, pronta para receber qualquer tratamento.
É muito comum também o sol provocar manchas na pele, por mau
uso de produtos ou simplesmente pela volta das manchas que já fo
ram tratadas anteriormente. O período outono-inverno é o indicado
para quem precisa de clareamento, que minimizam as manchas es

curas ou acastanhadas surgidas com o tempo. A pele limpa é a ideal

Niver do Jajá
Aniversariou no dia 21/03 o líder
comunitário do. Estreito, Émo Fer
nandes, mais conhecido como Iajá,
e para comemorar, convocou sua

família pra saborear um churrasco
e se deliciar com aquele bolo esper
to. Parabéns meu querido, muita

saúde, felicidades, que este ano suas
. ,

.

.

realizações se concretizem princi- laJa, sua esposa I�a, seusfilhos H�ltsses
lm I· alm

'
e RIcardo, recepcionando a[amiliapra

pa ente e eítor ente. um churrasco esperto

3348.8914
9963.4744

Rua José Cândido da Silva, 440 - Balneário

Acompanhe o procedimento de limpezaprofunda da pele
- Depilação;
- Aplicação de leite de limpeza com ação emoliente;
- Aplicação de Desengordurante;
- Massagem com creme esfoliante (funcionada como um pré-peeling);
- Limpeza com loção de lavanda e camomila;
- Massagem com emoliente;
- Aplicação de loção facilitadora;
- Limpeza, retirada de comedões e espinhas;
- Aplicação de loção antisséptica para controle de fungos e bactérias;
- Uso do aparelho de alta freqüência com ozônio, que mata até 98%
das bactérias;
- Aplicação de loção hidratante;
- Aplicação de sérum frutal, loções e óleos hidratantes e suavizantes;
- Massagem relaxante; - Aplicação de gel calmante com algasmarinhas;
- Bandagem embebecida com loção hidratante;
- Máscara com minérais:
- Limpeza com loção tônica;
- Aplicação de protetor solar (de dia) e creme nutritivo (a noite). Du-
ração: em média duas horas.
É importante sempre consultar um profissional para saber quais os

produtos mais indicados para o seu tipo de pele. Após o tratamento

profundo, onde a pele já está limpa e hidratada

www.gerbermoveis.com.br
48.3244·2366

Qualidade e Tradição desde 1951
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lave o carro uma vez pormês e economize 520 litros de água

Placa de sinalização
Olha meu amigo leitor, por mais que se queira evitar comentários ne
gativos quanto à sinalização implantada no Balneário, não podemos
deixar de mencionar o descaso para com algumas pérolas. A bola da
vez é referente a uma placa de aviso de uma lombada localizada na

rua Osvaldo Cruz. Hora, se a rua mencionada é em sentido único da
rua CeI. Pedro Demoro/Sérgio Gil, como pode o Ipuf colocar uma
placa de advertência para uma lombada em sentido rua Sérgio Gil!
CeI. Pedro Demoro, não tem sentido, isso induz ao erro, e se aconte

cer um acidente, quem estará com a razão? Fica o registro!

Semáforo compl.icado
Realmente, quem está implantando o sistema viário no Estreito não

conhece a região. Se diz isso devido ao rolo que está ocorrendo no

trânsito, um grande exemplo é o semáforo implantado na rua CeI.

Pedro Demoro, esquina com rua Antonieta de Barros, em frente ao

antigo Bese. O mesmo impede o intenso fluxo de veículos provenien
te da rua Fúlvio Aducci, que ao chegar no local, pára completamen
te, irritando ainda mais os motoristas. Salienta-se que o corredor de

ônibus da ponte Hercílio Luz até a Marinha e vice versa, existem 17

sinaleiras, sem nenhuma sincronização, é um teste de paciência pra

qualquer cidadão explodir. E a Secretaria do Continente, que dita às

regras do lado de cá da ponte, está completamente ausente.

Aviso de lombada, totalmente irregular Este semáforo acabou de enterrar o trânsito no Estreito

ProUni

Estáclo
www.se.sstaclc.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Você ainda joga pontas de cigarros na areia da praia? SalVem o Planeta Tel'l'lll"Reduza o lempo no chuveiro: 5 minutos a menos já economizam 451hrOs a cada banho lomado

NOVO SISTEMAV
'

RIO NO BALNEÁRIO
Todos nós sabemos que Florianópolis está crescendo assustadoramente;
que bairros até então considerados bucólicos, passaram a ter sua rotina
alterada indiscriminadamente, são vias expressas rasgando localidades
calmas e pacatas. Um grande exemplo é o Balneário do Estreito, local
com qualidade de vida que é de dar inveja a qualquer morador da ca

pital. Considerada a primeira praia de Santa Catarina, muito antes da

Joaquina, Coqueiros, inclusive Camboriu, onde muitos endinheirados
e políticos, como ex-governador Aderbal Ramos da Silva, Hercílio Luz
e outros, tinham residência de verão, repentinamente tem seu cotidiano
alterado. Alguns formadores de opinião, televisivos, têm pautado seus

comentários, criticando a comunidade do Balneário pela iniciativa em

defender a sua qualidade de vida e o crescimento de forma sustentável.

para esse "desenvolvimento: Inclusive parabenizamos a ex-prefeita Ân
gela Amim, pelo contrato de financiamento junto ao Fomplata para a

execução da Beira Mar Continental, e o prefeito Dário em tocar efetiva
mente a obra, a via está linda. Nas leituras comunitárias do novo Plano
Diretor Participativo que está sendo elaborado pela equipe técnica do

Ipuf e o Núcleo Gestor, a previsão é de que em 2030, Floripa tenha um
acréscimo populacional de 300 mil habitantes, supomos que a cidade
necessite se preparar para esse boom. Até o próprio Sinduscon (Sindi
cato da Construção Civil) nas suas intervenções como membro titular
do Núcleo Gestor, menciona que o correto é construir onde é permitido
e de acordo com a característica do local, sem suprimir a qualidade de
vida existente. Não custa dizer que a Ilha tem um limite, limite esse que

Não somos contra a Via Continental, muito pelo contrário, sabemos
que a via desafogará o caótico trânsito na rua Fúlvio Aducci, valorizará
os imóveis, novas áreas de lazer, gerará mais impostos, enfim, trará um
novo impulso a região continental. Somos é contra o "sistema viário'

que passará a ser adotado pelo Ipuf, onde uma "via expressa" cortará as

ruas estreitas do bairro, tendo em seu percurso, praça, cartório, igreja,
muita residências, idosos, crianças, sem recuos para ponto de ônibus,
enfim, sem condições nenhuma em absorver todo esse fluxo de veícu
los. O Balneário está para o Continente, assim como Santo Antonio de
Lisboa, Sambaqui, Cacupé e outros bairros bucólicos, estão para a Ilha.
Portanto, muita calma nessa hora, mais uma vez se diz, "não somos con
tra o crescimento, o desenvolvimento: somos contra a falta de critérios

O Jornal da Comunidade Estreitense 11

se prolonga até a área continental, não podemos sair por aí construindo
e construindo, sob pena de não termos mais como parar esse crescimen
to desenfreado e ver nossa qualidade de vida ir pro espaço. Só para se ter

uma idéia, em Londres, o cidadão que quiser passar com seu carro pelo
centro da cidade, paga uma taxa que não é pequena, tudo para preservar
a qualidade de vida, porque não adotar esse modelo também em Flori

pa? O mundo descobriu esse "pedacinho de terra perdido no mar': Por
tanto, "cara pálida" vamos ajudar a cuidar desse pedacinho de terra. O

que falta é a Secretaria do Continente fazer a ponte entre a comunidade
e os gestores da obra, esclarecer os pontos obscuros, mas, infelizmente,
o gestor continental está totalmente ausente, está pensando mais na elei
ção do que na população, aí fica difícil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apertando a descarga uma vez a menos por dia, você eCQnomlla até l4littos de água

Associação Recreativa, Cultural e Esporte do Balneário
Visando dar seguimento as atividades es

portivas para 2012, a ARCEB promoveu um

encontro recreativo para apresentar os novos
uniformes que serão usados em competições
na capitaL São uniformes bonitos, bem ela
borados, com design destacando a entida-

de comunitária, são duas versões, contendo
meia, calção, camisa e bola personalizada.
Este é um tipo de reportagem que dá gosto
em realizar, pois além de incentivar o jovem
na prática esportiva, ensina um caminho de
retidão a ser seguido. Parabéns a ARCEB,

principalmente aos boas praças, Sandro e

Iete, coordenadores do projeto, e também ao

Tiago, relações públicas, que sempre envia

release a imprensa. Não podemos de nos es

quecer dos patrocinadores que acreditaram e

acreditam nestes bons exemplos.

ítnnanda
MÓVEIS E DECORAÇÕES

Grande
variedade
de móveis e

artigos para
decoração de
ambientes.

Rua Fúlvio Aduccí, 736
Estreito

4832446691
4833485119

comercial@armandamoveis.com.br
www.armadamoveis.com.br
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Artigo Não jogue óleo de cozinha na pia. 1 litro de óleo polui mais de 25mil litros de água

Saudade nao lem idade
Corria o ano de 1978, tempo das "festinhas americanas", da Dizzy,
da Capelinha, do Tritão, do Vegas, Big Bravos, da Phenix, Água
Doce, Ioaca, do Cine Glória e Império, depois Ialisco, da boate do
6 de Janeiro, do Rei Momo Lagartixa, do Beira Vala, do Margaret,
enfim, muitos outros points badalados da época. Mencionamos
estas pérolas, pra falar de um campinho de futebol, que nas tar

des ensolaradas, rolava a maior pelada, com jogos históricos, que
entre uma peleja e outra, jogava-se no mar para aquele refresco,
dando aquele mergulho no Trampolim, voltando novinho em fo
lha pra novo embate. Tudo isso tinha como palco o esp aço locali
zado na Praia da Saudade, ao lado da antiga sede do Praia Clube,
perto do ex restaurante Arrastão. Muitas vezes montava-se um

time de amigos aqui no Balneário, deslocava-se a pé até o local,
batia uma pelada esperta, convidando a galera de lá para jogar
aqui no Beira Vala, era tudo amizade, mas na hora do jogo era

pau pra tudo quanto é lado, do pescoço pra baixo era canela, mas
depois ficava tudo em paz. Eram outros tempos, onde a maldade
não imperava, não tinha essa violência que temos hoje. Como é
bom recordar, curta essa foto.

PraIa da Sauctode. CoQueirol. com o vtlho Trampolim e o souckHo Retat.RCnte Anast60 em 1978

KRETZER
restaurante. grill

3243.6611
3243.8535
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''Voco jOgou as Pilhas 8baterias usadas em locais adequadosP Salvem o Planeta Terral"

Novo Plano Diretor Nota de
Participativo de Florianópolis falecimento

Foi realizado no dia 27/03, nas

dependências do Clube 12 de

Agosto, Audiência Pública para
apresentação do novo Plano Di

retor Participativo de Florianó

polis, ocasião em que a comuni

dade presente pode se manifestar

pela demora e forma de como foi

apresentado as novas diretrizes
da cidade. Depois de centenas de
reuniões comunitárias nos 13 dis

tritos que compõe Florianópolis,
a Prefeitura ignorou as diretri
zes já deliberadas, contratando a

Fundação Cepa, entidade argen
tina, sem conhecer a realidade

da cidade, projetando um Plano
Diretor paralelo ao já discutido.

Após a esta etapa de apresenta-

ção, o esboço do novo Planto Di

retor, que não é participatívo, irá
ser exposto em duas audiências

públicas nos dias: 9 e 12 de abril,
no Clube 12 de Agosto, onde a

comunidade poderá mudar o que
não estiver sem a sua concordân
cia, para depois serem realizadas
mais 13 Audiências Públicas nas

comunidades, para novas deli

berações. Salienta-se também

que o Núcleo Gestor, grupo que
foi eleito democraticamente para
acompanhar o Plano Diretor,
não concorda com este modelo

apresentado pela Prefeitura. No

próximo jornal estaremos men

cionando a data e local das 13

Audiências Públicas.

POSTOS MACEDO
Sempre um perlo de você!

Super troca de óleo - Conveniência

- São José - Bela Vista I - Fpolis - Campeche
- Palhoça - Caminho Novo - Fpolis - Monte Verde

Ii,_'"

E o nosso Dalmo Manoel Veras
se foi, pessoa da melhor qualida
de, aos 76 anos de idade, depois
de alguns dias internado, Deus
o quis perto de si. Oriundo da

Lagoa da Conceição, irmão gê
meo de Darci Veras, outra figu
ra carismática, aproveitou a vida

da melhor maneira possíveL i;>

Deixa a esposa, Celma, os filhos
Luciana e Dalmo. Seu corpo foi
cremado em Carnboriu, sendo

que suas cinzas foram lançadas
na sua querida Lagoa da Con

ceição. Pessoa com tempera
mento forte, cativava a todos

que estavam em sua volta, vai
deixar muitas saudades. Fique Dalmo Veras, com seu sobrinho Túlio,

com Deus meu amigo'
em uma das muitas sextas-feira no antigo

.

Bar do Salim 's

Av. Sta Catarina, 1261 - Balneário (em frente ao ponto de taxi)

3206.2313/8438.2198

• Roupas de camalmesalbanho
• Tapetes
• Cortinas e almofadas
• Cobertores
• Bolsas
• Limpeza a seco
• Roupas em geral

��<?f!.��
Os cuídados que suas rouyas merecem

3954-1500

PROMOÇÃO ESPECIAL
Suportes LCD, receptorparabólica,

LNBF, Fontes, Cabos em Geral; Bateria

para telefone semfio, TelefonePanasonic
e Intelbras, fechadurá eletromagnetica e

fontepara notebook Rua SouzaDutra, 205Estreito
3244-8499/3348-5540

---'::�, -"',P
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Show sertanejo no Estreito
Aconteceu no dia 28/03, na

Beira Mar Continental, a con
tinuação dos festejos de ani

versário de Floripa, com a

apresentado da dupla sertane
ja, Vitor e Léo, com uma trupe
de artistas convidados para o

evento.

Alguns questionamentos a se

rem observados:
- Gasto com cachê da dupla -

R$ 350,000,00
- Gasto com Guarda Municipal
- Gasto com PolíciaMilitar
- Gasto com limpeza do local pela Comcap
- Gasto com iluminação
- Gasto com banheiros químicos
- Gasto com mídia

Não vamos ser hipócritas e só criticar, sabemos que é um

marketing pra cidade, mas quem paga esses gastos somos
nós, contribuintes da Prefeitura. Opoderpúblico tem é que
se preocupar em cuidar da saúde, educação, segurança, en
fim, o bem estar do cidadão. Gastos supérfluos são de res

ponsabilidade do poder privado, pois é ele quem mais se

beneficia, como também quem sairá ganhando com tudo
isso é a dupla de cantores, com a venda de CD, DVD e os

futuros shows. Pra explorar as belezas de Floripa tem é que
PAGAR! Ta na hora de disciplinarmos estes gastos.

Compremenos comida. 1/3 de tudo Que você compra vai para o lixo

Tele-Entrega
3248-4956

Rua CeI. Pedro Demoro, 1901
Estreito - Florianópolis - SC
www.petshopsupertrato.com.br

�
Cartório Do
EstreitO

O Cartório do Estreito fica
localizado na região continental

de Florianópolis. Com
serviços diferenciados e ótimo

atendimento.

32441511
\\ \\ \\ 1...\1 tlllllldoc"lll'ltn uHll hl

c.u tm 10«!\_,\I tllllndocstlL'lh) com hl

Tabelionato e Registro Civil Florianópolis � se

Rua Sérgio Gil, 703 -,Balneário do Estreito
(ao lado da praça do Balneário)

www.macshopping.com.br

32,14 � 2800

Rua Dr, Fúlvi« Aducci. 95('\ - E�t·

rcito www.rodaparab: isus.com.br
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''Você jOgou as pilhas e baterias usadas em IDeais adequados� Salvem o Planeta Terral"

SER MANÉ DA ILHA É...
01) Antes de qualquer coisa, ter nascido na Ilha de Santa Catarina, seja
na Carmela Dutra, na Carlos Correia ou mesmo de parteira, ou no con
tinente (leia-se Estreito, ou em puro manezês Streitcho). Não adianta vir
com essa história que nasceu fora e veio morar aqui pequenininho;
02) Falar manezês fluente, tão rápido que deixa o cristão que te ouve

meiotanso;

03) Falar 60% das palavras no diminutivo (Vais querê um cafezinho com

pãozinho ou com bolinho de chuva?);
04) Gostar do cheiro das bancas de peixe do Mercado Público. Nada de
tapar o nariz pra comprar camarão;
05) Ter assistido um Avaí e Figueirense no Adolfo Konder e, de preferên
cia, ter fugido com a bola quando essa era chutada pra fora do campo;
06) Ter, pelo menos uma vez na vida, subido a'Avenida Tico-Tico (Rua
Clemente Rôvere),
07) Ter ajudado a fazer ou ter dançado no boi de mamão;
08) Ter participado da farra do boi ou, pelo menos, ter fugido em carrei

ra, todo borrado com medo do pobre animal;
09) Ter escutado o Souza Miranda na Rádio Diário da Manhã;
10) Ter tomado banho na Lagoa da Conceição semmedo de pegar pereba;
11) Ter comprado empadinha na Confeitaria Chiquinho;
12) Ter tomado picolé de coco ou sorvete de butiá nas sorveterias Satélite
ou Ilhabela;
13) Ter saído em bloco de sujo no carnaval, vestido demulher e continu
ar gostando de rapariga;
14) Ter guardado no rancho: caniço, tarrafa, puçá, coca, jereré e pombo-
.ca ("Prámó di pega uns sirizinho, uns camarãozinho, uns peixinho .. :');
15) Ter comprado na Venda: bala azedinha; pé de moleque; quebra
-queixo; Maria mole, pirulito açucarado em forma de peixe, Bala Roco
co, Tablete Dalva, Guaraná Pureza ou refresco daMaxWilliam.

16) Acreditar em bruxas e ter ouvido pelo menos uma história de
, Franklin Cascaes;
17) Ter assistido na TV Cultura um filme na Poltrona 6 e, para as senho
ras, o programa Celso e a Sociedade (a Metralhadora Platinada);

Posto Santa Mônica
NO. DO ESTREITO

Rua Coronel Pedro Demoro, 2035
Estreito· Florlanópolls,SC

18) Entender tudo o que o Miguel Livramento fala;
19) Não aceitar nada do que o Paulo Brito diz;
20) Tentar descobrir para qual time da Capital o Roberto Alves torce
e não acreditar naquela história de que ele ainda é torcedor do Paula
Ramos;
21) Ter ouvido o programa do Jorge Salum e ter tentado ganhar uma
caixa de maçãs respondendo perguntas sobre conhecimentos gerais;
22) Sentir enorme prazer ao comer uma boa posta de tainha frita,
com "pirão de nailo", ou então, aquele berbigãozinho ensopadinho
derramado sobre um pirãozinho de feijão;
23) Ter curtido um baile de carnaval no Lira, no UC, no Doze, Limo
ense ou no 6 de Janeiro;
24) Ter assistido desfile de escola de samba e de carro alegórico ao

redor da Praça XV;
25) Ter participado de alguma turma da cidade (do muro da Mauro
Ramos, do Quiosque, da Marquise, do Balneário, etc)
26) Ter dado um tapa na orelha do César Cals na Novembrada e ter

chamado o General Figueiredo de fdp .... (tu sabes o que);
27) Defender a mudança do nome da Cidade para Nossa Senhora do
Desterro;
28) Ter passado pela Ponte Hercílio Luz e não entender a incompe
tência de nossos governantes que até agora não conseguiram recuperá-la;
29) Ficar horas no Ponto Chie, tomando cafezinho e discutindo so

bre política, futebol e mulher (não obrigatoriamente nessa ordem);
30) Ser Figueirense e s_ecar o Avaí;
31) Ser Avaí e secar o Figueirense;
32) Falar mal de qualquer árbitro que apite um Clássico;
33) Ter andado em ônibus da Taner ou da Trindadense;
34) Ter ouvido a Neide Maria Rosa no "Amarelinho";
35) Ter comprado um bilhete de loteria federal da Lurdes (com redi
nha na cabeça e tudo);
36) Ter chorado a morte do Zininho e do Aldírio;
37) Ter conhecido o Bataclan;
38) Ter ouvido as histórias do Capa Preta;

39) Ter ouvido previsões do A. Seixas Neto
40) Ter frequentado, ou apenas conhecido, o Miramar e lamentar,
profundamente, a burrice daqueles que permitiram a demolição de
um dos principais marcos culturais na nossa cidade;
41) Ter entrado como "píru de fora" em festa de 15 anos, baile de
debutante ou casamento de "granfino",
42) Ter comprado na Modelar, no Ponto 75, na Grutinha (êta nome'
sugestivo); nas Casas Coelho; na A Capital; nas Casas Macedônia; no
Beco; no Saco e Cuecão; na Aki Calças e Aki Camisas e, é lógico, na
Miscelânia, que era o paraíso da criançada.
43) Ter assistido, na sessão vespertina, um filme no Roxy, no São

José, no Ritz, no Glória, no [alisco, no Carlitos ou no Cecontur;
44) Ter assistido peça teatral no Álvaro de Carvalho;
45) Ter visto carnaval com o Rei Momo Lagartixa;
46) Ter "melado a cueca" na boate do Doze, do Lira, na Dizzy etc;
47) Ter dado "uma sarradinha" de madrugada no "Koxixos":
48) Ter ido a um baile de formatura no Clube do Penhasco;
49) Ter ouvido muitas histórias dos bailes no Clube Quinze;
50) Ter visto a procissão do Senhor dos Passos descer a RuaMenino Deus;
51) Se emocionarao ouvir o Rancho de Amor à Ilha e cantar baixi
nho como se fosse uma oração;
52) Reverenciar todas as manhãs a Figueira da Praça XV eter nela o
marco inicial do amor que temos por nossa terra;

53) Adorar vento sul;
54) Amar o verão, pegar tainha no inverno, ver Garapuvu florido e

rezar a Nossa Senhora do Desterro pedindo proteção para que o pro
gresso desordenado não destrua nossos últimos valores.
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Insentive o transponemarltlmo!

PãoDoceDiet

Ingredientes
... 30 gr de fermento biológico fresco

2 xícara(s) (chá) de água morna(s)
4 xícara(s) (chá) de farinha de trigo
2 colher(es) (sopa) de margarina
2 unidade(s) de ovo
quanto baste de sal
1 colher(es) (chá) de raspas de laranja
1 xícara(s) (chá) de frutas secas

3 colher(es) (sopa) de castanha-de-caju moída(s)
l3 colher(es) (sopa) de adoçante em pó .

Massa: Em uma tigela, dissolva o fermento com um pouco de farinha
de trigo e água morna. Deixe descansar por 15 minutos. Junte a farinha
de trigo - aos poucos - a margarina, um ovo e uma gema (reserve uma
clara), o sal, a raspa de laranja e mexa bem. Vá acrescentando a água (1.5
xícara) e a farinha de trigo, suavemente, até desgrudar das mãos. Adicio-
ne as frutas secas (menos a castanha de cajú).
Modele 30 pãezinhos e coloque numa assadeira untada e polvilhada.
Pincele a superfície dos pãezinhos com a clara reservada e polvilhe com
castanha de caju. Deixe crescer até dobrar de volume. Leve ao forno pré
-aquecido por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e regue
ainda quente com água adoçada com adoçante.

Gastronomia
Colomba PascalDiet

Ingredientes
Cobertura:
• 1 colher (chá) de canela em pó
• Y2 xícara (chá) de adoçante granular
.2 claras
• Massa:
• 3 tabletes (45 g) de fermento biológico

'

.5 ovos

• 180 g de manteiga
• Y2 xícara (chá) de adoçante granular
.5 xícaras (chá) de farinha de trigo
• Y2 xícara (chá) de leitemorno
• 1 tablete de cobertura de chocolate ao leite diet picado
Modo depreparo
Massa;Dissolva o fermento em uma tigela com o leite e o adoçante, mis
turando bem. Junte os ovos, a manteiga e a farinha de trigo e misture
bem. Sove a massa até que todos os ingredientes estejam bem incorpo
rados e a massa bem lisa, grudando levemente nas mãos. Deixe a massa

crescer por cerca de 2 horas. Adicione o chocolate picado e misture bem.
Divida a massa em duas partes iguais e forme duas bolas. Coloque cada
massa em uma fôrma para colomba. Acomode as massas no formato da
fôrma e reserve-as.

Cobertura; Bata as claras levemente até ficarem esbranquiçadas, misture
o adoçante e bata mais um pouco. Espalhe o suspiro na superfície das
colombas e polvilhe a canela. Leve ao forno médio (180 °C), pré aqueci
do, por cerca de 40 minutos ou até que a superfície esteja bem dourada.

Injormações adicionais
Rendimento: 2 unidades

Tempo depreparo: 40 min + 2 horas de descanso + 40 min de forno

INSTRUMENTOS MÚSICAIS
NACIONAIS E IMPORTADOS

/) Comida Caseira
�r Ambiente Climatizado
Grill Excelente Atendimento

Rua CeI. Pedro Demoro, 1585 - Estreito - (em frente ao antigo BISC)

O Jornal da Comunidade Estreitense 17

PROMOÇÃO
Xsalada: R$ 5,00

Dog tradicional: R$ 4,50

BEBIDAS
Água mineral, Cerveja e

Refrigerantes

30280194
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Não Jogue chicletes na rua.

CORAÇÃO AlVINEGRO
Jogos do Figueira no 1° turno do Brasileirão 2012
19/05 - sábado - 21hs - Figueirense X Náutico

27/05 - domingo - 18:30 hs - Fluminense X Figueirense
07/06 - quinta - 20:30 hs - Corinthians X Figueirense
10/06 - domingo - 18:30 hs - Figueirense X Ponto Preta

16/06 - sábado - 21 hs - Cruzeiro X Figueirense
24/06 - domingo - 16 hs - Figueirense X Bahia

01/07 - domingo - 18:30 hs - Palmeiras X Figueirense
08/07 - domingo - 18:30 hs - Figueirense X Vasco

14/07 - sábado - 18:30 hs - Figueirense X Atlético Mineiro
.

19/07 - quinta - 20:30 hs - Atlético Goiás X Figueirense
22/07 - domingo - 16 hs - Figueirense X São Paulo

25/07 - quarta - 19:30 hs - Figueirense X Internacional

28/07 - sábado - 21 hs - Botafogo X Figueirense
04/08 - sábado - 21 hs - Portuguesa X Figueirense
08/08 - quarta - 21:50 hs - Figueirense X Flamengo
11/08 - sábado - 18:30 hs - Sport X Figueirense
16/08 - quinta - 20:30 hs - Figueirense X Santos

19/08 - domingo - 16 hs - Grêmio X Figueirense
26/08 - domingo -16 hs - FigueirenseX Coritiba

NovaArena do Figueira
Visando ser a terceira potência futebolística do Sul do Brasil, o furacão
do Estreito apresentou neste mês de março, a nova arena, com capaci
dade para 25 mil torcedores, ao custo de R$ 300 milhões. A nova arena

também terá vagas para 2 mil carros, shopping, praça de alimentação,
espaços para shows e eventos diversos. Importante ressaltar que, em

contato com a massa alvinegra, a mesma se mostrou preocupada com
a capacidade do estádio, pois se realmente o Figueirense tem a inten

ção em ser a terceira potência da região sul, com jogos inclusive inter
nacionais, com certeza o número de espectadores tem que aumentar

sensivelmente, no mínimo para 30 mil. Este conceito de capacidade
precisa ser revisto, pois a cidade está crescendo, com certeza se o clube

estiver bem em suas competições, o torcedor comparecerá. Pra frente
Figueirense, pra frente furacão!

Transferência
2° via
Licenciamento

Pagamento IPVA

1° Emplacamentowww.despachanlenorival.com.br

Fone: 3244-'1535
Fax: 3248-4130

R. Ursulina de Sena Castro, 150 - Sala 07 - Estreito

despachantenorival@despachantenorival.com.br

NOTICIAS DO ESTREITO Abril /2012

Sópra não esquecer
Todos sabem que o elenco do Figueira em 2012 é pra chegar, o time
não está pra brincadeira, e ainda conta com um excelente treinador,
mas ... Em duas oportunidades o time entrou literalmente em parafuso,
contra o Criciúma (5x4) e contra o Ioinville (3x3), quase jogando um

trabalho de meses fora. Com certeza a comissão técnica já tomou as

providências cabíveis, salto 15 não, precisamos estar com o pé no chão,
fazer do estadual uma caminhada, ganhando é claro, pra chegar forte
no Brasileirão. O terceiro parafuso não pode acontecer!

Chute no trazeiro

Autoridades esportivas brasileiras realmente não tornam jeito! Se diz
devido a bronca do secretário geral da Pifa, [érôme Valcke, dizendo que
o "governo brasileiro precisa levar um chute no trazeiro', pra se mexer

quanto a lentidão das obras e da Lei Geral da Copa. E ainda disse mais

quando o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, o recriminou, mencio
nando que a atitude do governo brasileiro era "infantil': mas quando o

caldo engrossou, o dirigente da Fifa recuou e pediu desculpas. Descul
pas de araque! Chega-se a conclusão que ambos estão errados, pois a

lentidão nas obras é flagrante, e um dirigente internacional não pode
avacalhar o Estado Brasileiro dessa maneira. O pior é que as autorida

des brasileiras desculparam o cara, dizendo que pode vir que o recebe

rão com tapete vermelho. Isso é uma vergonha!

Formulal

Seria trágico se não fosse cômico, os nossos pilotos de Formula 1, Sen
na e Massa, se éngalfinharam na corrida do grande prêmio de Mel

bourne, Austrália, na primeira corrida do ano. A maré anda tão baixa,

que pra conseguir o l30 lugar da corrida, acabaram batendo, indo os

dois mais cedo para os boxes. Realmente, um novo Airton Senna ainda

está muito longe de surgir!

Peirão dos colchões

10%-
desc. à vista

ou suaves prestações

3248.1118
BOX Baú
Casal
1,38m

Rua: Gaspar Dutra, 834 · Estreito
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Se tum'ar, use locais adequado'$.

edioj aj a@hotmail.comwww.j ajaflor ipa.corn.br

Gabriel; conferindo o jornalNotícias do Estreito
Gente finaGabriel

O gente fina Gabriel, aquele do Bar da Turma
do Alambrado, próximo ao estádio do Figuei
ra, quando da entrega do jornal Notícias do
Estreito, fez questão de ser registrado pelas
lentes do [ajá, apoiando as nossas iniciativas

comunitárias. Obrigado parceiro, o apoio é de

grande valia, juntos vamos fazer um Estreito e

um Continente fortes.

Pescadores daBeiraMarContinental

E dizem que a BeiraMar Continental não tem

pescador, tem sim, a prova são estes três feras,
Edmilson, Zerbini e Siso, postaram sua banca
na areia, entre um gole e outro, pescaram uma

sirizada de guelra azul que tava o bicho, pen
durados quem nem a turma da penca. O Jajá
foi lá e registrou o acontecido. Agora só falta
a Prefeitura providenciar os galpões para que
a galera possa guardar os barcos, pois os mes

mos estão na chuva e no sol, merecem mais

atenção.

Edmilson, Zerbini e Siso, pescando um siri esperto na
BeiraMar Continental

•

trlQS Atuação Cívil, Trabalhista
e Previdenciário

3224 8934/8422 9119Assessoria Jurídica e Empresarial
Adrían M, Trias Flávio L Caldas
oxasc 13.921 oxasc 26,428

RDom Jaime Câmara, 170
Ed, Prime Tower
Sala 60 1 - Centro

Niver de CarIão

O gente boa Carlão,morador do Balneário, al
vinegro de coração, avançou mais um ano em

sua vida (41), e para comemorar, convocou

sua esposa Carmen, sua mãe Sylma, sua irmã
Luciana, Geraldo e o [ajá, para um papo agra
dável, regado a um churrasquinho da hora e

uma cerva estupidamente gelada. Parabéns
mo garoto, muitas felicidades, saúde, continue
ser essa pessoa amiga como só você sabe ser.

Carmen, Carlão, Sylma, Luciana e Geraldo,
postaram-sepras lentes do fajá

Novamoradora do Balneário

Neste 16102112, nasceu apimpolha, Isabella,
neta dos meus amigos, Mega e Silvia, que es

tão radiantes com a chegada deste novo anji
nho. Parabéns, muita saúde, felicidades, que
traga muita alegria a toda família.

Mega e Silvia com a netinha Isabella

o espertoRicardo Teixeira

Após 23 anos comandando a CBF - Confe

deração Brasileira de Futebol, Ricardo Teixei
ra deixa a entidade máxima do futebol bra
sileiro. Salienta-se que Teixeira somente está
saindo devido a problemas de saúde, caso

contrário, com certeza, ficaria mais 23 anos,

viajando, engordando o bolso, enfim, curtin
do as benesses do poder. Em seu lugar ficará
outra raposa felpuda, o Vice Presidente mais

velho da CBF, representante do Sudeste, José
Maria Marin, que já está na entidade desde
1986. O felpudo dirigente ficou conhecido
nacionalmente, quando �m 25 de janeiro de

2012, durante a premiação após o jogo final
da Copa São Paulo de Futebol Junior, venci
da pelo S.C.Corinthians Paulista, no Estádio
Paulo Machado de Carvalho, o ex-governador
Marin, "disfarçadamente" embolsou uma das
medalhas que seria entregue ao jogador Ma
teus do Corinthians. O ato foi flagrado e exi

bido ao vivo em rede nacional pelas câmeras
da Rede Bandeirantes de Televisão. O episó
dio causou revolta e foi muito comentado nas

redes sociais. Portanto, o baile vai continuar!

Marcelo e sua

magrela
O boa praça Mar

celo, diretor-presi
dente do Colégio
Antonio Peixoto, lo
calizado no Balneá
rio, para deslocar-se
de sua residência
até o Colégio, faz
uso de sua magre-
la, sem nenhuma
cerimônia, além de
exercitar-se, evita

o uso de mais um

veículo nas ruas do
bairro. Exemplo a

ser seguido! "'�_;.;30,"""'----'

Marcelo e sua magrela nas

ruas do Balneário

Bar doAltair

O Balneário, a partir do mês março, conta com um novo point, trata-se do Bar do Altair, gente
fina, onde a sua especialidade é atender a todos com a maior cortesia. Agora a galera tem mais
um espaço para bater um papo, degustar aquele churrasquinho da hora e bebericar aquela cer
va esperta. O local fica na esquina das ruas Antônio Mattos Areias com Santa Tereza. Parabéns

Altair, você merece!

Altair (anfitrião), Giba,Murilo, Mazinho, Paulo Roberto, Silvia ePaulinho, prestigiando o novopoint do Balneário
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"Com pequenas ações. todos podem salvar o planeta terra'"

'ÂCQUA di MARE
RESIDENCE

CRêCI2521-J

Rua Cei. Pedro Demoro, 1793 • Estreito
www.foccoimobiliaria.com.br I focconegocios@terra.com.br I 48 3248.5969
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