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Envelhecer com saúde e prazer: 
um direito de todos!

Homens e mulheres sempre correram 
atrás da juventude, principalmente quando 
atingem determinada idade; já os jovens, 
adultos e adolescentes nem pensam no en-
velhecimento. 
Ao contrário, desejam alcançar os 21 anos 
para adquirirem a sua independência e 
seus direitos de adultos. Ao atingir os 30-
40 anos de idade, começam a perceber que 
transformações físicas e outras mais, indi-
cam o amadurecimento e a progressão do 
processo contínuo do envelhecimento.
Em razão disto, hoje muito se usa a famo-
sa frase: “ a Vida começa aos 40 anos”.
Na realidade, existem muitas razões para 
isso, pois a expectativa de vida foi au-
mentando significativamente e as pessoas 
tinham mais 30, 40 e até mais anos à sua 
frente para empreender as mais diversas 
atividades que lhes permitiriam realizar-se 
e serem úteis a família e/ou à sociedade. 
As pessoas que estão a caminho do enve-
lhecimento ou o próprio idoso, podem ser 
auxiliados através de medidas preventivas, 
capazes de melhorar sua saúde física, men-
tal e sua qualidade de vida. Envelhecer é 
uma arte, e está na hora de encararmos os 
idosos como sábios, por trazerem consigo 
a sabedoria e a experiência de uma vida 
inteira. 
Perceber que a velhice tem suas necessi-
dades, benefícios e desafios. Como um ci-
dadão mais velho, você estará aprendendo 
novos papéis e obtendo novos privilégios. 
A aposentadoria por exemplo, apesar de 
não ser uma grande coisa em nosso país, 
lhe coloca numa vantagem de não ter 
mais que acordar com despertador logo 
cedo; outra, é dispor de mais tempo para 
dedicar-se à você, como por exemplo: 
viajar, visitar lugares que ainda não con-
hece; lugares agradáveis como os diversos 
parques e praças a que temos acesso em 
nossas cidades.
Envelhecer com Saúde
Saiba o que acontece no corpo a cada 
década vivida e como é possível preservar 
o maquinário com exercícios físicos e ali-
mentação adequada.
É um processo contínuo que se inicia ao 
nascermos. Cada dia vivido é um micro-
grama de areia na ampulheta do tempo. O 
modo como cada pessoa age, os hábitos 
de vida que adquire e os cuidados que tem 
consigo serão decisivos para uma velhice 
penosa ou, ao contrário, para uma etapa 
de maturidade que não extingue o tempo 

das descobertas e da alegria de desfrutar a 
existência. O que torna esse processo um 
fardo para muitos é o medo das limitações 
impostas pelas perdas do organismo.
De fato, quanto mais vivemos, maiores 
desgastes físicos impomos às nossas es-
truturas orgânicas. A pele perde gradual-
mente o frescor, a massa muscular e os 
ossos diminuem, enquanto a gordura cor-
poral aumenta. Os sentidos antes aguçados 
agora precisam de artefatos (óculos, apa-
relhos para perda auditiva etc.).
“As áreas mais afetadas vão depender de 
como a pessoa viveu ao longo do tempo”, 
diz o geriatra Venceslau Antonio Coelho, 
do serviço de Gerontologia no Hospital 
Sírio-Libânes. Exemplo: pele mais en-
velhecida e com manchas nos idosos que 
não usaram filtro solar, doença pulmonar 
e cardíaca nos tabagistas, colesterol alto, 
hipertensão e diabetes, naqueles que não 
adotaram hábitos alimentares saudáveis, 
dificuldades para andar, problemas vascu-
lares e cardíacos nos obesos e sedentários.

ATIVAR O CÉREBRO

Por outro lado, na ausência de uma pílula 
mágica que nos mantenha como Dorian 
Gray, o personagem do livro homônimo 
do inglês Oscar Wilde, jovens no corpo 
físico, a receita consagrada hoje nos meios 
médicos consiste em comer menos, movi-
mentar-se mais, ativar o cérebro, buscar a 
vida em grupo e perseguir alguma forma 
de espiritualidade. Coelho acrescenta a 
lista repetida como um mantra em con-
sultas com geriatras: Não fumar, praticar 
atividade física, ingerir bebida alcoólica 
com moderação, controlar o estresse, bus-
car uma alimentação saudável e ter vida 
social. Solidão, portanto, é um fator que 
depõe a favor de um envelhecimento mais 
rápido.

“É importante seguir estudando algo que 
sempre quis e não teve tempo ao longo 
da fase adulta, reinvestir em sonhos e 
desejos que ficaram esquecidos. É não 
deixar a mente envelhecer”, afirma a psi-
canalista Dorli Kamkhagi, autora do livro 
Psicanálise e velhice: sobre a clínica do 
envelhecer (Editora Via Lettera). Pesqui-
sas já consagraram, em experimentos com 
roedores, que o cérebro ativado funciona 
melhor na maturidade. Leituras, conver-
sas, jogos e palavras cruzadas são potentes 
estímulos para os neurônios. Venceslau 
Coelho lembra, ainda, que “indivíduos 
com maior nível educacional são menos 
suscetíveis a quadros demenciais do que 
pessoas com baixa escolaridade”.
Invista na sua vida social: a solidão é um 
fator que depõe a favor de um envelheci-
mento mais rápido
Há cerca de dois anos, uma pesquisa di-
vulgada pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) descobriu um cresci-
mento relativamente grande nos dendritos 
sempre que estas células que compõem o 
sistema nervoso central eram utilizadas. 
Ou seja, quanto mais o cérebro trabalha, 
ativa mais neurônios, em um processo 
dinâmico.

COMER MENOS, MALHAR MAIS

Estudo realizado desde 2002 pelo National 
Institute on Aging, nos EUA, confirma os 
efeitos dessa prática. Os pesquisadores 
concluíram que “comer menos” limita 
os danos provocados pelos temidos radi-
cais livres. Esses elementos nocivos são 
produzidos pela conversão dos alimentos 
em energia que alimenta nossas células. 
Outro grupo de pesquisadores, da McMas-
ter University, no Canadá, demonstrou 
na década passada que o envelhecimento 
muscular pode até ser revertido se a práti-
ca de atividade física for frequente. “Após 
os 30 anos, o corpo humano tende a perder 
10% da massa muscular a cada década, e 
a única forma de evitar isso é fazer uso 
constante dos músculos. Com relação ao 
físico, o lema é ‘usar ou perder’”, comenta 
a psicoterapeuta Ana Carolina de Oliveira 
Costa, mestre em Envelhecimento e Sexu-
alidade pela PUC-SP. A atividade física 
melhora não só a capacidade aeróbica, 
mas também a massa muscular, que vai 
diminuindo gradualmente, com o avanço 
da idade.

3246-1280
9907-8389

Clinifisio Fisioterapia Ltda
Dr.Gilmar Dalsenter

Fisioterapeuta - Créfito 8809
Pós Graduação em Prevenção e Reabilitação
e-mail:gilmardalsenter@gmail.com
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Gean Loureiro é o 
novo presidente da Fatma

“Serei um defensor permanente do 
Desenvolvimento Sustentável de 
Santa Catarina” afirma Gean. 
O mestre em Engenharia de 
Produção em Gestão Pública pela 
UFSC, advogado e administra-
dor Gean Loureiro (PMDB) é o 
novo presidente da Fundação do 
Meio Ambiente de Santa Catarina 
(Fatma). Com vasta experiência 
no legislativo e executivo de Flori-
anópolis, Gean foi convidado pelo 
governador Raimundo Colombo 
(PSD) e pelo vice-governador 
Eduardo Pinho Moreira (PMDB) 
e aceitou o desafio. Em reunião 
com o secretário de Desenvolvim-
ento Econômico Sustentável Paulo 
Bornhausen, na tarde desta terça-
feira (22), no Centro Administra-
tivo, ficou acertada a data da posse: 
29 de janeiro, próxima terça-feira, 
às 14h30. Durante o encontro tam-
bém ficou definido que a transição 
começa amanhã (23). “Espero con-
tar com a ajuda do secretário de 
Planejamento Murilo Flores e de 
todos os servidores da Fatma para 
começar os trabalhos o mais rápido 
possível” disse Gean.
Gean se diz movido por desafios e 
por isso aceitou o convite. Segundo 
o deputado federal, sua experiência 
no legislativo de Florianópolis – 
cinco mandatos de vereador – e no 

executivo municipal, assumindo di-
versas secretarias em diferentes mo-
mentos, o credenciam para a pasta. 
Para o vice-governador Eduardo 
Pinho Moreira, Gean está prepara-
do politicamente e tecnicamente: 
“Ele tem currículo e experiência”. 
O governador Raimundo Colombo 
também destacou o currículo de 
Gean, afirmando que o deputado 
tem todas as condições de exercer o 
cargo. O novo presidente da Fatma 
promete trabalhar ainda mais para 
dar transparência e agilidade nas 
análises das solicitações de licenças 
ambientais. De acordo com Gean, o 
objetivo é avançar na municipaliza-
ção dessas permissões, agilizando o 
processo e tornando-o menos oner-
oso para o Estado. “Mas o desafio 
não se limita somente às licenças, 
quero buscar uma maior valorização 
dos servidores, fortalecer o relacio-
namento institucional com os outros 
órgãos e investir na área de preser-
vação e educação ambiental. 

•FLORIANÓPOLIS

A Revolução “PITANTA”

Palhoça começou o ano com 
uma revolução na prefeitura, 
desde que o presidente da Câ-
mara de Vereadores da Pal-
hoça, Nirdo Artur Luz (Pitanta 
– DEM) assumiu a Prefeitura 
Municipal da Palhoça, como 
prefeito interino o que se vê 
são mudanças, obras e bastante 
dedicação. O gabinete do pre-
feito esta de portas abertas, Pi-
tanta abriu as portas da prefei-
tura aos palhocenses, é reunião 

e mais reunião, é com os taxis-
tas, com a Celesc, com os pes-
cadores, entre outros, o prefeito 
em exercício esta revitalizando 
a Pinheira, as mudanças já são 
visíveis, preocupado com o 
Turismo o prefeito e em poucos 
dias esta resolvendo problemas 
de anos...
Para os palhocenses 2013 
começou com muitas mudan-
ças e ações, pois a equipe do 
Pitanta está trabalhando muito 

O vereador Nirdo Artur Luz, (Pitanta – DEM), tomando posse como 
prefeito interino de Palhoça

Tapa buraco: Reparos nas ruas do Bairro São Sebas-
tião.

Entrega de Trator para colônia de Pescadores da Pinheira.

Após receber diversas reclamações referente o 
transporte coletivo em Palhoça Pitanta, decidiu 
ir ver de perto os problemas que a população 
enfrenta diariamente e ver o que pode ser feito 
para melhorar.

Pitanta no 
Transporte Coletivo

em todos os cantos da Palhoça.
Pitanta mostra que esta pre-
parado para ser prefeito e veio 
para ficar...

•PALHOÇA
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Prefeita Empossa 
secretários de sua Gestão

Na manhã da sexta-feira, 18 de 
janeiro, o Presidente da Câmara 
Municipal de São José, Sanderson 
de Jesus e os vereadores da Casa, 
prestigiaram o ato de posse realiza-
do pela Prefeita Adeliana Dal Pont 
aos novos Secretários Municipais 
de sua administração. 
Estavam presentes os vereadores 
Chico Silvy (PT), Sandra Martins 
(PSDB), Adriano de Brito (PR), 
Clonny Capistrano (PMDB), Orvi-
no Coelho de Avila (PSD), Michel 
Schlemper (PMDB) e Tetê (PDT), 
além de Secretários Municipais, 
do Deputado Federal Esperidião 
Amim, amigos e familiares. 
Foram empossados o Arquiteto 
Carlos Alberto Schertel Cruz que já 
exerceu cargos públicos em Floria-
nópolis e esteve à frente da Secre-
taria de Planejamento em São José. 
A Fundação Municipal de Esporte 
e Lazer terá como Superintendente 
Andrea Luiza Grando. Para assumir  
a Fundação Municipal de Cultura a 
Prefeita Adeliana convidou Elenita 

Gerlach Koerich que já foi dire-
tora da Fundação Catarinense de 
Cultura, e ao lado de Elenita o Jor-
nalista Caê Martins assume como 
Adjunto da Cultura de São José. 
O Presidente Sanderson de Jesus 
disse que a Câmara de vereadores 
está à disposição dos Secretários, 
e desejou sucesso lembrando que 
esta é uma missão intensa. O Presi-
dente finalizou seu discurso solici-
tando à Prefeita e ao Secretário da 
SUSP para enviar à Casa Legisla-
tiva o Plano Diretor do município: 
“o plano precisa ser trabalhado, é 

necessário pensar a cidade para da-
qui 15... 20 anos”
A Prefeita Adeliana afirmou que es-
colheu um bom time para trabalhar 
por São José, além da importância 
de organizar a cidade e um plane-
jamento para o futuro: “quero tam-
bém reiterar meu respeito pela Câ-
mara Municipal, além de agradecer 
o carinho que sua equipe foi rece-
bida pelos servidores municipais. 
Continuo com o firme propósito de 
cuidar de São José”.

Prefeitura de São José cadastra 109
 processos de credores do município

Uma fila começou a se formar no 
hall da Prefeitura de São José na 
manhã desta sexta-feira (25/01) 
para o cadastro de credores do 
município. A Secretaria de Finan-
ças cadastrou 109 processos de 
fornecedores com pagamentos a 
receber por serviços prestados na 
gestão anterior. “Este procedimen-
to foi necessário para podermos 
comprovar a legalidade dos contra-
tos firmados e assim calcularmos e 
planejarmos a quitação destas dívi-
das acumuladas”, disse o secretário 
interino de Finanças, Francisco de 
Assis Medeiros.
Os credores que por algum motivo 

não conseguiram comparecer ao 
cadastramento precisam entregar 
a documentação necessária até o 
dia 31 de janeiro na Secretaria de 
Finanças, na sede da prefeitura, na 
avenida Beira-Mar de São José. O 
cadastro para impressão também 
está disponível no site www.pmsj.
sc.gov.br e dúvidas podem ser tira-
das pelo telefone (48) 3381-0141. 
Durante o mês de fevereiro, uma 
comissão vai analisar a legalidade 
de todas as dívidas em aberto e 
definir o cronograma de pagamen-
to.
“Se tivermos dúvidas na documen-
tação vamos entrar em contato com 

o fornecedor e, caso haja necessi-
dade, o Grupo Gestor de Governo 
também dará o seu parecer. Há 
muitos débitos acumulados e es-
tamos trabalhando para organizar 
a situação o mais breve possível”, 
explicou o secretário de Finanças.

•SÃO JOSÉ

Aberto de Terça a Domingo
para almoço e janta

AlcatraParmegianaPara 5 pessoas
+acompanhamentos85 ,00

Camarão

a Milanesa

Para 5 pessoas

+acompanhamentos

95,00

Camarões na 
Moranga

Av. Lédio João Martins, 854 - Kobrasol - São José - SC
Avenida Central do Kobrasol ao lado da Carioca Calçados- Antiga Vó Luiza

www.filhosrestaurante.com.br
(48)

Energético Plus Energy
2 Lts

Energético Plus Energy
2 Lts

7,49

wwwwwwwww.helpbebidas.com.helpbebidas.com.helpbebidas.com3034 004848
www.helpbebidas.com Rua São Pedro, 1360 - Areias - São José - SC

Energético Plus Energy

.helpbebidas.com.helpbebidas.com.helpbebidas.comRua São Pedro, 1360 - Areias - São José - SC.helpbebidas.com.helpbebidas.com.helpbebidas.com.helpbebidas.com.helpbebidas.com

 com muita animação pede
c r avn la a

Av. Salvador Di Bernadi, 787
Campinas - São José - SC - 88101-260

panificadorajuliana@gmail.com
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sErVIMOs BuFFEt 
DE CAFé tODOs Os DIAs

Neste ano entrará em vigor a Lei 
15.975, que proíbe a cobrança ou 
repasse aos consumidores do valor 
referente ao custo de confecção, 
emissão e remessa de boleto 
bancário na venda de produtos e 
serviços. A  proposta, de auto-
ria do deputado Aldo Schneider 
(PMDB), foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa no início 
de dezembro e sancionada pelo 
governador Raimundo Colombo 
(PSD) no último dia 17.
Segundo Schneider, o encargo 
deve ser assumido pelo comer-
ciante ou prestador de serviço. 
“Este tipo de cobrança é uma so-
breposição de valores de um custo 
que já está embutido e já repassado 
pela empresa ao consumidor”, ex-
plica o deputado, ressaltando que 

o Parlamento está do lado da pop-
ulação, principalmente no que diz 
respeito a leis que reduzem custos 
para as famílias catarinenses.

Direitos do consumidor- A proi-
bição de valores adicionais em 
boletos bancários, contida na nova 
lei, não se aplica caso o consumi-
dor concorde expressamente com 
o pagamento ou caso seja oferecida 
outra forma gratuita de cobrança e, 
mesmo assim, o cliente opte pelo 
boleto. Os estabelecimentos que 
não cumprirem com a determina-
ção podem sofrer punições que 
vão desde advertências e multas, 
com valores a partir de R$ 2 mil 
reais, até a suspensão do alvará de 
funcionamento

Lei proíbe repasse de 
custo da emissão de boleto 

a consumidores

•DESTAQUE
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EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES - PROJETOS E MANUTENÇÕES
ENGENHARIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR

WWW.BRASMEENGENHARIA.COM.BR

Oxigênio - Vácuo Clinico - Vapor - Ar comprimido medicinal - Aquecimento Solar

483222-5300
 Av. Prof. Osmar Cunha, 183 , sala:406-B

Centro Comercial Ceisa Center Florianópolis - SC

Prefeitura limpa valas e 
córregos para evitar cheias

Tendo em vista o período de chu-
vas intensas de verão e com o ob-
jetivo de prevenir possíveis inun-
dações que sempre levam muita 
apreensão para os moradores, a 
Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura de Biguaçu está re-
alizando um intenso trabalho de 
limpeza de valas e córregos no 
Jardim Marcos Antônio, Bairro 
Bom Viver.
Tais ações pretendem melhorar o 
escoamento das águas impedindo 
o seu acúmulo próximo as residên-
cias. Também servem como pre-
venção à proliferação do mosquito 
da dengue, removendo ainda o 
lixo despejado indevidamente por 

Biguaçu inova outra vez com projeto 
“Samuzinho”

Biguaçu está inovando outra vez 
através do “Samuzinho” um pro-
jeto pioneiro no estado de Santa 
Catarina, componente da estra-
tégia educacional da Política de 
Atenção às Urgências, que foi 
desenvolvido em parceria entre as 
Secretarias de Saúde e Assistência 
Social do Município.
Segundo garante o coordenador 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), enfermei-
ro Orlando Rafael Andrade, o 
“Samuzinho”  será um instrumen-
to com intuito de promover a cida- 
dania, educação em saúde e  in-
clusão social, assim como a divul-
gação  e  conscientização sobre o 

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU 192, com o  foco 
inicialmente voltado para as crian-
ças em idade escolar, entre 9 e 15 
anos, pertencente ao ensino funda-
mental de escolas públicas e par-
ticulares do município de Bigua- 
çu.
As ações serão executadas por 
meio de oficinas e palestras reali-

zadas em espaços cedidos pelas 
escolas, no decorrer do período 
letivo, com carga horária a ser 
definida entre educadores e esco-
las, respeitando a disponibilidade 
e especificidade de cada serviço.
O início das atividades será no mês 
de fevereiro, e seu termino está 
previsto para 6 meses. Serão dois 
encontros semanais, nos perío-
dos matutinos e vespertinos.Para 
o Prefeito Castelo a grande van-
tagem do projeto está em traba- 
lhar com crianças e adolescentes, 
buscando e resgatando o desen-
volvimento do espírito de solida-
riedade e cidadania e ensinando a 
agir em casos de emergências.

alguns moradores em logradouros 
públicos.
Segundo o secretário José Valde-
mar Silveira, o serviço atende à 
pedidos dos próprios moradores. 
“Essa comunidade solicitou a lim-
peza das valas e prontamente esta-
mos atendendo, pois, preocupado 
com as chuvas o Prefeito José 
Castelo solicitou que uma atenção 
especial em pontos estratégicos do 
bairro”, disse Silveira..

•BIGUAÇU
Hospital de Biguaçu ganha 

mamógrafo
A Superintendência de Relações Ins- 
titucionais da Prefeitura de Bigua-
çu já começou a contabilizar novas 
conquistas para a cidade.
Através de um trabalho iniciado pelo 
ex-superintendente e atual vereador 
Nei Cláudio da Cunha, ainda no ano 
de 2012, junto à Secretaria Estadual 
da Saúde, o município acaba de ga-
rantir a doação de mais um equipa-
mento médico-hospitalar que será 
instalado no Hospital Regional de 
Biguaçu.
Depois de alguns contatos e visitas 
ao Secretário Estadual da Saúde, 
Dalmo Claro de Oliveira, e ao Ge-
rente de Patrimônio da Secretaria 
da Saúde, Dércio Augusto Knop, 
Cunha e o atual Superintendente, 
Reginaldo Fogaça Alves, receberam 
em doação para o município um 
aparelho de Mamografia.
A mamografia é um exame de diag-
nóstico por imagem, que tem como 
finalidade estudar o tecido mamário. 
Esse tipo de exame pode detectar 
um nódulo, mesmo que este ainda 
não seja palpável.
Para tanto é utilizado um equipa-
mento que utiliza uma fonte de 
raios-x, para obtenção de imagens 
radiográficas do tecido mamário. 
E é exatamente este o aparelho, ai-
nda inexistente em Biguaçu, que a 
cidade acaba de ganhar, e que irá 

garantir um melhor padrão de aten-
dimento à saúde da mulher.
Cunha explica que se sente honrado 
e feliz por contribuir com a saúde 
do município, considerando a im-
portância do equipamento e pelo 
fácil acesso que ele oportunizará às 
mulheres , que assim terão maior 
facilidade de realizar seus exames 
preventivos através da mamografia.
O Secretário Municipal da Saúde, 
Leandro Adriano de Barros, agra-
deceu o empenho do ex e do atual 
Superintendente de Relações Insti-
tucionais no sentido de ir buscar e 
conseguir uma doação tão impor-
tante para a saúde da população.
O Prefeito Castelo cumprimentou o 
vereador Cunha e o Superintendente 
Fogaça pelo trabalho realizado e 
afirmou que “ ações dessa natureza 
vem confirmar a importância de um 
trabalho profissional e integrado 
entre todas as secretarias e o Poder 
Legislativo, o que resulta em impor-
tantes conquistas para a nossa socie-
dade.”
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R$ ,00130

Casa das

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

AGENDE UMA
 REVISÃO GRATUÍTA!

(48)3346-6666 / 8414-1044 / 7812-4233

Eleições 2014

O PDT (Partido Democrático 
Trabalhista), visando o pleito de 
2014, já está reunindo seus mili-
tantes e simpatizantes. No último 
dia 18 de janeiro, lideranças pe-
detistas estiveram reunidas em 
grande encontro que aconteceu 
no Centro de Eventos do Hotel 
Golden. Estiveram presentes ao 
encontro o vereador de São José, 
Wallace Avanir de Souza (Tetê), o 
vereador de Florianópolis, Tiago 
Silva, o ex-ministro Carlos Lupi e 
o Coordenador Regional do PDT 
de Florianópolis, Luiz Viegas. 
O objetivo do encontro foi o de 
forta-lecer, discutir e apontar es-
tratégias de ação do partido para o 
próximo pleito. Um novo encon-
tro ficou marcado para o mês de 
maio, em local e hora ainda a ser 
definido.

Eleições 2014 - I

O PDT na grande Florianópolis foi 
um dos partidos que mais cresceu. 
Na capital elegeu 04 vereadores, 
em São José, depois de 10 anos, 
voltou a ter um representante no 
legislativo. Já em Palhoça o par-
tido elegeu 02 vereadores.

Matemática

Nos últimos dias, nas redes soci-
ais, um dos assuntos mais comen-
tados, foi a inauguração pelo go-
verno da China, da ponte da baía de 
Jiaodhou, que liga o porto de Qin-
gdao à ilha de Huangdao. Cons- 
truído em quatro anos, a ponte 
sobre o mar tem 42 quilômetros 
de extensão e custou o equiva-
lente a R$ 2,4 bilhões. Por outro 
lado, aqui no Brasil, no vizinho 
estado do Rio Grande do Sul, na 
capital gaúcha, Porto Alegre, será 
construída uma ponte, que terá 
2,9 km de extensão e vai custar 
ao cofres públicos a bagatela de 
R$ 1,16 bilhões.  O projeto da 
nova ponte sobre o rio Guaíba, 
já foi aprovado pela presidenta 

Dilma, pois o mesmo foi uma 
de suas promessas de campanha.  

Matemática - I

Diante da diferença espetacular 
de valores o matemático gaúcho 
Gilberto Flach resolveu estabe-
lecer algumas comparações entre 
a ponte do Guaíba e a chinesa. 
Em uma publicação recente no 
jornal gaúcho Zero Hora ele pu-
blicou seu comparativo. Segundo 
Gilberto os números indicam que, 
se o Guaíba ficasse na China, a 
obra seria concluída em 102 dias, 
ao preço de R$ 170 milhões. Se a 
baía de Jiadhou ficasse no Brasil, 
a ponte não teria prazo para termi-
nar e seria calculada em trilhões. 
Isso quer dizer que no Brasil os 
nossos representantes não são pes-
soas sérias. Isso é lamentável...

Duplex

Visitando o prédio do legisla-
tivo municipal josefense, re-
centemente, percebi uma grande 
diferença nos gabinetes dos 
vereadores. Várias salas são 
pequenas, parecem apartamentos 
kitinetes , enquanto que outros são 
verdadeiros duplex, amplos e bem 
arejados com vista maravilhosa 
para o mar. Porque essa diferença 
toda? afinal todos são vereadores 
e foram eleitos pelo voto popular. 

Meia visita

A prefeita de São José, Adeliana 
Dal Ponte esteve visitando o le-
gislativo municipal josefense neste 
mês de janeiro. Estavam presente 
no encontro o Presidente Sand-
erson de Jesus (PMDB), Vice-
Presidente Geraldo Swiech (PT), 
1º Secretária Méri Hang (PSD) e 
2º Secretário Michel Schlemper 
(PMDB), e os Vereadores: Or-
vino Coelho de Ávila (PSD), Neri 
Amaral (PMDB) e Adriano de 
Brito (PR). Na ocasião o Vereador 
Orvino Coelho de Ávila foi apre-
sentado como novo Líder de Gov-

erno na Câmara. No encontro, 
Adeliana destacou a importância 
do legislativo e o bom convívio 
com os vereadores. Pois bem, o 
que chamou a atenção foi que nem 
todos os vereadores foram convi-
dados para receberem a prefeita. 
Os vereadores que participaram 
da disputa da presidência e que 
foram derrotados ficaram de fora, 
o chamado “G6”. Quem deixou de 
convidar o grupo de vereadores, 
será que foi a assessoria da prefei-
ta ou a assessoria da presidência 
do legislativo? Quem souber pode 
responder.

Porta da frente

Neste primeiro mês de atuação no 
comando do executivo municipal 
josefense, a prefeita Adeliana Dal 
Ponte vem chamando a atenção de 
muitos por suas ações diferencia-
das e, uma delas é o fato de entrar 
pela porta da frente do prédio da 
prefeitura. Ela não está usando o 
acesso privativo que é disponibili-
zado ao chefe do executivo munici- 
pal. Mas a pergunta que não quer 
calar: Até quando isso vai durar? 
Vamos aguardar...

Rádio corredor

Dizem nos corredores da prefei-
tura de São José que os novos que 
estão chegando na administração 
municipal e que são detentores de 
cargos mais importantes, já estão 
batendo de frente com os servi-
dores de carreira. Os comentários 
é que casos mais graves, onde as 
discussões foram mais acirradas, 
já foram parar na polícia, com 
registro de “BO”. Pois é, a lei 
é clara, não se pode agredir ver-
balmente um servidor público no 
exercício de sua função. Será que 
a prefeita já tomou conhecimento 
do assunto e qual será sua atitude, 
pois durante a campanha ela disse 
que o servidor de carreira seria 
valorizado e respeitado.  Vamos 
aguardar...
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Uma pesquisa realizada em 
2012, afirma que seis em cada 
dez estudantes universitários 
brasileiros consideram a pos-
sibilidade de abrir uma em-
presa e ao menos dois deles as-

sumem economizar como uma 
forma de realizar este objetivo. 
Essas são duas das conclusões 
de uma pesquisa divulgada pela 
Endeavor,  instituição que tra-
balha com a promoção de em-

preendedorismo pelo mundo.
Batizada “Empreendedorismo 
em Universidades Brasileiras”, 
o levantamento ouviu 6.215 es-
tudantes universitários de todas 
as regiões do País. Eles respon-

deram perguntas referentes à 
sua exposição ao empreende-
dorismo, aspirações, confiança 
em suas capacidades e resulta-
dos que esperam ao abrir um 
negócio próprio.
Contudo o estudo revela que, 
no Brasil, ainda falta dedica-
ção. Entre os potenciais em-
preendedores, apenas 38% 
afirmaram que investem algum 
tempo estudando meios de ini-
ciar um novo projeto. Somente 
24,4% admitiram guardar di-
nheiro para esse fim.
Uma das alternativas para estes 
estudantes, bem como para tan-
tos outros brasileiros interes- 
sados em regularizar suas 
ocupações vem através da 
Lei Complementar nº128 de 
19/12/2008 que cria condições 
especiais para que os trabalha-
dores informais, ou em início 
de carreira, possam de fato tor-
nar-se Microempreendedores 
Individuais.
Entre as vantagens oferecidas 
por essa lei está a possibilidade 
do registro do CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica), 
de maneira facilitada, permitin-
do ao empresário a contrata-

ção de até um funcionário, e 
algumas outras vantagens com 
relação ao pagamento dos tão 
temidos impostos. 
A intenção da lei é, sobretudo, 
reduzir o número de profission-
ais trabalhando na informali-
dade, uma vez que a mesma 
possibilita que com um paga-
mento de menos de R$50,00 
(cinquenta reais) mensais em 
impostos, uma costureira, um 
pedreiro, um comerciante, um 
professor, um profissional lib-
eral consiga regularizar seu 
negócio,sua empresa, e ainda 
assim ter seus direitos sociais 
contemplados, como FGTS, li-
cença maternidade, seguridade 
social etc.
Ficou interessado? Todas as 
informações necessárias estão 
disponíveis no site http://www.
portaldoempreendedor.gov.br/ , 
lá você vai encontrar inclusive 
os caminhos para estruturar o 
seu negócio com a ajuda do Se-
brae e outras instituições. 
E então, vai perder a chance 
de começar 2013 com seu 
negócio regularizado?

Seis em cada dez estudantes brasileiros 
pensam em abrir uma empresa
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de fazer ginástica para ficar mais 
tempo com elas. Também reservo 
tempo para dar uma palestra por 
semana”, afirma Alexandre Hoha-
gen, presidente do Google para a 
América Latina.
6 Participe de teleconferências: 
Antes de viajar a negócios, veri-
fique se é mesmo necessário estar 
pessoalmente no encontro ou se 
uma teleconferência resolveria a 
questão. Também certifique-se de 
que você é a pessoa mais indicada 
para participar da reunião ou se 
pode enviar outra pessoa.
7 Respeite seu ritmo: “Funciono 
melhor de manhã, por isso planejo 
a minha rotina de acordo com o 
meu ritmo. Chego ao trabalho às 
7h30, porque sei que a partir das 
16h começo a perder embalo. Até 
as 17h, já estou voltando para 
casa. Ficar horas no trabalho não 
significa que você está produzindo 
mais”, afirma Carlos Ienne, presi-
dente da Fedex no Brasil.
8 Cuidado com o fuso horário:Se 
você trabalha numa multinacio-
nal ou lida com clientes no exte-
rior, tem de levar em conta o fuso 
horário. Informe-se da diferença 
de horas entre os países antes de 
enviar e-mails e agendar telecon-
ferências. Para marcar uma via-
gem internacional, a antecedência 
tem de ser equivalente à duração 
dela.
9 Ajuste o foco antes: Mais de 
60% das 1 045 pessoas que res-
ponderam a uma pesquisa da con-
sultoria Tríade do Tempo acham 
que as reuniões de que participam 
são mal conduzidas. O principal 
problema apontado por elas é a 
falta de foco. Uma reunião toma 
rumos indesejados por falta de 

Ultimamente, nós, brasileiros, 
jogamos fora dois terços do dia 
com atividades inúteis e urgentes. 
A Tríade do Tempo, de São Paulo, 
especializada no assunto, fez a 
descoberta após ouvir 15 324 pes-
soas entre 2005 e 2007. Por isso, 
sobra tão pouco espaço na agenda 
para o que é realmente importante. 
Como você verá nesta reportagem, 
separar o que é urgente do impor-
tante alivia a pressão do tempo. 
Veja a seguir 32 ideias que podem 
ser aplicadas a partir de agora, 
pois sabemos que o seu tempo é 
precioso.

CLAREZA
 DE PRIORIDADES

Para Alexandre Hohagen, de 37 
anos, presidente do Google para a 
América Latina, a divisão racional 
do tempo é fundamental. A clareza 

Se você sente que não tem tempo 
para fazer metade das coisas que 
gostaria, saiba que não está sozi-
nho. O filósofo francês Gilles Li-
povetsky afirma que as exigências 
do mundo atual, como agilidade 
nas decisões e resultados no curto 
prazo, fizeram desse sentimento 
quase uma regra no Ocidente. “As 
pessoas, em número crescente, 
reclamam de estar sobrecarrega-
das e de correr contra o tempo. 
A época hipermoderna é contem-
porânea da sensação de que o tem-
po se rarefaz”, escreve o autor no 
livro Os Tempos Hipermodernos 
(Editora Barcarolla). Mas já que 
não dá para espichar o dia, que tal 
pensarmos como aproveitá-lo me-
lhor? Foi com esse propósito que 
dedicamos horas de apuração, lei-
tura e entrevistas para transformar 
o relógio num parceiro para você.

de prioridades e a cultura da em-
presa permitem que ele tenha uma 
agenda flexível e fique quatro 
horas por dia com as três filhas. No 
trabalho, Alexandre tem apenas 
três reuniões fixas semanais e sua 
agenda fica aberta na intranet para 
quem quiser marcar uma conversa. 
1 Avalie o tempo gasto nas tare-
fas: Anote o tempo gasto em cada 
uma de suas atividades principais. 
As informações serão valiosas 
para tornar a próxima programa-
ção mais precisa e eficaz. “Essa 
é uma habilidade que diferencia 
os gerentes mais experientes”, es-
creve a consultora americana Me-
lissa Raff oni.
2 Centralize as informa-
ções:”Uma pessoa gasta até 28 
minutos do dia procurando da-
dos que não sabe onde anotou”, 
afirma Paulo Kretly, presidente da 
FranklinCovey Brasil. No fim do 
mês, isso pode significar um dia 
inteiro perdido. Hoje, com aparel-
hinhos modernos cada vez mais 
versáteis, não há desculpa para 
você não ter as informações cen-
tralizadas.
3 Planeje em apenas 10 minu-
tos: Você não precisa mais do 
que 10 minutinhos para planejar 
as tarefas do dia. Ao fazer isso, 
entrará para o pequeno time de 
executivos que possuem esse 
hábito: apenas 17%, segundo 
pesquisa feita pela Franklin  
Covey no fim do ano passado.
4 Tenha horários LIVRES: 
“Minha agenda de trabalho está no 
sistema. O funcionário que quiser 
marcar uma reunião pode entrar, 
ver horários disponíveis e me env-
iar um convite. De qualquer for-
ma, tenho algumas reuniões fixas, 
que cumpro religiosamente toda 
semana. É bom para me exercitar 
e criar uma cultura entre os subor-
dinados”, diz Alexandre Hohagen, 
do Google.
5 Faça escolhas: “Apesar de tra-
balhar de 13 a 14 horas por dia, 
procuro sempre reservar espaço 
para o que é importante para mim, 
como as minhas filhas. Deixei 

clareza tanto do chefe quanto da 
equipe. Para evitar desvios, defina 
previamente a pauta por escrito e 
os resultados esperados. Revise 
cada item no início da reunião. No 
final, faça um resumo de toda a 
conversa e delegue as tarefas que 
forem necessárias.
10 Meia hora é suficiente:Se os 
resultados desejados estiverem 
claramente definidos e houver 
uma lista de assuntos e questões a 
serem abordados, não há por que 
uma reunião durar mais do que 30 
minutos. Reuniões ou teleconfer-
ências precisam ter agenda clara e 
hora para começar e acabar.
11 Dê o RECADO:  Ao escrever 
um e-mail, seja o mais conciso e 
direto possível. Segundo o con-
sultor americano Mike Song, que 
conversou com 8 000 funcionários 
de grandes corporações em todo o 
mundo, a maioria das pessoas não 
lê as mensagens, simplesmente 
“escaneia”, ou seja, dá uma olhada 
rápida para ver qual é o assunto.
Para facilitar esse tipo de leitura, 
evite paredões de palavras. Divida 
o texto e faça ele caber numa única 
página. Comece pelo objetivo da 
mensagem e depois contextualize. 
No assunto, coloque informações 
que deixem claro o conteúdo do 
e-mail. “Como uma manchete de 
jornal”, afirma Mike Song.
12 Convoque poucas pessoas: 
Nada de amontoar 20 pessoas 
numa sala para ouvir o que você 
tem a dizer. “Para ser produtiva e 
permitir a participação de todos, a 
reunião deve ter de oito a 12 par-
ticipantes”, sugere Paulo Kretly, 
da FranklinCovey. Se a equipe 
for maior, uma alternativa é frag-
mentá-la.
13 Pare de reclamar do trânsito: 
Antes de comprar um imóvel, pro-
cure saber onde está a maior parte 
das empresas em que gostaria de 
trabalhar. Ao fazer esse exercício, 
você vai descobrir que pode morar 
muito mais perto de onde trabalha. 
Em cidades como São Paulo, esse 
fator é a diferença entre gastar 15 
minutos ou quatro horas no per-

curso casa-escritório.
14 Coloque ordem na casa:O 
brasileiro gasta três horas por dia 
administrando o correio eletrôni-
co, segundo Christian Barbosa, 
diretor da Tríade do Tempo. “Esse 
tempo pode ser reduzido pela 
metade”, diz. Controle a sua curio-
sidade e estipule horários para se 
dedicar ao correio eletrônico. Des-
ligar os alertas sonoros e visuais de 
recebimento pode ajudar. Lembre-
se que, se houver uma urgência, o 
telefone vai tocar. Crie um número 
limitado de pastas e tenha cuidado 
ao dar nome a elas, para que os as-
suntos não se confundam.
15 Mande um representante:Em 
muitas reuniões, dá para você 
mandar um repre-sentante no seu 
lugar. Assim, você pode se con-
centrar naquelas que são impor-
tantes de verdade. Se você tem 
muitas reuniões com clientes, re-
passe a pauta do encontro no dia 
anterior com um colega de equipe 
e peça a ele que vá no seu lugar. 
Em uma próxima ocasião você re-
tribui a gentileza.
16 Consulte em HORAS deter-
minadas:”Não consulte e-mails 
logo que chegar ao trabalho nem 
antes de dormir. O primeiro des-
via você das prioridades, o outro 
apenas causa insônia A mensagem 
pode esperar até dez horas depois 
que tiver completado pelo menos 
uma de suas tarefas críticas do 
dia”, diz o escritor Timothy Ferris.
17 Evite reunião surpresa: Re-
uniões em cima da hora não de-
vem acontecer, salvo em situa-
ções de emergência. “Raramente 
as reuniões são para ‘ontem’”, 
afirma Christian Barbosa, diretor 
da Tríade do Tempo. Além disso, 
a chance de o encontro se mostrar 
improdutivo e roubar um tempo 
precioso é grande, uma vez que as 
pessoas não puderam se preparar. 
Convoque com, no mínimo, um 
dia de antecedência.
18 Receba menos enviando me-
nos: Quer conter a enxurrada de 
mensagens na sua caixa de en-
trada? Comece a enviar menos e-

Ultimamente, nós, 
brasileiros, jogamos 

fora dois terços do dia 
com atividades inúteis e 

urgentes. 

Anote o tempo gasto em 
cada uma de suas ativi-
dades principais. Essa 
é uma habilidade que 
diferencia os gerentes 

mais experientes”

Especialistas e executivos ensinam como organizar sua agenda, 
aumentar a produtividade e melhorar sua qualidade de vida.
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mails e reduza o número de desti-
natários. Segundo Mike Song, um 
profissional recebe três respostas 
para cada cinco mensagens que 
envia. Ou seja, quem abusa de 
recursos como “Responder a to-
dos”, “Cc” e listas de distribuição 
sofre as consequências. Antes de 
enviar, reflita sobre a relevância 
da mensagem para o destinatário. 
Se não quiser res-posta, deixe isso 
claro no texto.
19 Mensagem com hierarquia: Ao 
gerenciar a caixa de entrada, use o 
bom senso e avalie os e-mails que 
exigem mais atenção. Para distin-
guir quais são importantes clien-
tes, pares, subordinados diretos e 
chefe, aplique cores diferentes aos 
remetentes. Outra ferramenta per-
mite identificar de cara se a men-
sagem foi enviada só para você 
ou para várias pessoas. “A alguns 
e-mails internos nem respondo. 
Muitas vezes, a própria pessoa se 
vira e resolve”, diz Carlos Ienne, 
da Fedex.
20 Exercite o desapego: Muitas 
vezes, para conseguir dar conta 
do mais importante, é preciso dei-
xar que algumas pequenas coisas 
ruins aconteçam, como ter de re-
tornar uma ligação mais tarde para 
se desculpar, pagar uma pequena 
multa ou mesmo perder um cli-
ente destemperado. Segundo 
Timothy Ferris, o caminho nem 
sempre é acumular mais tarefas, 
mas definir as poucas coisas que 
realmente podem mudar sua vida 
e seu negócio.
21 Delegue trabalho e também 
autoridade:Delegue trabalho e 
também autoridade Ao delegar, 
concentre-se nos resultados, e não 
no processo. Esteja aberto a suges-
tões, já que as pessoas resolvem 
os mesmos problemas de formas 
diferentes. Avise o que você espe-
ra, o prazo e delegue também au-
toridade. Quem tenta fazer algo e 
descobre que não dispõe de poder 

suficiente fica frustado e torna-se 
ineficiente
22 Saiba dizer “Não! Oito em 
cada dez pessoas dizem perder 
tempo com atividades inúteis por 
não ter dito “não”. Por isso, apren-
da a fazê-lo quando necessário. 
Avalie se a demanda é imediata, 
marque a conversa para mais tarde 
ou de-legue. Seja disponível, mas 
crie suas proteções. “Quando ti-
ver de se concentrar, desligue te-
lefone, e-mail e MSN”, diz Chris-
tian Barbosa.
23 Organize-se para ler e 
aprender:Organize-se para ler e 
aprender Use o senso crítico para 
avaliar o que deve ler. Pessoas 
perdem tempo com informações 
interessantes, mas não importantes 
para seu trabalho e desenvolvi-
mento.
Tente reservar um período do dia 
para leituras, de preferência um 
horário em que esteja bem acor-
dado, com nível de compreensão 
alto. Se você dedicar a um livro 
30 minutos por dia e conseguir ler 
20 páginas, serão 600 páginas no 
fim do mês. Mantendo o ritmo por 
um ano, terá lido 24 livros de 300 
pági-nas.

risco existe.
25 Conte sempre com o imprevi-
sível: Elabore uma agenda realis-
ta, o que significa definir compro-
missos e também deixar espaços 
para mudanças de última hora. 
Alguns horários em aberto vão 
ajudá-lo a dar conta do recado. Já 
uma agenda rígida, com compro-
missos consecutivos, dificilmente 
será cumprida e causará frustra-
ção. Lembre-se que pressa e von-
tade de resolver tudo levam você a 
subestimar a duração das tarefas.
26 Concentre-se em mais valia: 
Para lidar com o acúmulo de tare-
fas e funções, é preciso ser eficaz. 
“O eficiente faz as coisas de ma-
neira correta, o eficaz faz aquilo 
que agrega mais valor”, afirma 
o headhunter Ricardo Rocco, da 
Russell Reynolds. A melhor ma-
neira de fazer isso é escolher e ne-
gociar bem quais tarefas você sabe 
executar e que são estratégicas de 
verdade para o negócio. Quem faz 
isso tem foco nos resultados e usa 
sua capacidade para trazer maior 
retorno.
27 Seja estratégico: Se você sente 
que está perdendo tempo no traba-
lho em atividades menos impor-
tantes, e isso acaba com o restinho 
de horas livres que você teria para 
um projeto pessoal, planeje-se me-
lhor.
28 Faça o IMPORTANTE: 
Pesquisa da Tríade mostra que 
o brasileiro dedica apenas 30% 
do tempo às tarefas importantes. 
Reflita: concluir o relatório que o 
chefe pediu para “on-tem” ou ir à 
reunião no colégio dos filhos?Se 
souber o que é re-almente impor-
tante, fica mais fácil decidir.
29 Valorize seu tempo: O que 
você quer fazer com seu tempo? 
Essa pergunta é o ponto de partida 
para quem deseja se planejar mel-
hor. Tenha clareza dos objetivos 
antes de começar a redistribuir as 
horas entre projetos profissionais e 

pessoais. Defina suas prioridades 
e avalie se você está usando seu 
tempo para persegui-las. A con-
sultora Melissa Raffoni define 
esse processo como alavancagem 
de tempo. “Quem pondera de ma-
neira crítica como gastá-lo está 
alavancando seu tempo.”
30 Cuide da saúde: Planejamento 
e disciplina fazem bem à saúde. 
Não importa se você é sedentário, 
está um pouco acima do peso 
ou é fumante. Se 
começar a correr 
cinco dias por se-
mana por cerca de 
uma hora e meia, 
em seis meses es-
tará pronto para 
disputar a São Sil-
vestre. “Correr 30 
minutos, três vezes 
por semana, pode 
reduzir em 60% o 
risco de infarto”, 
diz o médico do 
es-porte Paulo 
Zogayb. 
31 Assuma-se 
como protagonis-
ta: Enumere os 
papéis que você 
desempenha na 
vida: pai, filha, 
marido, exe-cuti-
va, cidadão. Não 
adianta fazer um 
planejamento para 
a vida pessoal e 

outro para a profissional, afinal, 
você é um só. Liste as atividades 
relativas a cada papel e a parcela 
de tempo que quer dedicar a cada 
uma delas. Lembre-se que é inev-
itável priorizar alguns papéis em 
detrimento de outros em alguns 
momentos. “Quem muito abraça 
pouco aperta”, diz Paulo Kretly, 
da FranklinCovey.
32 Desconsidere certos telefone-
mas: ”Não atenda núme-ros não 
reconhecidos. Surpreenda os out-
ros, mas não seja surpreendido. 
Isso resulta em interrupções inde-
sejadas e em situações precárias 
de negociação. Deixe a ligação 
cair no correio de voz e acesse de-
pois. Se for preciso, contrate um 
serviço de gerenciamento de men-
sagens”, diz Timothy.
http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-
sua-carreira/materia/32-ideias-admin-
istrar-seu-tempo-580366.shtml

24 Compre um Smartphone... ou 
não: Para alguns executivos, ex-
istem muitos mo-tivos para com-
prar um desses aparelhinhos que 
combinam celular e computador 
de mão e permitem acessar e-mails 
de qualquer lugar. Reduzir a su-
perlotação da caixa de mensagens 
é um deles. Para outros profissio-
nais, um blackberry pode roubar o 
escasso tempo livre que têm. Esse 

“O eficiente faz as 
coisas de maneira 

correta, o eficaz faz 
aquilo que agrega 

mais valor”

Enumere os papéis que 
você desempenha na 

vida: pai, filha, marido, 
executiva, cidadão. Não 
adianta fazer um plane-

jamento para a vida 
pessoal e outro para 
a profissional, afinal, 

você é um só. 
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Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

Família
Inventários e Partilhas
Contratos
Usucapião e Possessórias

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

A pensão alimentícia, por regra 
de lei, é fixada de acordo com a 
necessidade de quem recebe e 
a possibilidade de quem paga. 
A pensão pode ser paga aos ex-
conjuges ou companheiros, a 
mulher grávida (nos casos de 
alimentos gravídicos) e, o mais 
comum, aos filhos.
No caso de pensão alimentícia 
aos filhos, é importante lem-
brar que o dever de pagamento 
é de AMBOS pais, claro, que 
na proporção do recurso de am-
bos.
Alcançar um valor justo, que 
atenda as necessidades de quem 
recebe a pensão e a capacidade 
de quem paga, sempre é um um 
evento custoso quando não há 
comunicação razoável ou, pelo 
menos, bom senso entre os en-
volvidos.
Por tal razão, tanto quem paga, 
como, quem recebe, ficam re-
féns, quando não há tal diálo-
go, as decisões judiciais, que 
podem fixar o pensionamento 
ALÉM da capacidade de paga-
mento (do alimentante) como 
AQUÉM da necessidade de 
recebimento (do alimentado).
Quando o alimentante (aquele 
que paga pensão) é asalariado 
ou pensionista, a situação fica 
mais cômoda, pois discute-
se percentual de ganhos e há 
desconto em folha, garantindo 
o pagamento da pensão em dia 
e num valor previsível.

A situação complica-se ainda 
mais, quando o alimentante é 
autonomo ou aufere várias ren-
das distintas e – geralmente – 
variáveis. Nestes casos, não é 
raro haver, inclusive, mascara-
mento de ganhos, a fim de bur-
lar o dever alimentar.

Situações desta natureza impõe 
um trabalho investigativo do 
interessado e do seu advogado, 
podendo utilizar como provas 
desde fotos e portagens de re-
des sociais - facebook, insta-
gram, entre outros - até fotos do 
carro que usa, roupas, moradia, 
profissão, entre outras formas 
de - se supor - quanto de rendi-
mento aufere
O judiciário por sua vez, tem, 
em casos assim, decidido:
A exteriorização de riqueza 
representa fortíssimo indício 
da capacidade econômica das 
partes, independentemente das 
declarações de renda e outros 
comprovantes similares. As-
sim, existindo provas suficien-
tes da capacidade econômica do 
alimentante, sobretudo porque 
a situação patrimonial exterior-
izada possibilita o pagamento 
da pensão fixada, a decisão 
objurgada há de ser mantida 
(TJSC. AC 2006000106-2. 
Rel.: Joel Figueira Junior. Dj 
05/12/07).
E, Não se verificando nos au-
tos, ao menos nesta fase pro-
cedimental preambular, a im-
possibilidade de o agravante 
arcar com o valor arbitrado 
pelo magistrado de primeiro 
grau a título de alimentos pro-
visórios, até mesmo porque 
existem fortes indícios de que 
o genitor possui renda mensal 
em muito superior ao que afir-

ma, diante dos sinais de riqueza 
por ele exteriorizados, deve ser 
mantida a decisão impugnada 
(TJSC. AI n. 2008.007221-8, 
de Jaraguá do Sul, rel. Des. Joel 
Figueira Júnior. DJ 27/9/10)
E claro que exteriorização de 
riqueza como fundamento ju-
rídico e uma teoria simplista 
pois nao aliança situações 
reais, concretas, mas sem du-
vidas, e um grande avanço na 
consolidação dos direitos do 
alimentado em ter o auxilio fi-
nanceiro adequado - ou próxi-
mo - daquele que realmente 
deveria perceber. 
Para ambos lados, quem paga 
e quem recebe, organizar as 
despesas, Comprovar os rendi-
mentos, sao meios adequados e 
eficazes na efetivação de uma 
fixação de pensão alimentícia 
num valor justo. Por isto, sem-
pre sugere-se, quem vai pagar 
nao deixar ser demandado em 
juízo, ofertar a pensão. Aqueles 
que vão receber, Ao buscar em 
juízo seu direito instruir o pro-
cesso desde o inicio com rol 
de despesas e provas dos ga-
nhos - ou aparência de ganhos 
- daquele que vai pagar. 
Assunto tormentoso mas essen-
cial na efetivação de diretos. 
 
Sugestões e criticas e maiores 
detalhes sobre o assunto no 
site: www.douglasfreitas.adv.
br

A Cara da RiquezaJosé Dutra

Nascido em 15 de Dezembro de 
1962, o garoto conhecido como 
Dutra. Desde que começou a 
dar os primeiros passos, Dutra 
já começou a ter contato com a 
bola. Desde criança já gostava 
de jogar bola com adultos e 
não com crianças de sua idade, 
pois já era meio precoce com 
a bola nos pés. Quando jovem 
começou a jogar no Estrela 
Azul de Campinas, Bela Vista, 
Vasquinho, Aimoré e outros. 
Aos 15 anos foi campeão in-
victo no futsal em São Bento 
do Sul representando o Centro 
Comunitário do Bairro Bela 
Vista nos jogos de integração 
de menores (JIM). Após esta 
conquista as portas começaram 
a se abrir para o futsal. Jogando 
no 6 de Janeiro, Besc Ceasa, 
CME de São José, 3º Ato e All 
Star. Sua Carreira no futebol de 
campo começou no Bela Vista, 
Indil, Palmeiras do Roçado, 
Ipiranga e jogou por muitos 
anos no América de Barreiros 

e sendo várias vezes campeão . 
Foi através do América de bar-
reiros que o Dutra na década de 
80 foi jogar contra o time de ju-
niores do Figueirense que havia 
sido campeão à época. O time 
do América fez uma partida 
esplendorosa, ganhando pelo 
placar de 4 a 1. Naquela noite 
houveram três jogadores que o 
Figueirense ficou interessado e 
um deles foi o Dutra, que já foi 
solicitado seu comparecimento 
no Figueirense para iniciar os 
treinamentos na equipe de ju-
niores, treinada pelo Joel Pas-
sos. Permanecendo  por quase 
três anos, só saindo quando 
completou a idade máxima de 
júnior que era até 21 anos. Não 
havendo acerto com o clube 
para ser profissional, retornou 
a jogar na várzea onde já era 
bem conhecido. Dutra sempre 
foi muito educado, culto e de 
um caráter ilibado. Formou-se 
em Ciências Contábeis e fez 
pós-graduação em Gestão Am-
biental. Deixou os certificados 
e diplomas de lado foi fazer o 
que mais gosta, abriu sua bar-
bearia onde reside e tornou-se 
barbeiro, onde atende todos 
com muito carinho e respeito. 
 
Nome: José Dutra
Data de nascimento: 15\12\62
Natural: São José /SC

PorRenato D’Avila
 renato170564@uol.com.br
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Rua Delamar José da Silva, 85 - Sl.02
Centro Comercial Shimidt - Kobrasol - São José - SC

Tel. (48) 3047-4767

Rua Arthur Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

Tel. (48) 3357-2792

2013 - sorte ou azar?

Comecei o ano com o pé direito, 
dando prosseguimento ao trab-
alho de assessoramento ao Prof. 
Gretz em suas palestras por todo 
o Brasil. Em uma dessas via-
gens, conversávamos recente-
mente sobre o ano que se inicia 
e os comentários foram tão inte-
ressantes que decidi registrá-los 
aqui, para os leitores do JCSC:

Todos se lembram do grande Za-
gallo, várias vezes campeão do 
mundo como jogador e técnico 
da seleção brasileira de futebol. 
Ao invés de evitar o nº 13, como 
fazem muitos, ele valorizava 
esse número, afirmando ser um 
símbolo da sorte, e não do azar.
Conta-se que alguns prédios, em 
vários países no mundo, não têm 

o 13º andar. Quando você en-
tra no elevador, pode ver que o 
12º andar pula para o 14º andar. 
Enfim, existe muita superstição 
referente ao número 13.
O Prof. Gretz, durante 30 anos 
como palestrante, realizando 
mais de 5 mil palestras para 
aproximadamente 2.500 em-
presas, chegou à seguinte con-

clusão:
Não existe sorte nem azar. A 
sorte existe se você estiver pre-
parado quando aparece o desa-
fio. E o que chamam de azar é, 
muitas vezes, resultado de um 
pessimismo que já estava na pes-
soa.
Recentemente fizemos uma pa-
lestra para franqueados de uma 
rede de pizzarias em São Paulo. 
Na ocasião, o Prof. Gretz disse 
aos proprietários que existem 
sete premissas básicas para o 
sucesso em seu negócio:

1) Determinação - somente os 
determinados atingem os seus 
objetivos de forma rápida e pre-
cisa.

2) Disciplina - as pessoas que 
fracassam, não é porque não sa-
biam o que fazer, e sim porque 
não fizeram o que sabiam que 
precisava ser feito.

3) Eliminar a Inveja - há pes-
soas que gastam mais tempo 
torcendo pelo fracasso do con-
corrente, do que dedicando-se 
ao seu próprio negócio.

4) Foco - a maior causa do fra-
casso das pessoas na vida pes-
soal, familiar e profissional é a 
perda de foco. Estabeleça seu 

foco com prazos e você verá que 
em pouco tempo sua vida vai 
mudar para melhor.

5) Entusiasmo - não confunda 
otimista com entusiasta. O oti-
mista acha que vai dar certo. O 
entusiasta faz dar certo. Tenha 
sempre entusiasmo em todas as 
suas ações.

6) Humildade - é preciso sem-
pre estar aprendendo, para me- 
lhorar sempre a sua perfor-
mance.

7) Motivação - ninguém se mo-
tiva de fora para dentro. A mo-
tivação nasce dentro de você, 
quando estabelece desafios e 
prazos das suas metas.

Finalizando: coloque seu cora-
ção em tudo o que você faz, e 
você verá que 2013 será um ano 
de vitórias, enquanto os supers-
ticiosos que evitam o nº 13 es-
tiverem buscando derrotas para 
mostrar que tinham razão em seu 
pessimismo.
Faça este ano o melhor da sua 
vida!
Que Deus abençoe a todos.
Abraços,

David Fadel
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DROGARIA E FARMÁCIA LISBOA

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03

Boas festas

Feliz 2013!

helenamaes@hotmail.com

REUTILIZAR: 
Tendência do verão 2013

Sabe aquela calça jeans para-
da no seu guarda-roupas? 
Ou aquela camiseta básica 
sem graça? Elas podem vi-
rar peças únicas e que estão 
super em alta nesse verão! 
O conceito de “customizar” 
está cada vez mais valoriza-
do no mundo da moda. 
Além de criar roupas ex-
clusivas, você fashionista, 
economiza e pode apostar 
nessa ideia pra mostrar toda 
sua criatividade. Hoje, com a 
ajuda da internet, é possível 
pesquisar vídeos e tutoriais 
que ensinam as técnicas de 
várias customizações legais, 
o que vale é inovar! É impor-
tante ficar ligado nas últimas 
notícias e acompanhar as 
tendências, os desfiles e ficar 
de olho nas vitrines, pra bus-
car inspiração e ideias novas. 
Muita gente investe em práti-
cas como essa e, com a ajuda 
das redes sociais e páginas 
na internet, acaba tornando 
seu hobby uma fonte de ren-
da rápida. O fashion busi-
ness é movimentado exata-
mente por esse tipo de gente: 
pessoas criativas, inovado- 
ras, que ousam e apostam 

nas suas ideias, tor-
nando-se ditadores de 
opi-niões e influen-
ciando o público que 
segue todas as novi-
dades. Mais do que 
roupas e acessórios, os 
“costumizadores” co-
municam estilo.
O termo “customizar” 
se refere a um produto 
modificado manu- 
almente. Essas modi-
ficações podem ser 
feitas com recortes, 
costuras, tingimentos 
e aplicações. A ex-
pressão é geralmente 
usada no universo 
fashion, objetivando 
a personalização e ex-
clusividade de peças 
de roupa. O conceito é 
ser criativo e ousar nas 
ideias.

Rua José Gonzaga Regina Lima 65 - Kobrasol - São José - SC

Técnicas em Estética & Massoterapia
Terapias Naturais(Naturopatia)

Coaching para Empreendedores 360°
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ESTÉTICA E SAÚDE

Mitos e verdades 
sobre a musculação em crianças e 

adolescentes
Como o dia a dia faz com 
que a escola e o ambiente 
domestico fiquem limitado-
res, as crianças necessitam 
participar de programas de 
exercícios e esportes para 
chegarem a sua plenitude de 
bem estar.  E o treinamento 
de força vem ganhando seu 
espaço e popularidade tam-
bém para crianças e adoles-
centes.  Muitos conceitos 

antigos, considerados ver-
dadeiros estão sendo rompi-
dos. 
O Treinamento de Força 
é um método de exercício 
de resistência progressiva, 
específico para aumentar a 
força muscular. No entanto 
o treinamento quando mal 
orientado, pode ser sim, 
uma atividade de risco, pro-
vocando lesões, problemas 

articulares, dores lombares 
e até mesmo hipertensão, 

mas isso em qualquer faixa 
etária. 
A frequência de lesões no 
TF é baixa quando com-
parada a outras atividades 
ditas seguras para crianças e 
adolescentes. Além disso, a 
musculação ajuda a prevenir 
a incidência de lesões graves 
na pratica de esportes (fute-
bol tênis, vôlei, ciclismo...), 
quando adotadas normas de 
treinamento adequadas para 
a idade. 

Na próxima edição continua- 
remos a discussão falando 
sobre aspectos cardiovascu-
lares , ganho de força, lesões 
e o tipo de prescrição de 
treinamento de musculação 
para crianças e adolescen-
tes. 
Mais informações: www.
atividademonitorada.com.br
Duvidas e sugestões dica-
dapersonal@gmail.com.
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Rua Fúlvio Vieira da Rosa, 633 - Barreiros - São José - SC(Rua da Central de Polícia de Barreiros)



Camas e casas
20% de desconto

As melhores rações
pacotes de 8 e 15kg

10% off

Cuidado com 
Leptospirose Canina

Leptospirose é uma doença 
infecciosa causada por bacté-
rias que podem ser transmiti-
das para o homem (zoonose). 
É conhecida como “a doença 
do xixi dos ratos”, pois es-
tes roedores são os principais 
transmissores.
Essa doença costuma ter maior 
ocorrência em estações chu-
vosas, como o verão, porque 
a água parada é ideal para sua 
sobrevivência. Portanto, locais 
que possuem alagamentos e 
saneamento básicos precários 
apresentam altos índices de ca-
sos de leptospirose.
A transmissão ocorre através 
da urina, água e alimentos con-
taminados pela bactéria, por 
penetração de pele lesada ou 
pela ingestão. Um cão com a 
doença também pode eliminar 
a bactéria na urina e contami-
nar os homens e outros cães.
Os ratos costumam ir atrás de 
comedouros dos cães, pois se 
sentem atraídos pela comida 
e podem urinar nelas, onde 
ocorre a contaminação. É im-
portante deixar o comedouro 
em locais altos e armazenar os 
sacos de ração em locais bem 
fechados.

Os sinais de manifestação da 
doença em cães são: perda de 
apetite, apatia, vômito e febre 
alta. A bactéria afeta os rins e o 
fígado, evoluindo para anemia, 
cor amarelada pelo corpo (ic-
terícia), aumento do consumo 
de água e de eliminação de 
urina, podendo ter coloração 
escura.
Os sinais em humanos são: fe-
bre, dor de cabeça forte, apatia, 
dores no corpo, principalmente 
nas panturrilhas, olhos verme-
lhos e problemas hemorrági-
cos. Normalmente se contami-
nam ao andar descalços ou 
inge-rindo água ou alimentos 
contaminados.

O diagnóstico é feito através 
das manifestações clínicas e 
por exames laboratoriais.
O tratamento é feito com o uso 
de antibióticos, com chances 
de cura, mas deve ser iniciada 
o mais rápido possível, para 
evitar riscos à vida do cão.
Para evitar a leptospirose nos 
cães, é necessário vaciná-los 
anualmente, principalmente 
em regiões com alto índice da 
doença e locais onde possuem 
muitos ratos.
Outros meios de prevenções 
são: evitar a contaminação de 
água e alimentos com urina do 
rato, não acumular lixo, evitar 
água parada, manter sempre 
limpo comedouros e bebedou-
ros. É bom fazer o controle 
de roedores com telas e fe-
chamentos de possíveis locais 
onde possam passar.
Cães que apresentam a doença 
devem ser isolados e todo o 
material que esteve em contato 
com o animal deve ser infecta-
do, assim como os locais onde 
eles urinam.
Portanto, agora que estamos no 
verão, vacine seu cão e tome 
todos os cuidados necessários 
para que ele não se contamine 
com a leptospirose.

Com o verão e as chuvas, o risco da infecção é maior

•PATAS PRA QUE TE QUERO

DICAS
PRA CURTIR A FOLIA

O clima do Carnaval já esta no ar, é importante lembrar 
algumas dicas de segurança para que todos possam 
usufruir dos quatro dias de folia tranquilamente! Sempre é 
bom lembrar que viver uma aventura implica pôr em risco a 
sua vida e a de outras pessoas. Assim, deve se pensar 
muito bem antes de fazer qualquer coisa arriscada, é 
essencial ficar atento as dicas para curtir o Carnaval 2013 
com segurança e alegria:

1
2
3
4

Não saia para a folia com objetos de 
valor (jóias, relógios e celulares, etc.). Leve 
apenas o documento de identidade, o 
cartão do plano de saúde e pouco dinheiro, 
para emergência

Ande sempre em grupo e evite locais 
desertos, principalmente à noite e Não 
namore em ruas desertas ou becos; 

Se for dirigir, não beba. Se for beber, 
deixe o carro em casa, e vá de táxi;

Use roupas leves e confortáveis, e de 
cores claras;

Se for levar seus filhos com você, 
esteja atento para não os perder de vista, 
identifique-os com pulseiras ou crachás 
plastificados contendo seu nome, e o seu 
telefone;

Alimente-se com moderação, prefira 
comidas leves e evite o excesso de 
bebida alcoólica;

Previna-se: faça sexo seguro, use 
camisinha;

Não compre latas de cerveja, ou 
refrigerantes que estejam danificadas, 
perfuradas, ou com o lacre violado. Você 
não sabe o que podem ter colocado lá 
dentro;

Brinque, pule, curta o carnaval com 
alegria, responsabilidade e sem 
violência.

5

6

7

8
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Charles Colzani

E o PARABÉNS DO MÊS, vai para a aniversariante 
Ana Luiza Heiderscheidt, ela que também é 
minha a�lhada merece nesta data meus sinceros 
votos de felicidades, um Feliz aniversário, muitas 
realizações neste ano , e é claro 18 anos muito 
juízo, não podendo esquecer da sua festa 
surpresa organizada por amigos e seus familiares 
sobre a cobertura do residencial Nair 
Heiderscheidt....  amoooooooo!

Ana Luiza 
Heiderscheidt
Aniversário

l

Márcio Alexandre Junior, lutador de 

MMA, que representa nossa cidade 

com seu talento e nos proporciona 

belíssimas lutas sobre o ring.

Márcio 

Alexandre Junior

MMA

Thaisy Alexandre, grande amiga 
em noite de gala.

Thaisy 
Alexandre

Ela Comemorou sua formatura no 

mês em que se passo, parabéns 

aos pais Gilvania Leonel  e 

Cristian Leonel

Larissa

Leonel
Minha amiga Néia Vieira anda por ai 
sorrindo a toa, vivendo um momento 
em sua vida de muita paixão ao lado 
de seu companheiro Ismael. Que tudo 

se realize ao casal apaixonado...

Néia
Vieira

comBastidores 
Charles Colzani



PONTÃO
DAS FÁBRICAS

Av. Lédio João Martins, 942
Kobrasol - São José - SC

483047-1477

Moda Masculina, Feminina e Infantil
Cama, Mesa e Banho

Tudo a Preço de Fábrica
à partir de R$ 1,00

VenhaTrabalhar
Gente!com a

Temos vagas para

• Auxiliar de Cozinha
• Auxiliar de Limpeza
• Camareira
• Assistente de Manutenção

• Garçom
• Promotor de Vendas
• Demonstradora

Cadastre seu curriculo 
através do nosso site

www.gruposulbrasil.com

Rua Frei Hilário, 352 - Campinas - São José - SC

(48)3381-0400

Crédito p/Imóvel

a partir de

423,33*

Mensais

Cred.R$ 60.000,00
180 meses

Crédito p/Auto

a partir de

351,56*

Mensais

Cred.R$ 22.500,00
80 meses

Crédito p/Moto

a partir de

110,89*

Mensais

Cred.R$ 6.000,00
70 meses

Rua Altamiro Di Bernardi, 100
Campinas - São José - SC.

3298-4808(48) 

www.embracon.com.br

Preço sujeito a alteração sem aviso prévio Tabela 01/06/2012

Imóveis Novos
ou usados

Crédito para
 reforma ou
 construção

*Em planos específicos haverá a cobrança de taxa de administração antecipada


