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Dicas para evitar que seu 
dinheiro fuja pelo ralo

SAÚDE GERAL NOVIDADE

Dieta que ajuda a desintoxicar 
o organismo e emagrecer Pág. 
12

Loteamento ameaça cavernas 
em Florianópolis Pág. 03

Você trabalha, trabalha e trabalha e 
nunca vê seu dinheiro render? Tem 
seu negócio, vende, ganha seu dinheiro, 
recebe seu salário, põe o dinheiro no bolso 
ou na conta bancária e, quando vai con-
ferir quanto tem, “o dinheiro tomou doril, 
e sumiu”? Veja nesta máteria algumas 
dicas que podem ajudar a sua casa ou 
empresa a prosperar. Identifique e en-
contre os pontos de prosperidade de sua 
casa ou empresa através do Feng Shui.
Saiba mais. Pág. 15 

FENG SHUI DO SUCESSO

A PEDIDO
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Guia gastronômico. Veja os 
melhores lugares para o al-
moço ou jantar Pág. 08 e 09
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GERAL2
Editorial

Saindo mais um edição 
quentinha do forno repleta de infor-
mações direcionadas a você. 

Nesta edição tem matérias so-
bre seguro desemprego, um alerta 
sobre uma construção em cavernas 
em Florianópolis, dieta que ajuda 
a emagrecer e desintoxicar o orga-
nismo, além de dicas para se manter  
antenada para a moda do verão 2013 
e se jogar na nova moda esportiva 
“O Floxo”.

Na Coluna “Patas pra que te que-
ro”, estudos revelam que animais de 
estimação fazem bem a saúde. Mas 
fi ca uma dica, não compre animais, 
procure adotar, tem muitos animais 
em abrigos precisando de carinho.

É isso ai, aproveite cada página 
e dê sua opinião através de nosso 
site ou fan page no facebook. O Jor-
nal Comunidade é feito para você, 
colabore, envie-nos suassugestões.

Até a próxima edição!

Elenir T. Schneider
Editora Responsável
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O Jornal Comunidade SJ não 
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imprensa de orgãos ofi ciais e 
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SEGURO-DESEMPREGO:
Empregado pode ter que trabalhar mais para 

conseguir o benefício

Com o avanço no rombo do FAT 
(Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor), que chegará a R$ 5 bilhões 
neste ano, o governo prepara re-
gras para reduzir os gastos com 
benefícios pagos ao trabalhador.
Uma ideia é elevar de seis para 
oito meses o mínimo que o 
demitido precisa ter trabalhado 
nos 36 meses anteriores à dis-
pensa para ter direito ao seguro-
desemprego.
O Ministério do Trabalho 
propõe aumento da alíquota 
do PIS para as empresas que 
apresentarem taxa de rotativi-
dade acima da média do setor e 
redução do tributo para as que 
fi carem bem abaixo.
A proposta rivaliza com outra, 
do Ministério da Fazenda, que 
busca endurecer as regras para 
pagamento não só do seguro-
desemprego como também do 

abono salarial, o chamado 14º 
salário.
Além disso, o Tesouro quer difi -
cultar mais o seguro para quem 
que tenta acessar o benefício 
mais de uma vez.
Recentemente, o pagamento foi 
condicionado à matrícula em 
cursos profi ssionalizantes para 
quem estiver solicitando o se-
guro pela terceira vez em dez 
anos.
A última proposta é reduzir gas-
tos com o abono, equivalente 
a um salário mínimo e pago a 
trabalhadores de baixa renda, 
dando benefício proporcional 
ao tempo trabalhado no ano an-
terior.
Só recebe o valor total quem fi -
cou empregado o ano inteiro.
Estuda-se também acabar com 
o abono, sob argumento de que 
ele foi criado para compensar o 

São José - Santa Catarina - Edição 14 - Setembro 2012

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

Candidatas dona de casa sobe 131%

Com a cota obrigatória de 30% 
para candidaturas de um dos 
sexos, o número de candidatas 
donas de casa mais que dobrou 
nestas eleições, segundo levanta-
mento do G1 junto aos dados de 
candidaturas do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). É a quarta 
ocupação mais declarada, pas-
sando de 9.869 candidaturas na 
última eleição para 22.789 em 
2012 – aumento de 131%.
As donas de casa representam 
4,8% do total de candidatos, 

concorrem ao cargo do Exe-
cutivo. Nas últimas eleições, 
eram 102 candidatas com esta 
ocupação. Para vice, agora são 
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172 candidaturas (0,75% do to-
tal). Em 2008, havia 221 postu-
lantes ao cargo.

baixo valor do salário mínimo e, 
com os recentes reajustes acima 
da infl ação, tornou-se desne-
cessário.
As centrais sindicais já avisaram 
ao Planalto que não aceitarão 
medidas que retirem benefícios.

DESOCUPAÇÃO DIMINUI 
E  AS DESPESAS 

AUMENTAM

O Brasil é o único país no 
mundo em que a desocupação 
diminui e as despesas com se-
guro-desemprego aumentam. 
O paradoxo decorre de uma 
perversa articulação do seguro-
desemprego com o FGTS.
Governo quer reduzir despe-
sas com seguro-desemprego e 
abono
Para fazer jus ao seguro-de-
semprego, o empregado precisa 
ter trabalhado pelo menos seis 
meses com registro em carteira. 
Para poder sacar os recursos do 
FGTS, necessita completar um 
ano de serviço, desde que dis-
pensado sem justa causa.
Há um furo nessa articulação. 
Veja o que pode acontecer com 
um empregado que ganha R$ 
1.000 por mês e que completa 
um ano de trabalho na mesma 
empresa.

Nesse ano, ele acumula R$ 
1.040 na conta do FGTS (inclu-
sive a parcela do 13.º salário). 
Ao ser desligado sem justa cau-
sa, ele saca esse total e recebe 
um adicional de R$ 400 a título 
de indenização, perfazendo R$ 
1.440.
Como parte das verbas re-
scisórias, ele terá direito a R$ 
1.000 de 13.º salário e R$ 1.333 
a título de férias e abono, totali-
zando R$ 3.773.
Uma vez despedido, ele rece-
berá quatro parcelas no valor 
de R$ 763,29 de seguro-desem-
prego, ou seja, R$ 3.053.
Em resumo: durante os quatro 
meses de desempregado, ele 
disporá de R$ 6.826, o que dá 
uma média mensal de R$ 1.706. 
É ou não é um estímulo para 
não trabalhar?
Para não perder o benefício do 
seguro-desemprego, ele opta 
por um emprego informal no 
qual ganhe R$ 1.000 por mês 
(ou R$ 4.000 nos quatro me-
ses). O ganho total subirá para 
R$ 10.826.
Para conter as despesas explo-
sivas com seguro-desemprego, 
é preciso tapar os furos dessa 
sistemática.

atrás apenas dos servidores pú-
blicos municipais, agricultores 
e comerciantes. Em 2008, a ocu-
pação aparecia em 9º lugar.
Os dados mostram que o aumen-
to ocorre em razão do elevado 
número de candidatas a vereado-
ra. São 22.536 inscritas, 98,9% 
do total. Em 2008, eram 9.546 
candidatas.
Para prefeita e vice, no entanto, 
o número caiu. Neste ano, 81 
donas de casa (0,35% do total 
de candidaturas nessa ocupação) 

A PEDIDO
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Gean registra em cartório
 “Tarifa zero para estudantes”

O candidato a prefeito de Flo-
rianópolis Gean Loureiro 
(PMDB) registrou nessa sex-
ta-feira, 14 de setembro, a sua 
proposta de zerar a tarifa de 
ônibus para os estudantes de 
Florianópolis. O candidato 
peemedebista foi ao Cartório 
Quintela, no Centro de Flo-
rianópolis, acompanhado por 
seu vice Rodolfo Pinto da Luz. 
“Depois de lançar e explicar 
como fazer, resolvi registrar 
para dar mais uma garantia de 
que meus compromissos serão 
cumpridos” disse Gean.
O termo de compromisso regis-
trado por Gean e Rodolfo deixa 
claro que todos os estudantes de 
Florianópolis de escolas, cursi-
nhos e Universidades serão be-
nefi ciados pela proposta. De 
acordo com Gean, o compro-
misso ajudará fi nanceiramente 
as famílias dos estudantes que 
muitas vezes arcam com o 
dinheiro da passagem, além 
do próprio estudante que tira 
do salário ou estágio para se 
locomover. ”Além disso, tam-

bém vai melhorar a mobilidade 
urbana, estimulando princi-
palmente os universitários a 
usarem o transporte coletivo” 
explicou Gean.
De acordo com o vice Rodolfo 
Pinto da Luz, a proposta de Ta-
rifa Zero para Estudantes de Flo-
rianópolis garante a universa-
lização do ensino, quebrando 
uma das principais barreias 
para o aprendizado que é a dis-
tância.
A Tarifa Zero para os estudantes 
será custeada pelo Fundo Mu-
nicipal de Trânsito (FMT) que 
será criado pelo prefeito Gean. 
No FMT serão geridos os recur-
sos das multas, estacionamen-
tos e publicidades em ônibus e 
abrigos. Este fundo arrecadará 
mais de R$ 20 milhões por 
ano, praticamente o dobro do 
que será necessário para pagar 
a Tarifa Zero: 11 milhões/ano. 
Gean ressalta que essa é sua 
forma de fazer campanha: mos-
trando o que fazer, de onde vem 
os recursos e quando fazer.

Loteamento ameaça
 cavernas em Florianópolis

Famosa por suas praias, a 
Ilha de Santa Catarina pos-
sui um grande tesouro espe-
leológico além daquele presen-
te em suas furnas de abrasão 
marinha: cavernas de blocos 
(Talus Cave). Embora não 
chegue a ser extraordinária a 
existência de tais cavidades, 
o que é raro, sem dúvida, são 
as dimensões encontradas 
em algumas delas em  Flo-
rianópolis. 
Infelizmente, ameaçadas no 
passado por conta da extração 
de granito, hoje a maior ameaça 
encontra-se na expansão urba-
na em direção às encostas dos 
morros. É precisamente isso o 
que ameaça uma grande caver-
na de blocos recém-encontrada 
pelo Espelo Grupo Teju Jagua 
na Ilha de Santa Catarina.
O Sistema de Cavernas da 
Água Corrente já possui mais 
de 420 metros entre condutos 
e galerias. Sequer totalmente 
explorado e até conhecido, a 
cavidade megamorfa já se vê 
ameaçada por um loteamento 

em construção. A planta do em-
preendimento não deixa dúvida 
que alguns lotes e o arruamento 
principal fi carão a pouquís-
simos metros de algumas das 
entradas da caverna, havendo 
inclusive risco de soterramento 
das mesmas por conta da ter-
raplenagem.
Não obstante 
uma grande su-
pressão vegetal já 
realizada da área 
defronte às entra-
das mencionadas, 
das mesmas sur-
gem um pequeno 
curso de água que 
atravessa o lotea-
mento e que tam-
bém corre risco 
de desaparecer. 
Trágico destino, 
já que na mesma 
região, a menos de 
200 metros dali, 
uma pedreira no 
passado destruiu 
parte de outra 
grande caverna de 

blocos. Para se ter uma ideia 
da relevância da caverna atu-
almente ameaçada, a segunda 
maior caverna em granito regis-
trada no país possui 350 metros 
e a segunda maior caverna (em 
todas as litologias), do estado 
de Santa Catarina, 230 metros.
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A Fundação do Meio Ambiente 
em parceria da Secretaria de edu-
cação e moradores e ong’s locais 
junto com o aval do Prefeito de 
São José, fecharam um acordo 
para adquirir um micro Van 
com o intuito de ser a primeira 
unidade móvel de esterilização 
da cidade de São José podendo 
ter um deslocamento amplo e 
levando este básico e importante 
serviço a pessoas mais carentes 
da nossa comunidade.
O veiculo pretende difundir, 
a questão da esterilização dos 
animais domésticos e praticar as 
cirurgias gratuitas.
A primeira fase é da Educação e 
conscientização nas escolas, as-
sociações e clubes de São José.
A segunda fase é um cadastra-
mento dos cachorros e gatos e 

seus proprietários que querem 
fazer a operação de castração.
A terceira  fase é a operação do 
animal de estimação.
A quarta e ultima fazer é o acom-
panhamento do animal.
Com esta parceria da castração 
gratuita a Cidade de São José 
caminha para um rumo mais 
consciente e comunitária.
Parabéns para nossos comandan-
tes e moradores .

Lançamento da unidade móvel 
de castração e educação 

comunitária

 na foto direita para esquerda: secretario Antonio Machado, secretario do gabinete do pre-
feito Viegas, voluntária Taiane, voluntária Cemira, voluntário Ciro e secretario Domingos

Imagem ilustrativa da micro Van

Edilson Vieira
(Nino)

FORÇA, FÉ  e CORAGEM!

22.111

 Sou Edilson Alzemiro Vieira, atual vereador e parte da grande família 
Vieira que ajudou a administrar e desenvolver a município de São José nos 
últimos 50 anos. Os Irmãos Vieira (12 irmãos) e seus descendentes, com 
destaque político-administrativo:
 Germano Vieira(ex: Vereador, Prefeito e por 3 vezes Deputado 
Estadual),  Alzemiro João Vieira(meu Pai),  Osni João Vieira(pai da ex-
vereadora Nora Ney),  João Ludovino Vieira(pai do ex-prefeito Dioceles Vieira),  
João Vieira e Norberto João Vieira(ex-Prefeito de Leoberto Leal), Dioceles 
Vieira(ex: Vereador e Prefeito de São José).
 Participo desta história desde jovem e depois de adulto, me 
envolvendo nas discussões e desafios que passaram a fazer parte da vida dos 
antigos moradores e dos novos que chegavam.
 Ao longo  dos últimos quatro anos como representante das 
comunidades Josefenses apresentei, analisei e votei projetos e indicações 
que  ajudaram a melhorar os serviços ofertados e a qualidade de vida dos 
moradores do município.
 Quero continuar a ser vereador para cumprir com a minha missão em 
prol do bem comum. Tenho orgulho de exercer esta função.
 Sou adepto das novas tecnologias e desejo utilizá-las como   
instrumento de contato com os munícipes em minhas ações. Fica a disposição 
o e-mail edilsonvieira@cmsj.sc.gov.br para mantermos contato.

Edilson Vieira
Vereador por São José e para Você!

Vereador por São José e para Você!

(Nino)

FORÇA, FÉ  e CORAGEM!
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Abraços apertados, beijos, aper-
tos de mão, palavras de apoio. A 
cada esquina em que cruzavam, 
o candidato à reeleição em São 
José, Djalma Berger (PDMB), e 
o irmão Dário Berger, prefeito 
da Capital, recebiam o carinho 
da comunidade da Fazenda 
Santo Antônio, onde foi rea-
lizada a Grande Caminhada para 
a Vitória, na manhã de sábado 
(22). Mais de mil pessoas se uni-
ram a Caravana do 15, que chega 
na reta fi nal da campanha com 
quase 20 caminhadas realizadas 
pelos bairros de São José.
O tempo ensolarado na primeira 
manhã da primavera também in-
centivou a dar ainda mais corpo 
à concentração, que ocorreu nas 
proximidades da área central do 
bairro. Padre Círio, candidato à 
vice, Seu Elias, pai de Djalma e 

Caravana do 15 empolgou moradores da 
Fazenda Santo Antônio

Dário, Tio Louro, e a comitiva 
enfrentaram as ladeiras do bairro 
e, com muita disposição, não 
deixaram de cumprimentar nin-
guém, levando a mensagem da 
continuidade de governo, para o 
bem da cidade, de porta a porta.
Na Fazenda Santo Antônio, 
Djalma e Dário trouxeram a dig-

nidade do sapato limpo, pavi-
mentando dezenas de ruas, além 
de investir na melhoria da ilu-
minação, na calçada padrão, na 
reforma do posto de saúde, entre 
outras obras que melhoraram a 
vida das pessoas, em todos os 
bairros da cidade, sem distinção.
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Adeliana fala que suas propostas são 
viáveis e vão melhorar a vida das pessoas

A candidata do PSD à prefeitura 
de São José, Adeliana Dal Pont, 
explicou aos eleitores como vai 
tirar o papel os compromissos 
que tem assumido na campanha. 
Adeliana aproveitou as grandes 

caminhadas, como 
a da semana pas-
sada, no Bairro 
Serraria, e os de-
bates na USJ, na 
Estácio de Sá e 
na TVCOM para 
mostrar como 
suas propostas são viáveis e como as ideias vão melhorar a vida das pessoas.
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Até o fechamento desta edição a assessoria do candidato Rafael Rodrigo 
de Melo não havia enviado nenhuma máteria ou agenda.

Fernando Elias busca os 
votos de porta em porta

O candidato a 
prefeito de São 
José Fernando 
Elias, da coliga-
ção ‘Pra Res-

gatar São José’, fala que o 
pouco tempo de campanha 
vai prejudicá-lo, mais não 
desanima, busca votos de 
porta em porta, disse que é 

hora de caminhar e conver-
sar.
São José conhece meu tra-
balho, já fi z e vou continuar 
fazendo.
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As UPAs devem ser prioridade 
Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, esteve em São José para apoiar 

Djalma Berger (PMDB) e falou sobre saúde

Investir em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas no âm-
bito municipal. Esse foi o caminho 
indicado pelo Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha (PT), para melho-
rar ainda mais o atendimento a saúde à 
população de São José. Neste sábado 
(15), o ministro esteve na cidade para 
apoiar a candidatura de Djalma Berger 
(PMDB) à reeleição e estreitar o laço 
com os josefenses, participando tam-
bém de uma caminhada, no bairro 
Forquilinhas.
No encontro, o ministro ressaltou a 
importância das UPAs 24 horas, uma 
política nacional do Ministério da 
Saúde. São José tem duas unidades em 
construção, em Forquilinhas e Bar-
reiros, e outras duas em fase de pro-
jeto, na Serraria e na região do Lotea-
mento Lisboa. Todas têm recursos 

do Governo Federal, captados com a 
articulação e o esforço de Djalma em 
Brasília. Padilha garantiu o apoio para 
concluir as unidades em São José.
No país, cerca de 2,1 milhões de pes-
soas são atendidas por mês em UPAs. 
De cada 100 pacientes, 97 saem com 
os seus problemas solucionados. Se-
gundo Padilha, as UPAs vieram para 
ocupar um vazio que existia dentro 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Quando as pessoas passam mal, a 
única alternativa é ir a um pronto-
socorro e disputar espaço com casos 
mais graves. As UPAs ajudam a de-
safogar os hospitais e reduzir o tempo 
de espera pelo serviço de saúde. Elas 
devem ser prioridade”, afi rma.
O ministro ressaltou a amizade que 
construiu com Djalma, desde o tem-
po em que o candidato a prefeito era 

deputado federal. O relacionamento 
foi importante para facilitar a capta-
ção de recursos federais para melhorar 
a saúde e outras áreas em São José, 
e pode abrir portas para projetos fu-
turos. “Como deputado, Djalma foi 
um grande apoiador do presidente 
Lula. Eu vi o Djalma trabalhando 
para captar os primeiros recursos do 
Governo Federal para São José, nas 
obras do PAC, de habitação. Ele ven-
ceu todas as burocracias”, reconhece 
Padilha.

Djalma fez saúde de 
São José avançar

A rede municipal de saúde de São 
José conta hoje com mais de 1500 ser-
vidores, entre médicos, enfermeiros e 
demais profi ssionais. Quando Djalma 
assumiu a prefeitura, em 2008, esse 
número era de aproximadamente 800 
funcionários. As unidades de saúde 
dispõem ainda de 17 especialidades 
médicas. Segundo Djalma, o objetivo, 
se reeleito, é informatizar e interligar 
todos os centros de saúde e policlíni-
cas da cidade. “A ideia é a informa-
tização total, com agendamento ele-
trônico de consultas pela internet e 
marcação de exames”, afi rmou.
Este quadro, além das policlínicas 
previstas, tornará São José uma ci-
dade referência absoluta na saúde no 
Brasil. “Daremos um passo atrás do 
outro”, disse Djalma. “O Djalma vai 

colocar a saúde como 
grande prioridade do 
seu segundo governo. 
Ele precisa e merece 
mais quatro anos para 
conti-nuar a trabalhar 
por São José. A ci-
dade não pode retro-
ceder”, aconselhou 
Alexandre Padilha.
Em 2011, o Minis-
tério da Saúde fi xou 
regra que prevê a in-
stalação de uma UPA 
tipo 1 (número menor 
de leitos) para ci-
dades ou regiões com 
até 50 mil habitantes. 
O objetivo é regio-
nalizar a saúde no 
país. “Às vezes, mui-
tas unidades de São 
José recebem paci-
entes de municípios 
vizinhos. A ideia é 
combater essa situa-
ção”, explica Padilha.

Hospital de 
Cardiologia vai 
virar realidade

Padilha também destacou o esforço de 
Djalma Berger em trazer o Instituto de 
Cardiologia, que hoje é referência em 
Santa Catarina, para São José. Agora, 
por iniciativa do vice-governador e 
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Residencial

Camila

Todo conforto e praticidade que você e 
sua família esperam de sua nova casa!

Próximo ao Giassi Barreiros e ao Shopping Ideal

Entrega em novembro de 2013

2 e 3 quartos com e sem suíte
Acabamento - porcelanato massa corrida  gesso

churrasqueira à carvão em todas as sacadas
salão de festas

apenas 18 unidades

(48) www.jclconstrutora.com.br 
Avenida Jaime Estafano Becker S/N, Anna Clara 1

Barreiros - São José - SC

Da esquerda para a direita: Renato Henning, Dário Berger, Djalma Berger, Alexandre Padilha(Ministro da 
Saúde), Círio Vandressen, Pinho Moreira.
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médico cardiologista Eduardo Pinho 
Moreira (PMDB), que é parceiro de 
Djalma e também acompa-nhou a vi-
sista do Ministro, São José vai ganhar 
um Hospital de Cardiologia, que fun-
cionará anexo ao Hospital Regional.
Hoje, o instituto funciona em um setor 
do Regional. O Governo Federal ga-
rantiu o repasse de R$ 66 milhões para 
a obra, com recursos do BNDES. A 
obra deve iniciar ainda neste ano.
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TONERS

Rua Otto Júlio Malina, 685 - Sala 03
Bairro Ipiranga - São José - SC

& 

Tele Entrega

3034-0027(48)

Promoções Especiais
Recargas com 

qualidade e garantia!

O Avanço da saúde
 em São José

Nos últimos dias, os josefenses 
têm sido bombardeados com notí-
cias negativas sobre a situação 
da saúde no município. Além da 
própria população, os principais 
prejudicados com a desinformação 
são os servidores municipais que 
atuam na área. São mais de 1,5 mil 
trabalhadores. Dezenas deles têm 
se reunido, indignados, para dis-
cutir a sobre a saúde em São José.

Segundo o grupo, à frente da prefei-
tura, cumpriu e vai continuar cum-
prindo muito bem com o seu dever. 

A maioria das reclamações está 
na falta de especialistas e exames 

de alto custo, 
que são respon-
sabilidade do 
Governo do Es-
tado, fornecer 
aos pacientes.

Por isso, a 
culpa não é do 
Município, ex-
plicou o secre-
tário de Saúde, 
Carlos Acelino 
Pereira. Segun-
do ele, o Hos-
pital Regional 
de São José é o 
real problema 
da saúde da ci-
dade, onde as 
pessoas fi cam 
um dia inteiro 
para serem at-
endidas. O Re-
gional também 
é de responsa-
bilidade do 
Governo do Es-
tado.

Um ser-
viço que dá 
o exemplo

A rede munici-
pal de saúde de 
São José conta 
com mais de 
1500 profi s-

sionais e 17 especialidades médi-
cas. São 134 médicos de várias es-
pecialidades nos centros de saúde.
Entre eles, são 36 clínicos gerais, 10 
ginecologistas, 21 pediatras, além 
de 193 técnicos de enfermagem.

São José conta ainda com 40 equi-
pes de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), com médicos, en-
fermeiros, auxiliares e agentes de 
saúde. A prefeitura distribui gra-
tuitamente 141 tipos de remédios 
nos postos de saúde, 60 a mais do 
que exige o Ministério da Saúde.

Foi a atual administração quem 
implantou o plano de cargos e 
salários dos servidores. O salário 
dos médicos pediatras e ginecolo-
gistas, por exemplo, mais que do-
brou em três anos. Passou de R$ 
1.688,18 para R$ 3.766,53. Na 
atenção básica, para clínico geral, 
sobram vagas nos postos de saúde.

- Inauguramos o novo Centro de 
Saúde da Colônia Santana
- Implantamos um Centro de Fi-
sioterapia
- Reformamos os Centros de 
Saúde do Luar, da Fazenda Santo 
Antônio, Ipiranga, Morar Bem, 
Zanelatto, Areias e Sertão do 
Maruim.
- Aumentamos para 141 tipos de 
remédios distribuídos gratuita-
mente nos postos de saúde, 60 a 
mais do que exige o Ministério da 
Saúde.
- Mais que dobrou o salário dos 
médicos clínicos gerais, da famí-
lia, ginecologistas e pediatras. (de 
R$ 1.688 para R$ 3.766)
- Implantamos o Pronto Atendi-
mento Simplifi cado (PA), com a-
tendimento de emergência das 17h 
às 22h nos postos do Bela Vista, 
Areias e Forquilhinha, com médi-

cos, dentistas e pediatras.

Você sabia?
- O Programa Saúde da Mu-
lher oferece exames preventi-
vos de câncer e outras doenças 
em todas as unidades de saúde, 
onde atuam 10 ginecologistas.

- O Programa Saúde do Idoso 
atende mais de 23 mil pessoas 
acima de 60 anos, com atenção 
integral na policlínica e no CATI.

- O Programa São José Cri-
ança acompanha a saúde 
os pequenas desde a gesta-
ção até os 6 anos de idade.

- O Programa Hiperdia atende 
mais de 3 mil pacientes diabé-
ticos insulino-dependentes, for-
necendo aparelhos para teste 
glicêmico, fi tas teste, lancetas, 
seringas, agulhas e insulina.

- O Programa do Leite ofer-
ece ao recém-nascido com in-
tolerância a lactose ou risco nu-
tricional cinco latas de leite em 
pó NAN (que custa até R$ 100 
na farmácia) por mês. A ges-
tante também recebe leite ninho.

- No Programa Criança 21 equi-
pes da saúde do município estão 
nas maternidades para entrega 
gratuita de kits para os primeiros 
cuidados do recém-nascido e 
das mães. É feita ainda a vaci-
na BCG (contra tuberculose), 
agendada a primeira consulta 
com o pediatra e com o dentista.

- Na Policlínica de Campinas há 
consultas nas áreas de cardiolo-
gia, oftalmologia, infectologia, 
pneumologia, neurologia, geria-
tria, urologia e endocrinologia. 
São 40 médicos especialistas que 
atenderam em 2012 mais de 33 mil 
pacientes.

Profi ssionais da saúde contrata-
dos :

89 Médicos, 11 Dentistas, 67 En-
fermeiros, 10 Ginecologistas, 5 
Fisioterapeutas, 5 Psiquiatras, 13 
Farmacêuticos
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Por David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

Muitas pessoas fi cam paralisadas 
pelas incertezas com relação ao futu-
ro. Por não saberem ao certo o que vai 
acontecer observam, sem reação, seu 
poder de decisão sendo congelado, sua 
ansiedade aumentando e, com isso, fi -
cam sujeitas à perigosas indefi nições.
Em vez de nos paralisarmos pelas nos-
sas incertezas, por que não focamos 
nas certezas que possuímos? Vejamos 
algumas:
1) Seja qual for o futuro teremos que 
enfrentá-lo. E nossa única opção é 
vencer sejam quais forem as circun-
stâncias.
2) É verdade que nem todos os 
caminhos que nos trouxeram até 
aqui servirão no futuro, mas tam-
bém é verdade que a garra, a de-
terminação, a dedicação e o apren-
dizado contínuo servirão sempre.
3) Sejam quais forem as caracte-
rísticas do futuro, nossas chances 
de êxito aumentam exponencial-
mente se mantivermos a mente 
aberta e desenvolvermos nossa capaci-
dade de adaptação.

4) Os melhores colaboradores, for-
necedores e parceiros são investimen-
tos seguros em todas as épocas.
5) Quanto mais exigente o mer-
cado e os clientes se tornam mais 
efi cazes e excelentes devemos 
ser, especialmente em marketing, 
administração, recursos humanos, ne-
gociação, vendas e atendimento.
6) Quando o futuro chegar, deve nos 
encontrar despertos, conscientes e pre-
parados. Isso depende 100% do que 
estamos fazendo agora.

7) O futuro cuida de si quando o pre-
sente é sustentável, ou seja, quando 
nossas decisões e atitudes atuais não o 
colocam em risco.
8) Não realizaremos nada de grande 
no futuro se não realizarmos as peque-
nas mudanças cotidianas que estamos 
sempre adiando porque são difíceis, 
delicadas ou trabalhosas. A hora de 
mudar é agora.
9) A melhor maneira de prever o fu-
turo é criá-lo. A história que você não 
escreve, será escrita por outras pes-

soas, e você será obrigado a ler!
10) O verdadeiro perigo não é o fu-
turo, mas o apego ao passado!
Assim como no cinema a sombra do 
monstro é sempre maior que o próprio 
monstro, nossa preocupação agiganta 
as difi culdades do futuro deste mundo 
em constante transformação.
Substitua preocupação por ação co-
nsciente e focada. Dedique-se a levan-
tar as necessidades e prioridades que 
podem tornar sua vida e seu negócio 
extraordinários!
Faça perguntas essenciais como:
1) Onde e com que estou perdendo 
energia, oportunidades e negócios? 
Corrija Imediatamente.
2) Como posso tornar o que faço ainda 
mais especial, especial ao ponto que as 
pessoas a meu redor e meus clientes 
possam notar a diferença de forma tão 
evidente que tenham difi culdade em 
comparar-me com os concorrentes? 
Torne-se único!
3) Como posso aprender mais rápido 

que a concorrência? Observe que não é 
apenas trabalhando mais que se vence, 
mas trabalhando de maneira mais in-
teligente que nossos concorrentes.
4) Onde e com o que estou acomoda-
do? Cuidado! Já observou o que acon-
tece com a água parada? Saia da zona 
de conforto! Mova-se!
5) Quem pode me ajudar a melho-
rar tudo o que faço? Não somos 
obrigados a saber de tudo, mas co-
nhecer quem sabe e fazer parcerias é 
fundamental!
Estas são breves refl exões para que 
você possa perceber que o medo do 
futuro é, frequentemente, fruto de 
uma consciência que sabe não estar 
fazendo tudo o que podia no momento 
presente e, que isto é reversível.
Em vez de fi car paralisado por suas in-
certezas, foque suas certezas e vença. 
Afi nal, todos nós nascemos para ven-
cer! Um grande abraço,
Seu parceiro rumo à melhor versão do 
Futuro!

Carlos Hilsdorf e David Fadel

Foque em suas certezas e vença!
Prezado leitor, estamos na reta fi nal do processo eleitoral e neste momento acabamos lidando com mui-
tas incertezas típicas deste período, de certa forma deixamos à desejar nosso lado comportamental, que 
é talvez um dos principais atributos para uma decisão certa na nossa vida pessoal e profi ssional, assim 
como na vida política. Para que você refl ita um pouco, tenho a honra de trazer um artigo do conferencista 
CARLOS HILSDORF, que é pesquisador do comportamento humano e autor do “Best Seller” ATITUDES 

VENCEDORAS, um dos livros mais vendidos da atualidade no Brasil...boa leitura:

LEILA
GOMES

70.193
DJALMA 15
PREFEITO

COLIGAÇÃO -  PTdoB-  - PV - PCdoB.

VEREADORAVEREADORA

ESTAMOS JUNTOS

CNPJ : 16.260.687/0001-34 VALOR R$150,00

A PEDIDO



Nachos Mexicanos

Por Rodrigo Rauth
 rodrigokrauto@hotmail.com

Dica do Chef

O que acham de passearmos através 
da culinária mexicana? Que tal ex-
perimentarmos uns deliciosos na-
chos? Tenho aqui uma receita simples 
e prática e muito saborosa, que você 
pode fazer e chamar seus amigos, 
acompanhado de uma cervejinha ge-
lada, não há nada melhor!!!

Ingredientes Chili (Porção para 2 
pessoas)
300g Feijão vermelho
300g Carne moída
1 Cebola Roxa (picada)
3 Dentes alho
1 Tomate (picado sem semente e  sem 
pele)
3 Colheres de sopa Extrato Tomate
1 Pimenta dedo de moça
1 Pimentão vermelho
Cominho
Coentro / Salsinha / Cebolinha/Sal
Pimenta do reino
1 Pacote grande de Doritos

Ingredientes (Guacamole)
1 Abacate
1 Tomate (picado sem semente)
1 Limão
Coentro / Salsinha / Sal / Pimenta

Ingredientes (Sour Cream)

1 Lata Creme de leite
1 Lata de Cream Cheese
1 limão
Noz moscada / Sal / Pimenta

Modo de preparo (Carne)
Refogue a cebola, o alho, o coentro, 
o pimentão, o tomate em azeite de 
oliva por aproximadamente 3 minu-
tos. Junte a carne e deixe-a fritar até 
que fique dourada. Acrescente então 
o cominho, o extrato de tomate, as pi-
mentas e finalmente o feijão já cozido. 
Se já estiver no ponto desejado, tanto 
de consistência quanto de cozimento, 
já pode reservar.

Guia Gastronômico



Modo de preparo (Guacamole)
Retire toda polpa do abacate e o 
amasse, porém não demais, para que 
possa sentir os pedaços quando estiver 
comendo e em um refratário junte com 
o tomate, o coentro, a salsinha, o suco 
de ½ limão e o sal e pimenta para cor-
rigir. Fácil e rápido!

Modo de preparo (Sour Cream)

Junte o creme de leite, o cream cheese, 
o suco de ½ limão, e tempere com a 
noz moscada, o sal e a pimenta a gos-
to. Mais fácil que isso impossível!
Agora é só servir. Coloque seus na-
chos (doritos) em um refratário e sirva 
com os deliciosos acompanhamen-
tos que acabou de fazer. A cerveja já 
gelou!?  Então, buen apetito!!! Arrib-
aaaaaaaa!!!

Arroz na Pressão
Ingredientes
1 Xícara(s) de arroz
2 Unidade(s) de batatas médias corta-
das em cubos pequenos
1 Unidade(s) de cenoura pequena cor-
tada em cubos
100 Grama(s) de vagens picadas
2 Colher(es) de chá de sal
1 Xícara(s) de ketchup
3 Xícara(s) de água fervente
2 Colher(es) de sopa de azeite
300 Grama(s) de peito de frango cor-
tado em cubos pequenos
Para salpicar
1 Colher(es) de sopa de cheiro-verde 
picado

Modo de Preparo

1. Em uma panela de pressão, aqueça 
o azeite e refogue o frango até dourar 
levemente. Junte o arroz e refogue por 
mais alguns minutos.
2. Junte as batatas, a cenoura, a va-
gem, o sal, o ketchup e a água fer-
vente. Feche a panela e cozinhe por 4 
minutos, contados a partir do início da 
pressão.
3. Apague o fogo, aguarde sair todo o 
vapor, abra a panela e verifique o cozi-
mento do arroz e dos legumes.
4. Coloque em uma travessa, polvilhe 
o cheiro verde e sirva em seguida.

Dicas

1. Para dar um sabor especial, junte 3 
colheres (sopa) de vinho branco seco à 
água do cozimento.
Variação

2. Se desejar, substitua a cenoura por 
abóbora picada e as vagens, por ervi-
lha torta picada ou quiabo picado.
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Posse ofi cial da nova Diretoria da 
Associação de Moradores e Ami-
gos de Campinas (AMAC),  no 
dia 12 de Setembro as 20:00 hs, 
na sede do Grupo Sul Brasil, na 
Rua Frei Hilário 352, ao lado do 
Giassy - Campinas - São José - 
SC.
A posse foi prestigiada por lide-

Posse ofi cial da nova Diretoria da AMAC
Associação de Moradores e Amigos de Campinas

JORNAL

www.graficaopen.com.br
3348-3830(48)

www.gruposulbrasil.com

 (48) 3381.0400
 www.precisaoformaturas.com.br

(48) 3381.0400

www.sevenboys.com.br
0800-727-7772

www.giassi.com.br

0800 648 0001 
(48) 3223-7236

www.floriprint.com.br

(48) 3240-6664

www.jornalcomunidadesj.com.br

(48) 3235-4921

(48) 3241-9429 www.joyjoybistrot.com

(48) 3343-1144

www.excelsior.ind.br

0800 970 1997

ranças comunitárias e autoridades 
do município.
A solenidade de posse iniciou com 
a formação da mesa de honra, em 
seguida foram tocados os hinos 
nacional e municipal.
O novo Presidente, ao receber 
posse enfatizou que “ a sua princi-
pal meta é construir uma sede para 
a Associção e disse ainda que não 
medira esforços para reivindicar 
melhorias para o bairro em nome 
da comunidade”.
O novo presidente, assumiu a 
gestão 2012/2014, agradeceu a 
presença de todos os presentes e 
ressaltou a importância do apoio 
e parceria com a prefeitura mu-
nicipal e as secretarias, câmara 
municipal, polícia civil e militar, 
comerciantes e moradores. Infor-
mou que a nova diretoria estará 
realizando nas próximas reuniões, 
um planejamento para delimitar 
as metas mais urgentes de ações 
que serão trabalhadas.

Nova diretoria empossada

José Sérgio da Silva Filho para 
presidente da Diretoria Executiva, 
Rosan Crepaldi para vice-pre-
sidente, Adriano Gilwan Coelho 
da Silva para 1ª Secretario, Joice 
Teixeira da Silva Francisco para 
2ª Secretaria, Giuliane Graziele da 
Silva para Diretoria Jurídica,
Mário C. Malagoli para 
1ªTesouraria,
Fernando Righetto para 2ª Te-
souraria, Suelen Mari Machado 
para Diretoria Social, Elenir T. 
Schneider para Diretoria de Co-
municação e 
Divulgação.
Para o Conse-
lho Fiscal con-
correram como 
titulares:
Odílio Francis-
co Rios, Wal-
dir Sarmento e 
Nelito Raimun-

do, e suplentes
Arlindo Alves, Ma-
ria Inez Rodrigues 
Alves e Tarciano
Iunckes.
Deu-se o encer-
ramento da soleni-
dade com a leitura 
da ata de aprovação 
da nova diretoria .

A AMAC agradece em especial ao Mestre de Cerimônias e a 
todos que patrocinaram o evento, a Floricultura Zi Flores e a 

todas as empresas acima representadas.

Nova diretoria da AMAC

Mestre de Cerimônia Nascimento

Valdir Alfaiate entregando a presidência para José Sérgio e Rosan Crepaldi Vice-Presidente.

As delícias do coffee Break da posse

CHICOSILVY

13.130

vereador PT

C
O

L
IG

A
Ç

Ã
O

 S
Ã

O
 J

O
S

É
 P

A
R

A
 N

O
S

S
A

 G
E

N
T

E
: 

P
M

D
B

 -
 P

T
 -

 P
D

T
 -

 P
R

 -
 P

T
d

o
B

 -
 P

P
L
 -

 P
H

S
 -

 P
S

D
C

 -
 P

R
B

 -
 P

M
N

 -
 P

T
C

 -
 P

R
P

 -
 P

V
 -

 P
C

d
o

B
 -

 C
N

P
J:

 1
6

.4
7

4
.2

1
9

/0
0

0
1

-6
2

 -
 V

a
lo

r:
 R

$
 4

5
0

,0
0

A PEDIDO

C
N

P
J:

 1
6
.2

3
2
.2

4
2
/0

0
0
1
-4

0
 V

a
lo

r 
R

$
 6

0
0
,0

0



J O RNA L

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br 11

chefrodrigorauth@hotmail.com

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Por Luana Jales
luanna_jd@hotmail.com

Este verão promete ser cheio de 
cores e brilho. Ao lado dos tons 
pastel, as cores cítricas, também 
conhecidas como cores fl úor, ou 
néon, são um dos hits da tempo-
rada de verão 2013. Depois de 
aparecer nas passarelas do São 
Paulo Fashion Week e Fashion 
Rio, rosa-choque, verde-limão e 
amarelo e laranja vibrantes estão 
invadindo as vitrines de todo o 
país e prometem fazer sucesso 
nos dias mais quentes do ano. 
Além disto, as peças com fi os de 
lurex também chegam com força, 
trazendo brilho e um toque 80’s a

Moda Verão 2013
estação.
Os curinga da estação são, as 
peças mullet (aquelas saia, vesti-
dos ou camisas que tem a parte 
de trás mais compridas que a 
frente), macacões, tops cropped 
(camisetas ou tops mais curtos 
geralmente acima da linha do 
umbigo, indicados apenas para 
pessoas realmente magras), hot 
pants, calças estampada e cintura 
alta. 
Tudo que foi apresentado é bas-
tante democrático, havendo op-
ções para todos os corpos e gos-
tos. Os shorts cintura alta mais 
emagrecem e alongam a silueta. 
Já as croppeds servem bem para 

as magras e chamam 
atenção para a parte 
superior do corpo.
As candy colors 
podem ser usadas 
por qualquer uma, 
devendo-se tomar at-
enção apenas na es-
colha da peça, para 
que a produção não 
fi que com cara de 
“pijama”. Já os tons 
cítricos, devem ser 
evitados pelas mais 
cheinhas, já que 
chamam muita aten-
ção.

A PEDIDO
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Detox: dieta que desintoxica o organismo e emagrece

A PEDIDO

A atriz  Giovanna Antonelli quase dois 
anos depois de dar a luz a gêmeas, 
voltou a exibir um corpão de dar in-
veja, a atriz, de 36 anos, aderiu a um 
Detox alimentar, tipo de dieta - sem 
glúten e lactose - que elimina as 
toxinas do corpo e melhora o func-
ionamento do intestino. Secou 5kg .

Segundo a nutróloga Liliane Opper-
mann, “o processo detox  acontece em 
todas as células do organismo, mas, 
especialmente no fígado e intestino. 
Para um alimento ser considerado 
detoxifi cante (ou desintoxicante), pre-
cisa melhorar as funções digestivas ou 
não conter nenhum agente capaz de 
intoxicar o organismo”.  
Muita gente pensa que alimentação 
detox é sinônimo de dieta radical, res-
tritiva e cheia de ingredientes malucos.

A nutricionista Roberta Frizzo Serena 
esclarece: a detoxifi cação, ou simples-
mente detox, é uma técnica da nu-
trição funcional cujo objetivo é ajudar 
o organismo a eliminar toxinas e ou-
tras substâncias prejudiciais à saúde.

Cardápio de uma semana para limpar 
o organismo sem prejudicar a saúde.

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã
- Suco verde: bater no liquidifi cador 
250ml de água, 1 folha de couve-man-
teiga, 1 maçã
- 1 fatia de pão light sem glúten com 
geleia natural sem açúcar

Lanche da manhã
- 1 castanha-do-pará + 1 damasco seco 
recheado com 1 noz

Almoço
- Salada de folhas verdes, tomate e 
palmito (temperar com 1 colher de 
sobremesa de azeite de oliva extravir-
gem)
- Peito de frango (100g) assado com 
alecrim
- 3 colheres de sopa de arroz integral + 
3 colheres de sopa de feijão azuki
- Abobrinha, cenoura e berinjela gre-
lhadas

Lanche da tarde
- 1 xícara de chá de salada de frutas 
(melão, morango, kiwi) com 1 colher 
de sobremesa de linhaça dourada tritu-
rada

Jantar
Sopa de abóbora, quinoa em farelo e 
gengibre ralado (Preparo: cozinhar 
1 abóbora paulista, ½ cenoura com 
400ml de caldo de frango até amo-
lecer. Bater todo o conteúdo no li-
quidifi cador e se necessário passar por 
uma peneira. Colocar a sopa de volta à 
panela e esperar ferver. Para fi nalizar, 
desligar o fogo e acrescentar ½ colher 
de café de gengibre ralado)

TERÇA-FEIRA

Café da manhã
- Suco antioxidante (Preparo: bater 
no liquidifi cador 200ml de água + 1 
pedaço do talo do aipo + 4 colheres de 
sopa de morango, framboesa e amora)
- 1 fatia de pão light sem glúten com 
azeite de oliva extravirgem

Lanche da manhã
- 1 castanha-do-pará + 1 tâmara seca 
recheada com 2 amêndoas

Almoço
Salada de alface, rúcula, broto de al-
fafa, beterraba e cenoura ralada 
-1 posta de salmão (120g) assado
- 3 colheres de sopa de arroz integral
- 1 pires de chá de aspargos cozido ao 
vapor

Lanche da tarde 
Creme de mirtilo (bater no liquidi-
fi cador 100g de mirtilo, 1 banana e 1 
colher de chá de mel; colocar em uma 
cumbuca e polvilar 1 colher de sopa de 
amaranto em fl ocos)

Jantar
Salada de folhas com frango ao óleo 
de linhaça (Preparo: corte 100g de 
peito de frango em cubinhos e tempere 
com sal e pimenta a gosto. Passe os 
cubinhos no ovo batido e, em seguida, 
passe-os em uma mistura de farinha 
de linhaça, gergelim e amêndoas tritu-
radas. Coloque os cubinhos em uma 
assadeira untada com óleo de linhaça 
e leve para assar em forno médio pré-
aquecido a 180°C. Enquanto isso, em 
uma saladeira, faça uma camada de 
folhas de alface americana, alface roxa 
e agrião e sobre elas, arrume os toma-
tinhos cereja cortados ao meio. Para 
fi nalizar arrume os cubinhos de frango 

sobre as folhas e tempere com limão, 
óleo de linhaça, salsinha e sal a gosto)

QUARTA-FEIRA

Café da manhã
- Suco verde (bater no liquidifi cador 
200ml de água, 1 folha de couve, 1 ro-
dela média de abacaxi)
- 1 fatia de pão de forma integral sem 
glúten com geleia natural sem açúcar

Lanche da manhã
- 1 xícara de café de semente de 
abóbora e/ou girassol

Almoço
- Salada de folhas verdes com pepino 
e palmito
- 4 colheres de sopa de quinoa com 
grão-de-bico (Preparo: em uma pa-
nela, misturar 100g de quinoa em 
grãos com 3 colheres de sopa de suco 
de limão, 1 xícara de chá de água, 1 
colher de sopa de azeite de oliva, 1 
colher de sobremesa de curry e sal a 
gosto. Leve ao fogo até ferver. Co-
zinhar a quinoa e escorrer a água. 
Acrescentar 1 cenoura ralada, 100g 
de grão-de-bico cozido, cebolinha e 2 
colheres de sopa de amêndoas lamina-
das. Em uma tigela a parte misturar 3 
colheres de sopa de suco de limão, 1 
colher de sopa de azeite de oliva ex-
travirgem, sal e pimenta a gosto. Mis-
turar e regar a salada com esse molho)

Lanche da tarde
1 xícara de chá de salada de frutas 
(maçã, morango, manga) com 1 colher 
de sopa de linhaça dourada triturada

Jantar
- Salada de agrião, repolho branco 
picado e gomos de laranja
- Omelete (1 gema e 3 claras) com 
brócolis.

QUINTA-FEIRA

Café da manhã 
- Suco (bater no liquidifi cador 1 fa-
tia média de melão + 100g de amora  
fresca ou congelada + cubos de gelo)
- 1 fatia de pão integral sem glúten 
com um “fi o” de azeite de oliva extra-
virgem

Lanche da manhã 
- 1 damasco seco recheado com 1 no-
zes + 1 castanha-do-pará

Almoço
- Salada de alface crespa, rúcula, broto 

de alfafa e tomate cereja
- Macarrão de quinoa com shimeji e 
gengibre (Preparo: refogar a cebola 
no azeite e colocar gengibre ralado e 
o shimeji; desligar o fogo quando o 
cogumelo começar a soltar água e jun-
tar com o macarrão já cozido).

Lanche da tarde
- 1 tapioca coberta com uma banana 
amassada, canela e 1 colher de so-
bremesa de amaranto em fl ocos
Jantar
Sopa de legumes com 100g de frango 
desfi ado (Preparo: cortar em cubos e 
colocar em uma panela de pressão 1 
cenoura, 1 abobrinha, 2 chuchus, 2 
tomates maduros sem sementes. Jun-
tar 1 litro de caldo de legumes e co-
zinhar na pressão por 15 minutos, até 
os legumes amolecerem. Bater todo 
o conteúdo no liquidifi cador e se ne-
cessário passar por uma peneira. Co-
locar a sopa na panela e esperar ferver. 
Para fi nalizar acertar o sal, colocar o 
frango já cozido e desfi ado e salpicar 
folhinhas de manjericão)

SEXTA-FEIRA

Café da manhã
- Suco verde (bater no liquidifi cador 
200ml de água, 1 folha de couve, 1 
laranja e 2 ameixas pretas secas)
- 1 fatia de pão de forma integral sem 
glúten com geleia natural sem açúcar.

Lanche da manhã
- 1 tâmara recheada com 2 amêndoas + 
2 castanhas de caju
Almoço
Salada de folhas variadas (alface-
americana, rúcula, alface-roxa, alface-
crespa) com fundo de alcachofra
Filé de peixe sobre espinafre refogado 
com 2 colheres de sopa de purê de 
batata-doces
Lanche da tarde
- 1 rodela grossa de abacaxi grelhado 
com 1 colher de chá de mel e 1 colher 
de sopa de castanha-do-pará
Jantar
Salada de folhas variadas com omelete 
(1 gema + 3 claras) recheado de cogu-
melos Paris

SÁBADO

Café da manhã
- Suco rico em vitamina C (Preparo: 
bater no liquidifi cador ½ mamão pa-
paia sem sementes com o suco e as 
sementes de 1 maracujá, 1 laranja e 1 
limão)
- 1 fatia de pão de forma integral sem 
glúten com azeite de oliva extravirgem

Lanche da manhã
- 1 xícara de café de semente de 
abóbora e/ou girassol

Almoço
- Salada de folhas com rabanete e ce-

noura em rodelas
- 100g de peito de frango grelhado
- Arroz integral com lentilhas (4 co-
lheres de sopa)
- Brócolis cozido ao vapor

Lanche da tarde
- 1 xícara de chá de salada de frutas 
(pera, framboesa, kiwi) com 1 colher 
de sopa de farinha de linhaça dourada

Jantar
Sopa verde com amaranto em fl ocos 
(Preparo: em uma panela, refogar o 
alho e a cebola. Adicionar 1 litro de 
água fi ltrada, ½ couve-fl or, 1 xícara de 
brócolis, 2 folhas de couve e 1 xícara 
de chá de folha de mostarda e deixar 
cozinhar. Bater todo o conteúdo no 
liquidifi cador e se necessário passar 
por uma peneira. Adicionar ½ xícara 
de chá de quinoa em fl ocos e bater 
mais um pouco. Colocar a sopa na 
panela e esperar ferver. Para fi nalizar, 
acertar o sal, acrescentar salsinha e ce-
bolinha picada.

DOMINGO

Café da manhã
- Suco vermelho (bater no liquidifi ca-
dor 200g de melancia, 200g de mo-
rango e gelo a gosto, servir com folhas 
de hortelã)
- 1 fatia de pão de forma integral sem 
glúten com azeite de oliva extravirgem

Lanche da manhã
- 1 ameixa preta + 1 damasco seco re-
cheado com 1 noz.
Almoço
- Salada de folhas com erva-doce, to-
mate e pepino
- 4 colheres de sopa de arroz vermelho 
com frango e curry (Preparo: cozinhar 
o arroz vermelho com caldo de frango 
por 25 minutos em panela de pressão. 
A parte, dourar o alho e a cebola e jun-
tar ao arroz. Cortar o peito de frango 
(100g) em cubinhos e temperar com 
suco de um limão, pimenta a gosto e 
uma pitada de curry. Dourar o frango e 
para fi nalizar, colocar o arroz no cen-
tro do prato e o frango ao redor)
Lanche da tarde
- 1 tapioca coberta de purê de maçã 
com 1 colher de sobremesa de ama-
ranto em fl ocos
Jantar
-Salada de folhas variadas com cenou-
ra e beterraba ralada 
- 1 fi lé de atum com crosta de gergelim
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Por Thalita Hartman
                    dicadapersonal@gmail.com
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A FLOXO hoje se tornou um novo 
conceito para esportes radicais e di-
versão. Conhecida pelas vitorias con-
quistadas pelos seus integrantes e ir-
reverencias apresentadas no Programa 
Patrola da RBS TV. Podemos resumir 
como uma brincadeira levada com 
muita seriedade. 
Mila Bochese que hoje acompanha e 
é responsável pela pratica do Metodo 
DeRose de alta performance e quali-
dade de vida,  entrevistou Cainã Silva 
que reside em São José e é o  fundador, 
video maker,  atleta e responsável pela 
edição de todos os vídeos que levam 
o nome da Floxo, Responsável pelo 
MKT nas redes sociais.
A Floxo Videos começou como uma 
brincadeira, quando em 2006 Cainã 
editou o primeiro vídeo de Skate, 
com o passar do tempo os vídeos 
começaram a ser divulgados acres-
centando o nome FLOXO com outras 
modalidades como bmx lake jump, 
motocross, FMX, dirt bmx, Donwhill 
entre outras. O nome criou identidade 
mesmo quando o programa Patrola da 
RBS TV gravou um programa englo-
bando e fortalecendo o setor de esport-
es de ação ao Floxo.
Hoje o grupo esta consolidado e conta 
com 10 nomes principais na equipe, 
entre engenheiros a atletas. 
O objetivo da equipe tornou-se publi-

car os vídeos para com isso conseguir 
patrocínios e levar seus atletas para 
campeonatos, apresentações e com 
certeza com os ótimos resultados in-
centivar novos praticantes e futuros 
campeões.  
Nossa próxima chance para conhec-
er e curtir as loucuras FLOXO será 
uma mega festa para inauguração da 
nova caixa de espumas para treino de 
Freestyle Motocross, Skate e Bikes a 
FOAM PIT.
Será no inicio de outubro, já que a 
data estava confi rmada quando um 
incêndio criminoso destruiu 5 tonela-
das de espumas, causando um enorme 
prejuízo e atraso no cronograma.
Mas fi que ligado no Dica da Personal 
que divulgaremos a data e como con-
seguir seus convites. 
Equipe Floxo: Cainã Silva ; Leandro 
Kbs ; Olivio Max ; Filipe Burigo ; 
Moisés Moka ; Gian Huntemann ; Au-
gusto Ender ; Pablo Lisboa; Matheus 

Teteu e Ricardo Kdinho.
DICA DA PERSONAL: 
E não podemos deixar de 
citar e fazer a observação 
que esses meninos ape-
sar de serem conhecidos 
como malucos ou pelas 
loucuras, são muito mais 
responsáveis do que mui-
tas pessoas que praticam 
uma simples caminhada 
diária. 
Eles contam com o acam-
pamento da Instrutora 
Mila Bochese que aux-
ilia com as técnicas do 
Método DeRose, auxili-
ando as manobras com o 
aumentando da fl exibili-
dade, força e consciência 
corporal. Além de uma 
rotina diária de atividades 
físicas para fortalecimen-
to muscular e resistên-
cia aeróbia, sempre com 
profi ssionais graduados e 
credenciados. 
A Floxo fi ca em Santo 
Amaro da Imperatriz e 
você poderá acompanhar 
os atletas no perfi l http://
www.facebook .com/
fl oxovideos. 

São José na 
onda do Floxo
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Estudo revela que animais de 
estimação fazem bem para a saúde

Os animais domésticos proporcio-
nam apoio social e emocional às 
pessoas, revelou uma pesquisa da 
Associação Psicológica dos Esta-
dos Unidos.
Animais ajudam a aumentar a auto 
estima das pessoas
O estudo indicou que donos de ca-
chorros, gatos e outros bichos de 
estimação mantêm uma relação 
tão estreita com as pessoas próxi-
mas como a que têm com seus ani-
mais, o que aponta que este tipo de 
interação não é desenvolvida em 
função das relações humanas.
Os psicólogos da Universidade de 
Miami e da Universidade de St. 
Louis realizaram três experimen-
tos que examinaram os possíveis 
benefícios de se conviver com um 
mascote.
Segundo o artigo publicado na 
internet da revista Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 
o estudioso Allen McConnel, da 
Universidade de Miami, disse 
que, em termos gerais, essas pes-
soas “têm mais qualidade de vida 
e conseguem resolver melhor dife-
renças individuais que as que não 
têm animal de estimação”.
“Especifi camente os donos de 
mascotes têm mais autoestima e 
estão em melhores condições físi-
cas, além disso, tendem a ser me-
nos solitários, são mais conscien-
tes do que ocorre a sua volta, são 
mais extrovertidos, tendem a ser 
menos receosos e menos preocu-
pados”, acrescentou.
“Os estudos revelam provas con-
sideráveis de que os animais de es-

timação benefi ciam a vida de seus 
donos tanto no âmbito psicológico 
como no físico, já que representam 
uma importante fonte de apoio so-
cial”, concluiu.

Os benefícios de ter um animal 
de estimação à saúde

Economia com médicos e remé-
dios - Donos de cães e gatos vão 
menos ao médico, garantem os 
pesquisadores da Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra. E 
precisam tomar menos remédios, 
segundo um estudo australiano. 
Quando fi cam doentes, os donos 
de cães ainda saem do hospital, 
em média, dois dias antes que os 
demais.

Coração blindado - Em pesquisa 
em Nova York, corretores da Bol-
sa de Valores foram submetidos a 
situações de estresse e só os que 
tinham um animal de estimação 
apresentaram taxas normais de 
pressão arterial. É que a sensação 
de responsabilidade e companhei-
rismo diminui o nervosismo e dila-
ta os vasos sanguíneos. Um estudo 
de 1980 já apontava isso: durante 
um ano, a doutora Erika Friedma-
nn acompanhou 92 homens e mul-
heres hospitalizados por ataques 
cardíacos. Ela constatou que 11 
dos 39 pacientes sem bichos mor-
reram, enquanto apenas 3 dos 53 
donos de cães e gatos tiveram o 
mesmo fi m.

Amizades multiplicadas - Pas-
sear com um cachorro facilita 
aproximações. Segundo uma pes-
quisa, pessoas que saem com seu 
cão acabam fazendo mais am-
izades do que as que costumam 
caminhar desacompanhadas.

Sensação maior de bem-estar 
- Outro estudo americano, dessa 
vez realizado com 240 casais, rev-
elou que a presença de um mas-
cote em casa deixa as tarefas do 

dia a dia muito mais 
agradáveis, alivi-
ando nossa pressão 
cotidiana. Segundo o 
veterinário Johannes 
Odedaal, essa intera-
ção libera endorfi na, 
dopamina e outros 
hormônios que re-
duzem a ansiedade, 
além de relaxar o 
corpo.

“Hormônio do 
Amor” - Mulheres 
que adotam um cão 
ou gato fi lhote pas-
sam a produzir mais 
ocitocina, segundo 
revela um grupo de 
cientistas japoneses. 
Conhecida como hor-
mônio do amor, essa 
substância é respon-
sável pela alegria 
quando a mãe dá à 
luz o bebê e quando o 
amamenta. Pesquisa 
realizada nos Estados 
Unidos comprovou 
ainda que casais que 
têm bichos brigam 
menos do que aqueles 
que não têm um ani-
mal de estimação.

Adeus, depressão! 
- A companhia de 
um cão evita o iso-
lamento de pessoas 
com idade entre 65 e 
78 anos, afastando a 
depressão, segundo 
um estudo na Inglat-
erra. E os benefícios 
não param por aí: os 
idosos donos de cães 
e gatos também se 
tornam mais ativos e 
sociáveis, garantem 
cientistas norte-ame-
ricanos

A lei Federal 9.605/98 I Decreto de Lei 24.645, prevê de três 
meses a um ano de prisão, mais multas, para quem é flagrado 

maltratando animais. 

A Gente curte essa!
Colabora ai Galera!

MALTRATAR OU ABANDONAR
 ANIMAIS É CRIME!
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Pessoas que convivem com animais têm mais autoestima, 
são mais extrovertidas e menos preocupadas

Vereador
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Feng Shui do Sucesso
Dicas para evitar que o seu dinheiro fuja pelo ralo

As energias podem ter vários 
tipos de manifestações para as 
pessoas. Entre as mais desejadas 
estão a riqueza e a prosperidade. 
Em um ambiente, a riqueza é a 
energia que mais as pessoas se 
preocupam em ativar, melhorar e 
harmonizar através do Feng Shui.
Um dos maiores problemas e re-
clamações das pessoas quanto ao 
assunto é prosperidade, é o fato 
que o dinheiro entra na casa ou 
empresa, e simplesmente evapora 
e some sem deixar vestígios. 
A pessoa trabalha, tem seu negó-
cio, vende, ganha seu dinheiro, 
recebe seu salário, põe o dinheiro 
no bolso ou na conta bancária e, 
quando vai conferir quanto tem, 
“o dinheiro tomou doril, e su-

miu”. E o pior, a pessoa não sabe 
como sumiu e nem para aonde 
foi. Elaboramos uma relação com 
os possíveis problemas, para o 
que todos tomem as devidas pre-
cauções.

• Falta de controle dos gastos - 
Querer que o Feng Shui ative a 
energia da prosperidade no am-
biente, é muito positivo. Mas, se 
a pessoa ou família se perde no 
controle do orçamento da casa 
ou empresa, é “uma brincadeira 
que sae caro”. Se as pessoas não 
sabem, não querem ou não gos-
tam de controlar seu orçamento, 
ver o quanto ganha e o que tem 
para pagar, não a Feng Shui que 
irá dar jeito na fuga da grana. E, 
pode acontecer um fato até in-

teressante, a casa ou empresa, 
começar a ganhar mais dinheiro 
e , o dinheiro sumir mais rápido 
ainda.

• Cuidado com os canos fura-
dos - Um dos motivos que pode 
ocorrer fuga do dinheiro, e Ter 
canos d’água furado e vazando 
água e riqueza. Quando maior 
o vazamento, mais dinheiro ou 
deixa de entrar na casa ou sae 
pelo ralo.

• Cuidado com os canos de es-
goto - Verifi que se a tubulação 
de esgoto e a caixa de inspeção 
da “fossa”, não esta localizada 
na área de prosperidade na casa 
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ou empresa. Se isto 
estiver ocorrendo, 
os canos de esgoto 
estão sugando a en-
ergia da prosperi-
dade.
(Nota: a área da 
prosperidade é de-
terminada em uma 
casa, pela aplicação 
do Bagua na planta 
da casa)

• Cuidado com 
os vazos na casa 
- Muita atenção se 
sua área da Pros-
peridade em uma 
casa, não cai num 
setor da casa que 
não tem nada con-
struído, um setor vazio, sem en-
ergia. Se isto ocorrer, sua Energia 
da Prosperidade esta vazia, sem 
energia, fazendo com que o din-
heiro não pare em sua conta ban-
caria. Você determina a área da 
Prosperidade, aplicando o Ba-gua 
na planta da casa.

• Cuidado com o quarto da ba-
gunça - Se a área da prosperidade 
de uma casa, cair no quarto da 
bagunça, sua vida fi nanceira com 
certeza será uma “desorganiza-

ção e bagunça”. Pelo baguá, você 
determina a área da prosperidade 
em sua casa.

• Alinhamento de portas - Se a 
porta de entrada de sua casa esti-
ver alinhada com a porta do fundo 
da casa, uma de frente para outra, 
toda a energia que entra na casa 
pela porta de entrada, sai direto 
pela porta do fundo, deixando sua 
casa sem energia. Se estas portas 
fi carem do lado esquerdo da casa, 
com certeza, a prosperidade entra 
e sai com muita velocidade.Fo
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AGORA É
A NOSSA

VEZ.

“Esse é o meu candidato!”
Cesar Souza
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