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O Jornal Comunidade SJ não se 
responsabiliza pelo contéudo dos 
artigos assinados por seus colab-
oradores ou de materias oriundas de 
assessorias de imprensa de orgãos 
oficiais e ou empresas privadas.

QUANTO MAIS 
SÃO JOSÉ CRESCE,

MAIS A GENTE 
SE APROXIMA.

Câmara Municipal de São José
Santa Catarina

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ. 
CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ.

A Câmara Municipal de São José quer ficar ainda mais perto de você, por 
isso criou e aprovou inúmeros projetos, eventos e programas para o 
benefício de todos os josefenses. E ficar mais perto é estar sempre  ao seu 
lado, levando tudo que a nossa gente precisa para uma vida melhor. 
Vamos juntos fazer mais um grande ano pelo nosso município.

www.cmsj.sc.gov.br

Tudo indica que seja por causa 
de uma tradição importada dos 
países do hemisfério norte, 
onde maio é um mês muito 
importante para os costumes 
populares. “Naquela parte do 
mundo, a chegada de maio é 
celebrada com muitas flores, 
em homenagem à natureza que 
refloresce e à primavera que por 
lá atinge a plenitude. Ao longo 
dos séculos, esses elementos 
foram sendo associados à ce-
lebração do amor no casamen-
to. Essa mesma ligação com as 
flores e a feminilidade fez com 
que maio, além de mês das noi-
vas, também fosse considerado 

Por que maio é o mês das noivas?
o mês das mães e de Maria. 

Dicas para um casamento 
perfeito. 

Na hora de planejar um casa-
mento são muitos os detalhes, 
com os quais os noivos têm que 
se preocupar: decoração, local, 
buffet, vestido, enfim uma in-
finidade de coisas. 
O primeiro que deve ser avali-
ado é o tempo que você tem 
para se dedicar aos preparati-
vos. Se o casal não tem muito 
tempo livre o recomendável 
é contratar uma assessoria de 
casamentos. Com isso acerta-
do, está na hora de pensar nos 
detalhes:
Bom planejamento, tranquili-
dade para os noivos.

As 7 melhores dicas para um 
casamento perfeito:

1. Os padrinhos e as músicas. 

O primeiro a ser decidido da 
cerimônia são os padrinhos e 
a ordem que eles vão entrar na 
igreja. Deixe isso combinado 
com sua cerimonialista. Tam-
bém não esqueça das músicas 

para cada momento na igreja: 
entrada da noiva, entrada do 
noivo, saída dos noivos da 
igreja, momento da benção das 
alianças.
2. Registro. Fotos e vídeo são 
essenciais para que o momento 
possa ficar registrado e guar-
dado. Converse muito com seu 
fotógrafo antes para que você 
não se preocupe com isso na 
hora.
3. A trilha sonora da festa. 
Depois da cerimônia vem a 
festa. O momento da entrada 
triunfal dos noivos na festa 
pede uma super música e não 
se esqueça dela! Outros mo-
mentos da comemoração como 
o brinde e também a dança dos 
noivos pedem uma trilha so-
nora especial. E claro não se 
esqueça das músicas que vão 
animar a festa e fazer seus con-
vidados se acabarem dançando 
na pista.
4. Criando um ambiente 
aconchegante. A decoração, 
a disposição das mesas e dos 
convidados para que todos se As fotos são muito importantes em um casamento perfeito. 

sintam confortáveis é muito 
importante.
5. A importância do buffet. 
Comida e bebida não podem 
faltar e, assim como uma boa 
música, são essenciais para 
tornar a festa inesquecível. Se 
faltar bebida e a comida não for 
boa, sua festa vai ser lembrada, 
mas certamente não como uma 
referência positiva.
6. Garçons exclusivos. Pode 
parecer bobo, mas na euforia 
muitos noivos acabam esque-
cendo de comer e beber. Para 
isso não acontecer, peça um 
garçom exclusivo para o casal!
7. Mimo para os convidados. 
Combine com a sua cerimonial-
ista para que ninguém saia sem 
lembrancinha do casamento. É 
muito triste ver que sobrou um 
monte de lembrancinha, depois 
de tanto trabalho em escolhê-
las.
Com todos esses cuidados sua 
festa certamente vai ser per-
feita e inesquecível não só para 
vocês, mas também para os 
seus convidados. 
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25 de Maio dia Nacional da Adoção

Adotar é um ato de amor
No dia 25 de maio é comemo-
rado o dia da adoção, criado em 
1996 no Encontro Nacional de 
Associações e Grupos de Apoio 
à Adoção.
A adoção é uma realidade so-
cial que se concretiza através 
de ato jurídico, que “cria entre 
duas pessoas vínculo de paren-
tesco semelhante à paternidade 
e filiação”.
Muitas pessoas que não pu-
deram ter filhos encontram 
filhos que não possuem pais, 
que foram abandonados e re-
colhidos por orfanatos e outras 
instituições. Mas existem ou- 

tros casos, como de pessoas 
que querem ajudar, cumprir 
seu papel social diante de uma 
sociedade injusta, que não ofe-
rece as mesmas oportunidades 
de vida para todos.
O processo de adoção não é 
fácil. As pessoas interessadas 
nas crianças ou adolescentes 
devem apresentar uma docu-
mentação sobre suas condições 
de vida, para garantir que a pes-
soa adotada terá conforto e se-
gurança, que irá ser bem tratada 
e receberá dos pais adotivos 
amor, carinho e atenção.
Hoje em dia temos visto uma 

série de artistas famosos man-
tendo a atitude de adotar crian-
ças, tentando cumprir seu papel 
social, numa demonstração de 
afeto e de entrega às crianças 
carentes. A grande revelação 
é o casal Brad Pitt e Angelina 
Jolie que já estão no terceiro 
filho adotivo, mesmo podendo 
ter seus filhos consanguíneos, 
que também somam três. A 
cantora Madonna também é um  
exemplo disso, nos últimos 
anos também manteve a atitude 
de adotar, mesmo tendo tido 
dois filhos próprios.
Com a constituição de 1988, fi-
cou determinado que “os filhos 
adotivos terão os mesmos di-
reitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designação de dis-
criminação relativa à filiação”, 
ou seja, filhos adotivos e con-
sanguíneos terão os mesmos 
direitos.
Para inserir a criança ou ado-
lescente em família substituta é 
necessário passar por algumas 
etapas: a guarda, onde coloca-
se o sujeito a ser adotado na 
família, onde os pais devem 
ter a responsabilidade de pres-

tar assistência material, moral 
e educacional; a tutela, feita 
através das entidades públicas, 
a fim de proteger a criança ou 
jovem, cuidando de seus inter-
esses, acompanhando todos os 
atos da família com o mesmo 
e vice-versa; a adoção, for-
malizada em ato jurídico, onde 
forma-se um vínculo fictício de 
filiação, que mais tarde deverá 
tornar-se verdadeiro.
Num pequeno trecho do livro 
“Você não está só”, de George 
Dolan, o amor que nasce en-
tre a família e o adotado fica 
bem caracterizado, na fala de 
crianças que conversam sobre Fo
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adoção, após terem visto numa 
fotografia, um menino com os 
cabelos de cor diferente. Uma 
delas diz que a criança dife-
rente pode ter sido adotada e, 
quando questionada por outra 
sobre o que é isso, responde: 
“- quer dizer que você cresce 
no coração da mãe, em vez de 
crescer na barriga.”
Assim, podemos dizer que a 
adoção é um ato de entrega e 
de amor!

“Adotar é acreditar que a 
história é mais forte que a he-

reditariedade, que o amor é mais 
forte que o destino”.

Lidia Weber - Psicóloga
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Prefeitura de São José está construindo
edifícios residenciais para reassentar 

96 famílias
Até 2013, 96 famílias que resi-
dem em áreas de risco ou de 
interesse ambiental nos Lotea-
mentos Vista Alegre, Parque 
Residencial Potecas, Vila For-
mosa e Benjamim, em São 
José, receberão um apartamen-
to novinho com dois dormitóri-
os, sala de estar e de jantar con-
jugadas, cozinha e banheiro. 
A construção dessas unidades 
habitacionais já começou e está 
na fase de fundação.
Os investimentos consistem em 
uma parceria do Governo Fe- 
deral e da Prefeitura de São 
José por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC), especificamente o PAC 
Potecas.  A região do PAC Po-
tecas compreende os Lotea- 
mentos Vista Alegre, Parque 
Residencial Potecas, Vila For-
mosa e Benjamim. Os recursos 
para a construção dos aparta-
mentos totalizam mais de R$ 
6,4 milhões, sendo aproxima-
damente 40% de investimentos 
da União e 60% a contrapartida 

do município.
A área de reassentamento fica 
no Loteamento Vista Alegre, 
próxima ao local onde as famí-
lias residem, possibilitando que 
elas continuem utilizando os 
mesmos equipamentos públi-
cos e mantenham os vínculos 
com a comunidade de origem 
e ao mesmo tempo melhorando 
a condição de habitação. O ter-
reno tem área de 12.204,57m² e 
abrigará quatro blocos de apar-
tamentos, perfazendo um total 
de 24 unidades habitacionais 
por bloco.
O PAC Potecas contempla ain-
da outras melhorias, como: 
pavimentação de vias e im-
plantação de rede de drena-
gem e esgoto; regularização 
fundiária; trabalho social; re-
cuperação de áreas degrada-
das; e uma creche. Outras 22 
famílias receberão melhorias 
habitacionais ou sanitárias. Os 
investimentos no PAC Pote-
cas, incluindo a construção dos 
Edifícios Residenciais, somam 

R$ 16.940.220,22, recursos 
provenientes do Município e 
da União. Na região, residem 
aproximadamente 3.500 pes-
soas. “Trata-se de um grande 
investimento em habitação, 
infraestrutura, educação e sa-
neamento básico para melhorar 
as condições de vida da popula-
ção, contribuindo também para 
as questões ambientais”, des-
taca o Prefeito Djalma Berger.
PAC Potecas
Investimento:R$ 16.940.220,22.
Melhorias:
• Construção de Edifícios 

Residenciais para reassen-
tar 96 famílias;

• Pavimentação de vias;
• Implantação de rede de 

drenagem e esgoto;
• Regularização fundiária;
• Trabalho social;
• Recuperação de áreas de-

gradadas;
• Construção de creche;
• Melhorias habitacionais ou 

sanitárias para 22 famílias.
 

Triciclos gratuitos na beira-
mar de São José a partir de 

terça-feira (1º de maio)
Os dez triciclos, que serão dis-
ponibilizados gratuitamente à 
população de São José, chega-
ram na quinta-feira (26) à sede 
da Fundação Municipal de Es-
porte e Lazer (FUNESJ).  A inau- 
guração oficial acontecerá na 
terça-feira (1º de maio), às 9h, 
na Avenida Beira-Mar (sede 
da Fundação Municipal de Es-
porte e Lazer), junto com as 
atividades do Dia do Pedal.
A iniciativa da Prefeitura de 
São José, por meio da Fundação 
Municipal de Esporte e Lazer 
em parceria com a Fundação 
do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, visa à 
prática de atividade física, as-
sim como a sensibilização da 
população para o uso de meios 
de transporte que não agridam 
o meio ambiente.
A partir de terça-feira (01º de 
maio) quem estiver interessado 
basta se dirigir à FUNESJ na 
Avenida Beira-Mar, fazer um 
cadastro e retirar gratuitamente 
o triciclo e aproveitar momen-

tos inesquecíveis e saudáveis 
ao ar livre com a família. Cada 
triciclo tem capacidade para 
dois adultos e duas crianças.
Sobre o Dia do Pedal
Além de passeio ciclístico da 
Avenida Beira-Mar de São José 
para o Centro Histórico, o Dia 
do Pedal contará com barracas 
para orientação de atividades 
físicas e brinquedos infláveis 
para as crianças na Avenida 
Beira-Mar e apresentações 
artísticas e culturais no Centro 
Histórico. A largada será às 8h 
nem frente à sede da FUNESJ.

São José • Santa Catarina • Maio 2012
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Com um investimento estimado de 
R$1,5 milhão a prefeitura Municipal 
de São José, concluiu as obras de reca-
peamento e pavimentação asfáltica no 
Jardim Cidade de Florianópolis. 
Ruas do Jardim Cidade de Florianópo-
lis que foram arrumadas:
Ruas Célio Veiga, 
Cândido Amaro Damásio, 
Doralice Ramos Pinho,
Maria Júlia da Luz e Padre Justino Cor-

A Rua Célio Veigas antes das obras...

A Rua Célio Veigas depois das obras...

No dia da Assinatura do contrato. “Hoje é um dia extremamente feliz 
para todos nós por estarmos iniciando essa obra. Temos a missão de de-
ixar essa rua uma das mais bonitas que temos em São José”, frisou o 
Prefeito Djalma Berger.

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Com a urbanização e 
pavimentação das ruas no bairro, 
melhorou o movimento do comér-

cio. Não existe mais poças de água. 
Elas estão limpas e sem buracos. 

Comenta, Robson Livramento, fun-
cionário do comércio local.

Aumentou muito o fluxo de 
carros e pessoas nas ruas. As obras 

valorizaram o bairro e fizeram 
abrir novos comércios. Um dos 

resultados que posso citar também, 
é o fim do vazamento  na frente de 
minha loja. Comenta o empresário 

Saulo José Dias

tegens.
Nas ruas com problema, foi feito a re-
moção do pavimento, revisão de dre-
nagem, capa asfáltica, sinalização e 
recuperação do meio-fio.
As obras agradaram os moradores e 
comerciantes do bairro. Havia muitos 
buracos, muita poeira que dificultava o 
acesso a BR 101 e prejudicava o co-
mércio local.

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Prefeito Djalma Berger acompanhou as obras de perto .  

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Prefeitura conclui projeto: Asfalto, iluminação, sinalização 
e câmeras de monitoramento

A TRANSFORMAÇÃO DO BAIRRO JARDIM CIDADE

Dona Sidelma Gomes Areias, é 
moradora do Jardim Cidade a 
mais de 35 anos, ela comemora 

as melhorias da sua rua(Cândido 
Amaro Damasio) e do Bairro. 

Dona Sidelma contou que a sua 
rua tinha muitos buracos e levan-
tava muito pó, e agora ficou muito 

bom...
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 Colunista
 Prof. Douglas Phillips Freitas

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito

Se não dá para pagar...
Parcele!

Desde 2002, aproximadamente, 
por conta da mudança de enten-
dimento do STJ, dito “tribunal 
cidadão”, a situação dos con-
sumidores bancários ficou ainda 
mais difícil, pois  houve uma es-
pécie de “baque” no judiciário, 
tornando muito complicado, 
a partir de então, obter o re-
conhecimento das ilegalidades 
praticadas pelas instituições 
bancárias.
Hoje, os juros praticados dentro 
da chamada “média de merca-
do” não são possíveis de revisar 
judicialmente, salvo algumas 
exceções e ainda a pratica de 
muitas instituições bancarias 
que cobram além da referida 
taxa média.
Porém, hoje é a vez do cidadão!
Com a tônica desta afirmação, 
pretende-se, através deste ar-
tigo, difundir experiência pro-
fissional recentemente reconhe-
cida pelo judiciário catarinense, 
onde o consumidor que não 
visava inadimplir suas obriga-
ções financeiras junto a institui-
ção financeira, buscou solução 
no judiciário para pagar sua 
dívida, porém, em forma com-
patível com sua atual situação 
econômica. Trata-se do parce-
lamento compulsório da dívida 
bancária. 
Primeiramente, é importante 
frisar que não é segredo que o 

mercado passa por momentos 
de extrema tribulação e, tan-
tos as pessoas físicas como as 
jurídicas de médio e pequeno 
porte, são as que maior sofrem 
o impacto, pois dependem dos 
créditos junto as instituições fi-
nanceiras para o giro de capital, 
fluxo de caixa e mantença na 
atividade em todos seus aspec-
tos (inter-pessoais, produtos e 
serviços).
Neste diapasão, ressalta-se a im-
portância do mercado financeiro 
neste fomento, prestando ao des-
tinatário final os seus produtos e 
serviços – quando instituições 
bancárias – o crédito. Outros-
sim, esta relação não é unila-
teral, mas uma intercomunica-
ção simbiótica, pois ao mesmo 
tempo que o fomento faz “girar” 
a atividade daquele que obtém 
o crédito, os juros e taxas co- 
brados na concessão, concedem 
a enorme lucratividade que as 
instituições bancarias tem aufe-
rindo e avolumando nos últimos 
anos.
No Brasil, as taxas de juros 
bancários são tão elevadas que 
perdem somente para um país, 
a Hungria, e a lucratividade 
média dos três maiores bancos 
do país, seu crescimento médio 
anual é de quase 20% enquanto 
os 10 maiores bancos america-
nos não passam de 7,4% ao ano, 

isto antes da crise mundial (fon-
te: www.bbcbrasil.com.br), pois 
agora, o abismo entre o capital 
nacional dos bancos brasileiros 
e os estrangeiros é muito maior, 
em favor do nosso, por exemplo.
È importante ressaltar, que 
após a crise mundial, enquanto 
o mundo bancário precisou de 
auxilio estatal, no Brasil, suas 
instituições possuíam tão larga 
reserva financeira que não houve 
abalo algum na concessão dos 
créditos (fonte: www.bancocen-
tral.gov.br).
Para as pessoas físicas ou jurídi-
cas que dependem do crédito, a 
inclusão de seu nome no SPC 
ou SERASA, destarte quaisquer 
outras questões de foro intimo, 
inviabiliza sua vida comercial, 
pois dependem do crédito para 
adquirir e lucrar.
Não é incomum, quando con-
sultores de entidades como do 
SEBRAE são chamados para 
vistoriar a saúde financeira das 
empresas, darem o seguinte pa-
recer: “o peso dos pagamentos 
dos financiamentos e emprésti-
mos coloca em risco a manuten-
ção no mercado das empresas. 
[...] Qualquer negociação fora 
dessas condições fará que a em-
presa continuem necessidade de 
recursos para completar o seu 
caixa, na forma de emprésti-
mos, fazendo com que a dívida 
aumente e a solução seja mera-
mente paleativa. Recomenda-
mos a renegociação com os ban-
cos, ou o pedido de intervenção 
judicial, tanto para as pessoas 
jurídicas envolvidas, quanto as 
pessoas físicas dos sócios”  
Á luz de tal opinião técnica, 
dada ao meu cliente que sofrera 
tal consultoria, complementada 
com cálculo pericial que foi 
encomendado, onde se utilizou 
os próprios juros praticado pelo 

banco ou, se querer também 
discutir sua incidência, o juros 
declarados pelo Banco Central 
como Médio de Mercado apli-
cado àquele tipo de operação, 
foi possível buscar no judiciário 
o alcance de uma LIMINAR 
para alterar as disposições con-
tratuais em casos de extremo 
risco a uma das partes, que num 
primeiro momento é o valor 
nominal da dívida, exigindo, 
via judiciário, que a instituição 
financeira parcelasse a dívida 
em quantidade de pagamentos 
mensais suportáveis pelo con-
sumidor, quer seja em 20, 60 
ou mesmo 120 meses, como no 
caso concreto que trago infor-
mações.
O fundamento jurídico de tal 
ação, consiste na construção e 
correlação de vários artigos de 
lei que permite ao judiciário 
a intervenção na atividade 
privada, quando, uma das partes 
está em grave situação, alguns 
destes artigos, cito abaixo:
 “Art. 480 (CC). Se 
no contrato as obrigações cou-
berem a apenas uma das partes, 
poderá ela pleitear que a sua 
prestação seja reduzida, ou al-
terado o modo de executá-la, a 
fim de evitar a onerosidade ex-
cessiva”
 “Art. 6º (CDC) - São 
direitos do consumidor: (...) 
V – a modificação das cláusu-
las contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou 
sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas.”
Nota-se que nestes artigos, o 
tema de fundo é o intento de 
evitar a decorada ou falência de 
algumas das partes contratantes, 
mesma interpretação que é dada 
pela nova lei de falências que 
permite, antes, a tentativa da re-
cuperação empresarial, e, neste 
caso, a referida lei 11.101/05 
prevê que:
 “Art. 50 (Lei 
11101/05). Constituem meios 
de recuperação judicial, ob-
servada a legislação perti-
nente a cada caso, dentre ou- 
tros: I – concessão de prazos e 
condições especiais para paga-
mento das obrigações vencidas 

ou vincendas;”
Este argumentos, somados com 
outros pertinentes, jurisprudên-
cias e documentação compro-
batória de tudo o que fora argu-
mentado, obteve decisão liminar 
que ORDENOU o parcelamento 
da dívida em 120 meses, im-
pedindo, enquanto pagasse, a in-
clusão do nome do consumidor 
no SERASA ou SPC. Em ato 
continuo, o Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, ao analisar o 
recurso da instituição bancária 
ordenada a parcelar a dívida do 
agravado de forma compulsória, 
MANTEVE A DECISÃO do 
juiz de primeiro grau.
Com tais decisões, meu cliente, 
hoje lhe pode pagar sua dívida 
bancária – criada, em grande 
parte pela prática abusiva de ju-
ros -, não ocorrendo, portanto, 
o fim de sua atividade e, tam-
pouco, prejuízo à instituição fi-
nanceira, que receberá o que lhe 
é devido, com juros, mas num 
prazo mais elastecido.
Um ponto ao consumidor na 
eterna luta contra os desmandos 
das instituições financeiras e seu 
poderio econômico....
Sugestões, críticas e informa-
ções, nos contate: www.dou-
glasfreitas.adv.br / (48) 3333 
2110 ou em nosso escritório: 
Rua Elizeu Di Bernardi, n. 200, 
Condomínio Jardim das Palmei-
ras, Campinas, São José/SC. 
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 Colunista
 David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.brAgente e Consultor de Palestrantes

Entusiasmado quero dividir e 
comemorar com os leitores des- 
ta edição do Jornal Comuni-
dade São José, alguns momen-
tos especiais da viagem que 
fiz a Orlando, levando 25 em-
presários catarinenses através 
da ACATS - Associação Ca-
tarinense de Supermercados.
Realizamos um Workshop 
sobre a Magia Disney e a Ex-
celência de Serviços com Jim 
Cunninhan e Surama Jurdi, no 
período de 10 a 17/04/12, ex-
clusivo para o grupo de 25 em- presários catarinenses.

Além das horas em sala de aula, 
tivemos diversas visitas téc-
nicas previamente agendadas 
e dirigidas ao principal segui-
mento de varejo de atuação 
do grupo. Pudemos observar e 
aprender com os norte ameri-
canos muitas ações que podem 

ser implantadas em nossas em-
presas, pois existem coisas que 
são tão simples, mas acabamos 
não percebendo em nosso dia a 
dia corporativo.
E como grande diferencial des-
ta viagem, a principal visita foi 
aos bastidores da Disney acom-
panhada pela equipe interna da 

administração do maior park 
de diversão do mundo, onde 
tivemos acesso ao sistema de 
RH, manutenção e operaciona-
lização desta gigantesca má-
quina de entretenimento, no 
qual vimos que realmente o 
maior patrimônio de uma em-
presa são as pessoas, as quais 
são treinadas constantemente 
criando um hábito muito salutar 
de excelência no atendimento. 
A viagem foi fantástica em to-
dos os sentidos, pois além do 
aspecto profissional pudemos 
passear e fazer umas com-
prinhas.
A ideia agora é formar outros 
grupos na própria ACATS e 
outras entidades, pois este tra-
balho poderá ser desenvolvido 

conforme o seguimento de 
mercado das empresas.

Um abraço a todos!
David Fadel

Empresários Catarinenses
participam de Workshop 

na Disney

David Fadel e Jim Cunninhan

Grupo de empresários Catarinenses

David Fadel e Surama Jurdi
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chefrodrigorauth@hotmail.com

Já que estamos no mês em que 
se comemora o Dia das Mães e 
o Mês das Noivas, que tal reme-
ter nossa receita à Itália? Lugar 

 Colunista
 Rodrigo Rauth

Chef de Cuisine & Restaurateurc

Risoto de Queijos 
ao Aroma de Peras

•50g de Queijo Gorgonzola
•300ml de Vinho Branco Seco
•3 Colheres de Sopa de Man-
teiga
•1 Cebola Branca
•1 Litro de Água
•1 Tablete de Caldo de Galinha
•Sal/Pimenta a gosto (para cor-
rigir se necessário)
•2 Peras
•200g de Açúcar Cristal

MODO DE PREPARO

Em uma panela coloque aproxi-
madamente 1 litro de água e dei-
xe ferver junto do tablete de cal-
do de galinha. Em outra panela, 
refogue a cebola bem picadinha 
junto da manteiga. Adicione em 
seguida o arroz arbório e deixe-o 
“fritar” por alguns instantes. Em 
seguida, adicione o vinho até que 
o arroz esteja todo submerso. 
Sempre mexendo, deixe o vinho 
reduzir e vá adicionando ainda 
quente o caldo de galinha. Sem-
pre submergindo o arroz. Uma 
dica super importante e que fará 
toda a diferença no seu risoto, 
é não parar de mexê-lo até que 
esteja totalmente pronto. Assim 
não será necessário engrossa-lo 
e a cremosidade ficará perfeita! 

onde as mulheres são parcelas 
super importantes dentro da 
família. Lugar onde as receitas 
das bisavós, avós e mães são 

Bem, depois que o arroz estiver 
com a textura ideal (pouco mais 
que al dente), adicione os quei-
jos e deixe-os derreter. Corrija o 
sal se necessário, já que o queijo 
gorgonzola é forte, e adicione pi-
menta a gosto.
Para a calda, corte as peras em 
pedaços pequenos ou tiras e as 
coloque em fervura em água 
com o açúcar. Em fogo baixo, 
deixe reduzir ate que se forme a 
calda, mais espessa.
Para montar o prato, coloque o 
risoto, e ao seu redor espalhe um 
pouco da calda. Dessa forma, 
é possível degustar o sabor do 
risoto separado da calda, e quan-
do desejar, juntar os dois numa 
só garfada!  Para decorar, umas 
tiras de pêra dão o toque final...
Uma dica legal é adicionar à cal-
da de peras um corante, verde, 
ou outra cor de sua preferência, 
para que a decoração do prato 
fique mais atraente e suculenta. 
Já que comemos primeiro com 
os olhos, não é mesmo?
Uma boa harmonização com este 
risoto se dá com um bom vinho 
tinto Merlot. Aqui em casa sem-
pre dá certo!  Buon Appetito!

guardadas a sete chaves, passan-
do de geração a geração, sem-
pre fiéis e adoradas. Em cima 
deste argumento, nada melhor 
que uma receita italianíssima. 
Um risoto elaborado com quei-
jos, vinho e finalizado com uma 
deliciosa calda de peras... Com 
certeza qualquer mãe ou noiva 
irá se encantar com esta delícia 
gastronômica! Experimente fa-
zer em sua casa e surpreenda-se 
com os elogios... Surpreenda 
seu paladar com o mix do sa-
bor dos queijos, a cremosidade 
do risoto e a doçura da calda de 
peras... Mãos a obra!

INGREDIENTES
 (porção 4 pessoas)

•500g Arroz Arbório
•50g de Queijo Brie
•50g de Queijo Parmesão

RESTAURANTE E PIZZARIA

Cheiro Verde

AV. CENTRAL DO KOBRASOL, 956 - KOBRASOL - SÃO JOSÉ - SC

DE TERÇA A DOMINGO 

RODÍZIO DE PIZZA 

14
,90

R$

3025-5909(48) 
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Um dia, o Amor estendeu as mãos 
para o nada e abriu o espaço... 
Um dia, o Amor estendeu as mãos 
para o homem e abriu-se o encontro... 
Um dia, o Amor se tornou vida 
de tua vida e eu existi... 
Mãe, o céu sem confins revela-me teu amor... 
A vastidão do mar fala-me da tua bondade... 
As altas montanhas refletem teu heroísmo... 
A profundeza dos vales espelha tua humildade... 
A beleza das flores traduz teu caminho... 
tudo isso encerras dentro de teu grande coração... 
E silenciosa, serena, sorrindo 
continuas labutando no cotidiano da vida. 
Um dia, o Amor se tornou 
vida da tua vida e eu existi. 
Obrigado, Mãe!

Uma homenagem do

A você mãe que sempre soube
o significado da palavra

amor!

Rua Arthur Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC
Tel. (48) 3357-2792

Rua Delamar José da Silva, 85 - Sl.02
Centro Comercial Shimidt - Kobrasol - São José - SC
Tel. (48) 3047-4767

DE MÃE
Ó P T I C A S  M O N D A D O R I

DE MÃE
A OR

Ó P T I C A S  M O N D A D O R I



´



Amarido, Taina e Tati.  
Aconteceu no dia 08 04 
domingo de Pàscoa a festa 
de sete aninhos da Taina 
filha do Amarildo e da Tati 
p r o p r i e t á r i o s  d o   
Restaurante Praça 11 , festa 
com grande estilo.

A apresentadora da Record News, 
Luiza Gutierrez com o jogador 
André Santos na Campanha do 
Agasalho da RIC . A  campanha de 
2012 será lançada em junho em 
toda a grande Florianópolis

Eu e Luiza Gutierrez no 
show do Paul McCartney 
que aconteceu no dia 25 
de abril, na Ressacada em 
Florianópolis. 

Djalma Cardoso e Djalma Berger na 
entrega do Título de cidadão 
H o n o r á r i o  d a  C â m a r a  d e  
Vereadores de São Pedro de 
Alcântara. Nesta data, Djalma 
Cardoso recebeu este Título da 
Câmara do município

Vem ai minha 
festa de 

aniversário dia 08 
de julho. 

Aguardem!
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 Colunista 
 Patrícia Areias

patriciaareias.floripa@gmail.com
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3035-4921(48)

jornalcomunidadesj@hotmail.com

Tudio
lau
.com

(48) 3047-0955
Rua vereador Mário Coelho Pires, 221 - Sala 42

Kobrasol - São José - SC

Ganhe uma 

hidratação Ruggero 

no cabelo ao fazer 

manicure e pedicure 

juntos

Floricultura Cesta Café da Manhã

COM 40 ITENS

(48)3035-5059 / 9907-1962
Rua Irineu Bornhausen, 1170 - Campinas

São José - SC(Ao lado do Giassi)
www.ziores.com.br
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 Colunista 
 Luana Jales 

Estudante de Moda      luanna_jd@hotmail.com

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

Este inverno promete ter cara de 
verão, os metálicos e as estam-
pas étnicas dão um toque de cor e 
calor a sobriedade desta estação. 
Os casacos estruturados, os sa-
patos com glitter, as saias longas 
e fluidas, as botas de cano alto, 
a camisa de alfaiataria e a calça 
encerada serão itens obrigatórios 
nos guarda roupas deste inverno.
A camisa de alfaiataria serve 
para looks sofisticados e an-
dróginos, e pode ser usada total-
mente fechada acompanhada de 
um maxi colar sob a gola ou so-

breposta por casacos e cardigãs.
Os sapatos com glitter podem 
ser usados em qualquer ocasião, 
sendo preferível o uso de sapa-
tilhas e oxfords durante o dia e 
scarpins e sandálias durante à 

noite. O brilho quebra a serie-
dade da maioria das peças pesa-
das e escuras desta estação, dan-
do um ar divertido a produção.
A calça encerada e a saia lon-
ga são os melhores amigos de 
qualquer fashionista, já que 
acompanhadas de uma boa ja-
queta e a camiseta certa, servem 
para qualquer ocasião.
As botas de cano alto voltam a 
aparecer nas passarelas, porém 
seu uso é restrito aquelas com 

Moda Inverno 2012 A EMPÓRIO LA LINDA vende 
cosméticos artesanais, orgânicos 
e naturais, além de aromatizadores 
de ambientes e presentes arte-
sanais exclusivos. São produtos 
100% brasileiros, nenhum testado 
em animais, de 20 empresas con-
ceituadas no mercado. No entanto, 
a EMPÓRIO LA LINDA é muito 
mais do que uma loja de cosmé-
ticos. É uma empresa preocupada 
com a saúde dos animais e com o 
futuro do planeta. Mensalmente, 
parte dos lucros é destinada para 
castrar animais necessitados. 
Os sócios também participam 
freqüentemente de manifestações 
e eventos de proteção animal. 

Outro ponto a ser destacado é a 
sustentabilidade: utilizam sacolas 
e material de divulgação de papel 
100% reciclado, encaminham em-
balagens vazias para a reciclagem 
e todos os móveis da loja são de 
Pinus reflorestado ou de madeira 
de demolição. É impossível não 
se inspirar com o ambiente acon-
chegante, o bom atendimento, os 
produtos que geram bem estar e 
o fato de ser uma empresa social! 
Neste mês, emocione sua mãe 
com um presente encantador da 
Empório La Linda. 

Conheça o  
Empório La linda

VENDAS E CONSERTOS

menos de 1,70 de altura. Se você 
é bai-xinha, mas deseja muito 
uma bota como esta, opte por um 
modelo de salto bem alto e cano 
não tão longo, no máximo logo 
abaixo do joelho.
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 Colunista 
 Marcus Aurélio Salvador

R.I- 61631  - salvador517@hotmail.com 
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Princípios da 
Administração Pública

Amigos leitores e eleitores, 
nesta edição elenco em minha 
coluna os princípios que nor-
teiam a Administração direta 
e indireta de qualquer dos Po-
deres da União, Estados, Distri-
to Federal, Municípios.  As Au-
tarquias, Fundações Públicas, 
Agências reguladoras e exe-
cutivas, Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista 
também estão submetidas a 
esses princípios previstos no 
artº 37 da Constituição federal 
Brasileira.
Os princípios nada mais são 
do que regras, que servem de 
interpretação das demais nor-
mas jurídicas, apontando os 
caminhos que devem ser segui-
dos pelos aplicadores da lei. Os 
princípios procuram eliminar 
lacunas, oferecendo coerência 
e harmonia para o ordenamento 
jurídico.

Antigamente havia uma preo-
cupação no sentido de se orien-
tar os administradores públicos 
para terem um comportamento 
especial  frente à Administra-
ção Pública.
Esse comportamento especial, 

regido por princípios básicos 
administrativos, no Brasil foi 
aparecendo nas leis infracons-
titucionais. Posteriormente, 
em 1988, os constituintes es-
creveram no art. 37 da Consti-
tuição Federal Brasileira um 

capítulo sobre a Administração 
Pública, cujos princípios são 
elencados a seguir:

1-Princípio da Legalidade: 
Este princípio observa não só 
as leis, mas também os regula-
mentos que contém as normas 
administrativas contidas em 
grande parte do texto Consti-
tucional.   Quando a Adminis-
tração Pública se afasta destes 
comandos, pratica atos ilegais, 
produzindo, por conseqüência, 
atos nulos e respondendo por 
sanções por ela impostas.

2-Princípio da Impessoali-
dade:  Os atos impessoais se 
originam da Administração, 
não importando quem os tenha 
praticado. Esse princípio deve 
ser entendido para excluir a 
promoção pessoal de autori-
dade ou serviços públicos sobre 
suas relações administrativas 
no exercício de fato.

3-Princípio da Finalidade: 
relacionado com a impesso-
alidade relativa à Administra-
ção, este princípio orienta que 
as normas administrativas têm 
que ter sempre como objetivo o 
interesse público.

4-Princípio da Moralidade: 
este princípio está diretamente 
relacionado com os próprios 
atos dos cidadãos comuns em 
seu convívio com a comu-
nidade, ligando-se à moral e à 
ética administrativa, estando 
esta última sempre  presente na 
vida do administrador público, 
sendo mais rigorosa que a ética 
comum.

5- Princípio da Publicidade:  
é a divulgação oficial do ato da 
Administração para a ciência 
do público em geral, com efeito 
de iniciar a sua atuação externa, 
ou seja, de gerar efeitos jurídi-
cos.
Desta forma, ao se falar tanto de 
princípios, prestigio os amigos 
(as) e companheiros (as) de tra-
balho da Prefeitura Municipal 
de São José ao qual fazem res-
peito a estes princípios. Em Es-
pecial a amiga  Nilva T. Hames, 
que iniciou seus trabalhos nesta 
em 1979. Atuando sempre di-
retamente com o atendimento 
ao público. Nilva, ocupa  o 
cargo de Diretora do Centro 
de Atendimento ao Cidadão, e 
esta sempre a disposição com 
grande simpatia no exercício 
de sua função.

Nilva T. Hames, Diretora do Centro de Atendimento  
ao Cidadão da PMSJ
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Advocacia Geral e Preventiva

Marinho Marimon Kern 
OAB/SC 22.741

Cível – Empresarial – Família - Trabalhista
Av. Salvador Di Bernardi, nº 700, sala 04, esq. Rua  Nereu Ramos

Fone / fax: (48) 3034-7020 – Cel: (48) 9968-2157
E-mail: marinhokern@ibest.com.br

Campinas – São José – SC – CEP 88101-260

13 de Maio
O DIA DA ABOLIÇÃO!
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Este é o dia que para sempre deve ser por nos lembrado
De uma triste época do passado, de um Brasil enlameado
Por uma vergonha que acontecia no nosso torrão amado
Aonde nossos irmãos negros, eram pelos brancos escravizados
Triste fato histórico,que felizmente teve para sempre seu final neste dia
E que apesar de passado tantos anos, ainda nos entristece e nos agonia
O sofrimento, e a humilhação que esta valente raça negra tanto sofria
Com feitores que aplicavam castigos aos negros com tanta covardia
Felizmente uma princesa corajosa cumpriu o seu verdadeiro papel
E decretou a Lei Aurea, libertando os escravos, banindo este mal
Portanto esta gratidão os negros tem no coração  por ti Princesa Isabel
Que mostrou que os negros são dignos de respeito...
Mais neste 13 de Maio, espero que todos nós, rezemos pedindo a Deus perdão, 
por um dia termos tido a infelicidade de em nosso país termos tido a escravidão...

As pessoas não são iguais umas as outras, tanto na cor, na intelectualidade, na maneira 
de vestir, etc, isso todos sabemos! Tirando a cor, qual é a diferença?
O que você vai olhar? Nossas diferenças ou nossas semelhanças?

Somos mais semelhantes do que diferentes.
Somos seres pensantes, estamos aqui para pensar o melhor, e não para pré-julgar uma 

pessoa pela sua aparência.

Adaptação de Ary Bueno
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Colunista 
 Renato Dávila

renato170564@uol.com.br
Segunda
Segundaà

CASARIL & FERRONATTO LTDA

www.bateriasreal.com.br

Cristiano
Representante Comercial

(48)8445-5115
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Fui recebido pelo Huguinho 
Ricci, em seu bar, junto com 
Valcélio (Schell),
Falamos, sobre o futebol amador, 
em especial do Clube Recrea- 
tivo Saldanha da Gama de Bar-
reiros, que foi fundado em 06 de 
maio de 1950, em maio come-
mora seus 62 anos de existên-
cia, o Saldanha teve como seus 
fundadores: Genésio, Emílio 
Evaristo da Silva, Hugo Ricci, 
Tio Beto, Dulcídio(Marinheiro), 
Odail Menini(Kika), Ziquinha 
entre outros.
O primeiro a fazer gol pelo Sal-
danha da Gama foi o Tio Beto 
numa partida contra o Postal 
Telegráfico.
O Saldanha da Gama foi 
4 vezes campeão do fute-
bol Amador da Grande Flo-
rianópolis e vice campeão 
da Copa Arizona(relembrou 
Valcélio(Shell).
O clube também tem tradição 
no Carnaval, o Saldanha faz 
todo domingo de Carnaval a sua 
tradicional festa, com o bloco 
piranhas do Saldanha, a família 
azul e branco se reúne e desfila 
pelas ruas do município. A saída 
é  sempre em frente ao bar do 
querido Huguinho Ricci.
Parabéns aos diretores que 
não deixaram morrer uma das 
tradições do clube azul e branco 
de Barreiros.

Ademir foi um dos melhores, 
senão o melhor, volante da 
região. Teve passagens em algu-
mas equipes, como Figueirense 
junto com Beto Fuscão,  mas 
foi no Saldanha da Gama , seu 
clube do coração, onde ele mais 
atuou, era o atual presidente do 
clube  que fez história como um 
dos melhores cabeça de área do 
Estado na década de 70 e 80.
Seus Irmãos Dejair, Neide, Iedo, 
Almir e  Patrícia, nos falam das 
muitas glórias e amizades que 
Ademir fez ao longo de sua car-
reira no futebol amador.
As pessoas que amamos nunca 
morrem, apenas partem antes de 
nós.
Nesta edição também falaremos 
sobre o meia direita do Saldanha 
da Gama, Anselmo o popular 
Baga, na sua trajetória

no futebol amador foi muito im-
portante,  passou  por diversos 
clubes e conseguiu muitos títu-
los, no Saldanha da Gama 4 vez-
es, Indil 2 vezes, Bac 2 vezes, no 
Fundos uma vez e como treina-
dor, duas vezes campeão pelo 
Fundos,  em dois anos e meio 
de treinador do Fundos Fute-
bol Clube de Biguaçú, foram 
dois títulos e dois vice campe-
onatos, um vice da Interligas 
2011 e vice da Licob 2010, 2011 
Campeão da taca Licob 20 anos 
e bi Campeão da Licob.
Clubes que teve a oportunidade 
de jogar e honrar a camisa:
América de barreiros,Saldanha, 
Indil, Inplac, Bigua, Fundos, 
Bac, Liverpool, Catarinense am-
bos de Palhoca .
Também foi muito feliz na 
bola pesada futsal muitas ve-
zes campeão  pelo Café Nunes, 
do meu amigo cobrinha, Ma-
deireira Flor Di Napolis, Ok 
Veiculos do seu Osvaldo Koe-
rich, e campeão citadino pelo 
AABB Florianóplois.
Hoje o Anselmo é treinador do 
Fundos, bate uma bolinha no 
master “A” do Fundos, junto 
com alguns boleiros que eu Re-
nato Dávila conheço muito bem, 
como: Nelsinho Repolho, Jorge, 
Gamboa, Teco,  Júlio e outros 
amigos do saldanha como: Ju-
randir, Huguinho, Nazareno, 
Edinho ,Luis Cola,  Iedo, bugiu, 
Ademir,  Piorra, Almir, Indio, 
Paulo Magaia, Ailton, Nino, 
Saro, nossos grandes amigos 
Aroldo, Valcélio e nosso amigo 
do bar Triunfo Huguinho que 
sempre nos recebe com aquele 
sorriso e simplicidade.
Quanto ao meu amigo e irmão 
Ademir somente tenho a dizer 
que ele foi um dos melhores e 
maiores volantes que já joguei...
(Anselmo – Baga)

SALDANHA DA GAMA

Anselmo(Baga) e Ademir do  Sal-
danha da Gama, que faleceu aos 60 
anos, em 09/08/2011, foi famoso por 
sua patada, chutava com a direita e 
fez muitos gols no futebol amador.

Se você busca saúde e boa forma,
o seu lugar é aqui!

www.icangym.com.br
(48) 3034-2400

A C A D E M I A

O time Saldanha da Gama
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Preguiça: A aliada dos 
indivíduos sedentários

A preguiça pode ser entendida e 
interpretada de várias maneiras 
de acordo com o contexto que 
lhe damos. Em nosso texto va-
mos interpretar a preguiça como 
malandrice, lentidão, moleza, des-
culpa. Conforme o senso comum, 
o “preguiçoso” é aquele individuo 
avesso a atividades que mobili-
zem esforços físicos ou mentais. 
Portanto o que lhe é conveniente 
seria direcionar sua vida a fins 
que não envolvam todos e quais-
quer esforços. Porém aos desa-
visados, informamos que o tra- 
balho mental, sozinho, não pode 
cansá-lo. 
Parece absurdo? Então! Estamos 
desvendando sua primeira des-
culpa para não exercitar-se. Car-
negie (2002), em seu livro “Como 
desfrutar sua vida e seu trabalho”,  
relata o trabalho de alguns cien-
tistas onde descobriram que o 
sangue que passa através do cére-
bro, quando está em atividade não 
contém nenhum sinal de fadiga, o 

cérebro é literalmente incansável. 
Portanto o stress do dia-a-dia passa 
do primeiro pecado dos “preguiço-
sos” à primeira lição. 
E o que podemos fazer com 
“aquela preguiça” depois de uma 
jornada de trabalho? A vontade é 
sentar-se a ver TV ou ir dormir. 
Parece ironia, mas o mundo cer-
cado de comodidades e confortos 
faz com que tenhamos uma vida 
SEDENTÁRIA, cercada de stress 
mental. 
Relatamos que “o cérebro é incan-
sável”, porém sentimos preguiça 
depois de uma jornada de trabalho. 
Isto provém de nossas atitudes, é 
saber equilibrar o mental, emo-

SJ em Super Games Jet-Waves

Comparado com outros, o Fre-
erider é um esporte de coragem e 
técnica, e apesar da firmeza diante 
o perigo para saltos e manobras 
como “barrel roll” e “backflip”, é 
fundamental que os atletas contem 
com uma preparação física de pre-
venção. O controle de treinamento 
e segurança física e mental, só são 
adquiridos após o trabalho orienta-
do e supervisionado por um profis-
sional da área (Personal Trainer).
Hoje é adepto a musculação, mas 
nem sempre foi assim. Achava 
que somente a rotina de trei- 
namentos na água seria suficiente, 
e começaram a aparecer os pro-
blemas de saúde, como dores mus-
culares e lesões articulares (ler, 
tendinite e bursite). Com o auxilio 
do programa desenvolvido por sua 
Personal, obteve melhoras sig-
nificativas e atividades regulares, 

Rua Antônio Scherer, 465 - Loja 02
Kobrasol - São José - SC

MATRÍCULAS

ABERTAS!

cional com o corpo físico. E uma 
espécie de fator que cansa o tra-
balhador é o sedentarismo. 
Chegamos à conclusão? A 
preguiça é algo que é combatido 
com uma atividade física regular, 
seja lá qual for, esta será positiva 
sobre todos estes aspectos citados 
anteriormente, fortalecem o corpo, 
imunizando e dando resistências a 
esforços diários, mantendo ossos 
e músculos saudáveis e em boas 
condições. Da forma ao coração, 
melhora as condições respiratórias 
e circulatórias, queima de calorias 
e gorduras, baixando os níveis de 
colesterol (LDL).
 Por fim, a preguiça é o primeiro 
motivo para você iniciar as ativi-
dades físicas agora, “melhore a 
aparência”, que os exercícios vão 
lhe beneficiar com a sensação de 
bem-estar e saúde, facilitando o 
sono sem desperdiçar energia, as-
sim tendo de sobra para o trabalho 
e seu dia a dia. 

porém não cansativas como eram 
antes. Pratica três (3) vezes por 
semana treinos de força (muscula-
ção) e no mínimo uma (1) vez ao 
mês especificidade (treinamento 
com o Jetski). A musculação aca-
bou virando um hobby e trabalhar 
com prevenção agora é fundamen-
tal.
Como a maioria dos pilotos de 
jet ski, fala de sua preferência 
pelo JetWaves World Champion-
ship, pois é um evento que reúne 
os melhores pilotos do mundo e a 
cada edição surgem novidades tec-
nológicas e manobras.
Dioceles é administrador de em-
presas e começou a andar de jets-
ki em 2006. Já nas competições 
ele começou no ano de 2007 no 
Campeonato JetWaves freeride 
Word Championship, categoria 
Sit-down (profissional), onde ficou 
em 5ª colocação na Etapa Brasil. 
Outras competições importantes 
vieram: 3º colocado categoria 
Stand-up (amador), JetWaves fre-
erider Brasil Championship 2008, 
3º colocado categoria Stand-up 
(amador), 1º Super Games -Torres/
RS 2009, 3º colocado Brasileiro 
Jet Waves (amador) – Piçarras/SC 
2010 e  3º colocado Over Limits 
Jet Waves (amador) – Praia da Fer-
rugem/SC 2012.




