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O almoço de Páscoa já se tornou tradição entre as famílias cristãs, que se reúne para celebrar a ressurreição de Cristo. Para quem não leva em conta o significado 
religioso, a data ganhou ares de festa familiar, e pede um cardápio caprichado.

Aqui você confere uma sugestão de cardápio para preparar no Domingo de Páscoa e surpreender seus familiares.

Prepare um delicioso Almoço de Páscoa

Ingredientes
4 xícaras de molho branco
500g de bacalhau desfiado e des-
salgado
500g de camarão limpo sem rabo
500 g de batata
sal a gosto
pimenta a gosto
cebola a gosto

Gratinado de bacalhau 
batata e camarão

alho a gosto
azeite a gosto
queijo parmesão ralado a gosto

Ingredientes para o  molho 
branco
1 litro de leite
2 colheres de sopa de farinha de 
trigo ou maisena
1 colher de sopa de manteiga
meia cebola picada
sal, pimenta do reino e noz mosca-
da ralada a gosto.

Modo de preparo do molho 
branco
Refogue a cebola com azeite sem 
dourar numa panela. Coloque 
meio litro de leite e uma colher 
de sopa de manteiga, misture e 
aguarde. Separadamente, bata a 
outra metade do leite com duas 
colheres de farinha de trigo. De-
pois, junte ao restante que está no 
fogo. Deixe o molho ferver até ad-
quirir uma consistência mais gros-
sa e tempere-o com sal, pimenta e 
noz moscada.

Modo de preparo do prato
Descasque as batatas e corte-as 
em rodelas, tipo chips. Refogue 
o bacalhau na frigideira com alho 
e cebola. E grelhe os camarões à 
parte. Pegue um recipiente e forre 
o fundo com molho branco. Em 
seguida, faça uma camada de bata-
ta, uma com bacalhau e outra com 
os camarões. Repita até chegar à 
altura do recipiente (mínimo de 
duas vezes).  
Finalize a última camada com 
batata, um pouco de molho branco 
e queijo parmesão ralado grosso 
para gratinar. Coloque no forno a 
200 graus por 30 minutos antes de 
servir.

Salmão com Alcaparras
Na grelha ou no forno

Ingredientes
1 Salmão
Azeite de Oliva
Alcaparras

Salada de Palmito

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de rúcula 
alface crespa

Ovo de Páscoa
 recheado de travessa

Sobremesa

Ingredientes
3 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de maisena
2 latas de leite (use a lata de leite 
condensado vazia para medir)
6 gemas

...Há dois mil anos atrás, um homem 
veio ao mundo disposto a ser o maior 
exemplo de amor e verdade que a 
humanidade conheceria.
Sua proposta de vida não foi aten-
dida por muitos.
Condenaram este homem e crucifi-
caram-no ignorando todos os seus 
propósitos de um mundo melhor.
Houve dor, angústia e escuridão.
Por três dias o sol se recusou a bril-
har, a lua se negou a iluminar a 
Terra, até que o terceiro dia a vida 

Alho
Cebola em rodelas
Orégano
Sal, tempero completo e Pimenta-
do-reino moída agosto
Limão

Faça um molho:
Limão, alho, tempero completo 
(Sabor Ami). 

Modo de Preparo 
No Forno:
Descongele o salmão, tempere 
com o molho, coloque papel 
alumínio numa forma e passe 
azeite de oliva no papel, coloque o 
salmão com o tempero, acrescente 
sobre o salmão a cebola em rode-
las, coloque o orégano por cima 
das cebolas, regue com azeite de 
oliva, depois coloque as alcaparras 
a gosto (um vidro pequeno), regue 
com azeite, não exagere, por fim 
coloque a pimenta, leve ao forno 
por 50 mim a 200 graus, se gos-
tar dele menos douradinho, abra a 
partir dos 30 mim...
Para saber se o salmão já está co-
zido, espete-o com um garfo, se 
a carne começar a se soltar facil-
mente, ele está pronto.
Para servir tire o papel da forma, 
coloque numa travessa.

Na Grelha:
Tempere como o molho, o que 
difere é o tempo e que não vai ser 
preciso o uso do papel alumínio, 
controle o tempo na churrasqueira.
Fica divino...

O sentido da Páscoa...

1/2 colher (sopa) de essência de 
baunilha
400g de acreme de leite
2 xícaras (chá) de chocolate meio 
amargo picado
1/2 xícara (chá) de castanha de 
caju picada
2 xícaras (chá) de chocolate ao 
leite picado

Modo de preparo
Em uma panela coloque o leite 
condensado, a maisena dissolvida 
no leite, as gemas e leve ao fogo 
médio, mexendo até engrossar. 
Desligue e acrescente a essência 
de baunilha. Espere esfriar e mis-
ture o creme de leite. Separe 1/3 
da mistura e reserve. No creme 
restante, misture o chocolate ama-
rgo derretido. Em um refratário 
médio, coloque metade do creme 
de chocolate no fundo. Leve ao 
congelador por 15 minutos, re-
tire e cubra com o creme branco. 
Distribua a castanha de caju, volte 
mais 10 minutos ao congelador 
e cubra com o creme de choco-
late restante. Derreta o chocolate 
ao leite e espalhe sobre o creme. 
Leve à geladeira por 2 horas antes 
de servir.

Receita de Denise Bologna 
Amantini

acontecia.
A páscoa existe para nos lembrar 
deste momento inigualável chamado 
RESSURREIÇÃO.
Ressurreição do sorriso, da alegria 
de viver, do amor.
Ressurreição da amizade, da von-
tade de ser feliz.
Ressurreição dos sonhos, das lem-
branças.
E de uma verdade que está acima 
dos ovos de chocolates ou até dos 
coelhinhos da páscoa.

Cristo morreu, mas ressuscitou.
 E fez isso somente para nos ensinar 
a matar os nossos piores defeitos e 
ressuscitar as maiores virtudes sep-
ultadas no íntimo de nossos cora-
ções.
Que este seja o sentido da nossa 
Páscoa, que possamos encontrar 
amor, carinho, paz, fraternidade, 

Feliz Páscoa
 a todos!

tomate cereja ou tomate seco
quanto baste de sal 
quanto baste de azeite 
quanto baste de vinagre branco 
1 unidade de manga picada(s) 
4 unidades de palmito 
1/2 xícara (chá) de azeitona verde
queijo minas em cubos
ovos de codorna
milho
ervilha

Modo de preparo:
Lave bem as verduras em água 
corrente. Deixe-as de molho por 
10 minutos em 2 litros de água 
com 2 colheres de sopa de vi-
nagre. Escorra-as e deixe num es-
corredor para secar bem. Coloque 
tudo numa travessa e tempere com 
sal, azeite e vinagre ou limão se 
preferir.
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A Páscoa é o período do ano em 
que o as prateleiras dos supermer-
cados ficam recheadas de choco-
late, são muitos os ovos dispostos 
em diversas marcas e tamanhos. 
As pessoas o apreciam e querem 
degustá-los, porém uma duvida 
comum é se essa iguaria não irá 
implicar na boa forma ou na saúde.
Conheça um pouco mais da 
história do chocolate e os seus mi-
tos e verdades.
A história do chocolate começa 
a partir do descobrimento da 
América...
Admite-se que os índios astecas 
foram os primeiros chocólatras 
conhecidos da história. Eles cole-
tavam sementes de cacau e faziam 
uma infusão que acreditavam ser 
um poderoso afrodisíaco, chama-
do “chocolate” (líquido quente). 
Durante boa parte do século XIX, 
o chocolate continuou a ser con-
sumido exclusivamente na forma 
líquida - mas a partir de 1861 pas-
sou a ser vendido na forma sólida, 
acondicionado em caixas com 
formato de coração. E apenas em 
1876, em Vevei, na Suíça, o cho-
colatier Daniel Peter desenvolveu 
a técnica de adição de leite ao 
chocolate, criando o produto final 
que consumimos até hoje.

MITOS E VERDADES

FAZ BEM OU MAL PARA 
SAÚDE? O chocolate contém teo-
bromina e tiramina, duas substân-
cias que estimulam os neurônios, 
melhorando o raciocínio. O cora-
ção é beneficiado pela teobromina 
presente no chocolate, que por ser 
uma substância estimulante age 
não apenas no sistema nervoso 
central, mas também sobre o siste-
ma muscular, favorecendo tam-
bém o funcionamento do coração.
Possui ainda vitaminas A, B1, B2, 
D e E, alguns minerais (cálcio, 
fósforo, potássio, magnésio e tra-
ços de ferro e cobre), ácido oléico 
(presente no cacau) e flavonóides. 
O chocolate amargo, feito do ca-
cau puro e sem a adição das gor-
duras do leite, contém alto teor 
de flavonóides, antioxidantes que 
reduzem os riscos das doenças 
cardiovasculares. A presença do 
ácido oléico, encontrado no cacau, 
pode controlar os triglicérides e 
aumentar o bom colesterol (HDL).
O Chocolate tem um lado prejudi-
cional devido ao seu valor calórico 
e de gorduras muito alto, seu con-
sumo deve ser moderado em pes-
soas obesas e que tenham coles-
terol elevado.

VICIA? O chocolate não vicia 
de verdade. Ele estimula o desejo 
por conter alguns componentes as-
sociados ao vício como a cafeína, 
a teobromina, a tiramina e a feni-
letilamina, que por terem concen-
trações muitas baixas não parecem 
ter o efeito psicoativo.

CAUSA ACNE? Nenhum estudo 
científico comprova a relação en-
tre o consumo de chocolate e o 
surgimento de espinhas. Um es-
tudo realizado no Departamento 
de Dermatologia da Escola de Me-
dicina da Universidade da Pensil-
vânia demonstrou que o consumo 
de chocolate não estava relaciona-
do ao desenvolvimento ou agrava-
mento da acne. Alguns dermatolo-
gistas, no entanto, afirmam que 
pacientes com propensão à acne 
relatam piora após a ingestão exa-
gerada de chocolate.

DEIXA A PESSOA MAIS FE-
LIZ? A existência da fenileti-
lamina no chocolate estimula a 
produção de serotonina, substância 
cerebral que dá sensação de prazer 
e calma, associada à sensação de 
felicidade. A presença de estimu-
lantes alcalóides, como a cafeína 
e a teobromina, geram efeito ener- 
gético sobre a concentração e a 
capacidade física de quem o con-
some em quantidades moderadas.

É AFRODISIACO? O chocolate 
tido como afrodisíaco é uma cren-
ça popular, difundida há séculos. 
O que se sabe é que ele estabiliza 
neurotransmissores relacionados a 
sensações prazerosas, como a do-
pamina e a serotonina, e favorece 
a liberação de endorfinas e encefa-
linas que produzem o prazer.

Chocolate: Vilão ou Mocinho?
Mitos e verdades sobre essa delícia irresistível

Lilian Mika Horie, nutricionista 
do GANEP, Grupo de Nutrição 
Humana.
http://www.guiame.com.br/noticias/nova-
geracao/geral/10-mitos-e-verdades-sobre-
chocolate.html

VERSÃO DIET ENGORDA? 
Sim! Tanto o chocolate diet como 
os normais são bastante calóricos. 
No caso do chocolate diet não há 
adição de açúcar, mas, em com-
pensação, a adição de gordura é 
superior ao chocolate normal, para 
garantir a mesma consistência. 
Em alguns casos, ele chega até ser 
mais calórico que o chocolate co-
mum, por isso é indicado apenas 
para diabéticos, não para pessoas 
que querem emagrecer.
http://minilua.com/10-mitos-verdades-
chocolate/

CAUSA CÁRIE? Todos os ali-
mentos que contêm carboidratos 
fermentáveis podem contribuir 
para formação de cáries, mas o pa-
pel do chocolate nesta doença tem 
sido supervalorizado. 
....em resumo, o açúcar contido 
no chocolate pode causar cavi-
dades nos dentes, mas não é mais 
perigoso que o açúcar contido nos 
demais alimentos. O que importa 
é uma boa higiene bucal, e não o 
tamanho da caixa de bombons.
http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.
cfm?LibCatID=1&Search=acne&LibDoc
ID=5320

É ENERGÉTICO? Verdade. 
Composto em grande parte por 
açúcar e gorduras, o chocolate tem 
alta densidade energética.

SUPRE CARÊNCIA EMOCIO-
NAL? Verdade. Muitas vezes, a 
busca pelo chocolate retrata uma 
deficiência de magnésio, mineral 

que participa da produção dos 
neurotransmissores que regulam o 
humor, a alegria e a satisfação. O 
chocolate 

contém ainda substâncias psi-
coativas que atuam como estimu-
ladores do sistema nervoso central 
e induzem um bem-estar emocio-
nal e a sensação de prazer. http://
vidaequilibrio.com.br/mitos-e-
verdades-sobre-o-chocolate

DA ENXAQUECA? Mito. A dor 
de cabeça e a ingestão de choco-
late, são fatores isolados. No en-
tanto, pessoas sensíveis podem 
sofrer com enxaqueca porque o 
chocolate possui feniletilamina e 
cafeína em sua composição, duas 
substâncias que estão relacionadas 
a dor de cabeça.

ALIVIA A TPM? Verdade. Isso 
acontece porque o chocolate es-
timula sensações de prazer, bem-
estar e faz nosso corpo liberar a se-
rotonina, uma substância que pode 
ser considerada o “hormônio da 
felicidade”. Além disso, a grande 
quantidade de açúcar dá bastante 
energia e diminui o cansaço. São 
benefícios que ajudam e muito 
naqueles dias de ansiedade, irrita-
ção e outros sintomas da TPM que 
mexem com as mulheres todos os 
meses.
http://www.dicasdemulher.com.br/mitos-e-
verdades-sobre-o-chocolate/

Vilão ou mocinho, tudo 
depende do bom senso de 

quem o consome...
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Diversas máquinas e profissionais 
já estão trabalhando a todo a va-
por nas obras de desassoreamento 
e alargamento das margens do 
Rio Forquilhas, em São José. O 
projeto foi planejado pela Prefei-
tura para solucionar o problema 
das constantes cheias causadas 
pelo transbordamento do Rio que 
frequentemente atingem as comu-
nidades: Forquilhas, Alto Forqui- 
lhas, Forquilhinha, Flor de Nápo-
lis, Picadas do Sul, Jardim Pinhei-
ros e Loteamentos Lisboa, Melo, 
Santa Felicidade, Ceniro Martins 
e Benjamim.
Para dar a largada nos trabalhos, o 
Prefeito Djalma Berger ligou sim-
bolicamente uma máquina pá car-
regadeira, durante solenidade na 
manhã desta terça-feira (27), que 
contou também com a presença do 
Prefeito de Florianópolis, Dário 
Berger.
“Uma obra desta magnitude vai 
eliminar de vez esse flagelo das 
cheias causadas pelo Rio Forqui-
lhas. A calha do rio será triplicada, 
alcançando quase 50m de largura. 
Além de solucionar o problema, 
planejamos fazer uma obra belíssi-
ma para o lazer e a integração das 
comunidades, construindo muros 
de contenção, calçadas, ciclovias 
e arborização”, explicou o Prefeito 
Djalma Berger, que complemen-
tou sobre o nome do local “Será 

a Beira-Rio, como diz o Vereador 
João do Ovo”.
 O Prefeito de São José lembrou 
que também é necessário fazer o 
alargamento da ponte, solicitando 
as obras ao Secretário de Desen-
volvimento Regional da Grande 
Florianópolis, Renato Hinnig, já 
que fica na SC 407, rodovia esta-
dual. O Secretário de Estado, pre-
sente à solenidade, garantiu: “O 
alargamento da Ponte sobre o Rio 
Forquilhas está na nossa pauta. 
Também estamos trabalhando in-
tensamente para concluir as obras 
da SC 407 neste ano e vai ser”.
O Prefeito de Florianópolis, Dário 
Berger, que por dois mandatos foi 
o Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal de São José, ficou orgu-
lhoso em ver a obra iniciada. “Vim 
aqui para cumprimentar e agrade-
cer por essa obra, que foi uma das 
poucas que fiquei devendo para 
a cidade. Talvez essa seja a obra 
mais importante do Prefeito Djal-
ma Berger, porque muitas pessoas 
sofrem com as constantes cheias. 
Eu, enquanto Prefeito de São José, 
enfrentei diversas enchentes e sen-
ti a dor da comunidade que perdeu 
móveis, alimentos e roupas. Com 
esses serviços, os moradores terão 
mais tranquilidade, segurança e o 
patrimônio será valorizado”, fri-
sou o Prefeito Dário Berger.
Morador da comunidade Jardim 

Pinheiros e Presidente do Movi-
mento Chega de Enchente, Vander-
lei Rosar contabiliza 12 enchentes 
que atingiram a sua residência em 
20 anos e agora está otimista com 
o Projeto Emergencial de Desas-
soreamento e Alargamento do 
Rio Forquilhas. “É um sonho das 
po-pulações de todos esses bair-
ros que está se tornando realidade. 
Famílias que já sofreram muito, 
quase todos os anos, com essas 
cheias”, avaliou Vanderlei Rosar.
O Presidente da Associação Co-
munitária do Pinheiros, Gilberto 
Santos, conhecido popularmente 
por Maguila, afirmou que sem-
pre que chove é uma apreensão 
por parte dos moradores. “Temos 
esperança dessa obra solucionar 
definitivamente esse problema. É 
um sonho de 30 anos. Sempre que 
Poder Público, judiciário e comu-
nidade se unem sai uma obra desta 
magnitude”, considerou.
As obras estão sendo executadas 
pela empresa Tec-Drill Serviços 
de Engenharia Ltda, que prevêem 
conclusão em 6 meses, mas em 
função do extremo risco, a Prefei-
tura de São José agilizará o serviço 
com mais equipamentos e profis-
sionais. Assim a conclusão dos 
trabalhos deve ocorrer em até 4 
meses.
“Resgatar a segurança dos mora-
dores das comunidades do Alto 
Forquilhas, Forquilhinha, Flor 
de Nápolis, Jardim Pinheiros e 
Loteamentos Lisboa, Melo, Santa 
Felicidade, Ceniro Martins e Ben-
jamim é fundamental, por isso 
estamos trabalhando forte para en-
tregar as obras em quatro meses”, 
explicou o Secretário de Projetos 
Especiais, engenheiro Aurélio 
Remor.

Prefeitura de São José Inicia Projeto 
emergencial para prevenir cheias do 

Rio Forquilhas

A equipe de São José pela quarta 
vez foi a que mais recebeu meda-
lhas na etapa microrregional dos 
Jogos Abertos da Terceira Idade 
(JASTI). Com essa conquista, o 
município garantiu vaga em nove 
modalidades para disputar a fase 
estadual da competição, que acon-
tecerá em Piratuba, de 24 a 28 de 
abril.

SJ conquista maior número de troféus na 
história da fase microregional dos Jasti

“Dos municípios que irão disputar, 
seremos a 2ª maior delegação da 
etapa estadual, a 1ª é a equipe da 
casa (Piratuba). São José está de 
parabéns!”, conta o Superinten-
dente da Fundação de Esporte e 
Lazer, Luciano Heck.
Das treze medalhas que estavam 
em disputa, a delegação tetracam-
peã faturou nove. São José obteve 
o primeiro lugar nas seguintes mo-
dalidades: Dança Coreográfica, 
Dança de Salão, Truco Masculino 
e Feminino, Dominó Masculino, 
Bolão 23 Masculino e Feminino e 
Bocha Masculino e Feminino.
Esta é a segunda vez que São José 
sedia a competição, disputada de 
20 a 23 de março, em diferentes 

pontos do município.
Treze municípios participaram da 
competição, promovida pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Re-
gional de Santa Catarina (SDR/
SC) e Fesporte, com o apoio da 
Prefeitura de São José, por meio 
da Fundação Municipal de Esporte 
e Lazer.

Texto: Fundação Municipal 
de Esporte e Lazer

Fotos: Marcelo Pinheiro

Crédito: Pedro Clasen SECOM/PMSJ
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Foi reinaugurado pela Prefeitura 
Municipal de São José o CEI de 
Flor de Nápolis, juntamente com a 
Secretaria da Educação, o evento 
fez parte das comemorações do 
Ani-versário de São José. A so-
lenidade contou com a presença 
do prefeito Djalma Berger, do 
Secretário de Educação Cirio Van-
dresen e demais convidados. 

CEI DE FLOR DE NÁPOLIS

Eu me sinto segura, pois no CEI nós temos professores altamente responsáveis e com 
muito amor para lidar com nossas crianças, além disso temos uma direção com 

responsabilidade e dedicação ao que faz. 
               Ana Lúcia Barbosa

Trabalhos como este enaltecem a educação em São José

O CEI atende muito bem, 
as minhas sobrinhas gos-

tam muito de vir estudar, os 
professores são muito bons, 
melhorou bastante depois da 

reforma, aumentou a 
segurança... 

 
    
 Josemar Rozar

O  CEI de Flor de Nápolis conta 
com 33 funcionários, atende 164 
crianças, que recebem 4 refeições 
diárias e fazem parte do ensino in-
tegral.

A reforma melhorou  muito  a 
qualidade, o atendimento as crian-
ças e a segurança do local.

Na solenidade foram entregues:
- Uniformes da Educação Infantil. 
Compostos por: 2 camisetas de 
manga curta, bermuda, calça, mo-
letom, dois pares de meia e tênis.

- Entrega do Kit Escolar da Educa-
ção Infantil. Composto por: massa 
de modelar, tinta guache, pincel, 
giz de cera, lápis de cor, caderno 
de desenho pequeno, 100 folhas 
A4, mochila, 1 agenda, 1 cola 
branca líquida, 1 apontador, 2 bor-
rachas, 3 lápis preto e 1 borracha.
- Entrega de Livros de literatura
- Entrega do Parque infantil.

Com a reforma do parque todas 

as crianças da comunidade podem 
usufruir dos novos brinquedos.
O CEI de Flor de Nápoles realiza 
eventos que tem o objetivo de 
valorizar o fazer das crianças, in-
teragir e ampliar as relações entre: 
INSTITUIÇÃO, CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS.

A proposta é que o ambiente in-
stitucional seja de respeito e coo-
peração, favorecendo um bom en-
trosamento com as famílias e que 
lhes proporcione segurança, tran-
quilidade e alegria.

A direção do CEI acredita na 
importância de manter uma boa 

relação com as famílias, para isso 
planejam encontros que estabele-
cem uma relação de confiança en-
tre os profissionais da instituição, 
famílias e crianças é essencial para 
essa parceria.

Segundo a direção do CEI Flor 
de Nápolis, a adminis-tração do 
prefeito Djalma Berger deu um 
grande apoio para melhorar as 
condições de funcionamento do 
CEI.

O Jornal Comunidade SJ visitou o CEI Flor de Nápolis e pode ver uma escola orga-
nizada, limpa, segura e que cumpre com os objetivos ao qual se dispõe,  trazendo a 

felicidade as crianças que frequentam o espaço, educação de qualidade,  uma alimen-
tação equilibrada e saudável e principalmente tranquilidade aos pais que na maior 

parte são trabalhadores e confiam nesta instituição para deixar seus filhos.

Parabéns a todos os envolvidos, trabalhos como este enaltecem a Educação em São 
José e servem como referência a muitas instituições do País.A Diretora do CEI, Secretário de Educação Cirio Vandresen, Vereador 

João do Ovo, Prefeito Djalma Berger e outros convidados

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ
Crédito: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ
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A reforma aumentou a qualidade de atendimento e a segurança
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Av. Salvador Di Bernadi, 787
Campinas - São José - SC - 88101-260
panificadorajuliana@gmail.com

 3241.9429(48)

Servimos buffet de café todos os dias

URAA NTS TE ER
P I Z Z A R I A

&

LaNonnA

Jantar: 
 Almoço 

Rodízio de Pizzas com buffet completo.
Aos domingos Buffet especial com frutos 

do mar e churrasco

Forno a Lenha
A SUA MELHOR OPÇÃO DA REGIÃO

TEMOS SALÃO RESERVADO PARA FESTAS

 Colunista
 Rodrigo Rauth

Chef de Cuisine & Restaurateurc chefrodrigorauth@hotmail.com

Chef de Cuisine & Restaurateurc- Centro Europeu - Curitiba – PR - Participação em eventos rea-
lizados no Messa Note – Famiglia Fadanelli, juntamente à Chef Néia. Realização de confraterniza-

ções (almoços/jantares) beneficientes, eleboração de cardápio nutricional para Reese Sorveteria 
e Café.  Participação de Seminário de Alex Atala, realizado no próprio Centro Europeu, trabalho 
em conjunto com Tennile Avanci, antiga nutricionista da Confeitaria Couer Duce – Curitiba-PR. 

Trabalhos como elaboração de cardápios para festas, eventos e casamentos. Reformulação e 
adequação de cardápios para Restaurantes, Bares e Casas de Lanches

Que tal uma dica rápida e simples, 
a fim de desmistificarmos um 
pouco mais esta cultura cerve-
jeira que está em alta no mundo 
gastronômico? Sabemos que, os 
vinhos harmonizam perfeitamente 
com inúmeros tipos de alimen-
tos. Dessa mesma forma, as cer-
vejas também o fazem. É vasto o 
número de temperos, ingredientes 
e receitas que combinam com as 
cervejas, além de oferecer deter-
minadas características que não 
estão presentes na maior parte dos 
vinhos. Basicamente temos que 
experimentar, mesclar sabores, 
texturas e temperaturas e apreciar 
as que mais se adequarem aos nos-
sos paladares.

Como fazer a harmonização?

Primeiramente, devemos identifi-
car os ingredientes que compõe a 

Cerveja X Gastronomia

receita e também a cerveja. Um sa-
bor nunca deverá sobrepor o outro. 
Quando preparamos um prato que 
contém molho de sabor mais in-
tenso, com sabor mais forte, e al-

gumas carnes também, como carne 
de porco, carneiro, carnes verme-
lhas, devemos associá-los às bebi-
das mais encorpadas e complexas. 
Se o prato for mais gorduroso, 
cervejas com maior teor alcoólico 
e mais lupuladas serão mais bem 
harmonizadas. Já para acompan-
har pratos mais leves e também 
frutos do mar, o ideal é recorrer às 
cervejas de trigo ou as tradicionais 
Pilsner, mais comumente encon-
tradas em nosso dia a dia. Fica a 
dica. Beba pouco, mas beba bem! 
Qualquer dúvida ou sugestão,  
idéias de cardápios e harmoniza-

ções, receitas e dicas, por favor, 
entrem em contato através do 
email/msn chefrodrigorauth@ho-
tmail.com 

Como fazer a harmonização?

Dicas deCozinha
“A maisena é mais indicada para 
engrossar o molho de tomate do 
que a farinha de trigo.”

 “Para acentuar a cor da beterra-
ba, adicione 2 ou 3 colheres (sopa) 
de limão à água de cozimento.”

“Para que os brócolis não des-
botem ao cozinhar, acrescente 
uma colherinha de açúcar à água 
de cozimento.”

“Deixe de molho em azeite, limão 
e cebola picada, as batatas que 
serão usadas em salada. Retire 
uma hora depois e misture com a 
maionese ou molho.”

“Se você acha que o pepino é in-
digesto, não o descasque. Basta 
lavá-lo e cortá-lo com a casca, 
pois nela estão as enzimas que aju-
dam na digestão.”

“Depois de ralar queijo, limpe o 
ralador esfregando nele uma bata-
ta crua.”

“Coloque um pedaço de giz na ga-
veta do faqueiro de prata. O giz 
absorve a umidade e evita o escu-
recimento.”

“Para limpar a parte de dentro 
de uma panela de alumínio que 
tenha ficado preta, cozinhe nela 
tomates. O ácido existente nos to-
mates fará com que a panela volte 
a brilhar.”

“Ao limpar tábuas de carne e ro-
los de abrir massa, lave e seque 
com um pano, depois cubra com 
sal para absorver toda a umidade. 
Para conservar a madeira, passe 

um pouco de óleo.”
“Tenha sempre na sua cozinha 
uma escovinha de cerdas firmes 
só para lavar os alimentos, mesmo 
que vá descascá-los depois. Assim 
você garante maior higiene.”

“Para que os ovos fritos não gru-
dem, aqueça bem a frigideira antes 
de colocar manteiga ou óleo. Se a 
frigideira for nova, ferva nela um 
pouco de limão antes de usar.”

“O purê de batatas ficará mais 
saboroso se você substituir o leite 
pelo creme de leite.”

“As folhas de agrião demoram 
mais a amarelar se forem manti-
das na geladeira embrulhadas em 
jornal.”

“Guarde as frutas sem lavar, para 
que elas se conservem por mais 
tempo; lave-as somente na hora de 
comer.”

“Se você colocar um pouquinho 
de sal na frigideira antes de fazer 
uma fritura, evitará que a gordura 
espirre.”

 “Na hora de fritar polenta, ex-
perimente passá-la na farinha de 
trigo: fica muito mais crocante e 
macia.”

“Os gratinados ficarão muito 
mais crocantes se você misturar 
farinha de rosca ao queijo ralado.”

“Na gaveta do refrigerador, onde 
você guarda os legumes, coloque 
uma folha de papel toalha para ab-
sorver a umidade e conservar os 
produtos.”



                                                           Social  7Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

Clonny Capistrano, 
Secretário da Receita de 

São José, comemora 
solicitação atendida 
pela administração 

municipal

2° USJ em ação disponibilizou serviços
 para a comunidade no Cem Luar

A ação aconteceu no dia 31 de 
março de 2012, no Centro Educa-
cional Municipal Luar, no Bairro 
Serraria. Os acadêmicos, sob a 
supervisão dos professores, orien-
taram a população sobre a declara-
ção do Imposto de Renda. 
Houve ainda cortes de cabelo, 
mais de 200 cortes foram feitos, 
com os alunos da Escola Profis-
sional de Picadas do Sul; oficina 
de olaria; orientação e distribuição 
de mudas; apresentações artísticas 
e culturais; feira de animais para 
doação e explicações do Grupo de 
Estudos e Apoio à Adoção.
O SESC, um dos parceiros do 
evento, também esteve presente 

com Rua de Lazer, ações de saúde 
como aferimento de pressão arte-
rial, orientação sobre alimentação 
saudável, oficina de brinquedos, 
recreação, esporte, cantinho da 
leitura e torça-troca de livros e de 
gibis.
Projeto cidade digital também es-
teve presente (orientando as pes-
soas).É uma grande satisfação estar junto dessa comu-

nidade para atender às solicitações, necessidades e 
nos colocar à disposição, mostrando o lado social 
da USJ através dos seus integrantes e colabora-
dores. A ação tem a finalidade de integrar a comu-
nidade, serviços públicos e acadêmicos. A ideia do 
projeto é atingir novas comunidades e acontecer 
uma ação a cada mês. Todas as ações da USJ e 
todo êxito obtido, se deve ao apoio incondicional 
do prefeito Djalma Berger, explica o Reitor do 

Centro Universitário Municipal de São José, 
Djalma Cardoso

O colégio é muito bom, pois esta sempre muito limpo, a 
merenda muito boa, ali não tem violência, o CEI tem bons 

professores. Meu 4 netos, estudaram ali.

Soeli Oliveira, moradora do loteamento Luar, 
avó de alunos do CEM LUAR

Clonny, como suplente de vereador 
do PMDB com 2.185 votos, to-
mou posse substituindo o vereador 
e vice-presidente da Câmara, Neri 
Amaral (PMDB), em agosto de 
2010... segundo o Secretário Clo-
nny a posse foi um dia especial e 
um sonho que se tornou realidade, 
em pouco tempo de legislativo, 
apresentou diversos projetos e  so-
licitou na Câmara de Vereadores 
que fosse implantado na Fazenda 
do Max, o projeto calçadas padrão, 
solicitação esta que foi ate atendi-
da e esta sendo executada.

Dona Sueli a filha e a neta.
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Quando a medida
 protetiva não adianta

 Colunista
 Douglas Phillips Freitas

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito

São José • Santa Catarina • Abril 2012

A Lei Maria da Penha, recente-
mente considerada constitucional 
e desnecessitando de ratificação, 
através de decisão do STF, teve 
grande relevância ao consolidar os 
direitos das mulheres. Ocorre que, 
infelizmente, a realização de um 
B.O e posterior Medida Protetiva, 
não são suficientes para dar real 
efetividade a tais direitos.
Em situações como este, a mu-
lher que sofre ameaças, agressões, 
entre outras condutas rechaçadas 
pela lei Maria da Penha, tem que 

Auto Mecânica

tomar uma postura um pouco mais 
ativa. A primeira, é, através de 
advo-gado, incitar o representante 
do ministério Público a demandar 
contra o ex-companheiro, ações 
penais paralelas para punir (e com 
isto tentar diminuir) a prática per-
petrada contra a vítima, tais como 
crimes de ameaça e de desobediên-
cia, quando a situação não envolve 
agressões físicas, pois quando há, 
outros crimes surgem também.
Mas, sem ser pessimista, tais situa- 
ções na esfera penal, ain-da, po-

dem não surtir efeito, pois, como 
sabido, o processo criminal é mui-
to moroso.
Neste contexto, em paralelo, e, ao 
meu ver, muito efetivo, surgem 
demandas cíveis a serem propos-
tas, e as principais, e quais discu-
tirei neste momento, a AÇÃO DE 
DANOS MORAIS e a AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 
COM PENA DE MULTA.
A primeira, ação de DANOS MO-
RAIS, com fundamento nos art. 
186, 187 e 927 do Código Civil, 
consiste em fazer o agressor que 
não cumpre as medidas protetivas, 
pratica crimes e contravenções 
contra a mulher que fica acuada a 
tais condutas, a princípio, impunes, 
ser condenado a COMPENSAR 
financeiramente a vítima com um 
valor de danos morais que poderá 
variar, a luz das decisões dos tribu-
nais estaduais, numa indenização 
que variará de 10 até 100 salários 
mínimos.

A intenção aqui não é causar o 
enriquecimento da vítima, pelo 
contrário, é desmotivar o agressor 
a realizar a conduta que tem per-
petrado, pois, tornar-se-á cada vez 
mais custosa – financeiramente 
– sua conduta. Muitos – numa 
crença de impunidade decorrente 
da demora do processo criminal – 
não são desmotivados a praticar a 
conduta com as ações penais, mas, 
numa sociedade capitalista como 
a nossa, onde o lado financeiro é 
muito valorizado e o jargão que o 
“bolso é a parte mais sensível do 
homem” é cada vez mais confir-
mado, ação desta natureza, sem dú- 
vida, surtirá grande e eficaz efeito, 
até porque, ações indenizatórias 
como esta – se limitado a 40 sa-
lários mínimos – poderão ser pro-
postas em juizados especiais, com 
duração de aproximadamente um 
ano.
A ação de OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER consiste numa ex-
tensão – cível – da medida prote-
tiva, fundada no art. 461 do CPC, 
porém, com pena de MULTA para 
cada descumprimento, que terá 
valor que variará de acordo com 
o entendimento do juiz, em favor 
da vítima e, com tais descum-
primentos, poderá, também, obter 
benefícios outros como crime de 
desobediência e até afastamento 
da sua própria casa, enfim, o que 
for necessário para dar efetividade 
ao direito.
Sugestões e críticas acessem o 

nosso site e enviem-nos um e-
mail.

freitas@douglasfreitas.adv.br
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 Colunista
 David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.br
Agente e Consultor de Palestrantes

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

Em fevereiro, desocupação
 foi de 5,7%

A taxa de desocupação foi esti-
mada em 5,7%, a menor para o 
mês de fevereiro desde o início 
da série (março de 2002), e não 
variando em relação ao resul-
tado apurado em janeiro (5,5%). 
Em comparação a fevereiro de 
2011 (6,4%), recuou 0,7 ponto 
percentual. A população desocu-
pada (1,4 milhão de pessoas) foi 
considerada estável no confronto 
com janeiro.
Quando comparada com feve-
reiro do ano passado, recuou 8,6% 
(menos 130 mil pessoas). A popu-
lação ocupada (22,6 milhões) não 
variou frente ao mês de janeiro. 
No confronto com fevereiro de 
2011, verificou-se aumento de 
1,9%, o que representou elevação 

de 428 mil ocupados no intervalo 
de 12 meses. O número de traba-
lhadores com carteira assinada no 
setor privado (11,2 milhões) não 
registrou variação na comparação 
com janeiro. Na comparação anu-
al, houve uma elevação de 5,4%, 
o que representou um adicional 
de 578 mil postos de trabalho 
com carteira assinada em um ano.
O rendimento médio real habitual 
dos ocupados (R$ 1.699,70, o 
valor mais alto desde o início da 
série, em março de 2002) subiu 
1,2% em comparação com janei-
ro. Frente a fevereiro do ano pas-
sado, o poder de compra dos ocu-
pados cresceu 4,4%. A massa de 
rendimento real habitual dos ocu-
pados (R$ 38,7 bilhões) aumen-
tou 1,6% em relação a janeiro. 
Em comparação com fevereiro 
de 2011, a massa cresceu 5,8%. A 

massa de rendimento real efetivo 
dos ocupados (R$ 47,1 bilhões), 
estimada em janeiro de 2012, 
caiu 0,7% no mês e subiu 29,6% 
no período de um ano.
A Pesquisa Mensal de Emprego é 
realizada nas regiões metropoli-
tanas de Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre. A publica-
ção completa da pesquisa pode 
ser acessada na página www.
ibge.gov.br/home/estatistica/in-
dicadores/trabalhoerendimento/
pme_nova/.
Os dados de rendimento do tra-
balhador continuaram mostrando 
aceleração na comparação inter-
anual, acompanhada também de 
aceleração na margem. O rendi-
mento médio real alcançou R$ 
1.699 em fevereiro, com alta de 
4,4% em relação a fevereiro de 

2011 (em linha com o que espe-
rávamos). Com ajuste sazonal, 
houve alta de 0,7%, depois do 
avanço de 0,3 % visto em janeiro 
– trata-se da quinta alta consecu-
tiva. Entre os setores, os princi-
pais destaques ficam por conta 
das altas interanuais de 13,4% do 
rendimento real na construção, de 
8,2% dos trabalhadores em ser-
viços domésticos e de 7,6% em 
outros serviços.
O rendimento nominal, por sua 
vez, registrou alta interanual de 
10,3%, o que equivale, segundo 
nossas estimativas, a uma expan-
são de 1,3% na margem (ante a 
taxa de 0,9% vista em janeiro). A 

massa salarial real seguiu 
essa melhora e avançou 
1,5% na margem, descon-
tados os efeitos sazonais 
– após elevação de 0,6% 
no mês anterior – e 5,8% 
em relação a mesmo mês 
de 2011, após elevação de 
3,6% em janeiro.
- Esperamos que, à medida 
que a recuperação da ativi-
dade ficar mais evidente, 
principalmente a partir do 
segundo trimestre, dever-
emos observar sinais de 
expansão mais forte na 
geração de vagas, o que 
também deve se materi-
alizar nos dados de Caged. 
Assim, os resultados mais 

Conjuntura e Perspectivas 
da Economia

Nesta edição tenho a grata satisfação de apresentar um artigo especial do nosso grande 
parceiro e um dos melhores palestrantes da área política econômica do Brasil, o renomado 

Jornalista Paulo Henrique Amorim, um profissional que esta sintonizado com as principais e 
mais importantes notícias da nação brasileira. Boa leitura:

recentes do mercado de trabalho 
não alteram nosso cenário de taxa 
média de desemprego de 5,5% 
em 2012.
O rendimento, por sua vez, con-
tinua com tendência de eleva-
ção, tendo sido favorecido neste 
começo de ano pela forte eleva-
ção do salário mínimo e seus 
impactos. Esse cenário, se confir-
mado, constituirá um importante 
vetor de aceleração do consumo 
das famílias ao longo dos próxi-
mos meses, sob um contexto no 
qual o consumidor está confiante 
e se sentindo menos endividado, 
conforme apontado pela Sonda-
gem do Consumidor da FGV.
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 Colunista 
 Patrícia Areias

patriciaareias@jornalcomunidadesj.com.br

São José • Santa Catarina • Abril 2012

P
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Info-Prime

...Aconteceu a partir das 14hs no 
Restaurante Praça 11, Bairro praia 

18 de Março

...Foi comemorado na Av.beira 
Mar junto ao Rancho dos Pesca-
dores o Primeiro Caldinho de São 
José das 11h às 18hs. Animação: 
Turbinado do Forró, Borog& Ban-
da, Neném Maravilha, Banda En-
tre Elas, Boi de Mamão e Bateria 
do Bloco Campeão do Carnaval 
2012. 

Show do Neguinho da Beija Flor...

cumprida. Vésperas do aniversário 
de São José, o evento faz parte do 
calendário Viva São José – 262 

19 de Março
Os 262 anos de São José...

...Ao vivo em Floripa na Avenida 
Continental - conhecida também 
como Avenida Poeta Zininho O 
show gratuito, teve como convi-
dados, Chitãozinho e Xororó, Har-
oldo Ferreti (Skank), Nando Reis, 
Paula Fernandes, Pepeu Gomes, 

28 de Março
Gravação do DVD de Vitor & Léo...

Thiaguinho e Zezé de Camargo 
e Luciano. O Show entrou para a 
História de Florianópolis e con-

Vereador DINHO e o 
Secretario e chefe de 
gabinete do Prefeito de 
Florianópolis Juquinha

Esta Colunista com 
o Diretor do Procon 

Tiago Silva  

tou com mais de 200.000 pessoas, 
segundo dados da organização do 
evento.

anos.  O Show contou com a par-
ticipação especial de Paulinho da 
Mocidade .

Djalma Cardoso,Djalma Berger e Michel

Neguinho da Beija Flor , Amarildo e Pau-
linho Mocidade “Não fechamos para o almoço”

Forquilhinhas - 3257-8067
Palhoça - 3238-9928

R. Vereador Mário Coelho Pires, 214 - Campinas - São José - SC
www.valquiriaautopeças.com.br

A Festa contou com a presença do prefeito Djalma Berguer e demais personalidades 
da região.
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 Colunista 
 Luana Jales 

Estudante de Moda      luanna_jd@hotmail.com

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

Moda Feminina

Fabricação

Própria

Rua Pedro Neri Schwinden, 458
Santo Amaro Imperatriz - SC

Rudnei
rudneiantunesfreitas@hotmail.com

(48)3245-5365 / 8813-5288
(55) 9171-0019

Tendência de inverno: 
Roupas e acessórios 

metálicos
Presente na maioria dos desfiles 
outono/inverno pelo mundo, o me-
tálico é aposta certa para a estação 
que se aproxima. A influência do 
glam rock chega até nós na forma 
de sapatos cheios de detalhes, blu-
sas resinadas em tons de dourado, 
correntes de várias camadas, entre 
outros.
O grande desejo de dourado ini-
ciou-se com os esmaltes, o luxo 
mais acessível de todos, quando a 
Chanel lançou seu “Gold fiction” 
feito em um tom cromado quase 
espelhado que tornou-se o maior 
pedido dos salões que trabalhavam 
com a marca. A impala até tentou 
copiar o esmalte, mas infelizmente 
o resultado nem de longe lembra 
ao cromado Chanel.
Para looks noturnos e de festa, 
pode-se apostar em uma calça ou 
saia metalizada, combinada com 
uma blusa de tecido fino e fluido, 
que contrasta com o impacto da 
parte de baixo, esta produção des- 

taca a atenção para as pernas, 
mas não pode ser usada por mu- 
lheres de quadril muito largo, neste 
caso é preferível que se inverta as 
peças. Para a o período do dia blu-
sas fluídas em tons de dourado ou 
prata caem bem com praticamente 
tudo, e se você é um pouco mais 
básica, a clássica combinação de 
jeans, camiseta e mega acessório 
também ficam muito bem.

Iluminando São José

Trabalhamos com eficiência energética
Serviços de eletricidade com profissionais especializados

Qualidade, pontualidade e satisfação em todos os serviços realizados.

Rua Frei Hilário, 75 - Campinas - São José - SC

3244-1554 (48) 
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 Colunista 
 Marcus Aurélio Salvador

R.I- 61631  - salvador517@hotmail.com 

Caros amigos, leitores e eleitores 
josefenses construímos um mu-
nicípio que é jovem perante ou-
tros municípios brasileiros, porém 
considerado importante para o Es-
tado de Santa Catarina. Nossa re-
cente história não nos permitiu vi-
vermos todas as experiências que 
municípios mais antigos já viven-
ciaram. Em contrapartida, sempre 
podemos alcançar a sabedoria de 
poder contemplar e criticar ex-
periências já vividas. 
Neste ano eleitoral, é a hora de 
desejarmos verdadeiro progresso 
rumo a cidade do futuro, pois 
sem tê-los e começando pelo iní-
cio, nunca alcançaremos condição 
melhor, permitindo-nos realizar a 
necessária renovação ou continua-
ção política que colocará São José, 
nosso povo e nossas empresas, no 
caminho do crescimento, do pleno 
emprego, e com estes,a melhoria 
da  educação, segurança e saúde. 
Não somos somente leitores e 
eleitores, somos também o sujeito 
passivo de uma obrigação tribu-
tária. De uma maneira mais clara, 
somos aqueles que se sujeitam, por 
previsão legal, ao pagamento de 
tributos.Desta forma, arraigados 
pelo direito de ecolha. Na edição  
de março/2012, dei as dicas mais   

Josefenses 
construindo um 

Município Melhor
Centro educacional

Cora Coralina completa 
10 anos!

Diz o poeta que Primeiro, é preci-
so sonhar, depois acreditar, acredi-
tar muito no sonho que sonhar.
E de repente... Acontecerá, o so-
nho se realizará! Chegará, assim, 
sem anúncio, com prenúncio de 
quem quer ficar, E ficará!
Assim é nossa história do CECC 
um sonho que se tornou real e que 
veio para construir uma estrada 
de conhecimento voltado para um 
mundo de paz, para uma cultura de 
liberdade e responsabilidade.
É necessário investir nos nos-
sos sonhos, acreditar neles, e 
transpirar, trabalhar e acreditar, 
transpirar, trabalhar e acreditar e 
AMAR.
Porque ser, amar, cuidar é ainda 
melhor, muito melhor do que ape-
nas sonhar.
E, é por sonhos que nos tornamos 
vida! É por sonhos que construí-
mos realidades!

O Centro Educacional Cora Cora-
lina tem como proposta pedagógi-
ca o Método Montessori de Edu-
cação por acreditar que é através 
de escolhas livres e responsáveis 
que a criança desenvolve-se inte-
gralmente.
Na rotina diária as crianças aces-
sam variadas formas de aquisição 
dos saberes necessários para 
evolução como cidadão respon-
sável e comprometido com uma 
sociedade mais justa. Educação 
Montessori é educação para res-
ponsabilidade e para a paz.Todos 
os direitos e deveres são votados 
por toda comunidade escolar e to-
das as atividades são desenvolvi-
das com a participação de todos os 
alunos.
O Cora Coralina tem em seu cur-
rículo além das disciplinas da base 
curricular nacional atividades de: 
empreendedorismo, ação social, 
musica, dança, historias, inglês, 

www.cecoracoralina.com

C E N T RO E D U C AC I O N A L C O R A C O R A L I N A

Unidade Kobrasol
Rua Antônio Sherer, 453 - Kobrasol

(48)3259-9999

e-mail: adenobis@gmail.com

Unidade Campinas
Av. Cruz e Souza, 281 - Campinas

(48)3241-9999 10 Anos!

filosofia e capoeira.
Uma escola sem provas, sem si-
nal entrada e saída, uma escola 
diferente onde liberdade, res- 
ponsabilidade caminham juntos, 
um lugar onde a educação é vista 
como única alternativa para cons-
trução de uma sociedade melho-
rada e ampliada. 
Uma escola diferente onde a cri-
ança é agente de mudança e o pro-
cesso educativo é construído por 
todos os professores, pais, alunos e 
por essa razão estar no Cora Cora-
lina é estar em família, pois é em 
família que aprendemos tudo que 
é necessário para ser um cidadão 
capaz de mudar o mundo para 
melhor. Sonho que se sonha só é 
apenas um sonho, mais quando so-
nhamos juntos, realidade se torna.
Bem-vindo a nossa família é este o 
objetivo que liga o Cora Coralina a 
uma sociedade mais justa.

importantes,para escolhermos 
nossos futuros administradores e 
legisladores. Sinto-me a vontade 
em falar-lhes, sobre varios as- 
suntos relativos a  a nossa so-
ciedade josefense. Desta forma,  
venho prestigiar a posteriore e 
começando nesta edição os empre-
sarios JOSEFENSES, que alavan-
cam nossa economia local. 
Na área da educação particular, 
são destaques  deste ano,  o casal 
Adenobis e Márcia, fundadores 
do CENTRO EDUCACIONAL 
CORA CORALINA, onde é apli-
cado o método da pedagoga Maria 
Montessori nascida na Itália em 
1870, na cidade de Chiaravalle, 
que renovou o ensino. Método 
este, que ficou mundialmente co-
nhecido como método Montessori, 
visando à evolução da criança em 
um aprendizado diligente, no qual 
cada aluno assume sua obrigação 
de responder pelos próprios atos 
no processo pedagógico. O saber 
não é infligido compulsoriamente 
ao aprendiz, mas sim construído 
por ele com o apoio de livros e 
objetos didáticos, singelos e sedu-
tores, que incitam os aspectos 
sensórios, motores, racionais e in-
telectuais do estudante. 
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Colunista 
 Renato Dávila

renato170564@uol.com.br

Na data do aniversário de 57 anos, 
os fundadores sonham em reviver 
os velhos tempos...
Domingo (15/04/1955), a mais 
tradicional equipe de Barreiros, 
ao lado do Saldanha da Gama, que 
também comemora  seus 57 anos 
de fundação.
O América Futebol Clube man-
tém-se vivo, por força de seus 
fundadores, herdeiros, torcedores, 
ex-jogadores e admiradores do 
futebol em São José.
Fundado pelos irmãos Amir e 
Amílton Goulart  no ano de 1955, 
o América fez história e criou 
craques para o futebol estadual e 
nacional.
Até mesmo o governador Luiz 
Henrique da Silveira e o prefeito 
de Florianópolis Dário Berger 
foram jogadores do glorioso 
América de Barreiros.
Ademir Goulart, popular Demica, 
de 61 anos, foi o primeiro mascote 
do time principal e recorda-se de 
fatos que enobrecem a trabalho 
desenvolvido por diretores a atle-
tas durante gerações.

CONQUISTAS
Demica treinou as categorias de 
base e com o juvenil conquistou 
o título do primeiro campeonato 
amador realizado na Grande Flo-

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

rianópolis. Com uma equipe for-
mada por juniores, foi bicampeão 
das duas primeiras edições da 
Liga de São José (1991/1992) e 
na terceira edição os concorrentes 
desistiram no meio do campeo- 
nato. “Tínhamos em média 70 ga-
rotos de Barreiros e região, que 
treinavam conosco a cada ano. 
Com isso colaboramos para que 
muitos tivessem um bom encami- 
nhamento para a vida adulta e te- 
nho certeza que se ainda tivés-
semos com nosso campo, mui-
tos desses jovens que hoje estão 
envolvidos com a marginalidade 
teriam outro futuro”, recorda-se 
Demica, que como diretor, ao 
lado de ao menos 500 cidadãos 
envolvidos com o clube, chorou a 
perda do campo em 1993.

TRISTEZA

Um litígio envolvendo o terreno 
do campo, que havia sido doado 
por Coronel Américo, mas não 
dispunha de registro formal, foi 
requisitado pelos herdeiros. Sem 
apoio das autoridades políticas, 
o América perdeu sua principal 
referência, que deu lugar a um 
condomínio residencial.
Mais de 120 atletas de dez catego-
rias, além de jogadores das escoli-
nhas, não tinham mais opção de 
praticar o esporte mais amado do 
país. Toda a história ficou resumi-
da às conquistas do passado, tendo 
hoje apenas uma equipe veterana, 
que mantém o América em campo. 
“Éramos um dos clubes que mais 
tinham jogos de uniformes em 
todo o Brasil. Numa época chega-
mos a ter mais de 40. No final dos 
jogos distribuíamos as camisas, 
pois os patrocinadores que pediam 
para ter seu nome em nossa cami-
sa, logo pagavam a confecção de 
outros”, explica Demica.

PALCO
A grande maioria dos clubes 
amadores da época jogaram no 
campo de Barreiros, onde a cada 
semana mais de 10 partidas eram 
realizadas. “Os jogos começam no 
sábado de manhã e só parava no 
domingo de noite. Campeonatos 

amadores, intermunicipais, es-
colinhas, amistosos, tudo girava 
em torno do nosso campo”, conta 
saudosamente. Numa ocasião, em 
18 de março de 1986, um vendaval 
derrubou diversas árvores sobre o 
muro e a sede social. No meio da 
semana a comunidade americana 
armou-se com motoserras e car- 
rinhos de mão para num grande 
mutirão deixar o campo em 
condições de jogo já no sábado.

ÍDOLOS
Estrelas passaram pelos gramados 
do América, entre eles: Luiz Ro-
berto, Jaime, Carioca, Neguinho, 
Bal, Meira (filho do ex-presidente 
do Figueirense), Ricardo, campeão 
pelo Figueirense, Edinho, Nel-
sinho, que atuou como lateral do 
Avaí, Renato D’Ávila, Mizinho, 
Dutra, Zé Carlos, Artur, Mano, 
Valter, Zezé, Marcelinho, Valdeci, 
Serginho, Renato Goulart, Cid, 
preparador físico do Figueira, José 
Carlos da Bela Vista, Teço, Sandro, 
Rossan Crepaldi, Fabinho, Nei e a 
grande estrela Adaírton, zagueiro 
profissional pelo Metropol, com 
passagens pelo Figueirense e São 
Paulo, quando atuou contra Pelé, 
entre inúmeros outros notáveis 
que desfilaram sua arte pelo gram-
ado do alvirubro cinquentenário.

PROMESSA
“Há uma história de que o Pelé 
tinha dito que o Adaírton foi seu 
maior marcador”, conta um grupo 
da velha guarda apontando para 
fotos que cobrem a parede do bar 
do Cola, na Rua José Vitor da 
Rosa, 5, em Barreiros. O local é 
um reduto de americanos que so-
nham em retomar o trabalho e no-

vamente fazer o América brilhar 
em campo. “Temos uma promessa 
do Djalma Berger, de que quando 
a Beira Mar de Barreiros ficar 
pronta, nós e o Saldanha da Gama, 
teremos novamente nosso campo. 
Dessa forma esperamos poder re-
viver o trabalho de outros tempos 
e passar para as novas gerações a 
paixão que temos pelo América”, 
afirma Amílton Goulart, o Cola, 
um dos fundadores.

INFLUÊNCIA
 O parque de diversões da família 
josefense de Barreiros era local de 
descontração de mulheres e crian-
ças, pais e avós que acompanha-
vam seus filhos e netos, ponto de 
encontro e local de moral e bons 
costumes. “Influenciamos muito 
de nossos jogadores positivamente 
e mantivemos gerações afastadas 
de vícios, em nome do futebol. 
Vejo que hoje, sem o campo, a ju-
ventude deixou de ter essa referên-
cia, o que faria inclusive do bairro 
um local mais seguro. Exercíamos 
liderança sobre os moleques e isso 
não se tem mais, a formação por 
meio do esporte”, analisa Demica 
de forma sabia.

57 anos de história do 
América de Barreiros

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

Vicente e Amir Goulart

Cola, Demica e Marinho
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Remédios para dormir podem aumentar 
em cinco vezes o risco de morte precoce

Tomar remédio para dormir pode 
aumentar em cinco vezes o risco 
de morte precoce e em 35% o ris-
co de desenvolver algum tipo de 
câncer. O alerta é de pesquisadores 
do Centro de Medicina Preventiva 
da Califórnia e foi baseado em 
longas pesquisas com voluntários. 
O estudo mostrou que pacientes 
que tomavam remédios constan-
temente para dormir tinham 4,6 
mais probabilidades de morrer 
durante um período de dois anos e 
meio, em relação àqueles que não 
usavam os medicamentos. Em-
bora os motivos ainda não estejam 
claros, médicos asseguraram que 
até mesmo pacientes que tomam 
até 18 pílulas no ano, que é consi-
derado uma quantidade baixa, tem 
o risco aumentado. 
Os efeitos negativos são mais 
prováveis entre pessoas de 18 a 55 
anos de idade e não param por aí. 
De acordo com a pesquisa, além 
de morte precoce, o usuário fre-
quente de remédio tem 35% a mais 
de chances de desenvolver câncer 
ao longo da vida. 
O Instituto Brasileiro do Sono 
registra que mais de 51 milhões 
de brasileiros acima dos 18 têm 
dificuldades para dormir e, pelo 
menos, 1,5 milhão só dorme com 
auxílio de medicação. Se você está 
entre eles, especialistas avisaram 
que não são todos os remédios re-
ceitados para dormir que causam 
risco de morte. Vai depender da 
composição, por isso, a melhor 
medida é que o paciente converse 
com seu médico. 

Dependência por remédios.

A dependência por algum medi-
camento pode desenvolver-se em 
apenas duas semanas de uso contí- 
nuo, mesmo quando sob pre-
scrição médica. Essa dependência 
pode ser tanto psicológica quanto 
física.
Os medicamentos utilizados para 
tratar ansiedade e insônia incluem 
os benzodiazepínicos, os barbi-
túricos, a glutetimida, o hidrato de 
cloral e o meprobamato.
Cada substâncias age de modo 
diferente e tem um potencial de 
dependência e de tolerância dife-
rente. Em geral todos os indi-
víduos que se tornam dependentes 
desse tipo de medicamento ini-
ciaram por utiliza-los como forma 
de terapia por um período que de-
veria ser  limitado.
Algumas vezes, a necessidade de 
doses elevadas durante longos 
períodos para tratar um problema 
grave, promove a dependências, 
mas é comum que os pacientes 
usem mais medicação do que o 
prescrito promovendo a situação 
de dependência do fármaco, sendo 
esta condição difícil de contornar.

Perigos dos Medicamentos para 
Emagrecer

Dentre os perigos do uso dos me-
dicamentos para emagrecer pode-
se citar a dependência química, o 
efeito sanfona e os efeitos colate-
rais indesejados.
No Brasil, os medicamentos para 
emagrecer atuam de 3 maneiras, 
inibindo o apetite, aumentando 
a saciedade ou não absorvendo a 
gordura ingerida. Cada um deles 
apresenta um efeito colateral dife-
rente. Alguns exemplos são:
Inibidores do apetite: Anfepramo-
na, Mazindol e Femproporex, que 
podem causar taquicardia, sensa-
ção de boca seca, insônia, ansie-
dade, depressão. Estes, não devem 
ser utilizados por indivíduos com 
problemas psiquiátricos.
Dentre a classe dos saciantes estão 
a Sibutramina e o Rimonabanto, 
que podem gerar boca seca, prisão 
de ventre, insônia, taquicardia, 
tontura, enjôo, depressão ou diar-
réia.
Na classe dos inibidores da ab-
sorção de gorduras, pode-se citar  
Xenical, que pode causar distúr-
bios gastrointestinais indesejados 
como a diarreia e a anemia.
Cabe ao médico decidir se o indi-
víduo deve, além da dieta, tomar 
algum remédio para emagrecer, 
pois ele está apto para decidir en-
tre o risco/benefício. Nenhum me-
dicamento deve ser tomado sem 
aconselhamento médico.

Perigos dos analgésicos

Um dos maiores perigos do uso de 
analgésicos é o vício. Alguns me-
dicamentos que podem ser com-
prados sem receita médica usados 
para aliviar a dor podem viciar em 
apenas 3 dias de uso contínuo.
A agência reguladora dos medi-
camentos e cuidados de saúde do 
Reino Unido (MHRA), adverte 
as pessoas a esse fator viciante 
dos analgésicos e recomenda não 
tomá-los por mais de três dias 
seguidos e utilizá-los só quando e 
como o médico indicar.
Os principais analgésicos que vi-
ciam são os que contém codeína 
e dihidrocodeína em sua fórmu-
la. Segundo a agência, deve-se 

primeiro experimentar um com 
paracetamol e somente se a dor 
não passar, usar um outro que con-
tenha as tais substâncias viciantes.

Misturas perigosas 

 - Anticoagulante (warfarina) + 
remédio para controle do coles-
terol (sinvastatina) - A warfa-
rina aumenta chances de efeitos 
cola-terais da sinvastina, como dor 
muscular, e a combinação pode 
piorar problemas como úlceras e 
outros tipos de sangramento. 

 - Antibióticos + antiácidos - An-
tiácido diminui até em 70% a ab-
sorção do antibiótico. 

 - Antibióticos + anticoncepcio-
nais - O antibiótico reduz concen-
trações hormonais, diminuindo 
eficácia da pílula. 

 - Ansiolíticos + sedativos + ál-
cool - Mistura aumenta o efeito 
depressor do sistema nervoso, 
podendo causar depressão respira-
tória, hipotemia e falência cardio-
vascular. 

Analgésicos + ansiolíticos - O an-
siolítico fortalece efeitos de anal-
gésicos, podendo causar baixa no 
ritmo cardíaco . 

 - Niacina (vitamina B3) + atorv-
astatina ou sinvastatina (ambos 
para controle do colesterol) - A 
mistura aumenta a chance de dores 
musculares e morte de células do 
tecido muscular. 

 - Lisinopril (para controle de 
hipertensão) + suplementos de 
potássio - O uso combinado au-
menta o risco de níveis elevados 
de potássio no sangue, podendo 
provocar ataques cardíacos e até a 
morte. 

 - Corticoides + antiinflamatóri-
os - Podem causar dores de es-
tômago e maior risco de úlceras. 

 - Antidepressivos + inibidores 
de apetite - Antidepressivos po-
tencializam efeitos colaterais de 
remédios para emagrecer, poden-
do causar irritabilidade e psicoses. 

Perigos da automedicação

A automedicação é um risco para a 
saúde e pode aumentar as chances 
de infecções. Além disso, ela pode 
mascarar os sinais de uma doença 
potencialmente grave levando o 
indivíduo a um grande sofrimento.
A cena é comum: na farmácia, o 
cliente chega, pega a cesta de com-
pras e, como se estivesse num mer-
cado, escolhe diversas cartelas de 
remédios na intenção de resolver 
problemas de saúde que surgiram. 
A questão é que nem sempre os 
medicamentos foram receitados 
pelo médico, mas indicados pelo 
balconista, por colegas de trabalho 
ou pela propaganda na TV. No en-
tanto, o resultado da automedica-
ção pode ser perigoso.
Dados do Sistema Nacional de In-
formações Tóxico-Farmacológicas 
(Sinitox) da Fiocruz apontam que 
há, por ano, 34 mil casos de in-
toxicação por uso indevido de re-
médios, com média de 91 mortes. 
“O problema não está na medica-
ção em si, mas na prática abusiva 
e combinações perigosas. Fora 
o perigo de mascarar sintomas e 
agravar doenças”, diz Anthony 
Wong, toxicologista no Hospital 
das Clínicas e diretor do Centro de 
Assistência Toxicológica, em São 
Paulo.
A automedicação leva a riscos que 
vão desde reações alérgicas, diar-
reia, tonturas e enjoos, até anular 
eficácia de medicamentos ou po-
tencializar efeitos colaterais. 

DÚVIDAS 

O que fazer em caso de reação 
alérgica a algum medicamento?
Procurar imediatamente um posto 
de saúde. Não tome nenhum remé-
dio em casa por conta própria.

Como é possível fazer o diag-
nóstico?
Observe se surgiram quaisquer 
sinais de manchas no corpo, plac-
as, coceiras e vermelhidões, bol-
has isoladas ou juntas. O ideal é 
fazer um diagnóstico precoce para 
verificar as possíveis reações alér-
gicas.

O que fazer em caso confirmado 
de alergia?
Suspender imediatamente o uso do 
medicamento. 

Se for confirmada a alergia a al-
gum remédio, há tratamento?
Sim. Geralmente é com uso de 
corticoides e outros medicamentos 
que diminuem a reação do organ-
ismo.

Medicamentos fitoterápicos 
(naturais) também causam ris-
cos?
Todos os medicamentos, sem ex-
ceção, têm efeitos colaterais e po-
dem provocar riscos à saúde.
A automedicação pode levar ao 
abuso do uso de medicamentos e 
contribui para que a bactéria ou o 
vírus causador da doença torne-se 
ainda mais forte, dificultando a 
cura.
Os medicamentos devem ser to-
mados quando indicados pelo 
médico, pois ele sabe os efeitos 
colaterais e o perigo de misturar 
vários medicamentos diferentes.

http://www.tuasaude.com/dependencia-de-
medicamentos/

http://www.saocamilo-sp.br/novo/noticias/
automedicacao-risco-saude.php
http://revistagalileu.globo.com

Casa das

Silvy

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

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc
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As novidades do
Mercado Fitness

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

Salas de ginástica em condomínios 
tem sido um espaço cada vez mais 
utilizado pelos moradores. Boa 
parte dos novos empreendimentos 
já oferece este benefício. Caso o 
seu condomínio não tenha, hoje 
existem empresas especializadas 
que desenvolvem o projeto em 
espaços ociosos dentro do seu edi-
fício. 

Entretanto, alguns cuidados são 
necessários e essenciais, na com-
pra dos equipamentos e princi-
palmente ter um profissional re-
gistrado para dispor das devidas 
orientações. 

COMO FUNCIONA: 

A primeira mudança que os mo-

radores percebem com a gestão 
esportiva é a criação de um crono-
grama de aulas, similar ao de uma 
academia de ginástica e muscula-
ção.
O consultor aponta uma maior 
conscientização sobre a importân-
cia das atividades físicas orienta-
das e a socialização entre os mo-
radores do mesmo condomínio. 
“Em vez de ficar correndo risco 
sem a orientação de um profes-
sor, esta poderá interagir durante 
as atividades monitoradas”. Mes-
mo serviço personalizado, menor 
custo.

VANTAGENS DE TER UM 
PROJETO:

- Evita acidentes e gastos desne-
cessários com na compra de equi-
pamentos errados.
- A escolha de profissionais habi-
litados e competentes é o que ga-

rantirá que os exercícios surtirão 
os e efeitos desejados, sem riscos 
maiores.
- Condomínio organizado e socia-
bilizado.
- Redução de Gastos e ganho de 
tempo e saúde.

INFRAESTRUTURA:

A gestão esportiva nos con-
domínios vai agradar aos mora-
dores porque, além de promover 
atividades, pode cuidar da segu-
rança e da manutenção dos equi-
pamentos, como no caso da ATI-
VIDADE MONITORADA, que 
fornece todo suporte baseado nos 
princípios do treinamento e Mar-
keting Esportivo. Todos poderão 
participar, pois, um dos diferenci-
ais da empresa é a personalização 
dos treinos e atividades, atingindo 
todos os públicos e classes sociais. 

MODALIDADES QUE O PRO-
JETO PODERÁ LHE OFE-
RECER DENTRO DE SEU 
CONDOMÍNIO: 

Atividades para Gestantes; Dança 
de Salão; Personal Trainer; Grupo 
de corridas (Running); Eventos 
Esportivos (Gincanas e Eventos 
Sazonais); Lutas; Exercícios Fun-
cionais; Nutricionista; Fisiotera-
pia; entre outras.

  dicadapersonal@gmail.comPersonal Trainner                                                                                                                  
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Santa Catarina

Cardápio diferenciado - Espaço Infantil

 Ambiente agradável - Música ao Vivo

As noites de Campinas
 estão ainda mais

 saborosas...
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Em dezembro de 1936 foi formada em Santa Ca-
tarina a Sociedade de Assistência aos Lázaros, na 
Rua João Grumiché  s/n, Roçado - São José – SC.    
O Educandário Santa Catarina teve em seus objeti-
vos iniciais dar ao Lázaro assistência mais humana 
e às crianças nascidas com um estigma, saúde, e a 
oportunidade de viver em um local seguro.
Nesses 75 anos o Educandário Santa Catarina, 
passou por muitas transformações, deixou de ser 
internato para filhos sadios de hansenianos, pois 
com o avanço da ciência, o mal de hansen já pode 
ser tratado em casa sem o trauma da separação 
fami-liar, e passou a atender a partir dos anos 70 
crianças em educação infantil e educação comple-
mentar.
O Educandário Santa Catarina, uma entidade 
filantrópica, de caráter assistencial e educacional, 
atualmente atende 540 crianças, sendo que destas, 
430 com idade entre 3 meses a 6 anos, permanecem 
em período integral na Educação Infantil, e 110, de 
6 a 11 anos, em Educação Complementar, no con-
tra turno escolar. Estas, bem como suas famílias, 
pertencem a camadas populares da Grande Floria-
nópolis, e são atendidas por se encontrarem em 
situação de vulnerabilidade social. A instituição é 
administrada por uma Diretoria voluntária e conta 
com uma equipe técnica composta por uma coor-
denadora geral, duas assistentes sociais, três peda-
gogas, uma gestora de logística e um gestor finan-
ceiro. A organização possui no total uma equipe de 
80 colaboradores.
O Educandário Santa Catarina tem como missão, 
prestar serviço de assistência social, educação 

Educandário Santa Catarina
Faça parte deste time!

infantil e educação complementar às crianças da 
grande Florianópolis, oferecendo espaço diferen-
ciado e aprimorando a qualidade das relações, por 
meio de um trabalho humanizado.
O trabalho desenvolvido com as crianças é dividi-
do em três segmentos: Casa dos Colibris, Crescer 
e Despertar. Estes por sua vez, executam projetos 
e ações em comuns e outros específicos por faixa 
etária.
O atendimento oferecido é das 7h às 18h30min 
para o período integral com quatro refeições 
diárias e das 8h as 13h30mim, das 11h30min as 
17h30mim com duas refeições diárias para o con-
tra-turno escolar.
Para manter e desenvolver o trabalho, a instituição 
conta com apoio, doações, convênios e parcerias 
de órgãos públicos e privados, ademais, com a re-
alização de eventos sociais. Atualmente com uma 
despesa de aproximadamente R$ 150.000,00 / mês 
a instituição tem buscado novas estratégias de en-
frentamento à escassez de recursos, bem como, 
para garantir um atendimento de qualidade e de 
respeito aos direitos sociais das crianças atendidas.
 

Amigo Contribuinte: Você se torna amigo do 
Educandário com contribuições mensais que po-
dem ser realizadas por meio de boletos bancários 
ou depósitos bancários;
Patrocínio de Eventos: Você pode colaborar com 
a 15a. Educandário Fest, no dia 14, a partir das 
20hs e 15 de Abril missa as 10hs, após almoço com 
várias atrações.
Cartelas de bingo a R$ 10,00 e almoço a R$ 10,00.
Doações de alimentos e materiais de limpeza;
Doações por meio do Fundo para a Infância e 
Adolescência: Você direciona através do imposto 
devido na sua Declaração de Imposto de Renda, 
verba para projetos do Educandário aprovados no 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente. 
Pessoa Física: até 6% e Pessoa Jurídica até 1%.
Venha fazer parte deste time que leva o Educan-
dário adiante!

blog: www.educandariosc.org.br/ 
blog site: www.educandariosc.org.br 

Fone: (48) 3247.08773247.1502
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