
Queremos S�����, neste Natal armar uma árvore de agradecimento e nela pendurar, 
ao invés de presentes os nomes de todos os clientes e parceiros do Jornal Comunidade SJ.

Uma árvore de raiz muito profunda para que seus nomes nunca mais sejam arrancados do nosso coração.
De ramos muito extensos, para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes. 

De sombras muito agradáveis para que nossa parceria seja um aumento de repouso nas lutas da vida. 
Que o Natal esteja vivo em cada dia do ano que se inicia, para que possamos viver um Ano cheio de conquistas e muito feliz. 

O Jornal Comunidade SJ deseja a comunidade, a todos os clientes e parceiros um:
 Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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Rabanada de Natal
Ingredientes
2 gemas, 3 colheres de sopa de açúcar branco, 1 
colher de leite, 1 colher de nata, baunilha em pó 
(opcional), 12 fatias de pão de véspera, óleo, 
açúcar em pó, canela moída, frutas frescas.
Modo de preparo
Coloque as gemas dentro de uma tigela e junte o 
açúcar. Bata a gemada até obter um creme macio e 
espesso. Adicione aos poucos o leite e a nata. Bata 
um pouco mais e aromatize com 1 colher de café 
de baunilha em pó (opcional). Bata novamente. 
Molhe o pão com esta mistura e deixe embeber 
durante alguns minutos. Aqueça bastante óleo 
numa frigideira ou num recipiente fundo. Frite as 
fatias, poucas de cada vez, virando-as até dourarem 
uniformemente. Retire da fritura com uma escu-
madeira e escorra o excedente da gordura sobre 
folhas de papel absorvente. Polvilhe as rabanadas 
ainda quentes com açúcar e canela. Acompanhe 
com tiras � nas de fruta fresca.

Natal 
2011

Chester com cestas de queijo 
coalho e salpicão
Ingredientes
1 chester grande, 400g de queijo coalho ralado 
grosso, 1 frango assado des� ado, 100g de uva 
passa, 2 talos de salsão picados, 1 cenoura ralada, 
1 maçã verde picada, 2 colheres (sopa) de suco 
de limão, 1 pote de maionese (250g), 1 pote 
de iogurte natural, sal, pimenta e salsinha a gosto.
Modo de Preparo
Asse o chester de acordo com as instruções da em-
balagem. Em uma frigideira antiaderente faça 
uma camada � na de queijo. Quando estiver dou-
rado, retire e molde as cestinhas sobre o fundo de 
uma forminha de 7 cm de diâmetro. Deixe es-
friar. Em uma tigela misture o frango, a uva, o 
salsão, a cenoura e a maçã. Tempere com o limão, 
o sal e a pimenta. À parte, misture a maionese e o 
iogurte. Junte o frango e os legumes. Distribua 
nas cestinhas, salpique a salsa e sirva em volta do 
chester.

Peru de Natal
Ingredientes para o peru
1 peru de 2,5 kg, 1/4 de toucinho de porco, 6 
cebolas pequenas, 5 dentes de alho sem descascar.
Ingredientes para o caldo
As patas e as asas do peru, Carcaças 
de frango e de peru, 1/2 kg de galinha
1 alho-poró, 2 batatas e 3 cenouras, 1/2 garrafa de 
vinho branco ou vinho de Jerez, 1/2 kg de castanhas, 
1/2 kg de cogumelos, azeite de oliva, sal e orégano.
Ingredientes para o purê
1 kg de castanhas, leite, 50g de manteiga.
Modo de preparo para o caldo
Coloque todos os ingredientes em uma panela 
com exceção do sal e do vinho e acrescente água até 
que todos os elementos na panela � quem cobertos. 
Quando a água levantar fervura acrescente o vinho 
na quantidade desejada e o sal. Deixe cozinhar.
Modo de preparo para o peru
Untar todo o peru com o azeite de oliva colo-
cando orégano, 3 pedaços de toucinho e uma 
cebola inteira dentro dele juntamente com o 
azeite. Coloque sobre as patas e o peito do peru 
palitos espetados com o toucinho e então acres-
cente azeite de oliva numa forma grande de 
modo que esta � que com o fundo coberto. Co-
loque o peru sobre o azeite na forma. Ao redor 
da ave coloque cebolas e alhos e leve ao forno 
por 2 ou 3 horas a aproximadamente 180º. De 
tempos em tempos regue o peru com o caldo 
preparado. Para saber se a ave já está pronta bas-
ta espetar um garfo no peito da ave. Se sair do 
local espetado um caldo rosado, indica que o 
peru ainda não está pronto. Quando estiver fal-
tando 10 minutos para retirar o peru do forno 
acrescente as castanhas. Após retirá-lo do forno 
deixe repousar por 30 minutos. Refogue numa 
frigideira os cogumelos e o alho picado e após 
refogá-los coloque próximos às castanhas. Regue 
com um pouco de molho.

Tender de Natal
Ingredientes
1 kg de tender, ¼ xícara (chá) de mel,
1 xícara (chá) de suco de laranja, 
1 xícara (chá) de vinho branco, 1 lata de abacaxi 
em calda, 6 colheres (sopa) de calda de abacaxi, 
� or comestível e alecrim, o bastante para decorar, 
cravo-da-índia, o bastante para decorar.
Modo de Preparo
Coloque num recipiente o suco de laranja, o vinho 
branco e a calda de abacaxi. Adicione o tender, 
cubra com � lme plástico e leve à geladeira. Deixe 
marinar por mais ou menos 12 horas. Logo após, 
coloque-o numa assadeira, cubra com papel alumí-
nio e leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos. 
Retire a assadeira do forno. Remova o papel alumí-
nio do tender e pincele toda a sua superfície com o 
mel. Coloque o tender no forno e deixe por mais 
20 minutos, regando a cada 3 minutos com o lí-
quido da marinada, ou até que a sua superfície � -
que dourada. Retire o tender do forno e faça alguns 
cortes, com uma faca a� ada, na sua superfície. Espe-
te um cravo em cada cruzamento dos riscos. Colo-
que o tender no centro de um prato e distribua as 
rodelas de abacaxi ao seu redor. Coloque uma � or 
dentro de cada fatia de abacaxi e sirva a seguir.

Sobremesa de Natal
Celebre este Natal com uma simples e deliciosa sobremesa 
gelada. Trata-se simplesmente de um prato em camadas 
que combina biscoitos umedecidos com licor de laranja, 
suave nata batida e deliciosos morangos.
Ingredientes
6 colheres de licor de laranja, quantidade 
dividida, 1 ¼ quilo de morangos, biscoitos doces, 
1 ½ de nata batida, ¼ açúcar re� nado.
Modo de preparo
Molhe os biscoitos com o licor de laranja e coloque 
uma camada de biscoitos em uma travessa. Por 
cima coloque uma camada de morangos. Bata a 
nata com o açúcar re� nado e coloque uma camada 
de nata batida sobre os morangos, volte a colocar 
outra camada de morangos e outra de nata batida. 
Coloque a segunda camada de biscoitos e � nalize 
com nata batida. Pingue um pouquinho de licor 
de laranja por sima e decore com morangos. Leve á 
geladeira até a hora de servir.

Arroz de festa com champanhe, 
amêndoas e passas
Ingredientes
2 colheres (sopa) de azeite, 1 cebola pequena 
bem picada, 2 xícaras (chá) de arroz, Sal a gosto, 
3 xícaras (chá) de champanhe, 100g de uvas-
passas brancas, 100g de amêndoas sem pele 
picadas grosseiramente, salsa picada a gosto.
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça ao azeite e doure a cebo-
la. Junte o arroz lavado e escorrido, o sal e mexa 
bem até secar um pouco. Acrescente o champa-
nhe e deixe cozinhar. Quando faltar pouco para 
terminar o cozimento e ainda tiver um pouco de 
líquido, ponha as passas e deixe terminar o cozi-
mento. Desligue o fogo, solte o arroz com um 
garfo, misture as amêndoas e a salsa. Coloque em 
uma travessa e sirva em seguida. Dica: para reti-
rar a pele das amêndoas, mergulhe-as na água 
fervente por 2 minutos, a pele soltará facilmente 
apenas pressionando com os dedos.

Farofa de Natal
Ingredientes
100g de bacon em cubinhos ou tiras, 
100g de cebola picadinha, 100g de manteiga, 
50g de passas sem sementes, 50g de damascos 
secos picados, 50g de nozes picadas, 
50g de castanha-do-pará picadas, 2 xícaras 
de farinha de mandioca crua, sal a gosto.
Modo de preparo
Refogue o bacon e cebola na manteiga até que � -
quem ligeiramente dourados.Acrescente as passas e 
damascos e refogue até que as passas inchem um pou-
co. Acrescente as castanhas e refogue um pouco mais. 
Acrescente a farinha, tempere com sal e deixe tostar 
ligeiramente ou a gosto.

Fontes: www.brasilescola.com/natal
www.presentedenatal.com.br/receita_rabanada_natal.htm

manequim.abril.com.br/festas-de-fim-de-ano

O Natal é uma data religiosa na qual é conhecida, também, pela grande quantidade 
de alimentos tradicionais feitos para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.
Esse é um dos momentos mais importantes da festa, pois é quando a família se reúne 
para agradecer pela vida, pelas graças durante o ano. A ceia natalina é sempre 
farta e com diferentes tipos de pratos, veja a seguir alguns pratos típicos do Natal.
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USJ firma parceria com Figueirense
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O Jornal Comunidade SJ não se 
responsabiliza pelo conteúdo dos 
artigos assinados por seus cola-
boradores ou de matérias oriundas 
de assessorias de imprensa de ór-
gãos oficiais e empresas privadas.

Pensando na formação dos 
atletas pré-adolescentes e 

adolescentes, o Figueirense Fu-
tebol Clube e a Alliance Sports 
estão elaborando programa para 
planejamento de carreira, que 
será lançado nacionalmente no 
próximo mês e entrará em pleno 

Mobilidade urbana é o tema cen-
tral da Semana de Engenharia, 

que aconteceu de terça a sábado, dias 
6 a 10, na Associação Catarinense de 
Engenheiros, em Florianópolis.

O engenheiro civil Djalma Ber-
ger, Prefeito de São José, e o Prefei-
to de Florianópolis, Dário Berger, 
foram os convidados para abrir as 
palestras da Semana.

Os Prefeitos ressaltaram a impor-
tância do anel viário da BR101 - 
que partirá do Km178, em Bigua-
çu, até o Km222, em Palhoça - para 
melhorar o trânsito da região.  “Essa 
é uma obra fundamental para desa-
fogar o trânsito, porque o tráfego 
de veículos pesados será desviado 
para o anel viário, enquanto a 
BR101 abrigará o trânsito local”, 
citou o Prefeito Djalma Berger.

Prefeito Djalma Berger fala 
sobre soluções para o trânsito
Palestra ocorreu na Semana da Engenharia

funcionamento a partir de 2012.
A base para essas atividades 

são ações pedagógicas, que serão 
coordenadas pelo Centro Uni-
versitário Municipal de São José 
(USJ), instituição mantida pela 
Prefeitura de São José. O proto-
colo de intenções para a parceria 

entre o USJ e o Figueirense foi 
assinado nesta quinta-feira (08), 
no Gabinete do Prefeito Djalma 
Berger.

O convênio com o USJ repre-
sentou a 1ª parceria firmada 
para o desenvolvimento do pro-
grama. “A escolha do USJ foi 
unânime, porque a instituição é 
referência no ensino superior no 
país, além disso tem foco forte 
no aspecto pedagógico”, ressal-
tou o Diretor Executivo do Fi-
gueirense, Leonardo Moura.

A iniciativa pretende ser refe-
rência no país e no mundo. “Já 
visitamos 37 países, levando 
Santa Catarina para o exterior. 
Logo, vamos levar este exemplo 
também, que com certeza será 
um case de sucesso”, frisou o 
Presidente do Figueirense Fute-
bol Clube, Nestor Lodetti.

O programa trará aprendizado 
também para os acadêmicos do 
USJ. “Será uma parceria muito 

importante para ambas as insti-
tuições, pois proporcionará ati-
vidades práticas para nossos aca-
dêmicos e levará muitos 
ensinamentos para esses atletas 
de base”, frisou o Reitor do USJ, 
Djalma Cardoso.

O Prefeito foi além e destacou 
o papel dos atletas como influ-
ência para as novas gerações. 
“Hoje os atletas precisam ser 
exemplos de pessoa, já que mui-
tas gerações se espelham neles. E 
esse programa reunirá uma série 
de atividades que contribuirão 
para essa questão, como: respon-
sabilidade social, ética, desen-
volvimento cultural e trabalho 
em equipe”, ressaltou o Prefeito 
Djalma Berger.

Ao final do encontro, o Prefei-
to presenteou a equipe do Fi-
gueirense com o livro “São José 
da Terra Firme”, de Gilberto 
Gerlach e Osni Machado.

Além dessa obra, o Prefeito Djal-
ma Berger elencou outras essenciais 
para a mobilidade urbana da Grande 
Florianópolis, como: construção da 
Avenida das Universidades, que liga-
rá a Unisul à Univali; a duplicação 
da SC 407 até a alça de contorno da 
BR101; construção da Avenida Bei-
ra-Mar de Barreiros; quadriplicação 
da Via Expressa e revitalização das 

marginais da BR101.
“A melhoria da mobilidade urba-

na da Grande Florianópolis envolve 
a participação de diversos órgãos, 
como ANTT, Governos Estadual e 
Federal e Prefeituras”, concluiu o 
Prefeito Djalma Berger. 

Os projetos foram muito bem re-
cebidos pelos participantes da Se-
mana de Engenharia.

Construção 
de rodoviária 
em São José
Prefeitura solicitou 
recursos estaduais

Nesta quarta feira (07), foi reali-
zada na Secretaria de Estado da 

Infraestrutura reunião para solicitar 
a captação de recursos estaduais para 
construção da rodoviária interestadu-
al em São José e reforma e instalação 
dos abrigos de passageiros do trans-
porte coletivo, projeto que já está em 
fase de licitação. Estiveram presentes 
o Secretário do Estado de Infraestru-
tura, Valdir Cobalchini, o Prefeito 
Djalma Berger, o Secretário de Segu-
rança, Defesa Social e Trânsito, San-
derson de Jesus, o Secretário de De-
senvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, Michel Schlemper, e o 
vereador Carlos Acelino Pereira.

A solicitação dos recursos partiu da 
necessidade do Município de São José 
ter uma rodoviária interestadual. Se-
gundo o Secretário Sanderson de Je-
sus, a rodoviária de São José irá bene-
ficiar toda a região metropolitana, 
além de colaborar com a mobilidade 
urbana, tendo em vista que muitos 
ônibus não precisarão mais passar a 
ponte e os passageiros de São José po-
derão embarcar em segurança.

O local para a construção da nova 
rodoviária está sendo estudado. Pri-
meiramente foram analisados locais 
próximos à BR 101 e à Avenida Bei-
ra- Mar. Algumas áreas do Governo 
foram solicitadas, como a área do an-
tigo Canil, porém não houve positiva 
por parte do governo. O Prefeito 
Djalma Berger sugeriu, em reunião, o 
terreno do antigo Centro Educacio-
nal São Lucas, no Bairro Barreiros, 
que seria transferido para outro local.

O documento com a solicitação 
de recursos foi entregue pelo Prefei-
to Djalma Berger ao Secretário do 
Estado de Infraestrutura, Valdir 
Cobalchini, e será avaliado nas pró-
ximas semanas.

Texto: Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito

Foto: Laureci Cordeiro - SECOM/PMSJ

Foto: Pedro Clasen- SECOM/PMSJ
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Associação de Moradores e Amigos de Campinas - AMAC

Nas dependências do Colégio Prof. Laércio 
Caldeira de Andada o presidente interino 

senhor Otávio Adolfo Schmidt iniciou falando 
da importância do dia do lider comunitário e 
que por este motivo o Senhor Waldir Sérgio de 
Melo foi homenageado juntamente com ou-
tros líderes comunitários, em sessão solene na 
Câmara de vereadores.

O senhor Waldir agradeceu a todos que fo-
ram homenageá-lo se fazendo presente a esta 
sessão. Após foram lidos e discutidos os ofícios 
que seguem; 016/AMAC ao Ouvidor Geral da 
Prefeitura; Senhor Sergio Carlos de Oliveira, pe-
dindo para que se faça limpeza nas bocas coleto-
ras da água da chuva, pois tem algumas comple-
tamente entupidas como a da Rua Adolfo 
Konder - esquina com a Avenida Brigadeiro Sil-
va Paes. Memorando nº 3121/2011 da Ouvi-
doria Geral do Município ao Senhor Túlio Már-
cio Salles Maciel; Secretário da Infra estrutura, 
solicitando para se faça a limpeza das bocas co-
letoras de agua da chuva. Ofício nº 17/AMAC 
ao Secretário de Serviços Públicos Municipal; 
Senhor Amauri Valdemar da Silva, convidando-
o para participar da reunião da AMAC no dia 
09/11/2011. Pois a presença dele seria uma 
oportunidade para que os presentes pudessem 
se manifestar sobre os problemas que aflingem a 
comunidade no seu cotidiano. 

Infelizmente ele não compareceu. Ofício nº 
20/AMAC; ao Ouvidor Geral do Municípios 
Senhor Sergio Carlos de Oliveira, informando 
da preocupação dos moradores com a prolife-
ração de ratos que saem do sistema de canaliza-
ção do escoamento da água pluvial. Circulam 
pelas ruas e passeios público, muitos vão se alo-
jar nas residências.Pedindo para que a Secreta-
ria Municipal de Saúde retome a campanha de 
desratização, orientando a população local so-
bre a melhor solução para eliminar os camun-
dongos que estão se tornando uma praga, ex-
pondo a saúde da população em risco. 

A Senhora Tânia Maria Paula Carneiro en-
viou um e-mail denunciando a existência de um 
buraco em frente ao nº 658 da Av. Altamiro Di 
Bernardi, pondo em riscos físicos a que transita 
por alí. O tal buraco já foi concertado pelo pró-
prio condomínio. Este buraco foi causado por 
um vazamento de esgoto da CASAN durante 
muito tempo e com isto a areia debaixo da cal-
çada foi levada junto com o esgoto e a mesma se 
negou a consertar.  Foi discutida a paralisação da 
construção da ponte sobre o Rio Araujo. A  po-
pulação está descontente com a demora das 
obras. O Senhor Waldir Sergio de Melo falou  
que a alegação é porque a CASAN precisa le-

vantar a tubulação de canalização de água, tão 
logo CASAN fizer o serviço, as obras vão conti-
nuar. Também convidou os presentes para no 
dia 21/11/2011 as 20 horas comparecer para 
uma reunião no Centro Comunitário do Lotea-
mento Campinas, para prestigiar o Secretário de 
Educação Municipal - Senhor Cirio Vandressen  
no lançamento da creche para a comunidade. 
Também foi marcado uma reunião da Diretoria 
da AMAC no dia 16/11/2011 as 20 horas para 
discutir o calendário para o ano 2012; e pensar 
nas necessidades para a comunidade e levar estas 
prioridades a Câmara de Vereadores para que 
sejam feito emendas no orçamento do ano vin-
douro. E assim as necessidades da comunidade 
serem contempladas.

Dilma Lucia Daufenbach 
Secretária da Associação de Moradores e Amigos de Campinas - AMAC

Reunião do dia 16/11/2011
Na reunião ficou decidido que vamos pedir 
para o Vereador Batistti fazer a emenda no or-
çamento da prefeitura para as seguintes obras:
1] Asfaltar as seguintes Ruas: Álvaro Tolenti-
no, Pedro Bun Junior, Professor Antonio Phi-
lipe, Eugênio Raulino Koerich e Frei Hilário.
2] Solicitar que a Prefeitura Municipal man-
tenha em Campinas ou Kobrasol um Centro 
de Atendimento quando da mudança para 
Av. Beira Mar de São José
3] Lutar pela construção de um Mercado Pú-
blico em São José
4] Pedir para que seja construida uma Rodo-
viária em São José, pois os usuários de Trans-
porte Interurbanos do município tem que ir a 
rodoviária de Florianópolis causando muitos 
transtornos.
5] Ampliação de vagas nos cemitérios do mu-
nicípio. Ou a construção de um novo. Pois 
não há mais vagas e está causando transtornos 
na hora de um sepultamento.
6] Solicitar a revitalização da Praça ao lado da 
Igreja de Campinas  e a colocação de apare-
lhos para que os moradores da comunidade 
possam se exercitar.
7] Limpeza e revitalização do Rio Araujo.  
8] Colocação de mais lixeiras nas ruas.
9] Trabalhar em outras necessidades que apa-
recer durante o ano.

A AMAC deseja a todos um Feliz Natal  
e Próspero Ano Novo!

A DIREÇÃO
Otávio Adolfo Schmidt

Presidente interino

Assuntos discutidos na 
reunião do dia 09/11

Sr. Waldir Sérgio ladeado do vereador Edilson Vieira



São José - Santa Catarina • Dezembro 2011
4 |Capacitação

O novo mundo exige 
profissionais cada vez mais 
capacitados, por tanto 
“Seja você mesmo, mas 
não seja sempre o Mesmo”. 
Nesta edição do Jornal 
Comunidade SJ, trago um 
artigo de um dos melhores 
palestrantes da atualidade 
“Dalmir Sant’Anna”, 
aproveite bem suas sábias 
idéias, boa leitura a todos:

Depois de alguns seguidos finais de se-
mana apresentando palestras em 

convenções de vendas, conquistei um fi-
nal de semana de repouso. Aproveitei 
para visitar o sítio de um amigo, no lito-
ral de Santa Catarina. Ao chegar, visuali-
zei um poço e o desejo de saborear aquela 
água foi inevitável. Percebendo meu inte-
resse, meu amigo imediatamente alertou: 
“Dalmir, lamentavelmente os antigos 
proprietários do sítio contaminaram a 
água desse poço”. Naquele momento, pas-
sei a refletir que, no ambiente profissional, 
algo semelhante também acontece diaria-
mente. Algumas pessoas conseguem con-
taminar o poço do local de trabalho com 
fofocas, intrigas e perjúrios. Trabalham 
diariamente insatisfeitos com suas ativida-
des e intolerantes a qualquer acontecimen-
to. Será possível reverter essa situação?

Beneficiar-se com algumas mudanças 
comportamentais – Um estudo britânico, 
publicado no periódico “Proceedings of 
the Royal Society” revela que o riso é um 
importante ingrediente para aliviar dores 
musculares. Segundo Robin Dunbar, di-
retor do Instituto de Antropologia da 
Universidade de Oxford, a liberação de 
substâncias químicas que invadem o cére-
bro durante o riso, conhecidas como en-
dorfina, ajudam a transmitir importante 
mensagem entre os neurônios, atenuando 

sinais de dor física e o nível de irritação 
psicológica. Para não contaminar o poço 
do ambiente de trabalho, busque substi-
tuir a intolerância pelo riso. Não estou 
sugerindo que você seja um profissional 
contador de piadas, mas tenha a capaci-
dade de quebrar momentos de tensão 
com algo lúdico, capaz de provocar o riso. 
Que tal liberar mais endorfina e conquis-
tar maiores resultados, lembrando que 
além de beneficiar-se com essa mudança, 
você também estará ajudando as pessoas 
que estão a sua volta. Que tal criar um ex-
celente clima de trabalho? Vamos tentar?

Como uma metáfora, perceba como 
está a água do poço da sua empresa. As 
pessoas que trabalham com você, podem 
saborear o gostinho de transparência e se-
riedade? Relevante destacar que algumas 
profissões rotineiras, costumam ser vistas 
como aborrecedores e até estressantes, 
mas um sorriso, acompanhado de um 
momento de descontração é uma impor-
tante estratégia para favorecer a autoestima 
das pessoas e contribuir com a socializa-
ção. Importante mencionar também que, 
ambientes de trabalhos limpos, ilumina-
dos e atraentes podem ajudar a manter o 
poço de trabalho com uma água saborosa. 

Evite contaminar a água do poço e pro-
cure constituir ações que favoreçam as re-
lações sociais com maior respeito, empatia 
e compreensão da diversidade humana. 
Agora é o momento importante para você 
responder: Será que meu comportamento 
está envenenando o próprio poço?

Dalmir Sant’Anna – Palestrante comportamental, mestrando 
em Administração de Empresas, autor dos livros “Oportunidades”;  
“Menos pode ser Mais” e do DVD com o tema “Comprometimento  

como fator de Diferenciação”. www.dalmir.com.br

Seu comportamento 
envenena o próprio poço?

David Fadel
Agente e Consultor de Palestrantes

RH e Mercado 11 coisas que não se 
aprende na escola
As seguintes regras foram extraídas de 
uma palestra ministrada por Bill Gates.
Bill Gates fala sobre como a “política 

educacional de vida fácil para as 
crianças” tem criado uma geração sem 
conceito da realidade, e como muitas ve-
zes essa política tem levado pessoas a fa-
lharem em suas vidas posteriores à escola. 
Gates falou por cinco minutos e foi 
aplaudido por 10 minutos.

Regra 1: A vida não é fácil, acostume-se 
com isso.

Regra 2: O mundo não está preocupado 
com a sua auto-estima, ele espera que 
você faça alguma coisa útil por ele AN-
TES de sentir-se bem com você mesmo.

Regra 3: Você não ganhará R$ 20.000 
por mês assim que sair da escola. Você 
não será vice-presidente de uma empresa 
com carro e telefone à disposição, antes 
que você tenha conseguido comprar seu 
próprio carro e telefone.

Regra 4: Se você acha seu professor rude, 
espere até ter um CHEFE. Ele não terá 
pena de você.

Regra 5: Vender jornal velho ou traba-
lhar durante as férias não está abaixo da 
sua posição social. Seus avós têm uma pa-
lavra diferente para isso: eles chamam de 
OPORTUNIDADE.

Regra 6: Se você fracassar não é culpa de 
seus pais. Então não lamente seus erros, 
aprenda com eles.

Regra 7: Antes de você nascer, seus pais 
não eram tão críticos como agora. Eles só 
ficaram assim por pagar as suas contas, 
lavar suas roupas e ouvir você dizer que 
eles são “ridículos”. Então, antes de salvar 
o planeta para a próxima geração queren-
do consertar os erros da geração dos seus 
pais, tente limpar seu próprio quarto.

Regra 8: Sua escola pode ter eliminado a 
distinção entre vencedores e perdedores, 
mas a vida não é assim. Em algumas esco-
las você não repete mais de ano e tem 
quantas chances precisar até acertar. Isso 
não parece absolutamente NADA com a 

vida real. Se pisar na bola está perdido, 
RUA! Faça certo da primeira vez.

Regra 9: A vida não é dividida em semes-
tres. Você não terá sempre os verões livres 
e é pouco provável que outros emprega-
dos o ajudem a cumprir as suas tarefas 
nos fim de cada período.

Regra 10: Televisão NÃO é vida real. Na 
vida real as pessoas têm de deixar o barzi-
nho e ir trabalhar.

Regra 11: Seja legal com os CDFs (aque-
les estudantes que os demais julgam uns 
babacas). Existe uma grande probabili-
dade de você vir a trabalhar PARA um 
deles.

Bill Gates é simplesmente dono 
da maior fortuna pessoal mundial, 

e da Microsoft, a única empresa 
que enfrentou e venceu a Big Blue 

(IBG) desde a sua fundação em 
meados de 1900...
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ENTREVISTA

COMUNIDADE SJ: O que te motivou a 
participar de competições de natação?
SUELI: Quando criança já participava de 
competições de saltos ornamentais, era atle-
ta do Fluminense Futebol Clube. Mais tar-
de, na idade adulta, ao saber dos campeo-
natos de natação Master, vi uma 
oportunidade de voltar a me dedicar a uma 
atividade física.
COMUNIDADE SJ: Como começou a com-
petir em campeonatos? 
SUELI: Comecei nadando um campeonato 
Sulamericano, antes mesmo de disputar o 
Brasileiro, pelo simples fato de competir e via-
jar. Não buscava o pódio, comecei a partici-
par de várias competições e num período de 
curto, meu professor me informou que já esta-
va no ranking, as coisas foram acontecendo.
COMUNIDADE SJ: Temos a informação 
que no Pan, você ganhou 10 medalhas.

Pode nos dizer quais as categorias que 
competiu e quais as medalhas que ganhou?
SUELI: Participei do PAN AMERICAN 
CHAMPIONSHIP de 8 a 15 de novembro 
no RJ. E obtive os seguintes resultados:
Piscina Julia Delamare: 800m livre - 3° 
Lugar no Pan e 1° lugar no Sulamericano; 
200m livre -n2° Lugar no Pan e 1° lugar 
no Sulamericano; 200m costas - 2° Lu-
gar no Pan e 1° lugar no Sulamericano; 
100m costas - 2° Lugar no Pan e 1° lugar 
no Sulamericano; 50m costas - 2° Lugar 
no Pan e 1° lugar no Sulamericano; Reve-
zamento 4x4 50m medly misto - 1° Lu-
gar no Pan; Revezamento 4x4 50m livre 
misto - 1° Lugar no Pan; Revezamento 
4x4 50m medly fem - 1° Lugar no Pan; 
Revezamento 4x4 50m livre fem - 1° 
Lugar no Pan; Open Wanter 3 km - 4° 
Lugar no Pan.

COMUNIDADE SJ: O que você faz além da 
Natação?
SUELI: Além de treinar em média duas horas 
por dia, com a musculação e o treino de pis-
cina, sou mãe, cuido da rotina da casa, faço 
crochê, tricô e faço Inglês na Infl ux, apesar de 
ter morado nos Estados Unidos com meus 
pais, acho que sempre precisamos nos atuali-
zar, escolhi a Infl ux pelo método de ensino.
COMUNIDADE SJ: Como um exemplo a 
ser seguido, que mensagem gostaria de 
deixar as pessoas da Comunidade?
SUELI: Corram atrás dos seus sonhos e 
objetivos, por mais difícil que pareçam, 

porque um dia eles vão se concretizar.
COMUNIDADE SJ: Gostaria de acrescentar 
algo mais?
SUELI: Vamos envelhecer nadando, prati-
cando uma atividade física e se reciclando, 
com corpo e mentes sãos.

Essa é uma das entrevistas que edificam 
a vida de quem a lê. Sueli é um grande 

exemplo em um País onde o apoio ao esporte 
está muito abaixo do ideal. Hoje Sueli com-
pete com seus próprios recursos, não tem 

patrocínio, relata que cada dia fica mais difícil 
competir, especialmente para o atleta Master.

Um exemplo a ser        seguido
Sueli Nunes Rego, completa 57 anos em 
dezembro, nascida em São Paulo, oficial da reserva 
da Aeronáutica, em 2004 escolheu São José para 
morar, participa de campeonatos de natação 
Master desde 1997, acumula muitos recordes 
e é medalhista em vários campeonatos.

XVI Copa Brasil de Masters de Natação - Foz do Iguaçu / PR

Pode nos dizer quais as categorias que 

 exemplo a ser        seguido exemplo a ser        seguido
dezembro, nascida em São Paulo, oficial da reserva 
da Aeronáutica, em 2004 escolheu São José para 

 exemplo a ser        seguido
dezembro, nascida em São Paulo, oficial da reserva 
da Aeronáutica, em 2004 escolheu São José para 
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Você sabia, que o atual campeão 
gaúcho de Motovelocidade 
1000CC é morador de São José?

Joniran Saling, 28 anos, natu-
ral de Três Passos – RS, atual-

mente morador de São José-SC, 
pilota desde os 7 anos, já passou 
por todos os estilos de competi-
ções de motocicletas, com expe-
riência em MotoCross e Moto-
velocidade.

Na Copa Mercosul  de Mo-
tovelocidade de 2010, correu 
apenas 1 etapa  das 6 etapas e 
ganhou ficando em 5° lugar na 
Copa.

No campeonato Paranaense  
de 2011, correu apenas 1 etapa 
das 5 etapas, e ganhou a etapa.

Em 2011, foi campeão gaúcho 
de Motovelocidade 1000CC.

Atualmente é patrocinado 
pela Equipe Speed Motocenter, 
Jeskap e Speed Style, esta em 
busca de apoio, patrocínio, para 
correr o Campeonato Moto 
1000GP (campeonato Brasilei-
ro) que é organizado por dois 
ícones brasileiros da Motovelo-
cidade: Alexandre Barros (cor-
reu 12 anos mundial de Moto 
velocidade) e Gilson Scudeler 
(8 vezes campeão brasileiro).

Neste campeonato Joniran 
participou de duas provas no 

ano de 2011, onde ganhou uma 
e outra etapa  correu na chuva e 
ficou em 2 lugar.

Moto 1000GP hoje, é o maior 
campeonato de Motovelocidade 
do Brasil e o mais bem visto.

Esperamos que Joniran consi-
ga o apoio e o patrocínio, para 
trazer o título para São José em 
2012.

Parabéns pelas conquistas!
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Olá pessoal eu sou Sabarah e 
partir de hoje estaremos sempre 
juntos, falando de samba e fute-
bol, e desde já colocando esta es-
paço á disposição para todos, 
agenda, eventos, aniversários, etc.

 
CARNAVAL 2012
As escolas de samba estão se 

preparando para o carnaval 
2012, muitas novidades por aí, 
na próxima edição os detalhes!

Sabarah

Samba e Futebol

Feliz Natal e 
Prospero Ano Novo!

Eventos
Feijoada de Comemoração 
Dia da Consciência Negra
Dia 20 de novembro no Restaurante Praça 11 
- Praia Comprida, São José.
Foi uma comemoração linda 

com ambiente familiar, agra-
dável, boa música, muito sam-
ba, com várias bandas, teve 
como encerramento o Show Na-
cional de Noca da Portela.

O show foi um sucesso, Noca 
desceu do palco interagiu com 
o público e cantou muito.

 Noca além de ser um talento, 
esbanjou simpatia.

O Dia Nacional da Consci-
ência Negra é celebrado em 20 

de novembro no Brasil 
e é dedicado à refl exão 
sobre a inserção do negro 
na sociedade brasileira. 

A semana dentro da qual 
está esse dia recebe o 
nome de Semana da 
Consciência Negra.

O dia é celebrado 
desde a década de 
1960, embora só tenha 
ampliado seus eventos 
nos últimos anos.

Joe Passos | Historiador e autor intelectual da lei que 
instituiu a semana Josefense de Cultura Afro Brasileira e o 
feriado de 20 de novembro no município de São José - SC

Noca da Portela
Cantor, Compositor e Instrumentista.

Velha guarda Protegidos

Show Noca da Portela

Velha guarda da Coloninha

Noca da Portela e convidados

Dia 20 de novembro no Restaurante Praça 11 
- Praia Comprida, São José.

de novembro no Brasil 
e é dedicado à refl exão 
sobre a inserção do negro 
na sociedade brasileira. 

A semana dentro da qual 
está esse dia recebe o 
nome de Semana da 

O dia é celebrado 
desde a década de 
1960, embora só tenha 
ampliado seus eventos 

Noca da Portela
Cantor, Compositor e Instrumentista.

Dia 20 de novembro no Restaurante Praça 11 

A semana dentro da qual 

Noca da Portela
Cantor, Compositor e Instrumentista.

ANIVERSÁRIO DO RESTAURANTE PRAÇA 11 • Dia 18/DEZ/2011
“Nove anos juntos com você!”

Apresenta: SHOW NACIONAL REINALDO e BANDA
Atrações: Novos Bambas • Número Baixo • Um Bom Partido

Telinho e Banda • Pagode do Andy • Perdi a Hora
Galinhada Open Food até as 15 horas.

Ingressos: R$ 20,00 - Informações: (48) 8452-3808/9962-6259
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Feira Cultural - 
Escola de Educação 

Básica Professor Laércio 
Caldeira Andrada, 
dia 26 de novembro

Alunos do Ateliê da Dança brilharam no espetáculo Meu Hobby Não é Rosa, dia 3/12

Primeira Comunhão 
Igreja Nossa Senhora 

Fátima, Parque 
Residencial Lisboa

Jady e Maely com a vovó Ivone

Teatro Multiuso, em duas seções, adulto e infantil

Comemoração de 30 anos do PT em São José, dia 9 de dezembro

Comemoração de 30 anos do PT em São José

Teresinha Zanella e Círio Vandresen, Secretário da Educação de SJ

Valdir, líder comunitário, Otávio, pres. int. da Associação e convidados

Shows de talentos, contou com a participação de alunos

Sérgio, Ouvidor Geral de SJ e Chico Silvy, presidente do diretório do PT

Teresinha Zanella presidente CONSEG 241, candidata a vereadora

Exposição de trabalhos

Sérgio e Paulo Roberto Vieira, Sec. de Assistência Social de SJ
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Feliz Natal...
Natal é tempo de renovar as nossas esperanças!
A Secretaria da Ouvidoria Geral do município de 
São José, através do seu Secretario Sérgio Carlos de 
Oliveira e equipe de colaboradores, deseja a todos 
os cidadãos Josefenses um Natal de união entre as 
famílias, onde a esperança possa ser renovada através 
da vinda do menino Jesus. Que os nossos lares possam 
ser uma manjedoura esperando o nascimento do 
Salvador com muito amor, carinho e afeto.
Que no próximo ano que se avizinha, os nossos 
sonhos de um mundo melhor de ser vivido 
transforme-se em realidade e possamos viver em 
comunidade, onde cada vizinho conheça o seu 
vizinho e a solidariedade seja a marca deste encontro.
Saibamos que, se nem todos os nossos projetos foram 
possíveis de realização neste ano que se despede, a 
energia da luta e o empenho querer realizá-los não foi 
em vão e eles serão retomados em 2012 com muito 
mais determinação e o desejo sincero da conquista.
Obrigado a todos os Josefenses.
Um Feliz Natal e Um Ano Novo  
de grande realizações.

“Chegamos ao final de mais um ano. Passamos 
por momentos de alegria e muitos obstáculos foram 
superados. Agora vamos nos confraternizar na 
expectativa de um novo ano, com esperança de 
grandes realizações. Que os seus desejos se realizem 
e você nunca deixe de sonhar com o melhor. Que as 
boas surpresas aconteçam...  Tenha muita paz!”
Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade...

“Não existem limites 
para nossos sonhos,  

basta acreditar!” 
Boas Festas!

Que a paz e o amor possam abençoar você  
e sua família em todos os dias do próximo ano. 
Feliz Natal e um excelente ano de 2012  
com muita luz. 

Sérgio Carlos de Oliveira 
Ouvidor Geral do Município de São José

São os votos do Vereador Edilson Vieira

Erico Koenig 
Secretário de Administração

Votos do Engenheiro Túlio Maciel
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Faça você mesmo!
Truques infalíveis que você pode aplicar 
facilmente, apenas com uma pintura.

As listras também são uma ótima alternativa para renovar com 
ousadia. Vale lembrar que as listras alongam a parede: as 
horizontais transmitem a sensação de diminuição do pé-direito; já 
as listras verticais, ao contrário, parecem aumentar essa distância 
entre piso e teto. Mais uma dica para quem tem um ambiente com 
pé direito alto, é pintar apenas uma faixa mais escura ao redor de 
todo o ambiente, próximo ao teto, como na terceira fi gura.  

Renove sua casa para receber 2012
Decoração

O final do ano se aproxima e com ele as festas de final de 
ano. Aquela promessa de fazer uma reforma, dar uma mu-
dada no visual da casa não coube no orçamento e acabou 
ficando para trás. Aqui daremos dicas de como deixar sua 
casa mais linda para receber o Papai Noel e o ano novo, 

sem custar muito. A dica é renovar suas paredes. 
Você mesmo pode pintar e economizar na mão de obra. 
Por isso algumas mostraremos algumas dicas e truques 
de como fazer isso. 
Tudo depende do que você quer no seu ambiente.

Para diminuir uma sala retangular 
muito comprida basta pintar as paredes 

menores com uma cor mais escura.

Para alongar um 
ambiente quadrado 
aplique uma cor mais 
escura em duas paredes 
paralelas.

Rebaixar o teto: esse recurso diminui o 
pé direito, o que às vezes é necessário em 

construções muito antigas. Basta pintar 
o teto com uma cor mais escura do que a 

das paredes.

Para elevar o teto, ou seja, 
aumentar o pé direito (distância 
entre piso e teto) deve-se ter 
cores mais escuras nas paredes 
em relação ao teto. Indica-se o 
uso de tons mais claros da cor 
das paredes ou branco.

Para alargar o corredor pinte as 
extremidades do corredor (paredes 

menores) e o teto com uma cor mais 
escura do que a das paredes que acompa-

nham o sentido do corredor.

Para alongar a parede pinte-a com 
duas cores, dividindo-a à meia altura 
(pode-se usar um barrado ou roda-meio 
na divisão). Na parte de cima, o tom deve 
ser mais claro do que o da parte de baixo. 

Encurtar a parede: nesse caso, 
ocorre o inverso. A parte de cima deve 
ser pintada com um tom mais escuro 
do que o da parte de baixo. 
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Combinação de Cores Inspire-se
Nesta imagem um exemplo de decora-

ção com a utilização e cores análogas. O 
branco foi fundamental para destacá-las. 

NÃO ESQUEÇA!
Forre todo o piso com jornal. Proteja roda-

pés com fi tas adesivas próprias. Pinte os roda-
pés após a pintura das paredes. As paredes 
devem ser pintadas antes da troca dos pisos. 
Utilize sempre tintas de boa qualidade, pois 
rendem e dura mais. Mãos à obra!!!

As cores são capazes de transmitir diversas 
sensações, isso porque quando uma pessoa 
vê uma cor da qual gosta, todo seu sistema 
orgânico fi ca relaxado. Ou seja, as cores po-
dem alterar as atitudes e o comportamento, 
acalmando e reduzindo o estresse, ou ainda, 
aumentar a vitalidade e a energia.

Para escolher as combinações que mais 
se adéquem ao seu ambiente, existem al-
gumas regrinhas básicas. Primeiro, avaliar 
quais as atividades realizadas no local, 
quantidade de luz natural e artifi cial e, 
claro, quais as cores que você mais gosta.

Na combinação de duas ou mais cores é 
importante analisar que existem as cores 
análogas ou vizinhas, complementares e 
gradações da mesma cor (os chamados 
tons). A melhor combinação são com co-
res complementares, pois geram equilí-
brio no efeito psicológico. A efi cácia das 
cores complementares pode ser testada 
por você mesmo: olhe fi xamente por al-
guns minutos para uma fi gura amarela, 
por exemplo. Após, olhe para uma super-
fície branca, como uma parede. A cor que 
você irá enxergar é a sua complementar, o 
violeta. Este fenômeno acusa como é in-
voluntário o desejo do nosso cérebro vi-
sualizar uma cor complementar àquela 
que está em maior quantidade num am-
biente.

A seguir, um quadro com o signifi cado 
das cores, onde usar e suas complementares. 

COR

Tons 
de Vermelho

Tons de rosa

Tons de 
Laranja

Tons de 
amarelo, bege 
e dourados

Tons de verde

Tons de azul

Tons de 
violetas e 
roxos

Tons de 
Marrom

Branco

Preto

SENSAÇÕES

Energia, poder, ousadia, 
coragem. Pode causar 
agressividade. 
Estimula o apetite.

Calor, afetividade, 
sensação relaxante. 
Os mais fortes tornam as 
pessoas mais ativas e 
confiantes.

Confiança e estimula a 
criatividade. Os tons mais 
fracos transmitem conforto, 
alegria, expressividade e 
estimula a comunicação.

Energia, expansão. Ativa 
a mente a abrir para 
novas idéias e ajuda na 
aprendizagem.

Equilíbrio, harmonia, redu-
ção do estresse e tensão. 
Auto estima, liberdade.

Relaxamento. Associado 
a integridade, respeito, 
responsabilidade e 
autoridade.

Estimulante. 
Associada a ideais, 
devoção e lealdade.

Solidez, segurança.

Pureza, paz, luz divina. 
Realça tons de outras 
cores no ambiente.

Sofisticação, elegância e 
introspecção.

AMBIENTES INDICADOS

Utilize com cuidado, pois carrega o ambiente 
quando usado em exagero. Recomendado para 
restaurantes, bares, lanchonetes. Em casa, na 
sala de jantar. Evite usar em dormitórios.

Asilos e ambientes infantis e dormitórios.

Ambientes de trabalho que exijam criatividade 
e animo. Pode ser uma boa indicação para 
ambientes de estudo.

Pode ser usado em halls, corredores e lugares 
onde têm pouca luz, pois dá uma sensação do 
espaço. Em casa, utilize-o na sala de estar, pois 
estimula a conversa e a comunicação. Evite 
utilizá-lo em dormitórios de casal, pois pode 
estimular discussões. Os tons de bege e marfim 
podem ser utilizados em qualquer ambiente.

O verde-claro (maçã) é ótimo para crianças, 
que geralmente o adoram. Muito usado em 
ambientes hospitalares, odontológicos e infantis.

Os tons médios e escuros são recomendado 
para ambientes corporativos e de negócios. Os 
mais claros para ambientes médicos. Em casa, 
pode ser usado na sala de estar e dormitórios.

De todas as cores, a violeta é a mais 
poderosa, afeta muito as pessoas, portanto 
devemos usá-la com critério. Pode ser usada 
em dormitórios e salas de estar.

Todos os ambientes, pois é neutra. Tons mais 
escuros não devem ser usados em demasia 
em ambientes residenciais.

Pode ser usada em todos os ambientes. Deve-se ter 
cuidado somente em lugares com muita luz, pois 
pode causar ofuscamento e canseira nos olhos.

Evite utilizá-lo nas paredes de sua casa. 
É aconselhável utilizá-lo em mobília pequena, 
enfeites e quadros. Geralmente usado nas 
paredes e tetos de ambientes como 
restaurantes e casas de festas.

CORES COMPLEMENTARES

Tons de verde. Pode ser 
usado também com 
tons de amarelo e 
dourado.

Verdes e azuis

Tons de azul

Tons de violeta e roxo

Tons de vermelho

Tons de laranja

Tons de amarelo

Tons de azul claro, 
amarelo e bege.

Cor coringa! Pode ser 
associada a qualquer 
cor.

O preto é a união de 
todas as cores, não 
possui uma complemen-
tar. Fica lindo e elegante 
associado ao branco.

As cores são capazes de transmitir diversas 
sensações, isso porque quando uma pessoa 
vê uma cor da qual gosta, todo seu sistema 
orgânico fi ca relaxado. Ou seja, as cores po-
dem alterar as atitudes e o comportamento, 
acalmando e reduzindo o estresse, ou ainda, 
aumentar a vitalidade e a energia.

Para escolher as combinações que mais 
se adéquem ao seu ambiente, existem al-
gumas regrinhas básicas. Primeiro, avaliar 
quais as atividades realizadas no local, 
quantidade de luz natural e artifi cial e, 
claro, quais as cores que você mais gosta.

Na combinação de duas ou mais cores é 
importante analisar que existem as cores 
análogas ou vizinhas, complementares e 
gradações da mesma cor (os chamados 
tons). A melhor combinação são com co-
res complementares, pois geram equilí-
brio no efeito psicológico. A efi cácia das 
cores complementares pode ser testada 
por você mesmo: olhe fi xamente por al-
guns minutos para uma fi gura amarela, 
por exemplo. Após, olhe para uma super-
fície branca, como uma parede. A cor que 
você irá enxergar é a sua complementar, o 
violeta. Este fenômeno acusa como é in-
voluntário o desejo do nosso cérebro vi-
sualizar uma cor complementar àquela 
que está em maior quantidade num am-
biente.

A seguir, um quadro com o signifi cado 
das cores, onde usar e suas complementares. 

Sites consultados:
casa.ig.com.br 

www.suvinil.com.br
www.dcoracao.com.br

Arquiteta Thaís Caetano Bochi
Arquiteta e Urbanista pela

Universidade Federal
de Santa Maria / RS
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Na foto o América de Barreiros, o destaque 
é o meia Adairton que atuou no São Paulo e 

Figueirense. O rei Pelé, certa vez declarou que 
Adairton, foi o seu melhor e um leal marcador. 
Em pé: Beto, Josué, Renato, Luiz Cola, Oscar, 

Mano, Dutra e Cola. Agachados: Batista, Parú, 
Darci, Adairton(ele mesmo) e Jaiminho.

Adairton Martins profissão: jogador de 
futebol, passou pelo Figueirense por 

três vezes, no Metropol (Criciúma) de 
Dite Freitas foi campeão sul brasileiro, 
depois foi para o Coritiba, e enfim foi 
para o São Paulo futebol clube, jogou de 
1968 à 1971, num time recheado de cra-
ques: Forlan, Roberto Dias, Gérson Ca-
nhotinha e o implacável Toninho Guer-

reiro. Seu maior companheiro foi Gerson 
o canhotinha de ouro da seleção brasilei-
ra, depois veio de volta para o Figueiren-
se, a convite do Major Ortiga, sua maior 
vibração foi quando fez um gol contra o 
Fluminense no Rio de Janeiro, resultado 
final Figueirense 1x0, depois do futebol 
profissional, foi jogar no América de Bar-
reiros a convite da família Goulart, pelo 
seus amigos, Cola, Demica, Amir e o pa-
trono do clube Vicente Goulart. 

Adairton faleceu em 2007 com 58  
anos de idade, deixou saudades.

Parabéns a Associação Esportiva e Recrea-
tiva Unidos MRS pela conquista do título da 
1ª Divisão de 2011 e a Associação Recreativa 
Esportiva Montenegro, que ficou vice-campeã.

Vamos relembrar grandes 
equipes do futebol 
amador de nossa regiãoRenato Dávila

renato170564@uol.com.br

Passado e Presente

Recordando
Começa a campanha de Natal dos 
Correios, com visitas do Papai Noel
Começou na sexta-feira o processo para 

tornar reais os pedidos das crianças ao 
Papai Noel. A campanha de Natal dos 
Correios iniciou com a chegada do Bom 
Velhinho no Centro Operacional e Admi-
nistrativo, em São José. Em 2010, 96% 
das cartas no Estado foram atendidas. 

Participam alunos de escolas vincula-
das ao projeto. Neste ano, os Correios 
fizeram uma parceria com 180 escolas. 
Por meio delas, cerca de 15,3 mil cartas 
foram encaminhadas e estão disponibili-
zadas em agências de 42 municípios até 
o início de dezembro.

Como salvar o Rio Araujo
Nesta semana o Ministério Público pro-

moveu ação contra a FATMA, CA-
SAN e Prefeitura, cobrando providências 
quanto à poluição do Rio Araújo. A ação 
do Promotor Público Dr. Raul de Araújo 
Santos Neto é louvável e merece os para-
béns. Todavia, faltou incluir no rol dos su-
postamente culpados os órgãos oficiais, 
postos de combustíveis, casas e prédios 
que margeiam o rio e nele despejam dia-
riamente milhares de litros de esgoto in 
natura no seu leito. Nós também somos 
culpados. Sim, todos nós que diariamente 
em nossas casas ou em nosso trabalho con-
tribuímos para que nossos rios sejam de-
pósitos de nossos excrementos e águas ser-
vidas. Quando iniciamos a Campanha Rio 
Araújo Rio Vivo, juntamente com outras 
entidades, mostramos as nascentes intactas 
do rio, que inicia nas encostas do Bairro 
Bela Vista e morrem logo na passagem da 

Avenida das Torres. De quem é a culpa? É 
de todos nós! Ainda bem que o Ministério 
Público mais uma vez se apresenta para 
lembrar-nos do problema. Qual solução? 
Aplicar a lei Federal 6.938/81, art. 4º, 
item VII. Nela, toda residência, empresa 
ou entidade que destina seu esgoto e água 
servida para os rios, deve contribuir nas 
mesmas condições dos que pagam junto à 
conta de água, a taxa de esgoto (contribuin-
te pagador). Quem já faz isso? O Governo 
de São Paulo, que está despoluindo o Rio 
Tietê com este tipo de recurso. Esta é uma 
solução para resolver o problema da polui-
ção de nossos rios. A CASAN pode ser au-
torizada pelo Município, a fazer isso. Basta 
criar um comitê de bacia, formado por re-
presentantes da comunidade; estes elegem o 
projeto de solução e autorizam a usar os re-
cursos arrecadados através desta fonte.

Fonte: Blog do Lédio Coelho

Sistema de vídeo monitoramento 
será inaugurado em São José
O município de São José estará mais se-

guro a partir desta quinta feira (15). 
O sistema de vídeo monitoramento da ci-
dade será inaugurado em um evento que 
será realizado às 9 horas na base operacio-
nal da Polícia Militar ao lado do Shopping 
Itaguaçu. Serão inauguradas 30 câmeras, 
além das nove que já estão em funciona-
mento. Também será entregue uma câme-
ra móvel, que será utilizada em eventos.

O sistema de vídeo monitoramento é 
uma parceria entre a Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria de Segurança, 
Defesa Social e Trânsito e o Governo do 
Estado. O projeto envolve também a Po-
lícia Militar, Polícia Civil e Guarda Mu-
nicipal. A Prefeitura adquiriu as câmeras 
e o Estado participou com a instalação e 

com o sistema de gravação, que tem capa-
cidade para comportar até 60 câmeras. O 
sistema será monitorado pela base opera-
cional da Polícia Militar.

As câmeras têm um alcance de até 300 
metros de distância, amplitude de 360 
graus e funcionarão 24 horas por dia. Se-
rão instaladas em pontos estratégicos da 
cidade, como entradas, saídas e regiões 
movimentadas. Serão monitoradas ruas 
como Adhemar da Silva, Josué di Bernar-
di, João Grumiché. E as avenidas Lédio 
João Martins, Delamar José da Silva, Presi-
dente Kennedy, Beira-Mar, Leoberto Leal 
entre outras. Os bairros Barreiros, Praia 
Comprida, Forquilinha, Fazenda Santo 
Antônio, Centro Histórico, Roçado, Jar-
dim Zanelatto e Bela Vista também rece-

berão os novos equipamentos.
Nos locais onde as câmeras 

já estão em funcionamento, foi 
significativa a redução dos cri-
mes, comparado com o mesmo 
período de 2010, informou o Te-
nente Coronel, Paulo Weiss, coman-
dante do 7º Batalhão da Polícia Militar. 
Segundo Weiss, nestes locais foram regis-
trados 10% menos furtos nos primeiros 
seis meses, 20% menos crimes de contra-
venção no primeiro semestre e quatro ho-
micídios a menos nos primeiros dez meses. 
Para o Secretário de Segurança Sanderson 
de Jesus este resultado foi percebido com 
apenas nove câmeras instaladas, com a 
inauguração das outras 30 o resultado 
aguardado é otimista. “É esperada uma re-

dução significativa da criminalidade no 
município.”

Em todo o estado, serão instaladas 358 câ-
meras até abril de 2012, 35 cidades de Santa 
Catarina serão beneficiadas. O investimento 
total é de R$ 6 milhões, proveniente da par-
ceria entre Governo do Estado e prefeituras.
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Profissões
Chegou a hora do vestibular, é hora de escolher  
a sua profissão; saiba um pouco mais sobre  
o Engenheiro de Produção.

O Perfil do Engenheiro de Produção: com 
o passar do tempo, a necessidade de or-

ganizar e administrar complexos sistemas de 
produção industrial ficou ainda maior, sur-
gindo dessa forma a partir do século XIX, o 
desenvolvimento da Engenharia de Produção. 

Com o surgimento e desenvolvimento da 
Engenharia de Produção, surgiram também 
seus próprios métodos que se tornaram inde-
pendentes de todas as áreas tecnológicas e 
hoje vem sendo aplicadas a todas as engenha-
rias existentes. 

Compete ao Engenheiro de Produção uma 
sólida formação empreendedora, técnica, 
científica e profissional geral com a capacida-
de de absorver e desenvolver novas tecnolo-
gias, dessa forma estimulando a sua atuação 
crítica e criativa na identificação e resolução 
de problemas, ligados às atividades de proje-
to, operação e gerenciamento de sistemas de 
produção de bens e/ou serviços, levando em 

consideração seus aspectos políticos, econô-
micos, sociais, ambientais e culturais, com 
visão ética e humanística em atendimento às 
demandas da sociedade. 

Algumas habilidades e competências do 
Engenheiro de Produção: 
- Compromisso com a ética profissional; 
- Iniciativa empreendedora; 
- Disposição para auto-aprendizado e educa-
ção continuada; 
- Comunicação oral e escrita; 
- Leitura, interpretação e expressão por meios 
gráficos; 
- Visão crítica de ordens de grandeza; 
- Domínio de técnicas computacionais; 
- Domínio de língua estrangeira; 
- Conhecimento da legislação pertinente; 
- Capacidade de trabalhar em equipes multi-
disciplinares; 
- Capacidade de identificar, modelar e resol-
ver problemas.

Ademilar: há 20 anos especialista 
em consórcio de imóveis
Empresa comemora crescimento em vendas,  
fidelidade dos clientes, ampliação da cobertura  
geográfica e da atuação na internet

Em dezembro, a Ademilar Consórcio de 
Imóveis completa 20 anos de fundação. 

São duas décadas de dedicação exclusiva ao 
consórcio de imóveis, o que torna a adminis-
tradora especialista no setor. Pioneira no Brasil 
em atuar neste segmento, a empresa comemo-
ra grandes conquistas: hoje já são mais de 8 
mil famílias contempladas e R$ 1 bilhão em 
créditos comercializados. Um dos diferenciais 
da administradora é atingir um público inte-
ressado não apenas em comprar a casa própria, 
mas também em investir em imóveis, garantin-
do renda extra ou mesmo uma aposentadoria 
tranquila.

 Atualmente, cerca de 70% dos consorcia-
dos voltam a comprar cotas com a Ademilar 
após a primeira aquisição. Além disso, a 

maior parte das vendas da administradora se 
dá por indicações de clientes. Isso é reflexo da 
credibilidade da empresa, que vem crescendo 
acima da média nacional do setor. 

 A ampliação da cobertura geográfica tem 
sido um dos principais fatores para o cresci-
mento significativo da Ademilar nos últimos 
quatro anos. Através de representações ou es-
critórios próprios, a empresa já alcança os três 
estados do Sul e São Paulo. 

O atendimento dinâmico e personalizado é 
outro ponto relevante na atuação da Ademi-
lar. “Nosso foco é a necessidade do cliente. 
Por isso, o relacionamento permanente com 
cada um deles”. 

Para saber mais sobre o trabalho da Ademi-
lar, basta acessar o site www.ademilar.com.br.

“Ação Social”
Cada um contribuindo com pouco, arre-

cadamos muito para quem tem pouco.
Eu Cristiano Francisco da Silva, proprie-

tário do estúdio Cristiano tatoo Studio 
&Love Piercing, venho solicitar a você pes-
soa física ou jurídica, a colaboração junto a 
nossa “ação social”, onde estaremos contri-
buindo com as creches Pai Herói e Vinde a 
mim as criancinhas.

Estaremos proporcionando um dia de feli-
cidade as crianças destas instituições, que 
estarão acompanhadas de seus monitores no 
dia 11/12(domingo) a partir as 10hs na Rua 
Heriberto Hulse(rua velha de Barreiros)- 
São José SC.

Este evento de festa, lazer, confraterniza-
ção, alegria, brincadeira, diversos jogos, edu-
cação, além de tudo amor e paz para estas 
crianças, só poderá ser realizado com a cola-
boração de todos.

No evento haverá, show hip hop, skates, 
pinturas, tatame mirim com professores de 
apoio, carrinho de pipoca, sorvete, sanduí-
ches e muito   mais.

As contribuições poderão ser feitas com 
alimentos não perecíveis, produtos de lim-
peza, higiene, roupas, livros e outras suges-
tões.

A sua ajuda é sempre bem vinda.

Mais informações:
www.cristianotattoostudio.com
cristi_ano@hotmail.com
Fones: (48) 3246-5988
Celuar: (48) 8834-1360

As doações podem ser entregues 
na Rua Leoberto Leal, 176 - Sala 3
(Ao Lado da Moto Panter).

Variedades
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Chegaram as Férias
Thalita
dicadapersonal@gmail.com

Personal

Bem-Estar

Você foi um exemplo 
de bons hábitos o 
ano inteiro? E agora, 
chegaram as Férias !!!  
Levam-se meses, muita disciplina e dedica-

ção para atingir os objetivos e chegar a de-
terminado desempenho na rotina de atividades 
físicas. E para colocar tudo a perder, bastam 
apenas alguns dias. Férias...

Fique atento para não deixar períodos ociosos 
tomar conta de seus passeios, e continue com 
hábitos saudáveis. Não caia na tentação do se-
dentarismo e dietas hipercalóricas. Se você trei-
nou o ano inteiro para perder peso, controlar a 
diabetes e ou hipertensão, não poderá se esque-
cer dos exercícios físicos em suas férias, só assim 
conseguirá manter tudo sob controle. 

Estimular a pratica de atividades físicas nes-
tes momentos, preferencialmente em contato 
com a natureza é o mais indicado. Ter estes 
momentos de lazer em suas férias é uma ma-
neira de manter uma atividade física, o que 
não significa que seja sempre a mesma moda-
lidade. Então aproveite para dar um tempo à 
sua rotina, proporcione saúde e qualidade de 
vida ao seu descanso.

Pensando nisso, separamos algumas dicas: 

NA PRAIA: Jogar Bola; Jogar Frescobol, 
brincar de vôlei, praticar surf e para os mais 
radicais, Wind Surf, Kyet Surf, Jet Ski stand-
up  e claro fazer aquelas boas caminhadas/
corridas curtindo o clima da manha ou final 
de tarde.

• Frescobol; Além de ser uma atividade ae-
róbia, ótima para queima de gordura, essa 
modalidade vai deixar suas pernas e braços 
torneados. Uma dica é tentar tornar o jogo 
ininterrupto por pelo menos 30 minutos e 
aos poucos ir brincando com ambas as mãos, 
assim você consegue trabalhar o corpo por 
igual. 

NA AGUA: Mergulho, natação e velejar. 
NO CAMPO: Escalar montanhas, praticar 

trekking, andar a cavalo e trilhas ecológicas.
• Andar a cavalo; Para quem passou o ano 

todo praticando pilates ou treinamento fun-
cional é uma ótima opção. O cavalgar consti-
tui de um prazeroso processo de coordenação 
motora, estimula o equilíbrio, tônus muscu-
lar da coluna lombar e abdômen além do au-
mento da autoconfiança.  Procure após o pas-
seio, participar do banho encilhamento e ou 
escovação, trabalhando braços e completando 
sua rotina de atividades diárias. 

NA CIDADE: Encontramos a maior varie-
dade de lazer e esportes, pois temos acesso a 
clubes onde podemos aproveitar as piscinas, 

quadras poliesportivas, playground, futebol, 
sala de jogos, sala de ginástica... Nos parques 
temos espaço para as caminhadas, patinar, an-
dar de bicicleta e skate. 

SUPER DICA (imagens acima)
Uma novidade que esta no mercado Brasileiro há 
pouco tempo é o Treinamento Funcional Suspen-
so. Cintas de nylon reguláveis com apoios para 
as mãos e para os pés. Permite que você trabalhe 
todos os músculos do corpo, com dosagem de 
intensidade, sem adição de cargas além do peso 
do seu corpo e gravidade. Totalmente portátil, 
pode ser utilizado em qualquer local. E hoje é 
claro a sugestão é levar esse equipamento para 
as férias, você vai se divertir e trabalhar todo o 
seu corpo gastando muita energia, melhorando 
sua funcionalidade, força e consciência corpo-
ral, além de deixar seu abdômen em dia.

NO AR: Esportes de adrenalina podem ser 
praticados por aqueles que curtem uma dose 
extra de ousadia como os voos de asa delta, 
pára-glider e até o pára-quedismo.

NA TERRA: Bicicross, motocross, cross-
country, mountain bike são para os que tem co-
ragem e disposição, que não se importam com a 
sujeira após algumas voltas por seu percurso.  

Enfim, temos uma variedade enorme de 

atividades físicas e esportivas para suas férias, 
acabaram as justificativas para ficar totalmen-
te sem se exercitar, vale de tudo um pouco, 
mudar as atividades, diminuir a intensidade, 
aumentar o volume... Mas nunca deixar de se 
divertir e fazer exercícios físicos.

CURIOSIDADE 
Segundo estudos publicados no Journal of 
Strenght Conditioning Research (1994), durante 
três semanas consecutivas sem treino ocorrem 
as seguintes perdas fisiológicas: 8% da capaci-
dade aeróbia máxima, 10% da capacidade do 
músculo do miocárdio, 12% do volume plasmáti-
co do sangue, 7% da capilarização, 30% das en-
zimas responsáveis pelo metabolismo aeróbio,  
52% da capacidade de metabolizar gorduras e  
10% da força máxima.

Obs: Tenha sempre a orientação de um 
profissional habilitado para toda e qualquer a 
atividade física que for executar. 

Boas férias!

Se você tem alguma DICA para
a próxima edição entre em contato: 
dicadapersonal@gmail.com
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Hidratação 

Seu consumo deve ser diário 
e adequado para garantir 

que o corpo elimine resíduos e 
toxinas, para auxiliar no funcio-
namento intestinal, para lubrifi-
cação de articulações, para pro-
dução e manutenção dos fluidos 
corporais e manutenção da tem-
peratura corporal, dentre outras 
funções. 

A ingestão de água diária deve 
ser em média 2 litros por        re-
feições dificulta o processo di-
gestivo e facilita desconfortos 
gastrintestinais como distensão 
abdominal, refluxo, azia e indi-
gestão.

Em dias quentes ou com a 
prática de exercícios físicos há 
maiores perdas de água com o 
suor, o que aumenta as necessi-
dades de água. É muito impor-
tante a reposição desta água 
perdida nas próximas 3 horas 
seguintes à atividade física.

Sucos naturais de frutas e 
chás gelados naturais são óti-
mas opções refrescantes no ve-
rão, porém a água contida nes-

tas preparações não deve ser 
contabilizada na necessidade de 
água diária, esta água deve ser 
consumida pura.

Dicas para consumir a  
quantidade de água adequada:
1. Beba 2 copos de água pela 
manhã em jejum.
2. Tenha uma garrafinha, de 
preferência de vidro, para lhe 
acompanhar durante o dia, rea-
bastecendo-a ao longo do dia.
3. Para saborizar a água você 
pode adicionar gelo e utilizar ro-
delas de limão ou laranja a gos-
to, bem como hortelã macerada. 
4. Sempre que chegar e antes de 
sair de casa beba 2 copos de 
água.

Sinais de desidratação:
- Dores de cabeça;
- Constipação intestinal;
- Pele seca;
- Dores nas articulações;
- Boca seca;
- Sede excessiva;
- Hábito urinário reduzido 
(urina concentrada).

Aumente o consumo diário 
de água e sinta os benefícios 
de uma hidratação adequada.

Larissa Feiber e Martina Manoella
Estagiárias de Nutrição Policlínica  

Municipal de Campinas. 
Supervisão: Profª Daniele Hermes CRN – 1407.

Saúde

A água compõe 70% do nosso corpo,  
sendo insubstituível.

Acupuntura

A auriculoterapia é parte inte-
grante da Medicina Tradi-

cional Chinesa, com a estimula-
ção dos pontos pode-se ter 
eficácia em analgesia. Grande 
quantidade de ramificações 
nervosas derivadas dos nervos 
espinhais e cranianos ligam os 
pontos auriculares a regiões ce-

rebrais que estão ligadas através 
da rede nervosa aos órgãos e 
partes do corpo. Sendo assim, 
alterações em determinado ór-
gão ou parte do corpo poderá 
ser detectado e tratado pelo pa-
vilhão auricular.

No tratamento pela auriculo-
terapia usam-se sementes ou 
cristais sendo eficaz para diversas 
patologias como em casos de 
dor, auxílio na perda de peso, 
ansiedade, insônia entre outros.

Trabalhamos com acupuntu-
ra, massoterapia, auriculotera-
pia, moxabustão e floral.

Agende seu horário:
energizar_terapias@hotmail.com
www.energizar.yolasite.com
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Prefeitura reafirma parceira 
com Ministério do Turismo
O encontro aconteceu no gabinete do prefeito onde foi assinado o Plano e Fundo 
Municipal de Turismo e apresentado o projeto Prodetur Florianópolis
O ministro do Turismo, Gas-

tão Dias Vieira, esteve em 
Florianópolis dia 09, para um 
encontro com o prefeito Muni-
cipal, Dário Berger, sobre o Pro-
detur Florianópolis e a criação 
do Plano Municipal de Turismo 
e o Fundo Municipal de Turis-
mo. A reunião contou também 
com a presença da ministra de 
Relações Institucionais Ideli Sal-
vatti, de deputados federais e 
diversas autoridades do segmen-
to turístico de Santa Catarina e 
da Capital.

Na ocasião, o secretário Muni-
cipal de Turismo, Vinicius Lum-
mertz, apresentou o projeto do 
Prodetur Florianópolis e suas 
prioridades. O projeto tem 
como objetivo financeiro a me-

lhoria da estrutura do municí-
pio para ampliar o fluxo e o tem-
po de permanência do turista ao 
longo de todo o ano. O Prode-
tur Florianópolis prevê investi-
mentos da ordem de 52 milhões 
de dólares em obras e ações nas 
áreas de infra-estrutura, tecnolo-
gia e serviços.

Como prioridade, pode-se 
destacar a construção da ponte 
da Barra da Lagoa; construção 
da ponte da Lagoa da Concei-
ção; revitalização da Avenida das 
Rendeiras; revitalização da Rua 
Osni Ortiga; urbanização dos 
molhes da Barra da Lagoa e revi-
talização da Ala Sul do Mercado 
Público. Após a apresentação, o 
ministro do Turismo, Gastão 
Dias Vieira, destacou o empe-

nho do secretário de Governo 
Gean Loureiro, quando o convi-
dou para vir à cidade e disse que 
o Ministério do Turismo é par-
ceiro do município de Florianó-
polis e está à disposição para 
contribuir com a liberação do 
financiamento do Prodetur.

Durante o encontro com o 
ministro, o prefeito Dário Ber-
ger assinou o decreto que cria 
o Plano Municipal de Turismo 
de Florianópolis e também o 
projeto de lei que objetiva a 
criação do Fundo Municipal 
de Turismo.

O Plano Municipal de Turis-
mo é uma das exigências para 
que o município possa receber 
recursos do Prodetur.  O objetivo 
principal é estabelecer políticas e 

desenvolver estratégias criando 
condições favoráveis ao desenvol-
vimento sustentável do turismo e 
da qualidade da atividade.

Já o Fundo Municipal de Tu-
rismo é fundamental para a cap-
tação de recursos orçamentários 

que deverão financiar ações vol-
tadas ao desenvolvimento do se-
tor turístico de Florianópolis. 
Ele será um forte aliado da Se-
cretaria Municipal de Turismo, 
que comandará o uso dos recur-
sos captados.

Foto: Dario e Ideli

Governo entrega projetos 
de planos diretores para 
municípios impactados pelas 
obras do trecho Sul da BR 101
O Governo do Estado, por 

meio da Companhia de De-
senvolvimento do Estado de 
Santa Catarina (Codesc), entre-
ga, nesta segunda-feira (12), os 
32 projetos dos planos diretores 
aos municípios impactados dire-
ta e indiretamente pelas obras de 
duplicação da BR-101, no tre-
cho Sul. O evento contará com a 
presença do governador Rai-
mundo Colombo e ocorrerá às 
10h30, no auditório da Epagri, 
em Florianópolis. 

Os projetos serão entregues 
pelo presidente da Codesc, Mi-
guel Ximenes Filho, para o pre-

feito de cada um dos 32 municí-
pios. Após, o plano será levado 
para análise e aprovação da Câ-
mara de Vereadores municipal. 
Se aprovado, o projeto passa a ser 
lei e será o novo plano diretor da 
cidade. “Esses documentos são 
uma grande ferramenta de gestão 
que devem ser utilizados, pois re-
sultam em benefícios para o mu-
nicípio e para os cidadãos”, infor-
ma o gerente de Projetos Especiais 
da Codesc, Carlos Bogoni.

Para a elaboração da base car-
tográfica, a Codesc contratou, 
via licitação pública, a Enge-
map, que elaborou material em 

duas escalas. Já para a prepara-
ção dos planos diretores, o Con-
sórcio Hardt/Engemin, de Curi-
tiba, foi o vencedor dos cinco 
lotes licitados pela Codesc. O 
material produzido para compor 
o Projeto de Lei, além dos arqui-
tetos, engenheiros e outros téc-
nicos das prefeituras municipais, 
contou ainda com a participação 
de mais de 90 técnicos de várias 
áreas contratados pelo Consór-
cio. Também houve a participa-
ção ativa da população, que 
pode opinar em muitas reuniões 
e audiências públicas realizadas 
em todos os municípios.

Detentos da Capital fazem 
o vestibular da UFSC
Um total de 64 detentos do 

Complexo Penitenciário da 
Capital fazem as provas do vesti-
bular da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), deste sá-
bado (10) a segunda-feira (12), das 
14h às 18h. O número é cinco ve-
zes maior em relação a 2010, quan-
do 14 candidatos se inscreveram e 
cinco foram aprovados. As provas 
são aplicadas nas salas de aula da 
Escola Supletiva, que funciona 
dentro do próprio complexo, loca-
lizado no bairro Agronômica, em 
Florianópolis. 

Do total de 64 inscritos, 55 são 
homens e nove são mulheres. Entre 
os vestibulandos estão detentos da 
penitenciária, dos presídios femini-
no e masculino, da Central de Ob-
servação e Triagem (COT) e do 
Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico (HCTP). A maioria 
dos candidatos disputa uma vaga 
para os cursos de Direito e Serviço 
Social. Segundo o coordenador da 

Escola Supletiva, Filipe Rodrigues 
da Silveira, a escolha se justifica 
porque está mais relacionada com a 
realidade dos presos. “Além disso, 
temos um serviço de biblioteca aqui 
dentro e os livros mais solicitados 
geralmente são os da área jurídica”, 
complementa.

Dos cinco aprovados em 2010, 
dois conseguiram autorização da 
justiça para frequentar os cursos 
porque estavam em regime de pro-
gressão de pena. Um deles faz agro-
nomia e o outro letras/italiano. De 
acordo com Silveira, o número de 
aprovados no vestibular anterior da 
UFSC e o fato de dois detentos 
conseguirem autorização judicial 
certamente contribuíram muito 
para aumentar a procura este ano. 
“Eles viram que não é impossível 
alcançar a faculdade e que, além de 
serem aprovados, eles conseguiram 
liberação para estudar. Isso causou 
uma grande motivação aqui den-
tro”, explica.
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O que usar no ano novo?

Dicas para você ficar linda 
no réveillon

Cabelos Masculinos

Ao pensar na roupa do reveillon 
a primeira coisa que nos vem 

a cabeça é a cor. Nesta ocasião as 
pessoas optam pelo branco e tons 
metálicos, por isso mostrarei como 
fugir um pouco deste padrão e darei 
algumas dicas sobre com que cores 
combinar e quais peças melhor se 
adequam ao local da sua festa.

Na praia é preferível o uso de pe-
ças soltas e curtas devido ao contato 
com a areia e o famoso   costume de 
pular sete ondas, por isso é sugerido 
o uso de macaquinhos, shorts de 
renda, saídas de praia sobrepostas,  
e vestidos até a altura dos joelhos,  
acompanhados de uma rasteirinha.

Se optar pelo branco total, invista 
em acessórios dourados ou de tons 
pastéis que criem um certo contras-
te. Outra opção são as roupas em 
nude, que fogem da monotonia e 
não destoam da tradição.

Já para aquelas que passarão o 
ano novo na cidade,  as opções são 

mais variadas.  Para dar um ar de 
modernidade,  pode-se usar cores 
mais fortes junto ao branco, como 
o azul turquesa e o coral.  A peça 
coringa da ocasião é a saia longa de 
viscose, que pode ser usada tanto 
para uma festa mais sofisticada, 
quanto para ficar em casa. Para as 
baixinhas dá-se preferência as de 
cintura alta que alongam a silhueta. 
Os vestidos e macacões longos, as-
sim como as peças de paetê, são refe-
rência para as festas mais refinadas.

Abaixo cinco diferentes looks 
para o reveillon, todas as peças são 
da Helô Fashion:

O Réveillon é um evento especial, 
não importa onde você passe: 

na praia ou na cidade, é um evento a 
se comemorar em grande estilo! 

Dicas de cabelo para a virada:
Coques
Soltinhos ou no alto da cabeça, os 

coques são o penteado ideal para 
comemorar no verão. Elegantes e 
refinados, podem ser complemen-
tados com arranjos floridos para 
deixar o penteado mais colorido ou 
diversificado. Vale também traba-

lhar a versão na lateral, bem solti-
nho, que é mais indicado se sua 
festa for na praia.

Headbands
Se você adora o seu cabelo solto, 

uma grande ideia para a noite da 
virada é o uso de headbands. De di-
versos tamanhos e formatos, você 
pode abusar do brilho e do strass 
durante a noite. Uma sugestão é 
combiná-las com os cabelos ondu-
lados, para ficar com um aspecto de 
diva durante a noite.

Cabelos curtos
 Uma boa sugestão para as meni-

nas de cabelo curto é o repicado! 
Abuse do charme natural que cabe-
los curtos possuem e aposte em um 
look mais bagunçado, com um cor-
te desfiado. Aposte também nos 
acessórios, como presilhas e flores, 
sempre com muito brilho para ilu-
minar a noite da virada.

www.sephablog.com.br/fashion/10-ideias-cabelo- 
maquiagem-roupa-festa-final-de-ano/

Cada vez mais vaidosos, os ho-
mens têm  estação após estação  

demonstrado maior interesse por as-
suntos ligados à moda e beleza. Tan-
to é que, pouco a pouco, vemos gri-
fes, designers e eventos direcionando 
esforços também para atender à cres-
cente demanda desse público.

Portanto, se você está pensando 
em chegar nas próximas tempora-
das com uma aparência renovada, 
opte por visuais mais relaxados com 
exigências menos rígidas e cuidados 
mais fáceis prometem ser a grande 
onda da vez! As tendências chegam, 
assim, com ares naturais que, por 

vezes, podem pedir por aplicações 
de produtos como gel e pomadas 
para conquistarem tal aspecto, a 
tendência para o verão são cabelos 
curtos e mais desfiados, tingidos e 
jogados, barbas frisadas por fazer 
um visual mais despojado.

Por Ricardo - Barbearia Presidente

Luanna



São José - Santa Catarina • Dezembro 2011
18 |

Era uma vez.... Em um continente não 
muito distante, a cidade se preparava 

para o natal. Anne estava tomando um fan-
tástico  café da manhã até encontrar  suas 
fabulosas amigas. 

- Meninas, estou saindo com um ator, sério! 
Revigorante, Ladies!
- Se não fossem meus vizinhos. e aquelas 

paredes finas. Exclama Verônica ,   
Sarah Lins Maria  fita as amigas  - Eu fi-

nalmente vou sair com aquele carinha o 
“Franco”.. Estávamos  na academia e de 
malha, imagina quando ele me ver com o 
novo Pretinho ele é tão lindo e popular.
Como devo agir? 

Verônica  e eu tínhamos opiniões diferen-
tes, ela achava que Sarah deveria falar de 
como sua vida era boa e suas amigas  fazendo 
o tipo TOP. Eu acho que ela poderia ser a 
Senhorita Lis , ou seja ela mesma. Mas nem 
tudo era “Revigorante e Franco” na mesa.

 Will com cara de  “cãozinho sem dono ”
- Encontrei Paulo com outro e Fugi  
Todos param imediatamente a fitar o amigo.
- Eu fui até o Fórum e ele vinha com seu 

“NOVO”. – Tratei de entrar na primeira 
porta que achei  invadindo uma audiência 
,“tocado para fora” entrei na porta ao lado e 
me tranquei no armário das vassouras ..

Uma senhorinha  veio pegar uma vassou-
ra e levou o maior susto,  puxei a “velha” 
pra dentro e implorei sua compaixão. Fo-
ram embora  duas horas depois  e eu  ali 
dentro do armário., achei que já tinha saído 
aos 17 anos.

Foi daí que eu tive uma idéia absoluta-
mente “DONNA SUMMER”, vamos ao 
Cantinho da Fama hoje a noite.

“Exorcizar os fantasmas, liberar a voz e 
ver gente bonita”. Cantinho da Fama na ca-
beça.

Antes vamos conhecer uma loja que vi 
aqui perto, e atenção, tem presente para a 
família toda.

Chegando à loja. 
- PANOS SURF STREET WER? - Ai 

Anne, mas é uma loja para esportistas! Sus-
surra “Sarah Patrìcia”.

- Não, Ladies, é uma loja “multimarcas 
fabulosa” que encontramos mais que “rou-
pa Surf, Street”, e meu irmão quer uma 
prancha daí. e eu vou comprar. Atravessan-
do a rua em direção a loja e assim que os 
“Fabulosos” Vendedores foram aparecendo 
. tratamos de escolher bem os modelitos. E 
como eu nunca brinco com moda.

Saímos todas com muitas sacolas rechea-
das de mochilas, óculos, vestidinhos divi-
nos e claro, sapatos e sandálias. 

De noite o céu estava  inspirador para 
uma noite de Natal.

Verônica deu uma passada.
Will sumiu do meu lado, cumprimentei 

verônica e Daniel Fernandes “o Actor”. Ao 
me sentar levei o maior susto com Will de 
baixo da mesa sussurrando que Paulo en-
trou logo atrás de Verônica. 

Paulo partiu o coração de Will e ganhou 
um modelo de cuecas “numa  paulada só”.

Sarah Lins Maria que de santa não tinha 
nada,  naquela noite entra pela porta com 
seu vestidinho preto fatal e vários” tic tacs”  
masculinos e “alguns femininos” logo dis-
pararam em sua direção. Acompanhada de 
seu “Franco novo amigo”.

Verônica já tinha ido embora, Sarah  de-
pois de alguns drinks  investe em um beijo 
natalino quando Franco recua sem explica-
ção,  antes mesmo de alguém respirar Paulo 
aparece com seu FUTURO EX na mesa.

Todos se olham brancos feito papel e eu 
levanto.

- Vou cantar., saio da mesa em disparada  
e bem próximo ao palco um tombo cine-
matográfico. 

Todos me olhando e rindo muito, me de-
ram duas opções.  Fugir da situação  ou se-
guir em frente e arrasar no palco. Levantei-
me subi ao palco e mandei ver, arranquei 
muitas palmas, e fiquei muito tranqüila.

Quando terminei a musica estava tão 
empolgada que nem percebi que minha 
mesa estava vazia.

E na mesa bilhetes  de  Feliz Natal das 
garotas.

Parece que a musica mexeu com os hor-
mônios de todos e a entrega de presentes 
começou mais cedo.

Sarah questionou   o balde de água fria. 
Franco fez jus ao nome   - Você deixou de 

ser tão sexy quando ficou  tão “apaixonada 
por si mesma”.

Sara  logo mostrou ao moço  que ela não 
era tão “Top” assim, mas era quem ele queria.

Ponto para a malha de academia e guarda 
roupas para o pretinho básico.

Will falou com Paulo e conheceu seu novo 
caso e o antigo caso de seu novo caso “ED”.

Os dois fizeram ho ho a noite toda.
Anahí foi pro Kobrasol e embaixo da sua 

sacada tem um ponto de travestis.bem ba-
rulhento.

Ela passou um Natal de Tradições “co-
mendo peru em casa” e bem a vontade.

E eu descobri que sempre vale a pena 
exorcismar os fantasmas e que a noite de 
Natal é ótima para isso.

Fui para minha casa, peguei meus presen-
tes e disparei para casa da minha mãe en-
contrar minha família e fazer como em to-
dos os outros  Natais.

Afinal minha relação com o “Sr OK” ain-
da estava bem enrolada, mas isso é uma ou-
tra história...

Anne Greg Shal
Este mês escrevi sobre recomeçar e en-

frentar problemas de frente.
Neste ano de 2012 não vamos esperar o 

fim, mas sim o recomeço, em nossas atitu-
des,  renovações  no AMOR. Que me faz 
todos os meses sentar em frente ao meu 
computador e contar  para vocês  histórias 
que me mandam ou escuto aqui ou ali.

Um Feliz Natal E Um ANO NOVO de 
paz e prosperidade para meus “FABULO-
SOS LEITORES”.

PRA RECOMEÇAR?
(Um conto natalino)

Licínio Jr

Ps. Fórmula de AMAR

Paixão & Sexo
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Nasa garante que 
o mundo não vai 
acabar em 2012
Agência espacial explicou em 
seu site que se possibilidade 
de colisão fosse real objeto  
estaria visível a olho nu.

A crença popular diz que a 
data estaria ligada a um ali-

nhamento dos planetas do siste-
ma solar, algo de mau presságio.

Vários profetas do apocalipse 
dizem que o fim do mundo che-
gará quando um desconhecido 
planeta, chamado de Nibiru e 
supostamente descoberto pelos 
sumérios, colidir com a Terra.

Alguns sites acusam a Nasa de 
ocultar a verdade, mas a agência 
espacial qualifica estas histórias de 
“golpe da internet” em seu site.

Se esta possibilidade de coli-
são fosse real, os astrônomos 
teriam detectado este objeto ao 
menos durante a última déca-
da, e agora seria visível a olho 
nu. Obviamente, não existe.

A agência espacial diz que a 
Terra existe há mais de 4 bilhões 
de anos e que “nenhum cientista 
sério do mundo conhece alguma 
ameaça para 2012”.

Um colisão com nosso planeta 
foi prevista inicialmente por al-
guns profetas para 2003, mas a 
data foi adiada para 21 de de-
zembro de 2012, que correspon-
de ao fim de um ciclo do calen-
dário Maya.

A agência destacou que as co-
lisões catastróficas da Terra com 
corpos celestes são muito raras, e 
que a última ocorreu há 65 mi-
lhões de anos. 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/nasa-

garante-que-o-mundo-nao-vai-acabar-em-2012-20091109.html

Previsão 
dos Signos para  
o ano de 2012
Áries

A vida familiar será maravilhosa. 
As pessoas que estão em um rela-
cionamento podem casar este ano. 
Financeiramente os arianos perma-
necerão seguros. Áries pode en-
frentar alguns desafios em sua car-
reira durante o primeiro semestre 
do ano, no entanto, serão capazes 
de superar todas as dificuldades.

Touro
Touro é um signo forte e a 

vida familiar será harmoniosa. 
Amigos fornecerão apoio duran-
te todo o ano. Os problemas fi-
nanceiros se houver se resolverão 
com tranqüilidade.

No entanto, alguns problemas 
relacionados com a saúde podem 
ocorrer durante a segunda meta-
de do ano. Assim que Touro deve 
cuidar de sua saúde em 2012.

Gêmeos
Para os geminianos será um 

ano para poupar.
A saúde merece cuidados e o 

trabalho será recompensado.

Câncer
Tudo que os cancerianos plan-

taram no decorrer do ano de 
2011 poderão colher e de forma 
bem satisfatória.

Conhecerá gente nova que 
abrirão portas importantes.

Leão
Os astros dizem que 2012 será 

um ano de união para os leoninos.
Alguns podem também conse-

guir uma promoção. Pela meta-
de do ano irá desfrutar de um 
tempo maravilhoso.

Virgem
O virginiano que é tão atento 

e organizado poderá ter garan-
tia de boas finanças. A vida em 
familiar será boa e saudável. 
Um problema menor de saúde 
pode ocorrer no início do ano. 
Você não terá um avanço im-
portante na carreira ou no em-
prego.

No entanto, se você tem um 
negócio em 2012 será o seu 
ano.

Libra
agem curta com amigos ou 

parentes. No entanto, alguma 
crise financeira pode ocorrer na 
metade do ano devido a grandes 
despesas imprevistas.

As viagens estão favorecidas 
em 2012.

Escorpião
Um ano com muitos aconteci-

mentos para os escorpianos.
Alguns problemas podem 

ocorrer na família. Tente de ser 
sincero com seu parceiro, caso 
contrário, poderiam acontecer 
alguns mal-entendidos. Finan-
ceiramente todo o ano será favo-
rável.

Sagitário
No lado romântico, este ano 

será maravilhoso. No entanto, 
alguns problemas financeiros 
podem ocorrer. Os amigos se-
rão um grande apoio. Alguns 
sagitarianos podem ser promo-
vidos na sua carreira. Uma via-
gem muito esperada poderá 
acontecer.

Capricórnio
Um ano de luta, mas com vi-

tórias para os capricornianos.
Embora haja garantia finan-

ceira, o desenvolvimento pro-
fissional pode não acontecer. 
Pode enfrentar alguns proble-
mas na família também. Em 
geral, todos os relacionamentos 
enfrentarão alguns desafios. 
Seja paciente, caso contrário 
será pior.

Apesar destes inconvenientes, 
você vai estar saudável e em for-
ma todo o ano.

Aquário
Os Aquarianos terão um ano 

fantástico. Alguns podem até 
conseguir uma promoção.

A vida familiar será muito 
agradável. Os amigos serão fiéis 
todo o ano. Os problemas finan-
ceiros se resolverão sem muito 
esforço. No entanto, alguns pro-
blemas relacionados com a saú-
de podem surgir em meados do 
ano. Cuide da saúde.

Peixes
Este ano é muito bom para 

Peixes apesar de alguns proble-
mas financeiros que ocorrerão.

Se você tem um relaciona-
mento amoroso pode se casar. 
Alguns podem até conseguir 
uma promoção no trabalho. O 
final do ano vai ser maravilho-
so.

Esse é o Horóscopo para 2012.

Fonte: http://dicaserespostas.blogspot.com/2011/09/
previsoes-para-2012-previsoes-2012.html#ixzz1g4QFgdVE





Ano
Novo

Feijoada de lentilha
Ingredientes
1 pacote de lentilha, 2 lingüiças calabresa, 
2 lingüiças paio, 150g de bacon, 300g 
de costelinha de porco, 3 caldos knorr de picanha 
ou carne, 2 colheres de óleo, 1 colher de tempero, 
pimenta do reino, sal a gosto, 1 folha de louro.
Modo de Preparo
Coloque a lentilha, calabresa, paio, bacon (pica-
dos) e o caldo knorr para cozinhar na panela de 
pressão, por mais ou menos 30 minutos apos pe-
gar pressão. Em outra panela coloque o óleo, 
tempero e a pimenta, refogue a carne, deixe fritar 
bem, se preciso coloque mais sal. Depois de frita 
a carne misture a lentilha e deixe ferver um pou-
co, se preciso coloque mais água e tempero.

Tender de ano-novo 
Ingredientes
1/2 xícara (chá) de azeite, 1 cebola ralada, 
1 tender bolinha fatiada, suco de 2 laranjas, 
2 folhas de louro, 10 cravos da índia, 1/2 xícara 
(chá) vinho branco, 1 lata de abacaxi em calda, 
1/2 lata de � gos em calda, 1 xícara de cerejas 
frescas, pimenta do reino, mel, sal.
Modo de Preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue 
a cebola Coloque o tender na panela e doure leve-
mente dos dois lados. Adicione o suco das laran-
jas e despejar o caldo das frutas. Coloque as fo-
lhas de louro, o cravo e o vinho branco. Acomode 
as frutas em calda na panela. Regue o tender com 
a mistura. Deixe cozinhar até que � que dourado.

Robalo da Mãe Dadá
Ingredientes
500g de peixe robalo, 2 tomates picados, 3 colheres 
(sopa) de coentro, 3 colheres (sopa) de salsinha, 
3 colheres (sopa) de cebolinha, 1 colher (sobremesa) 
de sal, 1 pimenta de cheiro picada, 80g de bacon 
picado, 1 cebola roxa pequena picada, 1 cebola 
pequena picada, 1 colher (sopa) de suco de limão, 
1 colher (sopa) de extrato de tomate, 3 colheres 
(sopa) de azeite, 3 colheres (sopa) de gordura de 
bacon, ½ xícara (chá) de água, 5 cubos de gelo, 
1 limão, 6 folhas de bananeira (20x30cm).
Modo de preparo
Lave bem as folhas de bananeira sobre água corren-
te. Seque delicadamente com um pano. Passe as 
folhas sobre a chama do fogão, até que elas � quem 
macias. Reserve. Separe e pique os ingredientes pe-
didos na receita. Tempere os peixes com sal. Colo-
que a água, o gelo e o limão espremido com a casca 
num recipiente e junte os peixes para marinar. Dei-
xe marinar por 10 minutos. Leve uma frigideira pe-
quena ao fogo alto e espere aquecer. Acrescente o 
bacon picado e refogue por 2 minutos ou até que 
eles estejam dourados e crocantes. Reserve a gordura 
e o bacon separadamente. Coloque o tomate, o co-
entro, a salsinha a cebolinha e a gordura de bacon 
reservada num recipiente e amasse com um pau de 
pilão. Reserve. Coloque a folha de bananeira sobre 
uma superfície lisa. Disponha o peixe no centro da 
folha. Cubra o peixe com os temperos amassados e 
polvilhe o bacon frito por cima. Feche os peixes, fa-
zendo um envelope com a folha de bananeira. 
Numa frigideira grande, coloque os envelopes de 
peixe e junte água até a metade da altura dos peixes. 
Espere a água ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 
mais 10 minutos. Retire os peixes do fogo, e sirva 
imediatamente, embrulhados na folha de bananeira.

Lentilha
Em várias regiões do mundo é esse o alimento que 
traz fortuna. Como as ervilhas, as lentilhas tam-
bém evocam morte e renascimento, do grão enter-
rado na terra renascem múltiplos grãos.

Uva
Alimento nº 1 da ceia de ano-novo. Come-se 3 
dando as costas para a lua, 12 dando pulinhos ou 
sobre um banquinho, 11 guardando as sementes, 
não importa! O importante é não faltar uva na 
ceia de reveillon, fruta que traz boa sorte para o 
ano inteiro!

Amor
Além de ser saudável e muito mais leve, o peixe 
na ceia de ano novo está vinculado à boa sorte e 
fecundidade. Quando se fala em peixe automati-
camente se faz associação com a água, símbolo 
da vida, do nascimento. Em chinês, U, peixe, 
foneticamente tem o mesmo som da palavra 
“abundância”, fazendo-se a analogia. Aqui no 
Brasil tropical, nada mais perfeito para a ceia de 
reveillon do que um bom peixe assado em folha 
de bananeira!

Saúde
A carne de porco é muito apreciada na ceia de 
Reveillon, a� nal o porco é um animal que fuça 
para a frente, sendo um bom estímulo para o 
novo ano. Já o frango, peru ou faisão acredita-se 
não ser uma boa pedida para a passagem do ano: 
todos os três ciscam para trás.

Esperança
A romã, com sua enorme quantidade de semen-
tes é símbolo de fartura e fertilidade. Os judeus, 
no Rosh Hashaná pedem a multiplicação das 
bênçãos divinas ao comer a romã. As sementes 
vão para debaixo do travesseiro para atrair “di-
nheirinho”. Já no cristianismo, as sementes sim-
bolizam esperança.

Lombo de Porco à Brasileira
Ingredientes
1 lombo de porco com cerca de 1 1/2 kg, 1 dente 
de alho, 1 folha de louro, 1 cebola média picada, 
1 colher (sopa) de vinagre), 1 cálice de vinho 
branco seco, azeite, sal, pimenta-do-reino.
Modo de Preparo
Soque bem o alho com sal, pimenta, cebola e louro. 
Junte o vinho e o vinagre. Misture bem. Esfregue o 
lombo com esse tempero e deixe tomando gosto desde 
a véspera (na parte baixa da geladeira), virando-o de vez 
em quando. Para assar, coloque o lombo em uma assa-
deira ou refratário grande untado com azeite. Pincele 
o lombo com azeite e asse em forno moderado até 
que a carne � que macia. Enquanto assa, regue com o 
tempero onde o lombo � cou macerando e com o 
molho que se forma na assadeira. Depois de assado, 
fatie e sirva em uma travessa, com o molho à parte.

Pernil Festivo
Ingredientes
1 pernil de aproximadamente 4kg, 1 xícara (chá) 
de suco de limão, sal a gosto, 1/2 colher (sopa) 
de pimenta do reino, manteiga para untar.
Modo de preparo
Limpe o pernil e fure-o com um garfo. Misture os 
ingredientes do tempero e esfregue sobre todo o 
pernil. Deixe tomar gosto durante algumas horas, 
virando de vez em quando. Depois, coloque o 
pernil em uma assadeira untada com a manteiga, 
cubra com papel alumínio e asse em forno médio 
(180°C) por 2h30min. Retire o papel alumínio e 
deixe mais um pouco no forno para dourar.

O fim de ano está repleto de comemorações, e pensar o que preparar 
para cada uma das comemorações não é uma tarefa fácil.

Aqui você vai descobrir quais são os pratos típicos para a celebração 
do Ano Novo e o significado dos alimentos tradicionais da Ceia.

7. Evite usar roupas apertadas durante a passagem de 
ano, para não ter di� culdades no ano que se inicia.
8. Para ter esperança no ano que se inicia, vista 
azul. Para ter sorte e novidades no amor, vermelho.
9.  Da maneira pela qual começamos o ano, assim o 
seguiremos: quem começa viajando, viaja o ano in-
teiro; quem começa jogando, joga o ano inteiro; 
quem começa chorando, chora o ano inteiro; etc…

10. As portas e janelas devem estar abertas, as luzes 
acesas. Ainda é de bom agouro � car acordado.
11. O primeiro negócio do ano não deve ser � ado 
ou com pessoa pobre.
12. Evitar questões que não gosta no primeiro dia 
do ano, para não as não ter o ano todo.
13. É bom casar-se ou fazerem-se batizados nesse 
dia, porque dá muita sorte.

14. Quanto maior as felicitações melhor, porque 
serão tantos amigos � éis que se terá durante o ano.
15.  Se a primeira visita do dia 1º de janeiro for 
um homem, ela trará felicidade para o ano todo.
16. O negociante deve entrar de pé direito em 
seu estabelecimento, pois, no caso contrário, não 
fará bons negócios durante o ano.

Fonte: http://www.magiazen.com.br/palavra-chave/simpatia-de-final-de-ano

Simpatias  de Ano Novo
1. O costume de vestir roupa branca veio para 
o Brasil através do elemento negro e suas religi-
ões. O branco representa luz, pureza, bondade. 
2. Para atrair dinheiro, usar uma peça qualquer 
do vestuário na cor amarela, essa cor representa 
o poder do ouro.
3. Usar peças íntimas novas para ter sorte no amor, 
porque deixam os mal-entendidos para trás. São 
recomendadas principalmente para quem está co-
meçando namoro, para garantir o futuro.
4. Colocar uma nota de dinheiro dentro do sa-
pato atrai riqueza. 
5. Para ter sorte no amor basta cumprimentar, 
à meia-noite e em primeiro lugar, uma pessoa 
do sexo oposto.
6. Usar lençóis novos, na primeira noite de ano, 
trazem paz e prosperidade o ano inteiro. E mu-
dam as energias para somente boas.
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...366 dias de felicidade;
52 semanas de saúde e prosperidade;

12 meses de amor e carinho;
8784 horas de paz e harmonia; 

Que neste novo ano vocês tenham 2012 
motivos para sorrir...
Feliz Ano Novo!




