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 PROGRAME-SE PARA O
CARNAVAL ZÉ FOLIA 2012

O Carnaval Zé Folia 2012 de 
São José, está com uma progra-
mação recheada de atrações 
e a Fundação Municipal de 

DESTAQUE HOMENAGEM

DIA DO 
CARTEIRO

Parabéns a todos os Carteiros 
pela passagem desse seu dia, 
pois mesmo com as dificul-
dades encontradas por toda a 
cidade trabalham sempre com 
alegria.
Faço agora o nosso reconhe-
cimento como uma forma de 
agradecimento por esse traba 
lho tão fundamental...que faz 
do Carteiro um grande amigo 
que por nós jamais será es-
quecido por ser também, um 
grande profissional!!!

RECEITAS
O SABOR DO 

VERÃO

Aprenda a fazer na Pág. 13

PESSOAS COM MAIS DE 60 
ANOS ISENTAS DO IPTU

A  Lei 4530/2007, isenta de 
IPTU aprovada na Câmara 
Municipal de São José isenta 

de IPTU pessoas com mais de 
60 anos. Leia mais na pág.3

CIDADE

BALANÇO MUNICIPAL

Fique por dentro das obras 
da administração do Prefeito 
Djalma Berger e acompanhe 

as ações realizadas em todas as 
secretarias. Leia mais na pág. 
04 e 05.

ESPECIAL

DEZ PASSOS IMPORTANTES 
PARA EVITAR A DEPRESSÃO
Considerada como a doença 
do século XXI, a depressão 
atinge a cada vez mais pes-
soas no mundo inteiro. No 
Brasil são mais de 17 mil 
pessoas com depressão e se-

gundo a OMS ela passará de 
4º para a 2º doença que mais 
causará incapacidade de tra-
balho em 2020. Leia mais 
na pág.2

Cultura preparou momentos 
especiais e de muita animação 
para todos os públicos de 0 a 90 
anos. Leia mais na página 10

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S. José

48 3357-6859

Videokê!!!

Aberto de segunda a segunda á partir das 20 hs
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Depressão é o mal do século XXI

A depressão é um problema de 
saúde pública, e será o mal do 
século 21.
Os números da depressão são 
mesmo alarmantes: embora 
não se tenha um cálculo exato, 
estima-se que cerca de 30% da 
população mundial sofra da 
doença, sem saber.

SAIBA 10 PASSOS 
IMPORTANTES PARA 

VENCER A DEPRESSÃO

Todas as vezes que você passar 
por problemas difíceis e con-

tinuados se não tomar muito 
cuidado pode entrar num “ciclo 
de angústias”. Uma rotina de 
sofrimento terrível. Também 
conhecida como “Gostar de 
sofrer”. O estado depressivo é 
justamente a acomodação neste 
ciclo. 
Independentemente do tama 
nho e do tipo de problema de 
cada um, é preciso ter domínio 
sobre os próprios pensamentos 

Sua maneira  
de enxergar as  

situações, determina 
o quanto aquela  
experiência vai 

influenciar na sua 
vida, positiva ou 
negativamente!

Vigie os 
pensamentos, crie um 
alarme contra pensa-

mentos inuteis ou 
destrutivos.

e aprender a “enxergar a luz no 
fim do túnel”. 
1 - O que você pensa é o que 
determina a qualidade do seu 
dia, você decide se vai ou não 
usar, naquele dia, pensamentos 
bons ou ruins. Você não per-
cebe, mas acha que todo pensa-
mento é inevitável. Mas não é. 
Não é mesmo.

2 - Temos que tomar o con-
trole de nossos pensamentos, 
ou seja, pensamos aquilo que 
queremos. Deixamos fluir 
apenas aquilo que nos interes-
se. Mantemos na mente apenas 
aquilo que, por uma análise rá-
pida, consideramos benéfico. 
3 - Quando a depressão bater 
tome um banho gelado, faça 
algo em família e procure não 
ficar sozinho.
4 - Você deve também pensar 
que há muitas pessoas que es-
tão passando pelos mesmos 
poblemas que você, e até bem 

maiores, portanto você nao 
está sozinha(o) nisso. Também 
NÃO pode valorizar tanto seus 
problemas que se tornará um 
“world trade center” ou um 

“Pão de açúcar” se destacando 
em meio a paizagem; Cuidado 
para não “se achar” o prob-
lemático da hora.
5 - Quais tem sido seus maiores 
inimigos nesta batalha? Identi-
fique-os e RESISTA.
6 - SEJA ÚTIL, de forma muito 
prática e objetiva, pergunte-se: 
O que há de importante para 
se fazer por aqui? ONDE? Na 
família, na vizinhança, entre 
os amigos, no bairro, no con-
domínio, na cidade, no país, 
no planeta, em minha própria 
vida...
...Encontre espaços onde você 
pode e deve ser útil e começe 
algo. Torne sua vida que já é 
importante em uma vida cada 
dia mais útil.
Não queremos deixar a idéia 
de que a depressão se combate 
com ativismo, mas a falta de 
uso de uma vida nobre (a sua) 
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pode trazer constrangimento à 
sua alma.
7 - MUDE SUA MANEIRA 
DE ENCARAR A VIDA, 
Como você tem visto a vida até 
agora? Um perde e ganha? Um 
campo de batalha? Lutando 
pelo que? Por sua vontade? Por 
seus instintos? Pela submissão 
dos outros? Pela apreciação 
dos outros? Para ser ouvido?  
COMO VOCÊ ENCARA A 
VIDA? 
Perceba as áreas de sua vida 
que ficaram esquecidas. Pare 
e pense sobre isso, encon-
tre essas áreas e começe a 
investir nelas positivamente, 
decida o que vale a pena...

8 - Exercite a mente, começe 
uma empreitada para aprender. 
Sim, aprender é uma das ativi-
dades mais saudáveis que ex-
iste e um dos maiores remédios 
contra a depressão e a sensação 
de vazio. 
Exercite sua mente diari-
amente. Tente aprender algo 
novo a cada dia. Isso é uma 
verdadeira fortaleza mental.  
9 - Receba os traumas da vida 
como situações “Naturais e in-

evitáveis” pois a vida é assim 
mesmo. Os adéptos do “Não 
sofrimento” na verdade dem-
osntram um grau muito grande 
de imaturidade e covardia. Não 
existe vida sem processos. E 
todo processo traz mudanças, 
sofrimentos e resultados. 
A experiência da depressão é 
uma das mais ricas que o ser 
humano pode passar, não acon-
selho que entre nela, mas se 
já entrou, começe o caminho 
de volta e traga algumas im-
pressões encontradas no fundo 
do poço. Suba devagar para 
não escorregar, ignore os ecos 
da subida, são apenas ecos; 
segure-se firme nos 9 passos 
acima (ou outros mais que pos-
sa conseguir), não se esqueça 
de olhar para cima, existe luz 
na entrada do poço, ela está 
sempre em cima porque é de 
lá que as mãos mais poderosas 
do mundo estão te segurando. 
Você sabe quem, não é? 
10 - Então confie, acredite e 
tenha fé!
O tratamento da DEPRESSÃO 
deve incluir a psicoterapia, pro-
cure orientação médica.

Segundo OMS
mais de 17 milhões
de Brasileiros tem
depressão e não

tratam da maneira
correta

Segundo OMS
a Depressão passará 

de 4º para 2º 
colocada para 

incapacidade de 
trabalho no mundo

“Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns aos outros”. João, C13 – v 14.
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CONSEG 241 Faz um balanço 

de suas ações

Aconteceu dia 14 de Dezembro 
na Associação de Moradores 
da Praia Comprida, mais uma 
reunião do CONSEG 241. 
Na ocasião, reuniram-se di-
versas autoridades, repre-
sentantes da Guarda Munici-
pal, Polícia Civil, Militar e 
moradores da comunidade.
 A reunião foi presidida pela 
Presidente do CONSEG, Tere-
sinha Zanella, que relatou as 
atitudes tomadas pelo CON-
SEG no decorrer do ano 2011 
em favor da comunidade de 
abrangência deste CONSEG.
No final da reunião o CON-

SEG ofereceu um coquetel de 
confraternização aos presentes.
Aos Tenentes   Coronéis 
Araujo Gomes    do 4º Bata
lhão e Paulo Romual-
do Weiss do 7º Batalhão, 
Teresinha Zanella e ao
Senhor Lima - Coman-
dante da Guarda municipal.
 A Presidente do CONSEG, 
Teresinha Zanella relatou 
que, no decorrer do ano foram 
muitas as reuniões e audiên-
cias realizadas com auto-
ridades responsáveis no que 
tange a segurança pública:
Comando Geral da Polícia 

Militar do Estado, Secretário 
de Segurança Pública Mu-
nicipal e Estadual, Presidente 
da Assembléia Legislativa do 
Estado, Comandante Geral 
do 7º Batalhão, Secretaria 
Regional do Desenvolvim-
ento da Grande Florianópolis, 
Vereadores, Deputados Estad-
ual, Delegado Geral da Polícia 
Civil do Estado, reuniões com 
a presença da AEMFLO, CDL, 
Sindicato dos Postos de Com-
bustíveis, Sindicato dos Trab-
alhadores e Prefeito municipal.
  

REIVINDICAÇÕES

Câmeras de Monitoramento 
Eletrônico abaixo-assinado re-
alizado no ano de 2006 com 
aproximadamente 10.000 as-
sinaturas e esse entregue a to-
das as autoridades responsáveis 
pela segurança, Iluminação 
Pública, também solicitada por 
este CONSEG, reivindicação 
por mais efetivos e viaturas 
da polícia militar, reivindica-
ção junto a Secretaria da Ação 

Social do município visan-
do melhores resultados para 
com aos Moradores de Rua e
muitas outras atitudes to-
madas por este CONSEG, 
pois nosso objetivo é rep-
resentar a comunidade. 
Iniciaremos o ano de 2012 re-
alizando nossas reuniões men-
sais da mesma forma dos anos 
anteriores. Temos a grata sat-
isfação de convidar a socie-
dade a também participar e 
compartilhar com este grupo. 
Para maiores informações essas 
poderão ser obtidas no Setor 
03 da Polícia Militar situada na 
Av. Presidente Nereu Ramos 
nº 1068 - Bairro Campinas.

Teresinha Zanella
Presidente CONSEG 241

Isenção 
de IPTU

Lei aprovada na Câmara Mu-
nicipal de São José isenta de 
IPTU pessoas com mais de 60 
anos. 
A  Lei 4530/2007, isenta de 
IPTU pessoas viúvas, casadas, 
ou vivendo em união estável. O 
Art. 1º, diz que a renda famil-
iar não pode ser superior a 03 
(três) salários mínimos.
A isenção do IPTU deverá ser 
requerida todos os anos assim 
que receber o carnê com o val-
or do imposto.
A isenção do IPTU deverá ser 
requerida todos os anos as-
sim que receber o carnê com 
o valor do imposto. O pro-
cedimento é apresentar a cada 
ano os seguintes documentos 
através do cartório: Registro 
de Imóveis, registro civil, de-
claração de renda atualizada do 
INSS e reconhecimento da as-
sinatura.

Acesse na íntegra a notícia:
www.legislador.com.br

Para pessoas acima 
de 60 anos

Ten.Coronel  Araujo Gomes  do 4º Batalhão, Teresinha Zanella, Ten. Coronel Paulo 
Romualdo Weiss do 7º Batalhão e Sr. Lima, Comandante da Guarda municipal
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Os  Josefenses precisam saber o que a  Administração 
Municipal tem feito por São José – SC

Segundo o Prefeito Municipal 
de São José, Djalma Berger:
A cidade cresceu considera- 

velmente, mais ainda há muito 
que se fazer...

Principais ações nas 
Secretarias Municipais: 

Educação

17 escolas reformadas. 
11 Novos Centros de Educação 
Infantil
A Prefeitura de São José está 
trabalhando firme para inaugu-
rar mais 11 Centros de Edu-
cação Infantil no município. 
Desses, 6 utilizarão recursos 
próprios (5 já estão em con-
strução e 1 em processo lici-
tatório), 3 serão construídos 
com recursos federais e outros 
2 (um que foi municipalizado 
e outro locado) estão passando 
por uma reforma para receber 
os alunos da educação infantil.
2500 novas vagas aproximada-
mente.
No total, serão investidos 
aproximadamente R$ 13,5 mi-
lhões, entre recursos próprios e 
federais (FNDE e PAC II).
Merenda escolar: 26 mil alu-
nos contemplados com a inicia-
tiva em 13 unidades escolares. 
Unidades escolares que ofe-

recem a Merenda Escolar 
Orgânica: Treze escolas de São 
José participam do Programa 
Mais Educação, parceria en-
tre a Prefeitura de São José e 
o Governo Federal. O projeto, 
iniciado em 2009, tem por ob-
jetivo promover a ampliação 
de tempos, espaços e oportuni-
dades educativas para crianças 
e adolescentes. São atendidos 
aproximadamente 1400 alunos 
com distorção de idade e série, 
alunos matriculados nos anos e 
séries finais do ensino funda-
mental, repetentes ou que apre-
sentam situação de vulnerabili-
dade social.
Câmeras: Neste ano, serão ins 
taladas de 12 a 16 câmeras em 
cada unidade escolar da rede 
municipal de ensino, os locais 
serão selecionados e monito-
rados em parceria com as as-
sociações de pais e professores.

Segurança
São José Iluminada e Mais 
Segura.
Prêmio: A qualidade da ilumi-
nação da Praça Hercílio Luz, 
no Centro Histórico, garantiu a 
3ª colocação no Prêmio Abilux, 
ficando atrás apenas: do Projeto 
Luminotécnico do Theatro Mu-
nicipal de São Paulo e da Re-

vitalização da Iluminação Ex-
terna Catedral de Pedra Canela.
39 câmeras e 1 unidade móvel
Parceria entre Prefeitura de 
São José, Governo do Estado 
e iniciativa privada garantiu 
a inauguração do sistema de 
videomonitoramento com 39 
câmeras e uma unidade móvel.
A central tem capacidade de 
operar com 60 câmeras. As 
câmeras têm alcance de até 300 
metros de distância, amplitude 
de 360 graus e funcionarão 24 
horas por dia. A Prefeitura de 
São José investiu mais de R$ 
500 mil na aquisição dos  equi 
pamentos. Coube ao Governo 
do Estado o sistema de grava-
ção e a instalação em pontos 
estratégicos da cidade, como 
entradas, saídas e regiões 
movimentadas. O Shopping 
Itaguaçú também foi parceiro 
com a construção da central de 
videomonitoramento no espaço 
do Shopping.
Investimento de R$ 1milhão na 
Guarda Municipal
 11 viaturas (oito carros de pas-
seios, três caminhonetes e um 
microônibus para o desloca-
mento da tropa), 150 coletes 
balísticos e equipamentos para 
que cada Guarda Municipal 
tenha o próprio aparelhamento 
de segurança, além de investi-
mento especial na capacitação 
dos efetivos.

Saúde
Construção das UPAs e Poli-
clínicas de Forquilhinha e Bar-
reiros
São José terá em breve duas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento 24h (UPA) e mais duas 
Policlínicas, nos Bairros Bar-
reiros e Forquilhinha. Todos já 
estão em construção.
Centros de Atenção Psicos-
social (em construção): Cada 
unidade terá capacidade de 

atendimento para 60 pacientes 
por dia.
Projeto terapêutico que cuidará 
de pessoas com transtornos 
mentais severos e persistentes, 
e outro que irá tratar de usuári-
os de álcool e drogas, que apre-
sentam transtornos decorrentes 
do uso dependente de substân-
cias psicoativas.
Em uma área construída de 
741,92m², o CAPS II e AD 
contarão com atendimento in-
dividual, em grupos, visita do-
miciliar e atendimento à famí-
lia. 
 - Serviço de Atendimento 
de Urgência Aberto em: 12 
de dezembro de 2011.Centro 
de Saúde Bela Vista, Rua das 
Orquídeas nº 336, Bairro Bela 
Vista. Horário: das 17h às 22h, 
de segunda a sexta-feira. Aten-
dimentos de urgência com: 
clínico geral e dentista.

 - Mais profissionais e no-
vos equipamentos de saúde 
Contratação de médicos, ofe-
recendo 13 especialidades na 
Policlínica de Campinas.
Cardiologia, Urologia, Neuro-
logia, Endocrinologia, Endocri-
nologia Pediátrica, Dermatolo-
gia, Mastologia, Oftalmologia, 
Geriatria, Pediatria, Ginecolo-
gia USG, Pneumologia e Orto-
pedia.

 - Ampliada relação de medi-
camentos - A Prefeitura tam-
bém já providenciou novos 
equipamentos, que já estão 
sendo instalados na Policlínica 
de Campinas e no Laboratório 
Municipal de Forquilhinha, es-
tão:
No Laboratório Municipal de 
Forquilhinha: Câmara de con-
servação de material biológico, 
Na Policlínica de Campinas:
Para o orçamento de 2012 já 
estão previstos novos equipa-
mentos para as Policlínicas de 
Barreiros e Forquilhinha, além 

dos CAPSs.
A Prefeitura de São José am-
pliou o fornecimento regular 
e gratuito de medicamentos 
voltados para a atenção básica. 
São 141 tipos de remédios, 60 
a mais do que o Ministério da 
Saúde exige.  

Infraestrutura
- Requalificação da Avenida 
Presidente Kennedy
O projeto de revitalização da 
Avenida, trecho compreendido 
entre a Ponte do Rio Araújo e 
a Casas da Água, prevê: apli-
cação de mão única (sentido 
Florianópolis - São José), esta-
cionamento, via exclusiva para 
ônibus e táxis, ciclovia em toda 
a extensão da via, cabeamento 
subterrâneo para iluminação, 
luminárias decorativas, pa-
dronização da publicidade, 
faixas de pedestres no formato 
trafic calm (faixas no mesmo 
plano das calçadas padrão, para 
facilitar a passagem de defi-
cientes físicos) e arborização 
com espaço para lazer.
- Requalificação da Av. Josué 
di Bernardi;
- Ponte sobre o Rio Araújo
- Operação Tapete Preto, que 
compreende melhorias da in-
fraestrutura viária do município 
com pavimentação, repavimen-
tação asfáltica e/ou calçamento 
em mais de 300 ruas.
- Calçada Padrão, projeto que 
prevê uniformização das calça-
das com guias para deficientes 
visuais e rampas para acessos 
de portadores de necessidades 
especiais. O Projeto Calçada 
Padrão facilita a locomoção e a 
acessibilidade segura e adequa-
da aos cidadãos. 
- Alça de retorno sob a BR 
282, em Campinas.

Esporte e Lazer

Rua Vereador Arthur Mariano, 886 - Forquilhinhas - São José - SC (48) 3357-1904 Rua Victor Meirelles, 258-Esquina Elizeu di bernardi-Campinas-São José/SC

3055.2251 - 3241.5522 - 3035.5220



Na atual Administração, foram 
8 ginásios reformados e 1 está 
em reforma.
Ginásio Jardim Zanelatto, 
Ginásio Cristiano Lino da Silva, 
Ginásio do Centro Histórico, 
Ginásio de Campinas, Ginásio 
João Martins, no Bairro Areias, 
Ginásio Pedro Guanabara, no 
Bairro Fazenda Santo Antônio, 
Ginásio Municipal de Esportes 
Barreiros, localizado ao lado do 
Centro Educacional Municipal 
(CEM), Ginásio Nedir Macedo 
e Ginásio do Centro Educacio-
nal Municipal Luar, no Bairro 
Serraria (em andamento)

Cultura e Lazer
 
- Agenda Cultural: divulga 
mensalmente a programação 
cultural de São José.
- Cartilha do Patrimônio: di-
vulga o Patrimônio Histórico 
e esclarecer os direitos e de-
veres dos proprietários de bens 
histórico-culturais.

Meio Ambiente
- Destino Certo: programa 

que recolhe móveis, eletroele-
trônicos e pneus considerados 
inservíveis para os moradores 
de São José. O caminhão passa 
uma vez por semana, em um 
bairro de São José. Para ter 
conhecimento da agenda ou 
ainda solicitar o recolhimento, 
os munícipes devem ligar para 
(48) 3281-6700, de segunda a 
sexta, das 8h às 18h, na Secre-
taria de Infraestrutura.
- Jardim Botânico: projeto de 
lei foi encaminhado à Câmara 
para criação do Jardim Botâni-
co. O Jardim Botânico repre-
senta parceria público-privada, 
resultado de um convênio de 
cooperação técnica entre Pre-
feitura de São José, Fundação 
Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
Fundação Jardim Botânico de 
Poços de Caldas e J.A Cons 
truções. O empreendimento 
Residencial Jardim Botânico, 
que está sendo construído no 
Bairro Potecas, em São José, 
reservou 56% da área total para 
essa unidade de conservação 
ambiental, que ficará sob a res 
ponsabilidade da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.
- Tapete Verde: objetiva pro-
porcionar melhor qualidade 
de vida, com faixas verdes no 
sistema viário e vias de pedes-
tres. Estão sendo beneficiados 
diversos bairro do município 
com plantio de árvores adultas.
- Caminhão do Peixe: co- 
mercializa pescados com 
preços bastante acessíveis para 
incentivar o consumo. A inicia-
tiva é uma promoção da Prefei-
tura de São José e da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
em parceria com a Colônia de 
Pescadores Z-28 e o Ministério 
da Pesca e Aquicultura. A meta 

é incentivar o consumo do pes-
cado.

Assistência Social
- Fundação do Centro de Refer-
ência Especializado de As-
sistência Social (CRES)
- Inauguração do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (CRAS) Colônia Santana
- Previstas: inauguração de 
mais dois CRAS Forquilhinha 
(25 de janeiro deste ano) e 
Jardim Zanellato (27 de janeiro 
deste ano)

Reveillon
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Pela primeira vez, a Prefeitura 
de São José promoveu festa de 
réveillon. Foi um grande espe-
táculo de fogos e shows na Ave-
nida Beira-Mar de São José. 

2012
Para a Administração atual, 
o ano de 2012 será de muito 
trabalho, com grandes realiza-
ções...

Fonte : Secretaria Comunicação 
Social. Fonte das fotos:  Laureci 

Cordeiro - SECOM/PMSJ



São José • Santa Catarina • Janeiro 2012  6  Santa Catarina

Governo ativa centrais de 
videomonitoramento

A Secretaria da Segurança 
Pública (SSP)  de Floria 
nópolis inaugurou, dia 16 de 
janeiro, o sistema de vi deo-
monitoramento nas unidades 
da Armação, Continente, 
Ingleses e Coqueiros. Flori-
anópolis conta hoje com 140 
câmeras de vigilância já in-
staladas, de um total de 290 
que serão ativadas a partir 
de fevereiro. O projeto de 
videomonitoramento, inves-
timento de R$ 2,5 milhões, 
é resultado de uma parceria 
entre as secretarias da Segu-
rança Pública, Turismo, Cul-
tura e Esporte e Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.
A maratona de inaugurações 
inicia nesta segunda-feira, 
às 10h, com a entrega da 
central da Armação, antiga 
reivindicação da comuni-

dade do Sul da Ilha. O pro-
jeto prevê a instalação de 28 
câmeras nas comunidades da 
Armação, Campeche, Rio 
Tavares, Fazenda do Rio 
Tavares, Ribeirão da Ilha, 
Morro das Pedras, Tapera e 
Pântano do Sul. Nesta fase 
inicial, o sistema funcionará 
com cinco câmeras, e a ins 
talação das demais acon-
tecerá de forma gradativa. 
“A ideia é instalar todo o 
sistema até o fevereiro”, ex-
plica o coordenador do siste-
ma de vi-deomonitoramento 
urbano da SSP, tenente-coro 
nel Vânio Luiz Dalmarco. 
A Central está instalada na 
rua Fernando Becker, junto 
à base operacional da PM. O 
oficial esclarece que todo o 
monitoramento das imagens 
será feito por policiais mili-
tares e agentes temporários 
contratados.
Dia 18 de janeiro, às 10h, foi 
a vez do Continente receber 
os novos equipamentos de 
vigilância. A nova central 
funcionará no quartel do 22º 
Batalhão da Polícia Militar, 
na Vila São João. O projeto 
inicia com nove câmeras 
de vigilância de um total 

Gean Loureiro Pré-candidato a 
Prefeito de Florianópolis

O PMDB, maior partido do 
Brasil, que liderou a redemo-
cratização do país, que ocupa, 
pela força e vontade do voto 
popular, a vice-presidência da 
República com Michel Temer 
e a vice-governança de Santa 
Catarina com Eduardo Pinho 
Moreira, reafirma a sua von-
tade e disposição para conti 
nuar liderando, com a confi-
ança e o apoio da população, os 
importantes e decisivos passos 
de Florianópolis para futuro.
Há oito anos, o prefeito Dário 
Berger rompeu com o domínio 
das oligarquias locais, inici-
ando uma profunda transfor-
mação da Capital catarinense. 
Com Dário Berger, Florianópo-
lis se tornou uma referência em 
saúde, em educação, em gestão 
humanizada e democrática. 

Por isso, em pesquisa recente, 
a população de Florianópolis 
apontou Dário Berger como 
um  dos prefeitos com maior 
aprovação dentre as capitais 
brasileiras. 
Na certeza de que este trabal-
ho precisa continuar, que Flo-
rianópolis não pode retroceder, 
o PMDB refletiu, discutiu e 
decidiu apoiar unanimemente 
a pré-candidatura do deputado 
federal Gean Loureiro à Pre-
feitura de Florianópolis.  Esta 
é, no entendimento do partido, 
a candidatura que poderá, com 
o apoio da população, dar con-
tinuidade à gestão profissional 
e realizadora do PMDB na 
Capital catarinense.  
Com a força da nossa militância 
e candidatos a vereadores, com 
a nossa história partidária, com 

o legado inquestionável das 
duas gestões de Dário Berger, 
com a experiência e o conheci-
mento que Gean Loureiro tem 
da nossa cidade, vamos levar 
novamente a mensagem do 
PMDB aos Florianopolitanos. 

Nota oficial-Pré-candidatura de Gean 
Loureiro a Prefeitura de Florianópolis.
Fonte: http://www.geanloureiro.com.br

de 26 que serão instaladas 
nos bairros Vila São João, 
Balneário, Estreito, Jardim 
Atlântico, Monte Cristo e 
Chico Mendes.

Ingleses e Coqueiros 

Também já foram definidas 
as datas de inauguração das 
centrais dos Ingleses e Co-
queiros. No Norte da Ilha, 
a central será entregue no 
dia 23 de janeiro, a partir 
das 10h. Em Coqueiros, a 
inauguração será no dia 25 
de janeiro, também a partir 
das 10h. Para o secretário 
da Segurança Pública, César 
Augusto Grubba, os inves-
timentos trarão resultados 
positivos. “O sistema de vi 
deomonitoramento é um 
forte aliado ao trabalho das 
polícias na área da preven-
ção e combate ao crime”. 
Grubba também citou os 
constantes investimentos do 
Governo na área de tecnolo-
gia e a parceria com o Turis-
mo, que colocam Santa Ca-
tarina como o Estado mais 
seguro do país e o melhor 
destino turístico.
 

Tel: (48) 3034-3997 | 9926-2440 | 8429-6882

Um novo conceito em atendimento e 
tratamento para o seu veículo.

BUSCAMOS E ENTREGAMOS SEU VEÍCULO

ESCAPAMENTOS
Fone: (48) 3241-0494 / Fax: (48) 3241-3029

Rua Salvador Di Bernardi, 371 - Campinas - São José - SC
(Ao lado da churrascaria Meu Cantinho)
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A ação social organizada pelo Tatuador 
Cristiano TATTO, promoveu um dia 
de lazer para as crianças da Creche Pai 
Herói e da Creche Vinde a Mim as Crian-
çinhas, dia 11 de Dezembro.
Foram realizadas várias atividades re-
creativas, aulas de artes, cama elástica, 
tobogã de bolinhas, foi oferecido almoço, 
pipocas, refrigerantes, cachorro-quente e 
todas as crianças ganharam brinquedos.
O evento contou com a parceria do Seu 
Ivo da Central Motos, Fabíola do Ateliê 

da Arte, La Nona Pizzaria do Paulinho, 
Tropical Lanches, Jan Bebidas do Seu 
Zeca, Mercado do Leno, Padaria Estrela 
do Seu João e claro com os recursos do 
mentor da ação Tatuador Cristiano TA-
TTO.
Parabéns Cristiano pela iniciativa, ações 
como essa podem ajudar a inspirar outras 
pessoas.
“A alegria de fazer o bem é a única 

felicidade verdadeira”. 
Léon Tolstoi

Trânsito a Beira de
um colapso

A desorganização do trânsito com os 
engarrafamentos está a beira de um co-
lapso necessitando de solução capaz de 
compatibilizar o aumento fantástico de 
novos veículos em circulação sem au-
mentar os problemas de mobilidade nas 
médias e grandes cidades. Como atender 
a necessidade de ir e vir da população 
com a dificuldade de redimensionar as 
vias e dar um fluxo do transito capaz de 
melhorar a qualidade do trafego urbano? 
A solução está num transporte coletivo 
terrestre e marítimo. Como se trata de 
um serviço público a disposição da co-
munidade, este tem no seu custo o maior 
entrave para que se alcance os resultados 
necessários. O roteiro de nossa proposta 
está centrado em alguns pontos impor-
tantes: O município define o modelo de 
serviço, institui a tarifa social define os 
custos que serão subsidiados pelo Poder 

Municipal. Cria-se o Fundo Municipal 
de Transporte e inclui no Orçamento 
Municipal, acrescendo nos tributos mu-
nicipais os custos deste subsídio. Desta 
forma quem não usa o transporte coletivo 
também contribuirá, pois quanto melhor 
o serviço de transporte coletivo, melhor 
o conforto aos que utilizam o carro par-
ticular. É fundamental compreendermos 
que o custo do transporte coletivo deve 
ser de responsabilidade de todos. Nas 
regiões metropolitanas o Governo do 
Estado deveria controlar o sistema, evi-
tando as questões municipais, que, via de 
regra, se apresenta como obstáculo para 
a solução deste importante serviço pú-
blico. Em síntese o resultado disso é uma 
tarifa social única, capaz de proporcionar 
aos trabalhadores que moram mais longe 
da cidade usar o serviço nas mesmas 
condições de custo dos trabalhadores 
urbanos. A partir do financiamento do 
sistema de transporte coletivo por toda a 
população surgirá um modelo mais efi-
ciente onde mais pessoas poderão usar o 
sistema e melhorar significativamente a 
mobilidade urbana. O transporte coletivo 
é publico. Se é publico é de responsabili-
dade de todos.

Fonte: Blog Vereador Edio Vieira 
http://blogdoedio.blogspot.com/

Cristiano Tatoo faz
Ação Social

Encomende já o seu: (48) 3047-4879

Colchê 250gr
4x0 s/arte incluso

1000 Cartões de visita por apenas

R$59,90
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Colunista 
 Renato Dávila

Osvaldo Koerich fala da sua 
paixão pelo futebol amador

O entrevistado de hoje é uma Pessoa de 
prestígio social, o profissional, Sr. Os-
valdo Koerich.
Fui recebido em seu escritório no Kobra-
sol, com muita emoção do entrevistado; 
hoje diretor administrativo da OK Con-
struções e Empreendimentos Imobiliári-
os LTDA, pessoa bondosa e sincera de 
fácil conversa, fala sobre sua trajetória 
no futebol amador de São José.
Segundo o Sr. Osvaldo Koerich, foi um 
tempo bom, não se arrepende de nada, 

deixou a sua marca, seu maior título 
foi ser campeão em 1997, pelo Campo 
Grande de São Pedro de Alcântara, 
campeonato da liga Josefense de futebol 
incontestável de forma invicta, em cima 
de seu maior rival o Aimoré, vencendo 
as duas partidas.
Foi a primeira equipe a sagrar-se campeã 
invicta pela liga Josefense de futebol e 
conquistou também o título de time mais 
bem comportado.
O Campo Grande deu a sua torcida uma 
conquista há muito esperada,  a torcida 
lavou a alma relata o Sr. Osvaldo Koe 
rich, que foi campeão também em 1998 
e 1999 pelo mesmo Campo Grande.
Com grande carinho fala de seu pupilo 
e sócio  Jânio Coelho, com seu espírito 
de liderança e muita vitalidade, também 
campeão da liga Josefense pelo Campo 
Grande.
Jânio atualmente é  jogador nos ve-
teranos de seu time do coração(Campo 

Grande).
Nossos cumprimentos, muito especi-
ais aos Senhores Osvaldo Koerich, Jaci 
Kretzer e Jânio Coelho, pelo incentivo 
que deram as equipes, pois eles são apai 
xonados pelo futebol amador. 
São José agradece gestos como estes que 
estimulam o futebol amador, em suas di-
versas modalidades.

renato170564@uol.com

Oportunidade de
EMPREGO

ALUGUEQUIP 
DO BRASIL

Contrata: (m/f) Mecânico de máq. 
Elétricas; Mecânico à Diesel; Ser-
viços Gerais, com experiência, ini-
cio imediato. Enviar currículo para 
joao@aluguequip.com.br ou 0800 
6434999. Vagas p/São José.

SÃO JOÃO SALGADOS.

Contrata: 
* Confeiteira com experiência 
para São José.
* Promotor de Vendas pre feren-
cialmente que more na região:
 - Rio Tavares
 - Corrego Grandes
 - Canasvieiras

Enviar corrículo para  
jcapsicologiaaplicada

@hotmail.com
 preferencialmente
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 Colunista
 David Fadel

Sucesso: Seja Sócio do seu!

Sucesso é conseguir aquilo que se quer. 
Passa a ser importante saber aquilo que 
se quer. O importante para se ter sucesso 
é ter metas claras e bem definidas. Para 
se ter metas claras e bem definidas é 
preciso escrevê-las de uma maneira in-
teligente, especificar (detalhe exato do 
que se quer), mensurar (valores), como 
alcançar (estratégia), relevância (grau de 
importância que a meta tem pra mim) e 
temporal (em quanto tempo eu quero re-
alizar essa meta).[...]
Podemos aplicar essa maneira de orga-
nizar as nossas metas em vários campos 
da vida como: metas pessoais, sociais, 
financeiras, profissionais, familiares e 
espirituais. Tendo claro o que queremos, 
passaremos a obter mais êxito em nossa 
vida. Claro que é necessário uma grande 
capacidade para se lidar com as frustra-
ções, com os obstáculos que aparecerão 
ao longo da caminhada, ninguém, mas 
ninguém mesmo consegue vencer na 
vida sem ter que superar uma série de 
problemas. 

A persistência é um ingrediente funda-
mental para a realização das nossas me-
tas. Muitas vezes enfrentamos situações 
difíceis e não percebemos que as mesmas 
nos farão diferentes, nos farão melhor e 
contribuirão para o nosso sucesso. Ex-
emplo: um bolo, quando estamos fazen-
do um bolo, se comermos uma colher de 
trigo, um ovo ou até mesmo um pouco de 
fermento iremos achar horrível, mas ao 
colocarmos todos esses ingredientes na 
medida certa e na hora certa, saboreare-
mos um delicioso bolo. Persista sempre. 
A Deca Recording Music, rejeitou os tra-
balhos de 4 músicos guitarristas, dizendo 
que estavam fora de moda e que não teri-
am sucesso, pois eles persistiram e hoje 
nós os conhecemos como os Beatles.
Uma agência de modelo disse a Norma 
Jean Baker que ela se daria melhor se 
cursasse secretariado, no entanto ela 
persistiu e hoje nós a conhecemos como 
Marilyn Monroe. Quando Alexander 
Grand Bell descobriu o telefone o presi-
dente dos EUA, disse que aquilo era uma 

invenção bacana, mas quem iria utili-
zar um telefone? Portanto persista sem-
pre. Somente vencem os que acreditam 
vencer. Outra condição necessária para 
se ter sucesso é ter uma capacidade para 
lidar com as pessoas. Em tempos moder 
nos, no atual cenário, tudo é possível, te-
mos acesso a toda informação existente 
no mundo, temos acesso a todos os pos-
síveis equipamentos, mais modernos e de 
alta tecnologia possível, As pessoas são 
elementos fundamentais nos negócios. 
Pessoas motivadas, com visão de longo 
prazo, determinadas, disciplinadas, ou 
seja,  empreendedoras.
 O Sucesso não é fácil, porém é possível. 
Em suma, precisamos prestar atenção 
em todos esses detalhes, porque são os 
detalhes  que conduzem às grandes reali 
zações ou as grandes frustrações. Estar 
atento a tudo, e ter uma grande capa-
cidade de resolver os problemas é que te 
fará uma pessoa de sucesso ou uma pes-
soa de fracasso.

Clodoaldo Araújo é um empreendedor 
nato. Com apenas 36 anos de idade, 
já fundou mais de sete empresas de 
sucesso. Sua trajetória é um exem-
plo para qualquer pessoa de qualquer 
idade e classe social que deseja venc-
er na vida. Natural de Campestre, in-
terior de Minas Gerais e com origem 
em uma família humilde, da qual é o 
filho primogênito, Clodoaldo trilhou 
um caminho cheio de obstáculos e 
adversidades, porém soube como su-
perá-los um a um, transformando-os 
em vitória e sucesso pessoal e profis-
sional.
Sua garra, determinação, visão, lide 
rança, fé e sua personalidade afável, 
foram determinantes para que em 
2008, Clodoaldo Araújo se consa-
grasse o grande vencedor do pro-
grama APRENDIZ 5  .

CASE DE $UCESSO
Um Exemplo de  
Determinação www.fadelpalestrantes.com.br

Agente e Consultor de Palestrantes

Hoje no mercado de palestras do Brasil, muitas pessoas falam sobre empreendedorismo, porém, 
um grande empreendedor provou em rede nacional o que é empreender, ganhando o prêmio do 

programa aprendiz, segue abaixo um artigo, boa leitura!
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Cleonny Capistrano
Assessor Jurídico

(48) 8444-9100 | (48) 9618-4007

Rua Luiz Fagundes, 245 - Edifício Long Beach 
- Sala 17 - Praia Comprida - São José/SC

CEP: 88103-500
E-mail: cleonny@gmail.com

Fone: (48) 3259-4991 / 3035-4991

 Colunista 
 Patrícia Areias

patriciaareias@jornalcomunidadesj.com.br

Mulher, mãe, assistente parlamentar, entre outras tantas coisas, também colaboradora deste jornal o que é uma 
consequência da minha curiosidade abrangente, em aumentar o horizonte de seus interesses, com amplo leque de 
assuntos e acontecimentos. O meu objetivo é deixar o leitor informado, abordando temas atuais, cultura, baladas 

e as notícias do cotidiano de nossa região.

Aconteceu

Djalma Berger beijando a Bandeira 
da Escola Futsamba.

Foto assinatura do convênio 

Mestre sala e porta bandeira da 
escola Futsamba

Fábio Machado Secretário 
Executivo Comunicação Social e 
Charles Colzani Sec. Adjunto da 

Secretaria da Cultura.

Cachopa proprietário do Clube 
Maré Alta, Prefeito Djalma Berger 

e Rosinha Secretária da Cultura de 
São José.

Foto abertura Zé folia

Abertura oficial  
do Carnaval Zé Folia 2012
Aconteceu no dia 18 de janeiro, 
às 20h, no Clube Maré Alta  a 
abertura  oficial do carnaval Zé 

Folia 2012 com a apresentação 
do samba-enredo e da bateria 
do Bloco Futsamba Josefense.

Para ficar com um bronzeado 
ideal, você deve fazer uma es-
foliação dois ou três dias antes 
do seu primeiro banho de sol, 
assim você vai uniformizar a 
sua pele, fazendo a distribuição 
da melanina por igual, assim 
você vai ficar com uma pele 
dourada realçando o bronzea-
do. 
Para manter a sua energia neste 
carnaval, nada melhor do que 
tomar alguns cuidados com a 
alimentação e a hidratação, vai 

ai algumas dicas: 
Consuma muitas frutas e ver-
duras, principalmente na forma 
de saladas, para que seu orga 
nismo esteja com os níveis de 
vitaminas e minerais em dia.
Tome muita água e suco de fru-
tas durante todo o dia, já que o 
álcool pode levar a uma desi 
dratação e queda dos níveis de 
glicose. 

Toques de Ouro para
este Carnaval

15-02: Baile 3ª Idade às 14:00hs

16-02: Baile Municipal às 
22:00hs(Obs. Concurso de Fantasia 
LUXO e ORIGINALIDADE)

19-02: Baile Infantil às 14:00hs

21-02: Baile Infantil com concurso 
de Fantasia às 14:00hs.

Programação:

Maiores informações para os 
concursos de Fantasias no 

telefone: (48) 3247 1944 – Elenita
 clubeprimeirodejunho@yahoo.com.

Rua Getúlio Vargas, 362 - Centro
São José/ SC - Cep 88103-400 

O m
elhor d

o carnaval e
m SJ

Informações 
sobre o desfile e 

as Fantasias

Terra Firme - eniolopes@cor-
reios.com.br  - Fone: (48) 8467 
9527 / 8424 9667 
Jardim das Palmeiras - bloco-
jardimdaspalmeiras@hotmail.
com  - Fone: (48) 9168 6032
Futsamba - dudafloripa28@
hotmail.com - Fone: (48)3346-
7848- 99556031
Morada - jacob1958@hot-
mail.com Fone:(48) 99977936
Madelako - lucianonheck@
yahoo.com.br Fone: 48 8426 
8854
Guardiões de Areias - guar-
dioesdeareias@gmail.com 
Fone: 48 91179791
Bloco do Nenem - denival-sj@
hotmail.com (Fone: 48 3357 
3274 – 84385922)
Filhos do Rei - meriperico1@
hotmail.com Fone: (48) 8484 
2234
Unidos do Procasa - grazyes-
co@hotmail.com - Fone: (48) 
99175496- 88221921
Acadêmicos de São João - 
sheiaa@hotmail.com (Fone: 48 
3035 4457)
Estrela Azul - marcoaurelio-
brasil@hotmail.com (Fone: 48 
9951 9463):
Contatos importantes Rei 
momo - chocolatefutebol@
hotmail.com (Fone: 48 9611 
8834)
Fundação de Cultura de São 
José - fones: (48) 3259 2368 – 
3259 4698

Show Nacional do 
Mumuzinho no Kabutz

Aconteceu no dia 18 de janeiro 
de 2012, no Kabutz a Quarta 

Esquenta  com o Show Nacio-
nal do Mumuzinho:

Peixada do Santana esteve presen-
te no Show Nacional do Mumuzinho 

no Kabutz dia 18 de Janeiro.

Muita Gente bonita marcando pre-
sença na noite do evento

25/01/2012 - 20h - Av. Central 
Kobrasol - Escolha da Rainha 
Entrega da chave da cidade

05/02/2012 - 13h00 - Multiuso
Baile da 3º Idade

16/02/2012 - 22h - Clube 1º 
de Junho - Baile Municipal e 
Concurso de Fantasias Catego-
ria Luxo e Originalidade

17/02/2012 - 19h - Av. Cen-
tral Kobrasol - Bloco Balança 
Brito

17/02/2012 - 22h - Av. Beira 
Mar - Concurso Rainha Gay
Categoria Rainha e Top

19/02/2012 - 14h - Clube 1º de 
Junho - Baile Infantil

19/02/2012 - 20h - Clube 1º 

Programe-se para o 
carnaval Zé Folia 2012

de Junho - Desfile da Escola 
de Samba Futsamba Josefense 
Passarela Nego quirido Fpólis

20/02/2012 - 18h30 - AV. Bai-
ra-Mar SJ - Desfile Oficial dos 
Blocos da Liga Carnavalesca 
de São José

21/02/2012 - 14h - Clube 1º de 
Junho - Concurso de Fantasias 
Mirins

21/02/2012 - 16h - Multiuso
Resultado do Desfile dos blo-
cos da liga Carnavalesca de SJ

Não esqueça da proteção,
USE CAMISINHA
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SCBOTÕES
PPoliester
PMadrepérola

Fones:(48) 3034-5270 / 9114-5200

Personalizaçãoa laserPmadeira e p/artesanato
PTingimento na cor do tecido

Anexo ao Sub-solo
Giassi Supermercados

São José - SC

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

Moda Verão 2012 
para todos os gostos

Ikebana

Rose Lobão

Giassi Campinas

Giassi Campinas

Associados do grêmio 

município de São José 

tem convênio

 com A Floricultura Ikebana

 e Loja Rose Lobão.

Rua Irmãos Vieira, 425 - Loja 118/ Anexo
 ao Sup. Giassi/ Campinas - São José - SC

Av. Josue Di Bernardi, 34/anexo
Sup. Imperatriz/ Campinas - São José - SC

3241-2952(48)

3241-3245(48)

O verão 2012 será marcado 
pela presença de estrelas e 
flores, uma tendência fácil de 
ser adotada, já que é bastante 
variada e feminina. Mas fora 
estas duas, haverá ainda estam-
pas para todos os gostos, do    
étnico ao geométrico.
Como sempre a marca do verão 
são as cores vivas e alegres, 
que transmitem o sentimento 
de euforia comum da estação, 
por isso a tendência color block 
(mistura de cores fortes) do 
inverno passado sobrevive ao 
calor e continua a aparecer nas 
passarelas.
Os acessórios também têm lugar 
importante, principalmente as 
bolsas, os cintos trançados e as 
carteiras de mão. Destacam-se 
as em estilo envelope, de trama 

rústica, em palha ou couro e as 
quadradinhas clássicas. A febre 
entre as fashionistas são as car-
teiras e cintos com detalhes em 
corda e estampas florais.
E para orientar suas compras 
de verão, aqui vai uma pequena 
lista com peças coringa da es-
tação, que são: A saia plissada, 
salto Anabela, saia longa, cin-

Dicas de Fantasias para
 o Carnaval

tura marcada, top crop (hit dos 
anos 90, é uma blusa curta, 
geralmente um pouco acima do 
umbigo) com short ou saia cin-
tura alta, vestidos fluidos e com 
transparência, calça pantalona, 
carteira de mão, e renda.

 Colunista 
 Luana Jales 

Estudante de Moda      luanna_jd@hotmail.com

A festa mais popular do Brasil 
está chegando e lhe damos di-
cas de fantasias para este Car-
naval, cuja data oficial é 21 de 
fevereiro.
Independente do seu perfil – 
casual ou extravagante; sensual 
ou recatado; sóbrio ou irreve-
rente, um dos maiores desafios 
do período que antecede essa 
data é a escolha do traje. A cria-
tividade e o bolso são fatores 
decisivos nessa hora!
Para casais  a dica é utilizar 
fantasias de pares famosos do 
cinema, jogos ou TV, como 
Shrek e Fiona, Cleópatra e 
Marco Antônio, Brad Pitt e An-
gelina Jolie.
Para crianças, fantasias dos 

personagens de desenho ani-
mado, como Pica-Pau, Perna-
longa, Ben10 são as mais reco-
mendadas.
Apostar em fantasias clássicas 
é outra boa ideia, como Vam-
piro, Branca de neve, pirata, 
super-homem, Chaves.
Fantasiar-se com personali-
dades da hora também é uma 
boa pedida: Muamar Gadaffi, 
Osama, Baarack Obama, Dil-
ma Rouself, Lula, Neymar, 
Eike Batista e o brasileiro do 
momento, Michel Teló.
Transformar peças do guarda-
roupa em fantasias persona-
lizadas também não é má ideia. 
Para isso é imprescindível abu-
sar da criatividade.

Máscara de E.V.A 
Anita.mulher

Materiais:
- folha de papel sulfite
- lápis preto
- E.V.A (emborrachado – 3mm) 
– laranja
- estilete
- tinta relevo com glitter nas 
cores: dourado e roxo
- cola branca
- lantejoulas
- elástico roliço na cor preta
- cola quente

Modo de Fazer:
- Com o lápis desenhe a forma 
que você desejar para a sua 
máscara no E.V.A,
- Corte o desenho do E.V.A 
com estilete
- Enfeite a máscara com lante-
joula e tinta da maneira que de-
sejar.- Cole o elástico na más-
cara com cola quente, para que 
ela possa ficar bem firme na ca-
beça. Pronto! Bom Carnaval...

Fonte:
http://www.centraldeinformacoes.net

DICAS
Tele Entrega

Arranjos
Cestas de café da manhã

Av. Wanderley Júnior, 307 - Campinas - São José - SC
(em frente ao Camelão)

 3035-5049

Celeiro
das Flores

(48)
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 Colunista 
 Thalita Hartmann

Personal Trainner                                                                 dicadapersonal@gmail.com

Temos óleo de coco, óleo de cártamo, chia e mix seca barriga

FIQUE EM FORMA NESTE VERÃO!

A contagem regressiva já acabou o verão já chegou e a corrida 
contra as gordurinhas adquiridas no inverno, não são mais a 

principal preocupação. Pois vamos combinar que a disposição 
para se exercitar no verão aumenta e os cuidados agora, deverão 

ser outros. 

Dietas radicais e atividades  
físicas sem orientação

1º Dietas radicais e atividades 
físicas sem orientações ade 
quadas podem fazer a pessoa 
perder peso, porém compro-
metendo a saúde. Além disso, a 
tendência é a volta dos quilos 
a mais, quando não é seguido 
um programa sério, conhecido 
“efeito sanfona”. 

2º Você precisa aprender a dife-
renciar emagrecimento da mera 
perda de peso. O EMAGRE-
CIMENTO, mais eficiente, 
consiste em utilizar somente as 
gorduras (e não as proteínas ou 
músculos) como fonte de ener-
gia no metabolismo da dieta e 
das atividades físicas. Ou seja: 
Como já conversamos em edi 
ções anteriores, precisamos es-
tar bem orientados, procurando 
assim, durante a prática da 
atividade física estar em inten-
sidade baixa à moderada para 
utilizar a gordura como fonte 
de energia.  Para que isso acon-
tece em harmonia, precisa-se 
estar equilibrado com uma pe-
riodização adequada, regulari-
dade nos exercícios, metabo-
lismo hormonal e dieta. Assim 
todos vão passar as férias, o 
verão o ano... Com redução 

de medidas, ausência do efeito 
sanfona e a qualidade de vida 
por longos períodos. 
Em contrapartida, ninguém vai 
querer manter o efeito sanfona 
e a suscetibilidade de doen-
ças da Síndrome Metabólica. 
Nesse caso você poderá perder 
peso sim, porem, manter o 
nível de gordura corporal mais 
alto. Lembre-se, vá com calma, 
intensidades altas são para indi-
víduos bem treinados e atletas.
 

EMAGRECIMENTO
 IGUAL À INTENSIDADE

BAIXA E VOLUME DE 
TREINO ALTO

3º Não existe um numero 
mágico que sirva para todas 
as pessoas, por isso não copie 
o treino de seu amigo.   Vamos 
relembrar a Zona Alvo de Trei-
namento: Cada indivíduo tem a 
sua Frequência Cardíaca (FC) 
ideal para queima de gordura, 
portanto, mantenha sua FC o 
maior tempo possível entre 50 
a 60% de sua FC máxima, (ve-
rifique os valores com seu trei-
nador e seu médico cardiolo-
gista). Seguindo esses passos 
seus resultados serão excelen-
tes.

CORRER NA AREIA FOFA, 
DURA OU ASFALTO?

4º Sentir a brisa do mar e deixar 
suas pegadas na areia da praia 
é uma das melhores sensações 
do verão e das suas férias. Tro-

car a corrida da academia por 
um treino a beira mar, vai lhe 
trazer, além de todas essas sen-
sações de bem estar, a otimiza-
ção do fortalecimento dos tor-
nozelos, articulações e todos os 
músculos das pernas. 

5º ATENÇÃO: A corrida na 
praia cansa muito, o gasto 
calórico é maior mas vá deva-
gar. Além de o terreno ser mais 
difícil (pesado), na maioria das 
vezes a praia tem uma inclina-
ção, obstáculos e corrente da 
água dificultando o movimen-
to. Os cuidados necessários são 
os mesmos para quem corre na 
esteira ou no asfalto, aqueci-
mento antes e alongamento pré 
e pós-treino, sempre utilizando 
um tênis adequado.
Na areia fofa as exigências são 
ainda maiores, portanto cui-
dado com a elevação da FC e a 
necessidade de alongar a mus-
culatura pós-treino também au-
menta. 

DIVIRTA-SE

Agora aproveite esse clima 
todo e finalize com uma camin-
hada com a água batendo um 
pouco abaixo dos joelhos, 
em um ritmo leve, assim seus 
músculos relaxam e evi-
tará dores no dia seguinte.

6º Evite se exercitar ao ar livre 
entre as 10h e 16h e mantenha- 
se hidratado sempre. 

Rua Vanderlei Junior, 225 - Campinas - SJ(em Frente ao Camelão) - Fone: (48)3034-0003 - restauranteallgusto@email.com
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Receita refrescante para o Verão

sado e o creme de leite
3.Bata bem
4.Depois leve ao congelador 
em um refratário tampado para 
não formar blocos de gelo
5.Depois de congelado, retire 
do congelador e bata na batedei
ra para ficar cremoso.
Para dar um toque especial 
coloque pedaços da fruta ou 
rapas de chocolate, fica uma 
delícia!
6.Volte para o congelador por 6 
horas.
7.Está pronto, um sorvete fácil, 
prático e gostoso.

Sorvete de morango

Ingredientes
¼ de quilo de morangos
3 colheres de vinho licoroso
½ xícara de açúcar
3 claras
¼ de litro de creme de leite 
fresco
Para variar:
Substitua o purê de morangos 
por um purê de damascos ou de 
pêssego em calda

Modo de preparar
1. Bata no liquidificador o mo-
rango, o vinho e duas colheres 
de açúcar
2. Bata as claras em neve e 
junte aos poucos o restante do 
açúcar
3. Bata o creme de leite até en-
grossar bem.
4. Misture com o creme de mo-
rangos e adicione as claras em 
neve.
5. Leve ao congelador por 2 
horas
6. Retire, bata até ficar um 
creme liso e congele nova-
mente, sem tampar

Calda caseira para sorvete

Ingredientes:
250 ml de leite
1 xícara chá de açúcar
2 colheres de sopa de mel
50 g de margarina
100 g de chocolate em pó
100 g de chocolate cobertura
Modo de Preparo:
Levar ao fogo o leite com o 
açúcar e o mel, a margarina e 

Ingredientes:
200 Gramas de Lombo Suíno
100 Gramas de Cereja
350 Gr. de Pêssegos em Calda
150 Gr. de Uva Itália 
2 Dentes de Alho
01 Limão / 01 Cebola 
20 ML de Vinho Branco 
20 Gramas de trigo
10 Gramas de manteiga
Calda de Cereja e de Pêssego
Pimenta / Sal / Azeite / Ervas

Modo de Preparo:
Temperar o lombo com sal, 
pimenta, alho, limão, ervas, 
metade da cebola e o vinho 
branco deixando marinar por 
aproximadamente 1 hora. Co-
locar em uma assadeira regar 
co azeite e assar em fogo mé-
dio embrulhado com papel 
alumínio por aproximadamente 
40 minutos, após retirar o papel 
alumínio e dourar por mais 15 

Lombo ao Molho Agridoce de Uva,  
Pêssego e Cereja

minutos.
Molho: Cortar a outra metade 
da cebola brenoase e fritar na 
manteiga ate branquear, adi-
cionar o trigo mexendo ate des-
manchar, adicionar um pouco 
de vinho branco, adicionar as 
uvas e as cerejas cortadas ao 
meio, os pêssegos em cubos, 
um pouco de calda de pêssego 
e um pouco da calda da cereja, 
deixar reduzir ate formar uma 
calda brilhante. Servir o lombo 
fatiado regado com o molho 
agridoce.

Gentileza All Gusto restaurante

o chocolate em pó deixe até 
levantar fervura, coloque o 
chocolate cobertura e deixe por 
mais 2 minutos. Deixe esfriar e 

guarde em geladeira.
Pronto! Agora, é só saborear 
estas deliciosas e refrescantes 
receitas.

Restaurante

 Hamburgueria

Pizzaria

Vale a pena conhecer!(48) 3047-1994 

Av. Salvador di Bernardi - 914 - Campinas - São José - SC

As noites de Campinas estão ainda mais saborosas...

Cardápio diferenciado - Ambiente agradável - Música ao vivo - Espaço Infantil

O verão é a estação mais quente 
do ano. Nessa estação, além das 
temperaturas serem elevadas, 
os dias são mais longos, época 
ideal para às férias e para sa-
borear deliciosos sorvetes:

Sorvete Caseiro

Ingredientes:
•1 lata de leite condensado
•1 lata de creme de leite
•1 gelatina(qualquer sabor)
Modo de Fazer:
1.Faça a gelatina normalmente 
e não leve a geladeira
2.Depois de pronta, ainda 
quente, coloque no liquidifica-
dor junto com o leite conden-
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Produtos para
Culinária Japonesa

GMP

A BOA IMPRESSÃO É A QUE FICA

Tel.: (48) 3034-3031 / 8419-6870
Rua Irineu Bornahausen, 273 - Campinas
São José - Santa Catarina - CEP 88.101-300

drcartucho@hotmail.com
www.drcartucho.net

2012: O Ano do dragão

No zodíaco oriental, 2012 é 
o ano do dragão de elemento 
água. O dragão é considera-
do superior aos demais ani-
mais do horóscopo oriental: 
altivo, impetuoso, guerreiro, 
impulsivo, magnânimo, dog-
mático, vaidoso, tem sem-
pre admiradores à sua volta. 
Como o fogo do dragão, 
pode acabar se queimando 
pela impulsividade. Este é o 
ano do elemento água cujas 
características são: comu-
nicação, intuição, simpatia, 
sensitividade, interatividade, 
persuasão e flexibilidade. O 
dragão água é amável, prote-

tor, ambicioso e gosta de de-
safios (leia mais sobre o si-
gno do dragão no site www.
nipocultura.com.br). Este 
ano será grandioso: de boa 
sorte, fortuna, mas também 
catástrofes. Como o dragão, 
2012 vai nos estimular a 
projetos grandiosos e auda-
ciosos. Embora tudo corra 
fácil, a impulsividade do 
dragão recomenda não agir 
no limite e reservar algum 
trunfo na manga, pois, assim 
como é bondoso nos acertos, 
o dragão é impiedoso nos 
erros. Os orientais consi-
deram 2012 bom para casar, 

Família: um amigo deve levar 
só alegrias. Antes de levar um 
animalzinho para casa, tenha 
certeza de que ele não será mo-
tivo de discórdia e brigas. Caso 
contrário, todo mundo vai so-
frer, principalmente ele.
Alimentação: um animal bem 
alimentado é um amigo feliz. 

Forneça alimentos apropriados, 
de acordo com a espécie e a 
idade do animal. Os adultos de-
vem ser alimentados duas ve-
zes ao dia, e os filhotes de 
quatro a seis vezes ao dia. 
Mantenha sempre a água limpa 
e fresca à disposição. Recolha 
os restos de alimentos do com-
edouro do animal, evitando, 
assim a proliferação de ratos, 
baratas e formigas.
Higiene: o cão deve ter abrigo 
confortável, protegido do sol, 
da chuva e do vento. Para evitar 
algumas doenças, recomenda-
se um banho por mês. Já os fe-
linos são animais muito limpos 

ter filhos e começar um novo 
negócio ou emprego, pois a 
benevolência do dragão traz 
boa fortuna e felicidade.

Qual Signo Oriental?

Os signos se repetem a cada 
12 anos, portanto se não 
achou o seu ano é só somar 
12. Por exemplo: se você 
nasceu em 1963 (+12 = 
1975; + 12 = 1987; + 12 = 
1988), ano do Coelho.
Serpente: 1977, 1989 e 2001;
Cavalo: 1978, 1990 e 2002;
Cabra: 1979, 1991 e 2003;
Macaco: 1980, 1992 e 2004;
Galo: 1981, 1993 e 2005;
Cachorro: 1982, 1994 e 
2006;
Javali: 1983, 1995 e 2007;
Rato: 1984, 1996 e 2008;
Boi: 1985, 1997 e 2009;
Tigre: 1986, 1998 e 2010;
Coelho: 1987, 1999 e 2011;
Dragão: 1988, 2000 e 2012.

Fonte: Paula H. Kaneoya/www.
nipocultura.com.br

e não precisam tomar banho 
frequentemente. E lembre-se: 
todo proprietário deve recolher 
as fezes de seu animal nas ruas, 
nas calçadas e nos parques. É 
uma atitude de cidadania e ob-
rigatória por lei.
Cuidados Médicos: seu amigo 
também precisa ir ao médico. 
Ao desmamar, ele deve visitar 
o médico veterinário para des-
verminar e receber as vacinas. 
Os filhotes devem ser vaci-
nados com 2, 3 e 4 meses de 
idade, e os adultos anualmente, 
com vacina contra a raiva e 
doenças próprias da espécie. 
Providencie a vermifugação do 

Cuide bem do seu melhor amigo
seu animal seguindo as orienta-
ções veterinárias a esse respei-
to. E não se esqueça de levá-lo 
para fazer exercícios.
Atividades físicas: durante o 
passeio, utilize sempre coleira 
e guia. É segurança para o ani-
mal e para as pessoas. Se o ani-
mal for bravo, utilize também a 
focinheira e evite agressões.
Castração: o animal castrado 
vive melhor e fica mais dócil. 
Todo proprietário pode levar 
seu animal para castração, seja 
ele macho ou fêmea, de raça ou 
não. Assim, você contribui para 
diminuir a superpopulação de 
animais na cidade.

Identificação Definitiva: a 
aplicação do microchip é um 
método seguro de identificação 
definitiva no seu animal. Do 
tamanho de um grão de arroz, 
sua aplicação é simples e não 
precisa de anestesia. Por ser in-
violável, ele garante a identifi-
cação do seu amigo caso ele se 
perca ou seja roubado.

Lembre-se: Maltratar 
um animal, por qualquer 

motivo, além de cruel, é um 
crime que prevê penas de 

prisão e multa.

Previsões

Mundo
 Animal
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Para este período de calor, sol 
e férias a pedida é pratos leves, 
naturais e práticos que agra-
dem a criançada e mantenham 
sua saúde em dia. Então preste 
atenção nas dicas para não abu-
sar nos lanches, manter a forma 
durante o verão e sem passar 
fome!
Abuse dos sucos de frutas na-
turais, além de refrescantes 
e práticos, são fontes de vi-
taminas e minerais e auxili 
am na hidratação. Você pode 
combinar diversas frutas 
como: laranja+morango ou 
kiwi+abacaxi ou maçã+limão 
ou manga+abacaxi ou 
mamão+laranja ou outras com-
binações a gosto. Além das 
frutas você pode utilizar tam-
bém vegetais que enriquecem 
os sucos e preservam o sabor, 
como: maçã+couve+limão 
ou cenoura+laranja ou 
beterraba+limão ou 
cenoura+abacaxi ou 
couve+abacaxi+hortelã ou 
carambola+laranja+couve. 
A hortelã, o gengibre e as 
raspas da casca de laranja 
ou limão também podem 
ser adicionados aos sucos, 

como melancia+gengibre e 
abacaxi+hortelã, dentre outros, 
estes tornam o suco ainda mais 
refrescante e contribuem para o 
valor nutritivo destas bebidas.
Uma ótima opção para esta 
época do ano são as saladas de 
frutas, que ajudam no controle 
do consumo calórico, são alta-
mente nutritivas, refrescantes e 
práticas. Basta combinar cinco 
tipos de frutas (exemplo: aba-
caxi+abacate+uva+morango+g
oiaba) a seu gosto, e após higie-
nizá-las, picá-las, por em uma 
tigela de vidro e acrescentar 
suco de laranja natural. Sob 
refrigeração, em recipiente 
fechado, vale por 48 horas. 
Você pode adicionar granola ou 
castanhas ou iogurte natural ou 
linhaça ou semente de chia por 
cima.
Capriche no seu sanduíche 
natural, utilize o pão integral, 
três tipos de vegetais e opte por 
atum ou sardinha ou blanquet 
de peru ou tofu amassado com 
tomate seco picado ou ovos 
mexidos. Você pode temperar 
os vegetais que irá utilizar com 
azeite de oliva extravirgem, 
limão ou aceto balsâmico, oré-

gano, gergelim e pimenta a 
gosto.
As vitaminas também são uma 
boa pedida, por serem práticas, 
leves e muito nutritivas. Você 
pode utilizar o leite semi ou 
desnatado ou se preferir o leite 
de soja original ou ainda utili-
zar somente água ou outros su-
cos de frutas como o de laranja 
e limão. Dicas de sabores: Aba-
cate batido com suco de laranja 
ou suco de limão ou Banana 
batida com manga e água ou 
Maçã batida com leite (de soja 
ou vaca) e morango ou Mamão 
batido com leite (de soja ou 
vaca) e kiwi, dentre outros sa-
bores, descubra o seu favorito! 
E lembre-se, beba no mínimo 
10 copos de água todos os dias, 
ela é essencial e insubstituí-
vel!!!

X-SAÚDE

A dor crônica envolve aspec-
tos psicológicos, físicos, so-
ciais, podendo comprometer 
a qualidade de vida, gerar 
sofrimento. A dor crônica 
pode alterar também o afeto, 
o ritmo do sono, apetite e o 
lazer. 
Condições dolorosas crôni-
cas do sistema locomotor 
acompanhadas de restrições 
de movimentos articulares 
são freqüentemente tratáveis 
promovendo aumento na 
mobilidade física.
O estímulo realizado pelo 
tratamento da acupuntura 
provoca ação no sistema 
nervoso central estimulando 
fibras nervosas causando 
efeito de analgesia em casos 
de cefaléia, dor na coluna, 
dores musculares, reumáti-
cas, articulações, espasmo 
muscular.
Durante os tratamentos são 
observados resultados sig-
nificativos sendo em casos 

de dores agudas ou crônicas.
O diagnóstico e o tratamento 
das dores devem ser preco-
ces, sendo melhor o resul-
tado.  

Trabalhamos com acupuntu-
ra, massoterapia, ventosate-
rapias, moxabustão, floral 
entre outros.

Agende seu horário

Fone: (048) 9902-0919 ou
e-mail: energizar_terapias@

hotmail.com
site: 

www.energizar.yolasite.com

Acupuntura 
 em dor crônica

Rua Osni João Vieira, 200 - Campinas - São José

Auto Mecânica

Especializado em Importados e Nacionais
Especializado em Transmissão Automática
Promoção na revisão
Sistema leva e traz
Orçamento sem compromisso

(48) 3034-6990 / 8463-0908 / 9112-1822
ID 82*226234 NEXTEL




