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Exclusivo

Prof.Gretz, um dos mais reno-
mados palestrantes do Brasil 
na área motivacional, faz uma 
homenagem exclusiva para o 
comunidade SJ ao mês da Mu-
lher. Pág.09

Destaque

Mulher
Mês da

Parabéns!

...Teu nome é fortaleza...
Energia do mundo! Comunhão do universo!

Riqueza da vida! Espelho dos sonhos,
Mulher, teu nome é fortaleza...

Carrega no semblante uma rara beleza,
Fazendo do mundo um lugar de justiça e igualdade!

Mulher, início da vida! Ventre abençoado!
Sonho de Deus realizado! 

Mulher, teu nome é fortaleza, união, prosperidade,
Fertilidade! Deusa do Planeta! Das matas!
Da Lua! Das estrelas! Da árvore que nasce!

Do broto que dá frutos! 
Da cachoeira que corre rio abaixo 
produzindo beleza e embriaguez!

Mulher é a fortaleza da família! Da casa!
Da escola! Do trabalho! Da vizinhança! 
Mulher, teu nome é vida! Luz! Caminho!
Estrada! Sedução! Sinceridade! Verdade!

Luta! Dedicação!
Mulher, teu nome é fortaleza! Teu nome é justiça!

Raça! Garra! Talento! Luta! Puro coração!
Brilho intenso de emoção que clareia a estrada 

da humanidade, enfeitando 
o dia que pede passagem!

Desejamos a todas as Mulheres um Março 
cheio de amor, carinho, paz 

e muitas conquistas.

Parabéns Brasil! Lei da fi cha limpa valerá 
para as eleições deste ano

Aprovada na tarde do dia 16 de 
fevereiro de 2012, a Lei da Ficha 
Limpa passará a valer a partir das 
eleições deste ano. Britto Ayres, 
presidente do STF elogiou a lei, 
que nasceu da assinatura de mais 
de 1,3 milhão de eleitores. “A 
iniciativa popular plenifi ca a de-
mocracia, o que confere à lei, se 
não a hierarquia maior...Essa lei 
é fruto do cansaço, da saturação 
do povo com os maus tratos in-
fl igidos à coisa pública.”Pág.07

Volta as aulas

Com o retorno das aulas, vol-
ta o velho dilema: O que fa-
zer para o seu fi lho(a) levar de 
lanche para escola? E Como 
mantê-lo em uma alimentação 
saudável. Pág.02

Novo Colunista

Mulher, a poesia 
de Deus

O Dilema do 
Lanche escolar

Pensão 
alimenticia

Advogado, Presidente do 
IBDFAM/SC e professor de 
Direito, Douglas Phillips Frei-
tas passa 10 mandamentos so-
bre a pensão alimentícia. Pg.08

‘’Pra Acabar com o Preconcei-
to’ esse foi o tema da 1 ° Parada 
da Diversidade de SJ. Pág. 10

Aconteceu!

Março

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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O Jornal Comunidade SJ não 
se responsabiliza pelo contéudo 
dos artigos assinados por seus 
colaboradores ou de materias ori-
undas de assessorias de imprensa 
de orgãos oficiais e ou empresas 

privadas.

É fundamental saber da im-
portância da merenda escolar.
Os hábitos saudáveis de ali-
mentação devem ser incen-
tivados e praticados desde a 
mais tenra idade. É nesta fase 
da vida que as crianças para 
darem conta do desenvolvi 
mento (cognitivo, motor, físi-
co), necessitam de substâncias 
(proteínas, carboidratos, gordu-
ras, vitaminas e sais minerais) 
contidas nos alimentos. Quan-
do o consumo destes nutrientes 
é adequado (isto é, ajustado às 
necessidades individuais), as 
crianças terão um melhor de-
sempenho escolar e uma maior 
facilidade de assimilação dos 
conhecimentos. Com isto o en-
tendimento é maior e o apren-
dizado se dá de uma forma bem 
natural e com muita satisfação.
Uma sugestão bem legal é fazer 
uma listinha de compras para a 

semana visando à merenda es-
colar. 
Procure ter sempre em casa 
guardanapo de papel, papel 
alumínio, vasilhas plásticas 
com tampa, sacos descartáveis 
para sanduíche. Isto com certe-
za irá facilitar o seu trabalho. 
Caso você tenha que sair para 
trabalhar bem cedo, prepare a 
merenda escolar à noite e con-
serve bem embalada na gela-
deira.
Segue abaixo algumas DI-
CAS importantes que irão lhe 
ajudar na hora de montar o 
lanche do seu filho:
• Dê preferência para os san-
duíches preparados em casa, 
com pães integrais e grãos, bis-
naguinha, pão doce (de prefe-
rência sem creme). Tente evitar 
os pães tipo croissant, biscoitos 
recheados pois são ricos em 
gordura.
• Para rechear os sanduíches dê 
preferência aos queijos brancos 
(tipo Minas frescal, requeijão, 
ricota, cottage, polenguinho). 
• Para substituir o pão você 
pode colocar uma fatia de bolo 
(de preferência sem recheio e 
cobertura).
• Se possível utilize sempre 
uma fruta in natura. Caso seja 
muito difícil, pode optar por 
sucos de frutas industrializa-
dos. Há uma variedade muito 
grande no mercado, são práti-
cos e nutritivos.
Bem, agora vamos montar 
um cardápio para a merenda 
escolar:

Segunda-feira
Bolo de Laranja

Suco de Maracuja

Bolo de Laranja Natural

Ingredientes
• 3 xícaras (chá) de Açúcar 
Mascavo 
• 4 xícaras (chá) de fario de nu-
cha de trigo 
• 200g margarina 
• 2 colheres (sopa) cheias de 
Fermento químico 
• 3 laranjas inteiras 
• 4 ovos 

• 100g ameixa seca sem caroços 
• 100g passas sem sementes
Modo de Preparo
Numa tigela misture a farinha 
de trigo, o açúcar mascavo e 
as frutas secas, reserve. Bata 
no liquidificador a laranja sem 
a casca grossa, os ovos e a 
margarina, acrescentando por 
último o fermento químico. 
Misture bem o creme batido 
no liquidificador aos ingredi-
entes secos.Despeje tudo em 
uma forma retangular untada e 
enfarinhada. Leve ao forno por 
30 a 40 minutos em tempera-
tura média.

  Terça-feira
Sanduba Legal

Suco de Abacaxi

Sanduba Legal

Ingredientes
• 1/2 cenoura ralada (no ralo 
fino) 
• 1 colher de chá de maionese 
light 
• Sal a gosto 
• 2 fatias de pão integral 
• 2 colheres de sopa de agrião 
• 1 fatia de queijo fresco (tipo 
Minas) 
Modo de Preparo
Misture a cenoura, a maionese 
e o sal. Passe nas fatias de pão 
e recheie com agrião e queijo. 
Feche o sanduíche.

 Quarta-feira
Sanduíche Tropical

Suco de Uva

O Dilema do Lanche Escolar
Na volta às aulas, mais uma vez as mães se perguntam: O que devo mandar para o lanche? 

E agora? Será que tenho em casa algo saudável? Será que meu filho vai comer o lanche?

• 2 colheres de sopa de ricota
• 1 pitada de cheiro verde
• 1 colher de chá de maionese 
light
• 1 folha de alface
• 2 colheres de sopa de cenoura 
crua
• 2 colheres de sopa de abacaxi 
fresco picado
Modo de Preparo
Cozinhar o peito de frango com 
uma pitada de sal até ficar bem 
macio. Após o cozimento, des-
fiar o frango.Misturar o frango 
coma ricota, o cheiro verde, a 
maionese light, a cenoura e o 
abacaxi. Abrir o pão sírio em 
duas metades, deitar uma folha 
de alface sobre uma metade de 
pão sírio e passar o recheio por 
cima. Cobrir uma com a outra 
folha de alface e fechar com a 
outra metade do pão sírio

Quinta-feira
Brigadeiro Light

Iorgute Natural com Mel

Brigadeiro light

Ingredientes
• 1 xícara (chá) de leite conden-
sado ligth 
ou 1 receita de leite condensa-
do caseiro 
• 1/2 xícara (chá) de leite des-
natado 
• 1/2 xícara (chá) de leite des-
natado em pó 
• 1 colher de chá de creme ve-
getal 
• 25 g de chocolate ao leite 
picado 
• 4 colheres de chocolate gra-
nulado 
• 4 colheres de cacau em pó
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite
condensado, o leite, o leite em 
pó, o creme vegetal e o cacau 
em pó. Misture bem e cozinhe, 
sem parar de mexer, em fogo 
baixo por 5 minutos.
Acrescente o chocolate ao 
leite e deixecozinhar por mais 
5 minutos, ou atédesprender 
do fundo da panela, sem parar 
de mexer. Retire, transfira a 
mistura para um prato e deixe 

amornar. Em seguida,enrole os 
brigadeiros e passe-os no cho-
colate granulado

Sexta-feira
Sanduíche Surpresa 

Suco de Laranja

Ingredientes
• 1 colher de chá  de maionese 
light 
• 1 colher de sopa de milho 

Sanduíche Tropical

Ingredientes
• 1 pão sírio (50g)
• 50 g de peito de frango cozido 
desfiado

verde 
• 1 colher de chá de salsa picada 
• 2 fatias de pão integral 
• 1 Folha de alface 
• 3 fatias de peito de peru de-
fumado 
Modo de Preparo
Misture a maionese com o 
milho e a salsa. Reserve. So-
bre uma fatia do pão integral, 
recheie com 1 folha de alface, 
3 fatias de peito de peru e a 
mistura reservada. Feche o san-
duíche com a outra fatia. Sirva 
a seguir. 

Utilize sua imaginação e peça 
ao seu filho para ajudar a mon-
tar a merenda escolar. Isto com 
certeza será de grande valia, 
pois além de reforçar os laços 
familiares será o momento de 
passar a importância da ali-
mentação saudável.
Lembre-se...hábitos saudáveis 
não somente de alimentação, 
mas também de vida, são mais 
fáceis de serem formados na 
infância. Aproveite esta fase de 
vida de seu filho para formá-los 
e reforçá-los durante a vida!

Fonte: Cartilha do lanche gosto-
so. Fonte: www.uninove.br

“Não eduque seu filho para 
ser rico, eduque-o para ser 

feliz. Assim ele saberá o valor 
das coisas e não o seu preço.” 

(Max Gehringer)
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Jornal – Gostaria que fizesses 
um resumo do seu trabalho 
dentro da Assistência Social 
do Município de São José.
Paulo Vieira- Desde que assumi 
a Secretaria de Assistência Social 
(10 de janeiro de 2011) busco di-
mensionar os meus projetos para 
que eles estejam em sintonia com 
o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), que são as regras 
criadas pelo governo federal para 
que os municípios de todo o país, 
inclusive nós, de São José, traba-
lhem dentro de um mesmo parâ-
metro de assistência, ajudando 
a combater a pobreza extrema, 
a fome e a miséria no Brasil. A 
lógica do trabalho é que a família 
seja atendida de modo a melhorar 
a convivência, buscando a aproxi-
mação entre pais e filhos, avós e 
tios,  entre aqueles que habitam 
o mesmo lar, o mesmo território. 
Esta prática afasta as drogas, o 
crime e a violência, investe em 
formação profissional, inclui jo-
vens no mercado de trabalho, es-
tabelece a importância do cuidado 
com os idosos, enfim, ações per-
manentes de inclusão social. 

Jornal – Quais as famílias 
que podem dispor deste su-
porte e o que elas precisam 
para obtê-lo?
Paulo Vieira – Primeiramente, as 
famílias devem estar inscritas no 
Cadastro Único da Prefeitura. Para 
isso, a família deve apresentar os 
documentos originais todos os 
membros da família. As crianças 
e adolescentes com idades entre 
06 e 16 anos, devem mostrar um 

atestado de freqüência escolar do 
mês em vigor ou do anterior. Se a 
criança tiver menos de sete anos, 
deverá levar também a carteirinha 
de vacinação. Além disso, é ne-
cessário levar os seguintes docu-
mentos: identidade, CPF, título 
de eleitor, certidão de casamento, 
carteira de trabalho, comprovante 
de renda e de residência. 

Jornal - Quais os benefícios 
trazidos por este cadastro? 
Paulo Vieira - O cidadão  garante 
o acesso às políticas públicas de 
assistência social. Ainda pode ter 
acesso à Carteirinha do Idoso, que 
dá isenção ou desconto na pas-
sagem interestadual aos idosos 
com idade igual ou superior a 60 
anos que não tem como compro-
var renda; a Tarifa Social de Ener 
gia Elétrica, para as famílias com 
renda per capita de até meio sa-
lário mínimo (R$ 311) e consumo 
de energia de até 220 Kw/h. Além 
disso, isenta as taxas em editais 
de concursos públicos para quem 
tem renda per capita de até meio 
salário mínimo.  Mas o que aca-
ba chamando mais a atenção é o 
benefício do Bolsa Família, que  
concede mensalmente ajuda em 
dinheiro para as famílias pobres e 
extremamente pobres. Qualquer é 
só ligar gratuitamente para 0800-
6487878.

Jornal – E onde deve ser feito 
este Cadastro?
Paulo Vieira – O Cadastro Único 
pode ser feito em qualquer CRAS - 
Centro de Referência de Assistên-
cia Social – que é uma unidade 

pública que atende às famílias em 
suas comunidades. São José conta 
hoje com quatro unidades: Areias, 
na Av das Torres; Colônia Santana, 
ao lado da Escola Profissional; em 
Forquilhinha, próximo ao ponto 
final do ônibus, na Rua Pedro 
Álvares Cabral, 580; e no Jardim 
Zanelatto, na rua ao lado da Uni-
dade de Saúde. Quem preferir, 
pode fazer o Cadastro na Secre-
taria de Assistência Social, que 
fica na BR 101, ao lado do antigo 
São Lucas.

Jornal – Como é a estrutura 
dos CRAS?
Paulo Vieira – Vou te explicar 
dando exemplos. Sabe aquela pes-
soa que está desempregada e pre-
cisando se qualificar para voltar 
ao mercado de trabalho?  Ela 
poderá ir  até o CRAS mais pró-
ximo da sua casa e frequentar um 
curso profissionalizante, seja de 
informática, culinária, ou  Primei-
ro Emprego.Depois disso, terá 
plenas condições de ser contratado 
por uma empresa. Outro exem-
plo: A família que está passando 
por necessidades e não faz as re-
feições regularmente poderá ir até 
o CRAS Areias, na Av. das Torres, 
para fazer as suas refeições por 
que lá será erguida, nos próximos 
meses, a primeira cozinha comu-
nitária de São José e da região 
metropolitana de Florianópolis.  
Em breve haverá uma cozinha em 
cada CRAS. 
Além disso, o CRAS oferece 
psicólogos, assistentes sociais e 
também é local onde se pode se 
inscrever  no Cadastro Único e no 
Bolsa Família;  emitir de docu-
mentos; formação e capacitação 
para o mercado de trabalho e ofi-
cinas de convivência. 

Jornal - Qual o horário de 
funcionamento destes Cen-
tros de Referência de As-
sistência Social?
Paulo Vieira – O atendimento é 
realizado das 09 às 12 horas e das 
13 às 18 horas em todos os CRAS. 

Jornal – As suas ações estão 
vinculadas à garantia dos di-
reitos humanos?

Paulo Vieira – Eu tenho uma pre-
ocupação pessoal com isso porque 
vejo nas ruas. Crianças abandona-
das à sorte do mundo, adolescen-
tes viciados, idosos sendo largados 
a qualquer canto pelos familiares, 
sem nenhuma atenção ou carinho 
para com eles. São mulheres que 
sofrem violências de todas as 
formas. Eu tenho a convicção de 
que nós temos que nos preocupar 
com isso, sim. Isso diz respeito 
a mim e à minha família porque 
nós convivemos com esta reali-
dade. E temos que fazer a nossa 
parte para tentar reverter este 
quadro.  Falando em família, eu 
levei a minha para acompanhar 
a  Parada da Diversidade e foi 
uma experiência muito posi-
tiva. Foi um show de cidadania. 
Eu sempre apoio eventos como 
este, que visam a dar um basta em 
qualquer que seja o preconceito. 
Foi uma manifestação super tran-
qüila, onde participaram famílias, 
crianças, evoluindo e brincando 
com o público LGBT. 

Jornal – E na Secretaria, qual 
o foco do trabalho depois das 
inaugurações dos CRAS?
Paulo Vieira – Na sexta-feira, 
depois do carnaval (27) inicia as 
aula das novas turmas do Pro-
grama Meu Primeiro Emprego, 
que foi um projeto que eu criei no 
ano passado, que ajuda a inser-
ção de jovens no mercado de tra 
balho. Nós formamos noventa (90) 
alunos em 2011, sendo que 70% 
destes já estão trabalhando. Para 
este ano fechamos quatro cursos 

em uma parceria com o SENAI. 

Jornal – Quais serão os novos 
cursos oferecidos e onde pode 
se fazer a inscrição?
Paulo Vieira – Teremos os cursos 
de Construção Civil, Soldador, 
Mecânica de Motos e Instalação e 
Manutenção de Ar Condicionado. 
As inscrições podem ser feitas nos 
CRAS.

Jornal - Onde serão dados 
estes cursos e quanto tempo 
eles duram?
Paulo Vieira– Do dia 27 de feve-
reiro ao dia 23 de abril, será ofe-
recido o curso de Construção Civ-
il, no CRAS Forquilhinha. Neste 
mesmo período teremos o curso 
de Mecânica de Motos no CRAS 
Colônia Santana. Do dia 17 de 
abril ao dia 15 de junho será a vez 
do  CRAS Areias,que receberá o 
curso de Soldador. Finalmente, 
do dia 07 de maio ao dia 06 de 
junho, ofereceremos o curso 
de Instalação e Manutenção de 
Ar Condicionado, no CRAS 
Jardim Zanellato.

Jornal – Para finalizarmos,  
qual a empregabilidade 
destes cursos?
Paulo Vieira – Todos eles já 
sairão empregados. Serão 20 
jovens por turma. O SENAI ofe-
recerá vagas em empresas parcei-
ras. Nossa prioridade será atender 
ao pai desempregado e ao jovem 
que ainda não teve oportunidade 
de trabalho.

A inclusão Social é Possível
Entrevista Secretário Paulo Vieira – Secretário Municipal de Assistência Social de São José

Foto: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Foto: Pedro Clasen - SECOM/PMSJ
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Secretaria de Administração 
apresenta Balanço 2011

Compras e licitações: economia de 
cerca de 12 Milhões aos cofres pú-
blicos centralizando as compras na 
modalidade de licitação chamada 
de pregão eletrônico.

Recursos Humanos:
- Elaboração do Plano de Cargos, 
Carreira e remuneração aos servi-
dores até então não contemplados
- Correção no enquadramento de 
servidores da Secretaria da Edu-
cação que não obtiveram o devido 
enquadramento no plano de cargos 
da educação em 2006
- Servidores que percebem o 
piso mínimo do município e pre-
cisam de Vale transporte para se 
locomover ao trabalho não serão 
descontados os 6% do salário
- Confraternização em homena-

gem ao dia do servidor com o de-
vido merecimento
- Disponibilização de uma técnica 
de enfermagem na junta médica 
para procedimentos médicos ini-
ciais.
- Regularização do piso mínimo 
nacional para os profissionais da 
educação em conjunto com a Se-
cretaria de Educação.

Operacional:
- Renovação da frota de veículos
- Padronização da identificação em 
todos os veículos
- Leilão referente a frota de veícu-
los inservíveis que devido a de-
preciação causava gasto excessivo 
com manutenção
- Implementação de moto entrega-
dor para agilizar e dar mais eco-
nomicidade aos serviços da Pre-
feitura

Patrimônio
Criação de um cadastro para en-
tidades sem fins lucrativos do 
município participarem da doação 
de bens e materiais inservíveis tor-
nando assim uma maneira mais 
democrática.

São José Disponibiliza Nota Fiscal
Eletrônica de serviço

A partir do dia 16 de Fevereiro até 
5 de Março, os contribuintes que 
emitem nota fiscal eletrônica de 
serviço e conjugada com venda de 
mercadorias deverão se inscrever 
no site da Prefeitura de São José 
para solicitar acesso à emissão de 
Notas Fiscais Eletrônicas e parti-
cipar do treinamento para implan-
tação da nota fiscal eletrônica do 
município. 

“A Nota Fiscal Eletrônica é uma 
tendência para acontecer em todo 
o país, então o município entende 

que é um serviço necessário, que 
adia praticidade e economia”, 
observa o Secretário de Receita, 
Clonny Capistrano Maia de Lima.
Informações no site: www.pmsj.
sc.gov.br

Fonte:Secretaria Executiva de Co-
municação Social

Prefeitura de SJ lança edital 
de concurso público 

Edital de Concurso Nº 001/2012 - 
Prefeitura Municipal de São José 
– SC.
Inscrições: 08 de fevereiro á 29 de 
fevereiro de 2012.

Cargos Nível Superior

• Agente de Fiscalização Ambi-
ental - Vencimento Inicial: R$ 
1491,58 

• Agente de Fiscalização Edilí-
cia - Vencimento Inicial: R$ 
1491,58

• Agente de Fiscalização Sani-
tária - Vencimento Inicial: R$ 
1491,58

• Agente de Fiscalização Tribu-
tária - Vencimento Inicial: R$ 
1491,58

Cargos Nível Médio

• Agente de Fiscalização de 
Consumo (PROCON) - Ven-
cimento Inicial: R$ 956,70

• Agente de Fiscalização em 
Posturas - Vencimento Inicial: 
R$ 956,70   

Cargos Nível Alfabetizado

• Agente de Serviços Gerais 
I e II - Vencimento Inicial: 

676,45 + Auxilio
• Funções: Limpeza, manuten-

ção e zeladoria dos prédios e 
vias públicas,

• praças e áreas institucionais, 
assim como para atividades 
de copa.Requisitos: Ser alfa-
betizado.

Edital de Processo Seletivo 
002/2012 - Prefeitura Municipal 
de São José
Inscrições: 09/02 à 08/03/2012.
Edital único

Mais informações
 www.pmsj.sc.gov.br

Érico Koenig Secretário de Administração
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Prefeitura de Florianópolis 
oferece cursos gratuitos em 2012

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social e o Instituto de 
Geração de Oportunidades – 
IGEOF, da Prefeitura Munici-
pal de Florianópolis, através 
de  parceria, firma anualmente 
convênio de cooperação téc-
nica financeira, para execução 
de cursos de qualificação pro-
fissional com Entidades como 

SENAC, Centro de Educação 
Profissional SENAC Saúde 
Beleza, SENAT e SENAI, FU-
CAS, etc.
A partir de Julho, serão ofe-
recidos cursos como Instalação 
e Manutenção de Ar Condicio-
nado, Manicure/Pedicure, Ele-
tricista Residencial, Mecânica 
de Motos, Panificação e Con-

feitaria, etc, distribuidos nos 13 
CRAS da Grande Florianópolis
 
Forma de inscrição

Os candidatos às vagas devem 
apresentar-se a partir de Junho 
em um dos treze CRAS, mais 
próximo de sua residência, 
constando como pré-requisitos: 
residência em Florianópolis, 
idade mínima de 16 anos e que 
tenha no mínimo cursado a 5ª 
série do ensino fundamental. 
Deverá ainda ser apresentado 
um documento de identidade, 
além dos comprovantes de 
rendimento e residência. A as-
sistente social avaliará como 
critério de seleção prioritário 
as pessoas que estejam desem-
pregadas.

O objetivo deste trabalho é qualificar pessoas para oportunizar a inserção ao mercado de 
trabalho, gerando emprego e/ou renda

Jorginho Mello é apontado pela 
Veja como 2º deputado mais 

atuante no Brasil
 Em seu primeiro ano de manda-
to o deputado federal Jorginho 
Mello (PSDB) foi classificado 
como o segundo parlamentar 
com maior atividade legislativa 
do país, conforme estudo reali 
zado em parceria entre a revista 
Veja e o Núcleo de Estudos 
sobre o Congresso (Necon), 
da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj). Único 
catarinense a figurar na lista, o 
deputado alcançou a nota 9,3 e 
superou os outros 511 congres-
sistas, cedendo lugar apenas a 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
que exerce o quinto mandato.
O estudo priorizou as atuações 
públicas que promoveram a 
modernidade e a competitivi-
dade no Brasil no ano de 2011. 
A participação de Jorginho 
Mello na Câmara Federal ob-
teve destaque na relatoria da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), na aprovação 
do Programa Nacional de En-
sino Técnico (Pronatec), nas 
alterações do Supersimples, na 
reivindicação da distribuição 
igualitária dos recursos do Pré-
sal e na luta por uma melhor 
adequação do Estado de Santa 
Catarina (SC) ao novo Código 
Florestal, cuja redação final 

está prevista para o próximo 
ano. O deputado tem demons  
trado fidelidade às bandeiras da 
educação e de incentivos aos 
micro e pequenos empreen-
dedores, anunciadas como base 
do seu trabalho.
Eleito com praticamente 120 
mil votos, o deputado catari-
nense mostra-se orgulhoso pelo 
reconhecimento. “Estou muito 
lisonjeado por estar na coloca-
ção divulgada por uma revista 
de renome como a Veja. É uma 
honra ser reconhecido como o 
segundo deputado federal mais 
atuante da Câmara. Este é o 
resultado de muito trabalho e 
dedicação. Encerro 2011 com 
chave de ouro”, comemorou 
Jorginho Mello.
Basicamente Veja e Necon 
avaliaram deputados federais 
e senadores de acordo com o 
posicionamento em questões 

consideradas vitais que trami-
taram nas duas casas legislati-
vas. Foram selecionadas as 54 
proposições mais relevantes, 
a partir das quais foi desen-
volvido um modelo de análise 
que permitiu classificar a atu-
ação dos parlamentares através 
de uma pontuação. O item de 
maior peso na nota final foi a 
apresentação de pareceres, pois 
servem de base para as tomadas 
de decisão. Em ordem decres-
cente de valor foram consi-
deradas as emendas, situação 
em que o parlamentar pode in-
fluenciar partes específicas dos 
projetos; os votos em plenário; 
e, por último, os pronuncia-
mentos.
O Necon faz parte do Instituto 
de Estudos Sociais e Políticos 
da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj).
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Parabéns Brasil! Ficha limpa valerá 
nas eleições de 2012

Justiça Eleitoral informa 
prazo para eleitor 

regularizar situação
Para poder votar nas próximas 
eleições municipais, o eleitor deve 
estar atento ao prazo para regu-
larizar sua situação junto à Justiça 
Eleitoral, que vencerá no dia 9 
de maio. A inscrição de novos 
eleitores e a transferência do título 
também serão somente permiti-
das até essa data para aqueles que 
queiram votar no pleito deste ano. 
“É fundamental que o cidadão 
cumpra o prazo da data-limite 
para estar em dia com o seu título 
eleitoral, pois quem não cumpri-
lo passará o ano eleitoral sem o 
documento, que é necessário em 
diversos serviços públicos, por 
exemplo. A esco-lha deste dia é 
determinada por lei, que prevê o 
fechamento do cadastro em até 
150 dias anteriores ao período 
eleitoral”, ressaltou o presidente 
interino do TRESC, desembarga-
dor Luiz Cézar Medeiros.
Até 9 de maio, os cartórios eleito-
rais terão a missão de conduzir 
os trabalhos necessários para que 
todos os cidadãos possam por em 
prática o exercício da cidadania 
e da democracia. Para que tudo 
ocorra sem transtornos, é ne-
cessário que o eleitor compareça 
ao cartório com os seguintes docu-
mentos:

- Emissão do 1º título: documento 
de identidade, compro-vante de 
residência e certificado de quita-
ção do serviço militar (para ho-
mens entre 18 e 45 anos).
- Transferência do título: é ne-
cessário que o eleitor resida há 
no mínimo três meses na nova 
residência e já tenha completado 
um ano de sua inscrição ou última 
transferência. Além disso, é pre-
ciso ir ao cartório do seu novo 
domicílio com o documento de 
identidade, o comprovante de 
residência e o título eleitoral (se 
possuir). 
Segundo Medeiros, os portadores 
de necessidades especiais (PNEs) 
devem informar com antecedên-
cia as suas condições para que a 
Justiça Eleitoral solicite a trans-
ferência para uma seção adaptada, 
facilitando assim o acesso no dia 
da eleição.

Julgamento dá a palavra final do 
STF sobre a lei, que valerá para as 
eleições deste ano.
O STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) declarou quinta-feira 16 feve-
reiro de 2012, a constitucionali-
dade da Lei da Ficha Limpa, que 

valerá para as eleições deste ano. 
O placar final foi 7 votos a 4 para 
uma das principais inovações tra-
zidas pela lei – a inelegibilidade a 
partir de decisão por órgão cole-
giado. No entanto, como a lei traz 
várias inovações, o placar não foi 
o mesmo para todos os pontos que 
acabaram mantidos pela maioria.
O julgamento de hoje dá a palavra 
final do STF sobre a polêmica cria 
da assim que a Lei da Ficha Lim-
pa entrou em vigor, em junho de 
2010. O Supremo já havia deba-
tido a norma em outras ocasiões, 

As principais lideranças do Parti-
do dos Trabalhadores (PT) de São 
José estiveram reunidas dia 14 de 
Fevereiro, no Centro Histórico, 
para uma primeira conversa sobre 
a posição do partido nas eleições 
de 2012.
O PT entrou na administração 
Djalma Berger no início de 2011 
e ocupa hoje três Secretarias: As-
sistência Social (Paulo Vieira), 
Educação (Cirio Vandressen) e 
Ouvidoria (Sérgio de Oliveira). Os 
três Secretários falaram sobre as 
suas pastas e o que estão fazendo 
para melhorar São José.

Além deles, foi aberto espaço para 
que o Vereador Antônio Battisti, 
que lançou a sua pré-candidatura 
através dos jornais, expor o seu 
ponto de vista. Depois das ex-
posições os militantes presentes 
tiveram a oportunidade de questio-
nar o posicionamento do partido e 
o futuro para as próximas eleições 
municipais.
No desfecho dos debates, ficou 
evidenciado o crescimento políti-
co do Secretário Paulo Vieira, que 
vem dos movimentos de base, 
sendo presidente do Sindicato 
dos Empregados do Comércio de 

São José e Região por um longo 
tempo.
Mas este e outros debates ainda 
terão outros desdobramentos. Há 
ainda duas datas marcadas para as 
próximas reuniões. No dia 29 de 
março o PT se reúne para discutir 
se fará alianças e com quais par-
tidos. No dia 29 de abril, haverá 
a definição se o partido finalmente 
fechará alguma aliança ou se sairá 
com candidato próprio. Se preferir 
lançar-se sozinho, haverá um pra-
zo regimental para a apresentação 
de eventuais candidatos. 

Partido dos Trabalhadores de São José
 inicia discussão sobre eleições 2012

mas apenas em questões pontuais 
de cada candidato. Agora todos 
os pontos foram analisados com a 
Corte completa.
Britto Ayres, presidente do STF 
elogiou a lei, que nasceu da 
assinatura de mais de 1,3 mil-
hão de eleitores. “A iniciativa 
popular plenifica a democra-
cia, o que confere à lei, se não 
a hierarquia maior...Essa lei é 
fruto do cansaço, da saturação 
do povo com os maus tratos in-
fligidos à coisa pública.”
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Os 10 Mandamentos
 da Pensão Alimentícia

É um prazer, caro leitor, poder 
estar fazendo parte do time 
deste jornal e, espero nesta 
e nas futuras colunas trazer 
importantes debates sobre as 
novidades no campo jurídico. 
Hoje, vou debater sobre a “pen-
são alimentícia”, que é matéria 
extremamente confl itante após 
o fi m do casamento ou quando 

o pai (ou mãe) que não detém 
a guarda do menor, não honra 
com os compromissos fi nan-
ceiros em face do fi lho menor.
Infelizmente, pela baixa renda 
média do brasileiro, a necessida
de de quem recebe alimentos é 
muito maior que a disponibili-
dade (condições) de quem deve 
pagar alimento possui, por isto 

os valores da pensão alimentí-
cia são tão pequenos na maioria 
das vezes.
Pelo novo código civil, quando 
a necessidade de quem recebe 
alimentos é maior de quem 
paga, é possível ingressar com 
ação contra os avós, a fi m de 
que eles complementem a pen-
são, mas este ponto será objeto 
de futuras edições de nossa 
coluna.
Hoje, a idéia é trazer algumas 
regras, mandamentos básicos 
para quem deve pagar ou pre-
cisa receber alimentos. 
1ª REGRA – sempre oferte os 
alimentos antes de ser proces-
sado
2ª REGRA – fi xação de ali-
mentos só por via judicial
3ª REGRA – cuidado ao re-

 Colunista
 Douglas Phillips Freitas

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito

por Douglas Phillips Freitas
Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito.
www.douglasfreitas.adv.br – douglas@douglasfreitas.adv.br

nunciar alimentos na separa-
ção. Não dá para voltar atrás.
4ª REGRA – grávidas tem 
mais direitos, podendo receber 
pensão
5ª REGRA – investigação de 
paternidade pode se pedir ali-
mentos
6ª REGRA – quem recebe ali-
mentos não espera atrasar
7ª REGRA – na execução com 
pena de prisão se cobra também 
todas as parcelas que vencer no 
curso da açao
8ª REGRA – prisão acima de 
60 dias é ilegal
9ª REGRA - quando o deve-
dor de alimentos não tem bens 
não quer dizer que ele não pode 
pagar – penhore seu salário, 
fgts ou conta bancária!!
10ª REGRA – mudou a vida. 
mudam-se os alimentos!

A fi m de enviar sua pergunta, 
sugestão ou crítica desta ou so-
bre as matérias anteriores, nos 
contate através dos contatos: 
E-mail: freitas@douglasfreitas.
adv.br / Fone: 48 3333 2110 / 
Carta: Escritório de advocacia: 
Rua Elizeu di Bernardi, n. 200, 
campinas, São José/SC – CEP 
88101-050

Restaurante

 Hamburgueria

Pizzaria

(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

Vale a pena conhecer!
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 Colunista
 David Fadel

Mulher, 
a Poesia de Deus

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

Prezados leitores, tenho a grata satisfação de trazer nesta edição,
 um artigo do palestrante n. 01 do Brasil na área motivacional, Prof. GRETZ eleito Top Of Mind - Estadão RH em 2004, 

2010 e 2011 como Palestrante do Ano, sendo o único palestrante do Brasil Tri Campeão a receber este premio que e 
o maior “Oscar” de Recursos Humanos do país. O artigo e muito interessante, pois foi escrito em homenagem ao mês 

internacional das mulheres, que são a verdadeira razão das nossas vidas ! Boa leitura 

Nunca foi tão fácil dar um reca-
do para o Dia da Mulher, que se 
comemora em 8 de março! Em 
todas as partes do mundo, a Mu-
lher se destaca cada vez mais. Não 
há quem não perceba isso, porque 
elas estão com tudo. Vamos ver al-
guns exemplos?
* O Brasil é presidido por uma 
mulher.
* A Petrobras tem agora uma Mu-

lher de pulso forte para extrair o 
nosso petróleo a cinco mil metros 
de profundidade abaixo do oceano.
* Vários ministérios em Brasília 
são comandados por mulheres.
* Para falar com a presidenta, te-
mos que antes nos pautar com 
duas mulheres da sua equipe.
* A Europa tenta salvar o seu 
euro, ancorada no braço de ferro 
da mandatária alemã, Sra. Angela 
Merkel.
* Recentemente fi z uma palestra 
para mil franqueados da Cacau 
Show, e constatei que oito em cada 
dez lojas da rede em todo o Brasil 
são administradas por mulheres.
* Nenhum homem mais ousa fa-
lar aquela frase: “Mulher é sexo 
frágil”. Frases desse tipo foram 
enterradas pelo dinamismo das 
Mulheres em todas as modali-

dades.
* O time de maior torcida do Bra-
sil é dirigido por uma mulher, que 
tem coragem de demitir um téc-
nico famoso, mesmo sabendo da 
altíssima multa contratual.
* Aproveitando, vale a pena lem-
brar que este artigo está sendo 
publicado num jornal dirigido por 
uma mulher.
As mulheres têm se envolvido tan-
to nos desafi os do mundo profi s-
sional, que agora já temos mulher 
morrendo de infarto! Estatistica-
mente elas vivem mais tempo que 
os homens, mas a expectativa de 
vida das mulheres tem diminuído 
nos últimos anos. Outro dia, de-
sembarcando em Foz do Iguaçu, 
enquanto aguardava as malas na 
esteira, vi três mulheres que, ig-
norando as normas dos aeroportos, 

fumavam sem parar. Nós, homens, 
perdemos os cabelos pelo excesso 
de estresse... Só espero, sincera-
mente, que isso demore a atingir 
as mulheres.
Entusiasmado com a crescente 
presença da mulher em todas as 
atividades, fi z uma refl exão que 
resultou em um livro que lancei 
recentemente: Mulher não fala 
muito, mulher pensa alto.* Esse é 
o meu 13º livro, e desde o subtí-
tulo – “Refl exões bem humoradas 
para uma ótima vida a dois” – já 
se pode ver que ele pode ser útil 
para os homens e também para as 
mulheres. Procuro mostrar, com 
muita clareza e bom humor, como 
as mulheres se comportam. Em al-
guns capítulos, chego a tentar en-
tender a lógica feminina. Eu disse 
“tentar”,
porque nenhum homem consegue 
isso inteiramente. Seja erudito ou 
intuitivo, ninguém consegue. Nem 
mesmo elas. Mas o livro revela 
boas pistas.
Nos dias de hoje, muitas mulheres 
trabalham tanto quanto o marido, 
ou mais. E mesmo assim con-
tinuam assumindo uma posição 
extraordinária na vida em família. 
Lembro-me que minha mãe tinha 
uma dor de cabeça constante, que 
antigamente nem se sabia o que 
era, mas agora tem um diagnósti-
co fácil: enxaqueca. Quando eu 
chegava em casa e sentia um vazio 

na sala, no quintal, na cozinha, 
e depois um cheiro de remédio 
vindo do quarto, percebia logo: 
mamãe está de cama. Também os 
homens casados fi cam perdidos 
quando a esposa se recolhe por al-
gum problema de saúde. Ou seja, 
uma família perde todo o encanto 
sem a presença feminina. É por 
esta razão que, no dia das mães, 
todos nós (fi lhos, noras, genros, 
maridos, netos, irmãos, colegas) 
reverenciamos esta fi gura tão es-
pecial em nossa vida: a mulher.
Para homenagear as mulheres de 
forma bastante poética, como elas 
merecem, vou terminar este artigo 
com alguns versos do grande Vic-
tor Hugo. O poema “O homem e 
a mulher” está completo no fi nal 
do meu livro. Aqui, vai uma bela 
amostra:

“O homem é o cérebro;
A Mulher é o coração.

O cérebro fabrica a luz;
O coração, o amor.(...)

O homem está colocado onde 
termina a terra;

A Mulher, onde começa o céu.”

Prof. Gretz

* O livro Mulher não fala muito, Mu-
lher pensa alto poderá ser adquirido 
através do site www.gretz.com.br ou 
pelo telefone (48) 3228-0668.

Prof. Gretz

david@fadelpalestrantes.com.br
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 Colunista 
 Patrícia Areias

patriciaareias@jornalcomunidadesj.com.br

Aconteceu

Nesta noite participei no corpo de jurados...

Baile Municipal, dia 16  de fe-
vereiro, no Clube 1° de Junho, 
Praia Comprida em São José. 

Quinho do Salgueiro e Fernanda Ellis ma-
quiadora da Ric Record.

Escolha da Corte Carnaval Zé Folia 2012

Baile Municipal de São José

Aqui fui jurada na  escolha das 
fantasias de luxo e originali-
dade masculino e feminino

Primeira Parada da Diversidade de SJ
 ficará na História

Primeira Parada de Verão da 
Diversidade de São José - ‘’Pra 
Acabar com o Preconceito’’, 
que aconteceu em São José, 
no domingo (12), com apoio 
incondicional da Secretaria 
de Assistência Social, foi um 
sucesso absoluto. Uma multi-
dão de aproximadamente cinco 
mil pessoas lotou as ruas da 
cidade no circuito que saiu do 
pátio da Prefeitura Municipal, 

atravessou o túnel e percorreu 
toda a rua Lédio João Martins 
(a geral do Kobrasol).
“Foi um exemplo de cidadania. 
As pessoas não nascem iguais 
e temos que respeitar as dife-
rentes manifestações. Vamos 
começar a planejar a próxima a 
partir de agora”, declara o Se-
cretário de Assistência Social 
Paulo Vieira.

 Foto  Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

 Foto  Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

 Foto  Pedro Clasen - SECOM/PMSJ  Foto  Pedro Clasen - SECOM/PMSJ

Quinho do Salgueiro 
com bateria Show da 
Unidos da Coloninha

Esteve no Clube do Samba dia 
02 de Fevereiro, Quinho do 
Salgueiro, puxador oficial de 
samba do Salgueiro.

Agenda Clube do Samba

02/03  - Kleber Augusto( ex 
Fundo Quintal) - Jorginho Chi 
nna ( ex Sambra pra Gente) -  A 
partir das 22 hs.
06/04  - Diretamente de São 
Paulo Duda SP - A partir das 
22 hs.

Informações e reservas
 48- 84182487

Detalhes

PERFUMES

Av. Irineu Bornhausen, 425 - Loja 114
Campinas - São José - SC

Subsolo Supermercado Giassi

3248-1546
9103-6803

(48)

0800 643 4999

Central de
 Atendimento

Aluguel de equipamentos
para construção

Anexo ao Sub-solo
Giassi Supermercados

São José - SC

3259-4991
3035-4991(48) 
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 Colunista
 Luana Jales 

Estudante de Moda      luanna_jd@hotmail.com
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Penteados 
e Acessórios

Bolsas, alguma mulher vive sem? 
Isso mesmo, bolsas no plural. 
Difi cilmente uma mulher tem uma 
única bolsa em seu closet, elas são, 
praticamente, uma extensão do 
corpo feminino e, hoje em dia, do 
masculino também.
As cores serão as mais chamati-
vas possíveis, com uma cartela 
bem diversifi cada, incluindo azul, 
amarelo, vermelho, roxo, prata e 
dourado. 
Os tamanhos e formatos também 
serão variados, adequando-se ao 
estilo e necessidade de cada mu-
lher. Grandes ou pequenas, clás-

sicas ou geométricas, esse 
acessório indispensável poderá se 
apresentar ainda sob a tendência 
RAW (materiais naturais) como 
palha, ráfi a, ratan e corda, que 
além de estarem super em alta, 
proporcionam um visual sofi sti-
cado. 
O plástico também encontra es-
paço nesta estação, ideal em mo-
delos beach bags por facilitarem 
a limpeza da areia, mantendo a 
tendência color blocking e dei-
xando qualquer look bem vibrante. 

Fonte: blogdatardee.blogspot.

Este mês resolvi falar um pouco 
sobre pentados e acessórios para o 
cabelo, já que no verão deixar os 
cabelos soltos pode ser extrema-
mente complicado, então aqui vão 
algumas dicas simples que podem 
mudar o seu visual nos dias de 
calor.
O coque desfi ado é facílimo de 
fazer, basta prender o cabelo em 
um coque, com grampos ou um 
amarrador e com a ajuda de um 

pente de cabo fi no puxar algumas 
mechas do cabelo preso para dar 
um toque despojado. Acrescentar 
tranças fi nas a lateral do cabelo ou 
usar arquinhos junto ao penteado 
dão um charme a mais.
Outro clássico são as tranças, que 
sempre dão um toque de joviali-
dade ao visual. A favorita desde o 
verão passado é a no estilo espinha 
de peixe, que por ser mais elabora-
da torna-se ponto de destaque.

E por último o acessório mais 
versátil de todos, o lenço. Ele pode 
ser utilizado por todos os com-
primentos de cabelo e todas as 
idades, e ainda dá um ar vintage 
e sofi sticado a produção, podendo 
ser utilizado como headband, en-
feite, ou turbante. No blog  “Acha-
dos de Moda” há vários exemplos 
de como amarrar e usar o lenço.

Tendências para 
Bolsas no verão 2012

JR
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Colunista 
 Renato Dávila

renato170564@uol.com

O nosso personagem de hoje é 
o Tio Beto, que também é co 
nhecido no meio esportivo 
como Beto do América, fun-
dador e jogador do Saldanha 
da Gama e também fundador 
e jogador do América de Bar-
reiros. Atuava no meio de 
campo, era conforme o próprio 
entrevistado “um goleador que 
jogava com muita raça.” Teve a 
chance de ser um jogador pro-
fissional, “mas naquela época 
não se ganhava nada.” Segun-

do seu Beto, o jogador para 
jogar tinha que ter a chuteira, 
o calção e os meiões. Se não, 
nem jogava.
Fomos recebidos, eu Renato 
Dávila  e Fabio Machado pelo 
seu Beto em sua casa com mui-
ta emoção do entrevistado,  em 
vários momentos parou de falar 
para chorar, em vários momen-
tos as lágrimas correram pelos 
olhos já cansados e com pouca 
visão.
A mente ainda está lúcida, e a 
nossa conversa começou lem-
brando de um passado muito 
distante, lá nos anos 40, para 
o seu Beto, na verdade Alberto 
Simas, o melhor jogador que 
ele viu atuar se chamava Nize-
ta. 
 “Era muito bom vê-lo jogar, 
sabia tudo de futebol, um mons 
tro.”
As homenagens do Seu Beto 
vão para outro ex-craque Avaia-

no, Saul Oliveira, ou Saulzinho 
como ficou conhecido o maior 
artilheiro da história do Avaí. 
“Além de craque, era seu amigo 
particular, lembra que quando 
ele pegava na bola pelas pon-
tas, disparava, só parava nas 
redes, era sensacional.” 
Perguntei para o seu Beto se 
assistia jogos no estádio Adol 
fo Konder, ele me afirma com 
uma lembrança do distante ano 
de 1942. “Não perdia um jogo.” 
Relembrou uma passagem 
da equipe do Sport que veio 
de uma excursão invicta, foi 
perder justamente para o Avaí 
de Bráulio, Adolfinho, Saul 
e Nizeta. Seu Beto relembra 
como se fosse hoje: “No final 
do jogo o Avaí estava vencendo 
pelo placar de 4 x 2. O goleiro 
do Sport batia com a cabeça na 
trave se lamentando e berrando 
com a defesa pela derrota e 
pela perda da invencibilidade.”

A História de Tio Beto
Jogador do América de Barreiros

Mas a conversa é interrom-
pida. Seu Beto me pede  para 
escrever no “jornal” que ele é 
Avaí, mas que gosta também do 
Figueirense, onde teve muitos 
amigos jogadores.
Saindo do futebol profissional, 
passamos a conversar sobre o 
futebol amador. E mais uma 
vez, seu Beto se emociona... 
Pois vários dos seus amigos já 
faleceram...  
Seu Beto começou falando da 
sua paixão pelo América de 
Barreiros, “ eu jogava no Sal-
danha da Gama, que foi funda-
do em 1950,  aí o Amir, irmão 
do Cola veio do Rio de Janeiro, 
onde tinha jogado no Améri-
ca – RJ e criou a equipe do 
América de Barreiros em 1955. 
“E viemos então defender as 
cores do clube.” Nessa hora 
seu Beto, volta ao Saldanha  
da Gama para afirmar que o 
primeiro gol feito pela equipe 

foi dele em uma partida contra 
o Postal Telegráfico. “os mais 
antigos lembram disso” as-
segura. No América, seu Beto 
relembra jogadores como Mar-
reco, Adairton, o Cola, o Amir, 
o Anísio, o Jacaré, seu irmão o 
Nando e o Irineu. Perguntado 
qual seria o grande adversário 
do América,  seu Beto respon-
de sem pensar muito “Osvaldo 
Cruz e Saldanha da Gama, pois 
nesses jogos o pau pegava.
(RISOS).”  Seu Beto relembra 
uma partida realizada contra 
o Monte Castelo da Procasa, 
nesse jogo o pau comeu que 
quebramos o campo todo. 
Seu Beto hoje, com 91 anos 
lembra do futebol amador com 
muita alegria e ele aguarda os 
amigos para tomar um café e 
relembrar dos bons tempos do 
América.

Rua Vereador Arthur Mariano, 886 - Forquilhinhas - São José - SC (48) 3357-1904

Hinamatsuri,
o Dia das Meninas

No Japão, o dia 3 de março é 
conhecido como Hinamatsuri. 
É uma festa típica japonesa 
que teve seu início no período 
Edo para comemorar o Dia 
das Meninas. Tem como ritual 

a montagem de altares com 
panos vermelhos em degraus, 
chamados de hinadan, onde são 
dispostas bonecas hina-ningyō) 
que representam a família im-
perial, os serviçais e os músi-
cos com as vestimentas tradi-
cionais do período Heian. As 
famílias celebram a data dese-
jando um crescimento saudável 
e feliz.
As flores de pêssego que en-
feitam a corte simbolizam a 
maciez, a suavidade, a tranqüi-
lidade e a felicidade no casa-
mento. 
É costume as amigas se reuni-

rem diante das bonecas, tro-
cando saudações cerimoniosas. 
Elas se deliciam com doces e 
bolinhos de arroz (Hishimochi) 
e bebem o sake doce (Shiro-
zake), que também são oferta-
dos às bonecas.
Algumas famílias possuem 
Hina Ningyo centenárias, con-
sideradas verdadeiras heranças 
de família. Algumas noivas, ao 
se casarem, levam consigo o 
seu conjunto de bonecas para 
as suas novas casas.

Leia mais em http://www.nipocultura.
com.br/?p=656
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O Ouvidor e a Ouvidoria
O nome “ombudsman” (om 
homem Budz) vem do sueco e, 
literalmente, significa “represen-
tante”. Um ombudsman (ouvidor) 
é alguém que ajuda os indivíduos 
e grupos na resolução de conflitos 
ou preocupações.  
Há uma série de títulos ou nomes 
diferentes para essa posição como: 
“ombudsman” “Provedor de 
Justiça” ou “ouvidor”, entre ou-
tros. 
O primeiro Ouvidor Geral do 
Brasil foi introduzido por Tomé 
de Sousa, no período colonial em 
1549, nomeando Pero Borges. Sua 
função era representar a adminis-

tração da justiça real portuguesa. 
Atualmente, são estruturas que fa-
vorecem o controle sobre o setor 
público e privado através do aco-
lhimento de manifestações da so-
ciedade. 
Este acolhimento traduz, em toda 
sua plenitude, a vontade explícita 
e determinada de uma parcela da 
sociedade, que quer acima de tudo, 
utilizando-se dos meios ao seu al-
cance, contribuir para a eficiência 
dos serviços públicos, além de 
contribuir para o aprimoramento 
institucional e a consolidação da 
gestão participativa.
O Município de São José conta 

atualmente com uma Ouvidoria 
Geral na sede da PMSJ, represen-
tada pelo Senhor Sérgio Carlos de 
Oliveira, pessoa que honra o cargo 
ao qual ocupa. Morador do Bairro 
Ponta de Baixo, professor de Co-
municação Social, Serginho, como 
é chamado pelos colegas, também 
é coordenador da regional do Pro-
grama Amor-Exigente, que é um 
programa de auto e mútua ajuda, 
que desenvolve preceitos para 
a organização familiar, atuando 
como apoio e orientação aos fa-
miliares de dependentes químicos. 

Condomínios não devem 
pagar guia de contribuição 

sindical patronal
Muitos Condomínios da Grande 
Florianópolis estão recebendo 
Guia para pagamento de Contri-
buição Sindical Patronal encami-
nhada ilegalmente pelo SIND-
COND. 
Fato é que a referida guia confi-
gura uma pressão ao condomínio, 
porque induz e constrange o síndi-
co a pensar que é obrigado a reco-
lher a contribuição sindical patro-
nal, afirmando que “as empresas” 
que não pagarem estará sujeitos 
a “fiscalização e notificação pelo 
Ministério do Trabalho”.
Não obstante, o Superior Tribunal 
Federal (MS nº 9507) e a 5ª Câ-
mara de Direito Público do TJSP, 

conforme o acórdão 3837935.000, 
declarou que essa cobrança é in-
devida. A Portaria nº 1.012/03 do 
Ministério do Trabalho no art. 3º, § 
2º, inciso II, isenta os condomínios 
tanto residenciais quanto comerci-
ais, da contribuição sindical, pois 
estes não possuem fins lucrativos 
e nem têm dirigentes, mas apenas 
síndicos. Nenhum condomínio 
pratica atos que visem lucro, pois 
apenas recolhem taxas necessárias 
para cobrir suas despesas.
Portanto os Condomínios não de-
vem pagar a guia de contribuição 
encaminhada pelo Sindiconde. 

Daniela Bortoli
Contadora da Empresa  

Jonas Ricardo Nicoleit, 31 anos, 
bombeiro militar em São José, 
participou da última edição da 
Corrida Internacional de São Sil-
vestre representando a corporação, 
o município de São José e a em-
presa Copagaz que custeou quase 
todas as despesas.
Essa edição da São Silvestre con-
tou com a participação de aproxi-
madamente 27.000 corredores do 
Brasil e do mundo.

Apesar de apenas 30 dias de treino 
(o que é muito pouco) sua clas-
sificação geral foi 3443° e 51° na 
categoria que é 30-34 anos com o 
tempo de 1h 19min.
O seu objetivo é participar nova-
mente em 2012 e conquistar um 
lugar entre os 1000 primeiros co-
locados e para isso os treinos já 
começaram! 

Bombeiro representa São José na Corrida 
de São Silvestre 2011
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Nesta edição vamos falar sobre 
obesidade nos animais de esti-
mação.
A obesidade é uma preocu-
pação crescente na saúde dos 
cães e gatos. Assim como nas 
pessoas, o excesso de peso con-
tribui para um grande número 
de doenças nos animais de es-
timação. O problema pode ser 
de origem metabólica, como o 
hipotiroidismo, mas na maio-
ria das vezes é resultado de um 
problema mais simples: comer 
mais calorias do que gasta ao 
longo do dia. Animais de esti-
mação que vivem no interior 
estão especialmente em risco 
de sobrepeso devido à ativi-
dade reduzida. 
Quando um animal (ou hu-
mano) consome qualquer tipo 
de alimento, parte dele é divi-
dido em açúcares simples no 
trato digestivo. Esses açúcares 
simples estão disponíveis para 
fornecer energia instantânea 
para as células e órgãos, inclu-
indo o coração e o cérebro. A 
energia extra (glicose) que não 
é necessária é convertida pelo 
fígado em gordura para ser uti-
lizada quando o alimento é es-
casso. O problema dos animais 
de estimação é que a comida 
nunca é escassa. Ninguém gos-
ta de ver o seu amado animal de 
estimação passar fome.
 A gordura acumulada conti-
nuamente começa a causar pro-
blemas por todo o corpo.
Algumas ligações entre a obe-
sidade e doença são fáceis 
de perceber. As articulações 
podem ser sobrecarregadas, 
carregando muito peso e de-
senvolvem artrite, uma reação 
infl amatória que provoca dor. 
Além disso, pode levar à ru-
ptura do ligamento cruzado no 
joelho que se encontra sobre-
carregado. Os animais de es-
timação com excesso de peso 
são mais propensos a desen-
volver hérnia discais na coluna 

vertebral, que podem originar 
situações com um grau de dor 
elevado e até mesmo levar a 
paralisia dos membros.
O excesso de gordura corporal 
pode contribuir para o seu ani-
mal se tornar diabético. O dia-
betes é uma doença grave que 
leva a que os níveis de açúcar 
no sangue subam incontrola-
velmente levando a efeitos 
variados.
Alguns problemas respiratórios 
e doenças cardíacas são causa-
das por ou complicadas pela 
obesidade. Os animais com 
excesso de peso também têm 
um maior risco durante os pro-
cedimentos anestésicos e cirúr-
gicos.
Em geral, a obesidade reduz a 
qualidade de vida e a longevi-
dade diminui. Um estudo da 
Purina mostrou que os cães 
com condição corporal ideal 
vivem 15% mais tempo do que 
os obesos.
A alteração da dieta é a primei-
ra coisa a fazer quando se trata 
de obesidade. Duas ou três 
pequenas refeições por dia, ao 
invés de alimentação de livre-
escolha (mantendo uma tigela 
cheia), permite ao corpo utili-
zar as calorias de forma mais 
efi ciente e armazenar menos 
gordura. Fornecer uma dieta 

equilibrada formulada para 
cães e gatos de uma determi-
nada idade e nível de atividade 
é igualmente importante. A 
quantidade de alimentos de-
pende do metabolismo do in-
divíduo. Existem várias rações 
formuladas para problemas de 
obesidade e excesso/controle 
de peso que pode encontrar no 
seu veterinário.
Outra maneira de prevenir a 
obesidade é aumentar os níveis 
de atividade de um animal de 
estimação. Isso pode ser difícil 
num cão ou gato já obesos, 
porque a sua resistência pode 
ser diminuída e podem já sofrer 
os efeitos secundários do ex-
cesso de peso.  
É importante que a perda de 
peso seja gradual. A fome não é 
a resposta para a obesidade. Os 
gatos não conseguem metabo-
lizar a gordura rapidamente o 
que pode levar a graves efeitos 
secundários. Consulte o médi-
co veterinário para estabelecer 
o peso ideal e o cronograma 
para a perda de peso.
Os seus animais vão agradecer 
por ajudá-los a manter um peso 
corporal ideal e desta forma, 
vão viver uma vida longa e fe-
liz.

http://www.veterinario.pt/

 Fique Alerta com o peso do
seu animalzinho de estimação

WWW.MESTREARMANDO.COM.BR

Suene
F a r m á c ia

Rua Victor Meirelles, 258-Esquina Elizeu di bernardi-Campinas-São José/SC

3055.2251 - 3241.5522 - 3035.5220

 PET SHOP E AQUARIUM

3241-2338
3035-5338

(48)

Térreo do Supermercado Giassi

DIAMANTE
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Os beneficios do 
Trekking para saúde

O Trekking evoluiu de um sim-
ples hobby, o de caminhar ao 
ar livre em contato com a na-
tureza, para uma atividade des-
portiva onde existem diferentes 
níveis. Mas o interessante é a 
quantidade de benefícios que 
trará a sua pratica.
- E uma atividade aeróbia, por-
tanto seus benefícios são: 
- diminuição da pressão arterial 
em repouso e durante os esfor-
ços submáximos;
- aumento das condições 
cardíacas;
- diminuição de peso, pois o 
Trekking utiliza as gorduras 
como combustível da ativi-
dade;
- por consequência a recupera-
ção do condicionamento físico 
em geral;

- o sistema muscular também 
será afetado positivamente, já 
que os caminhos contem vários 
desníveis e acidentes naturais 
dos terrenos escolhidos. A 
prova irá forçar com que você 
suba, escale, desça encostas de 
degraus variados, para equili-
brar, saltar pequenos obstácu-
los. Assim todas as habilidades 
motoras irão se desenvolver ao 
longo da pista.

Acupuntura no 
alivio da 

enxaqueca

Enxaqueca é constituída por 
dores de cabeça intensas ger-
almente sentidas apenas de um 
lado, acompanhadas ou não de 
náuseas, vômitos, fotofobia, al-
terações emocionais. A crise de 
enxaqueca tem tempo variável 
podendo durar 3 horas e outras 
alguns dias, chegando a impos-
sibilitar a pessoa de ter ativi-
dades rotineiras, necessitando 
ficar em local silencioso e com 
pouca luminosidade.
A acupuntura atua em vários 
níveis do cérebro ativando um 
circuito denominado sistema 
supressor da dor, promovendo 
liberação de substâncias como 
endorfina, aumentando os 
níveis de serotonina, produz-
indo uma ação analgésica. O 
efeito da acupuntura em uma 
crise de enxaqueca pode ser 
rápido proporcionando alivio 
da dor sem efeitos colaterais. 
A acupuntura também pode ser 
utilizada com objetivo de pre-
venção da enxaqueca.

Natação  
para Bebês

Quem disse que exercícios 
físicos são apropriados apenas 
para os adultos?
É o caso de Arthur Hartmann 
Gotz, com apenas 2 meses de 
idade, iniciou sua primeira aula 
de natação.
A participação dos pais es-
timula a afetividade e aumenta 
a construção da inteligência 
e da percepção da criança. 
Além de auxiliar no desenvolvi 
mento físico e mental, melhora 
o condicionamento por meio 
do desenvolvimento dos senti-
dos e da sensibilidade dos be-
bês. 
A natação para bebês é cada 
vez mais procurada pelos pais, 

pois há inúmeras vantagens 
para os pequenos que a prati-
cam: desenvolvimento neuro-
motor, fortificação da muscu-
latura, aumento da capacidade 
cardíaca e muitas outras, além 
de ser muito prazeroso.
Consulte referências bibliográ-
ficas no site: atividademonito-
rada.com

Você sabia que exercícios
 físicos podem não ser 
praticado apenas por

 adultos?

Foto: Arquivo pessoal Thalita Hartmann




