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Dieta promete emagrecer até o Carnaval.
Saiba o que comer

Cardápio simples e fácil de incorporar ao dia a dia promete deixar de lado 
os quilinhos a mais. A nutricionista Flávia Bulgarelli, de São Paulo, preparou 

um cardápio para ajudar a limpar o organismo. Seguindo esta dieta, você 
conseguirá perder até dois quilos em uma semana.

Café da manhã 

Uma xícara de chá de 
hortelã;
Duas fatias de pão 
integral;

Lanche da manhã

Duas fatias de 
mamão papaia ou 
chocolate 70% de ca-
cau ou uma maçã;

Almoço

Couve refogada com 
pouco óleo;
Três colheres (sopa) 
de arroz integral;
Duas colheres (sopa) 
de feijão;
Omelete com le-

gumes (pode ser subs- 
tituído por carnes 
magras como frango e 
peixe);
Salada de folhas com 
cenoura ralada e se-
mente de girassol;

Lanche da Tarde

Duas castanhas; 
Quatro damascos;

Jantar

Salada de alface, 
agrião, azeitonas pre-

tas e tomate cereja;
Um filé de frango mé-
dio grelhado;
Uma fatia de abacaxi

Ceia

Uma xícara de chá de 
camomila;
 
Mas fique atento (a)! 

Uma dieta como esta 
só funciona se aliada 
a exercícios físicos e 
com muita disciplina.

Margarina light 
(ou requeijão 
light, se preferir);
Uma fatia 
grande peito de 
peru;
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Aproveite nossas promoções!

Tamanhos de PP a Plus size

Rua Altamiro Di Bernardi, 71 Em frente ao estacionamento do Camelão de Campinas

3241-2013 - 3335-5007 * 98842-2180

Novo endereço

Fonte: R7



“O silêncio é um amigo que nunca trai.” (Confúcio) 3     EM  2017...

Qualidade PreçoQualidadeQualidade PreçoPreço
Atendimento

EM 2017
...não tente, faça!

EM 2017
...não tente, faça!

Não viva 
emoções mornas, 
próprias de pessoas 
mornas. Você pode 
até sair arranhado, 
mas verá que valeu 
a pena. Não deixe 
escapar as oportuni-
dades que a vida lhe 
oferece, elas não vol-
tam!

Tenha em men-
te suas metas, ne-
nhuma barreira é 
intransponível se 
você estiver dispos-
to a lutar contra ela. 
Se seus propósitos 
forem positivos, nada 
poderá detê-los.

Não deixe que 
seus problemas se 
acumulem, procure 
resolvê-los.

Não deixe que 
preocupações mate-
riais o abatam. Você 
já notou que as pes-
soas mais simples 
e despretensiosas 
são as mais felizes? 
Agradeça a Deus o 
que você tem e terá 
mais ainda.

Extraia o máxi- 
mo das pequenas 
coisas e elas se trans-
formarão em grandes 
acontecimentos.

Faça como os 
passarinhos, come-
ce o dia cantando. A 
música é o alimento 
do espírito, cante 
qualquer coisa, de 
qualquer jeito, mas 
cante! Cantar dilata 
os pulmões e abre a 

alma para tudo que a 
vida oferece.

Se insistir em 
não cantar, pelo me-
nos ouça muita músi-
ca e deixe-se absor-
ver por ela.

Ria da vida, ria 
dos problemas, ria 
de si mesmo. A gente 
começa a ser feliz 
quando é capaz de 
rir de si mesmo. Ria 
das coisas boas que 
acontecem, ria das 
besteiras que você já 
fez. Ria alto para que 
possa contagiar a to-
dos com sua alegria.

Não se deixe 
abater pelos pro- 
blemas. Se você pro-
curar se convencer 
de que está bem, vai 
acabar acreditando 
que realmente está e 

quando menos perce-
ber, vai se sentir real-
mente bem. O bom 
humor, assim como 
o mau humor, é con-
tagiante. Se você es-
tiver bem humorado, 
as pessoas ao seu re-
dor também ficarão, 
e isso lhe dará mais 
força. 

Leia coisas po-
sitivas, leia poesias, 
histórias de amor, ro-
mances, coisas que 
façam reavivar seus 
sentimentos mais ín-
timos, mais puros.

Pratique al-
gum esporte. O peso 
da cabeça é muito 
grande e tem que ser 
contrabalançado com 
alguma atividade físi-
ca. Corra, ande, jogue 

bola, faça alguma coi-
sa! Você certamente 
vai se sentir disposto 
e mais jovem.

Encare suas ob-
rigações com satis-
fação. É maravilhoso 
trabalhar quando 
se gosta do que faz, 
ponha amor em tudo 
o que estiver a seu 
alcance, e quando for 
fazer as coisas, mer-
gulhe de cabeça.

Tenha fé em 
algo mais poderoso 
do que você mesmo, 

em Deus, numa força 
maior, numa energia, 
ou no que for que 
você acredite. Você 
terá estimulo para 
viver, do contrário, 
nada fará sentido.

Não tente, faça.

OBS: Algumas das 
citações acima foram 
adaptadas de outros 
autores.

Por Jaime Folle
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www.comunidadesc.com.br 
R. Jacob Ferreira de Melo, 819 
Forquilhas - São José - SC 
Fone: (48) 3247-9289 / 98490-0621
jornalcomunidadesc@gmail.com

Elenir Schneider
Reg. Prof. 4621/SC

Artes 
GoArt 

O Jornal Comunidade SC não se responsabiliza pelo conteúdo dos 
artigos assinados por seus colaboradores ou materiais oriundas de  
assessorias de impressas de orgãos públicos e ou empresas privadas.

3357-1588
Rua Joaquim Luz, 603 - Forquilhinhas - SJ - SC

ESPECIALIZADO EM PÃO FATIADO, HAMBURGUER E HOT DOG

Rua Vereador Arthur Mariano, 886
 Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)

RAITZ
Verdureira e Distribuidora

Água / Gás
Frutas e Verduras

3357-1984 / 3039-5600

Rua Antônio Jovita Duarte, 5533 - São José - SC

3246-2960

Há 30 anos

com você!

ATACADO E VAREJO

Rua Jaime Arruda Ramos
Kobrasol - São José - SC

3343-0055 / 9125-7641 / 9981-351748

P E I X A R I A

T H I A G O 

(48) 3247–1810 / (48) 3247–6435
A .Lédio João Martins, 301  - Sl. 02
Kobrasol – São José / SC

www.artesanali.com.br
Compre pela

nossa loja online
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São José investe quase R$ 6 milhões 
em pavimentação de sete ruas

Na noite do dia(25), a pre-
feita Adeliana Dal Pont  
assinou a ordem de ser-
viço que autoriza o início 
das obras de pavimentação 
asfáltica da Rua Adulina 
Silva Schutz e da estrada 
antiga do bairro Colônia 
Santana.
O convênio assinado com o 
Badesc, em um total de R$ 
5.605.444,80, contempla 
ainda a pavimentação da 
Rua Luiz Emídio Silveira, 
no Loteamento Ceniro 
Martins, em Forquilhas, 
que será assinada a ordem 
de serviço na noite de quin-
ta-feira (26).
Durante a cerimônia, a pre-
feita Adeliana foi home-

nageada com flores pela 
comunidade e agradeceu 
a presença dos moradores. 
“Fico muito feliz em poder 
honrar os compromissos 
que assumi com vocês, que 
esperam por essas obras há 
20 anos”, salientou Adeli-
ana.
A prefeita reforçou ainda 
que a empresa já está autor-
izada a começar a obra na 
próxima segunda-feira. “Só 
peço aos moradores que 
tenham paciência e com-
preensão durante as ativi-
dades que causam trans-
tornos para que tenhamos 
uma cidade melhor e mais 
bonita”, complementou 
Adeliana Dal Pont

Na semana passada, ocor-
reram as assinaturas das 
ordens de serviço das ruas 
Zenaide Santos de Souza, 
no Loteamento Dona Ze-
naide, em Forquilhas, e Jo-
ana D’arc, no Real Parque. 
O convênio contempla tam-
bém as ruas Francisco Napi 
e João Paulo Gaspar, no 
bairro Ipiranga.

O vereador Moacir da Silva 
participou do ato e destacou 
que a obra vai resgatar a rua 
mais antiga do bairro Colô-
nia Santana. “Quero agra-
decer a prefeita em nome 
da comunidade por todas 
as obras que o nosso bairro 
recebeu nos últimos quatro 
anos”, assinalou o vereador.
As obras com terraplana-
gem, drenagem, pavimen-
tação urbana, calçadas e 

sinalização viária iniciam 
logo após o ato de assinatu-
ra, onde a prefeita Adeliana 
Dal Pont entrega a autoriza-
ção à empresa vencedora da 
licitação.

 
O secretário de Infraestrutu-
ra, Milton Bley Júnior, lem-
brou que a obra é mais uma 
reivindicação dos morador-
es atendida pela administra-
ção municipal. “Reforço o 
pedido da prefeita para que 
a população tenha paciên-
cia com os transtornos que 
devem acontecer para que 
a obra seja de qualidade, 
trazendo conforto a todos 
vocês”, reforçou Milton.
A cerimônia de assinatura 
contou com a presença de 
moradores e servidores mu-
nicipais de São José.

Impresso em 5 de Fevereiro

Parabéns!Parabéns!

Quem comemorou mais um ano de vida, na 
quarta-feira (01/02) foi Roger Lopes, o gaúcho 
gremista ficou emocionado com a festa surpresa 

organizada pela esposa e amigos.
Parabéns Roger, felicidades sempre!!



“O silêncio é um amigo que nunca trai.” (Confúcio) 5SÃO JOSÉ

Em solenidade realizada 
sexta-feira, 27, o parla-
mento josefense prestigiou 
a posse da prefeita de São 
José, Adeliana Dal Pont, na 
presidência da Federação 
Catarinense dos Municípios 
(Fecam). 
Os vereadores Méri Hang 
(PSD), Cristina de Sousa 
(PRB), Abel Veiga (PHS), 
André Guesser (PDT) e 
Nardi Arruda (PSD), além 
do presidente da Câmara 
Municipal de São José, 
vereador Orvino Coelho de 
Ávila (PSD), participaram 
do evento que escolheu a 
prefeita josefense para o 
mandato 2017-2018 à frente 
da Fecam.
Para o presidente da Câma-

Vereadores de São José 
prestigiam posse de 
Adeliana na Fecam

Ensino de LIBRAS 
tem início na CMSJ

ra Municipal de São José, 
vereador Orvino Coelho de 
Ávila (PSD), a nova função 
da prefeita Adeliana Dal 
Pont amplia a parceria en-
tre os poderes Executivo e 
Legislativo. “O parlamento 
josefense está muito feliz 
com a posse da prefeita e 
continuará parceiro para 
ajudá-la no comando de São 
José e na nova empreitada 
com outros 294 municípios 
catarinenses”, afirmou.
O evento ainda contou com 
diversas autoridades entre 
deputados estaduais e fede-
rais, secretários de governo 
e municipais, o presidente 
da Caixa e vários prefeitos 
catarinenses.
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Começaram nesta terça-
feira (31) as aulas de LI-
BRAS (Língua Brasileira 
de Sinais) na Câmara 
Municipal de São José. 
Ministradas pelo profes-
sor Luciano Amorim, elas 
acontecem no gabinete 
da vereadora Cristina de 
Sousa (PRB) e serão ofe-
recidas aos assessores e à 
própria parlamentar.
“No futuro, queremos 

expandir o ensino de LI-
BRAS para os demais 
órgãos públicos e oti-
mizar o atendimento aos 
cidadãos com tal neces-
sidade em São José”, de-
staca a vereadora Cristina 
de Sousa que busca quali-
ficar seu corpo técnico 
para facilitar a comuni-
cação com a comunidade 
surda na cidade estimada 
em 10 mil pessoas.

Professor Luciano Amorim (camisa roxa) ensina vereadora Cristina 
de Sousa (roupa azul) e assessores do gabinete parlamentar

Nada é tão contagioso como o exemplo!

R$ 1.585,00 À VISTA

OU 6X DE R$ 278,16

SOFÁ SIENA 
ENCOSTO ARTICULADO E ASSENTO RETRÁTIL

2,20 LARGURA
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facebook.com/rrmoveisambientes

instagram.com/rrmoveiseambientes

Avenida Josué di Bernardi, 264 - Campinas / São José | (48) 3015-7715 / 99131-4899



 Santa Catarina - Ano VI - Edição 68 - Especial Férias - Janeiro/Fevereiro 20176
Museu e Centro Histórico de São 
José terão visitas guiadas com  
audioguias a partir de Fevereiro

Para preservar o patrimônio 
cultural e valorizar a história 
de São José, o Projeto Au-
dioguias foi lançado oficial-
mente na noite do  dia 19 de 
janrio, no Museu Histórico 
da cidade. Os aparelhos 
conduzirão visitas guiadas 
em quatro idiomas, inglês, 
espanhol, português e libras, 
que contempla pessoas com 
deficiência auditiva e visual. 
Além de orientar visitas no 
Museu, o projeto também 
realiza um circuito cultural 
pelo Centro Histórico de 
São José. O projeto “Au-
dioguias - Experiência de 
visita para todos” é fruto 
de uma parceria entre a 
Caixa Econômica Federal 
e a Fundação Municipal de 
Cultura e Turismo, por meio 
do Programa Cultural da 
Caixa, que seleciona proje-
tos de museus para assegurar 
a democratização do acesso 
e a preservação do pa-
trimônio cultural brasileiro. 
A partir de fevereiro, visi-
tantes, turistas e a população 
josefense poderão conhecer 
as 4 mil peças que estão 
expostas no Museu e um 

pouco mais sobre a riqueza 
cultural e a tradição açori-
ana nos arredores do belo 
Centro Histórico. A inicia-
tiva contribui para o desen-
volvimento físico-psíquico, 
intelectual, ético, social e 
cultural, inserindo os visi-
tantes em um meio social 
e em espaços públicos. 
Aproximadamente 5 mil 
pessoas visitam o Museu 
por ano. O cidadão que 
quiser conhecer o acervo 
e as histórias poderá visi-
tar o espaço de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 19h. 

Para o superintendente 
interino da Fundação 
Municipal de Cultura e 
Turismo, Lédio Coelho, 
o lançamento do Projeto 
Audioguias é viver mais 
uma página da história de 
São José. “O Audioguias 
é mais um projeto que 
resgata e traz as pessoas 
para o Centro Histórico, 
assim como a Feira da 
Freguesia e outras inicia-
tivas da Fundação”, des-
tacou Lédio Coelho.

Na foto o superintendente interino da Fundação, Lédio  
Coelho,  o superintendente da CEF, Roney Granemann e a 

prefeita Adeliana Dal Pont

SÃO JOSÉ

Sessão ordinária abre os  
trabalhos da 19ª legislatura da 
Câmara Municipal de São José 

A primeira sessão ordinária 
da 19ª legislatura da Câmara 
Municipal de São José ocor-
reu na noite da última quar-
ta-feira (1º) com a presença 
da prefeita Adeliana Dal 
Pont (PSD), do vice-prefei-
to Neri do Amaral (PSB), 19 
vereadores e galerias lotadas 
pelo povo josefense. A ses-
são ainda contou com o pro-
fessor de LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais), Lucia-
no Amorim, que interpretou 
as falas dos vereadores à co-
munidade surda presente no 

parlamento.
Chefe do Poder Executivo, 
a prefeita Adeliana Dal Pont 
usou a tribuna para destacar 
seu plano de governo no at-
ual mandato e quais projetos 
enviará à Câmara nos próxi-
mos dias. “Medidas austeras 
como a junção de secretar-
ias, diminuição de cargos 
comissionados e a reforma 
administrativa”, enfatizou.
Em seguida, 15 
dos 19 vereadores 
falaram aos presentes.  
Por fim, o presidente da 

Câmara Municipal de São 
José, vereador Orvino 
Coelho de Ávila (PSD) en-
alteceu a parceria com a 
prefeita Adeliana Dal Pont 
e com o vice-prefeito Neri 
do Amaral. “Não se faz um 
mandato bom no Legisla-
tivo se o Executivo não ob-
tiver êxito”, afirmou.
Ao término da sessão or-
dinária, as quatro vereado-
ras eleitas em outubro rece-
beram um buquê de flores 
da presidência do parla-
mento. 

179,90
www.letstalkschool.com.br
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Padaria

Silva

Aceitamos encomendas
 para festas.

3259-5339 8483-1607

Rua do Iano, 148 - Barreiros - São José - SC - CEP. 88117-850

3346-8807 • 8400-4938

Arlam Pereira Souza
Contador

www.excon.net.br
expressocon@terra.com.br

Rua Barcelos, L15/Qd22 - Pq. Lisboa
Forquilhas - S.José - SC

99140-3363
98464-926348

48

Crediário Próprio

Rua Vereador Arthur Mariano, 1589 - Sala 1
Forquilhinhas - São José

Consultório Odontológico

Família Prevenida
é Família Feliz!

Implantes • Próteses • Clinica Geral • Aparelhos
Forma de Pagamento facilitada. 

Venha nos Visitar!

8841-8214
9165-8095

3357-4170
9815-9281
8444-3695

Rua Antônio Juvita Duarte, 5423- Forquilhas - SJ

Ligue e agende uma avaliação com nossos pro�ssionais! 

Nova gestão da FECAM define  
pautas prioritárias de atuação

Eleita e empossada presiden-
te da Federação Catarinense 
dos Municípios - FECAM 
na última sexta-feira (27), a 
prefeita de São José, Adeli-
ana Dal Pont, comandou na 
quarta-feira, 1º, a primeira 
reunião dos Conselhos Ex-
ecutivo e Fiscal da entidade. 
O encontro teve como ob-
jetivo definir a pauta priori-
tária da nova gestão. Entre 
os temas que serão tratados 
neste início de ano estão a 
redistribuição do Imposto 
sobre Serviços de qualquer 
natureza (ISS) para os mu-
nicípios; a discussão com o 
Governo do Estado sobre os 
valores do ICMS do Fundo-
Social não repassados às ad-
ministrações municipais nos 
últimos anos; o reajuste no 
valor transferido para custear 
o transporte escolar de crian-
ças do ensino fundamental 
e médio da rede estadual e 
avanços nos termos dos con-
vênios da municipalização 
do trânsito.  
Na reunião, Adeliana desta-
cou a importância de mobi-
lização de prefeitos de todas 
as regiões para pressionar 

os deputados federais e se-
nadores pela derrubada do 
veto presidencial a lei de re-
forma do ISS. “Neste início 
de gestões municipais vamos 
unir forças por uma distri-
buição mais justa dos recur-
sos arrecadados com impos-
tos. A primeira missão é a 
derrubada do veto do presi-
dente Michel Temer ao pro-
jeto que destina o valor do 
ISS das vendas com cartão 
de crédito para o município 
onde foi feita cada transa-
ção”, enfatiza. Atualmente, 
toda a arrecadação deste im-
posto é recolhida apenas para 
cinco cidades do país, onde 

ficam as sedes administrati-
vas das Operadoras.
Esses e outros assuntos es-
tabelecidos como prioridade 
serão discutidos em breve 
com o Governo do Estado e 
outros órgãos.
Participaram da reunião o 1º 
vice-presidente, Volnei Mo-
rastoni, prefeito de Itajaí; a 2ª 
vice-presidente, Sisi Blind, 
prefeita de São Cristóvão do 
Sul; e os conselheiros fiscais: 
Ademir Magagnin, prefeito 
de Cocal do Sul; Joares Pon-
ticelli, prefeito de Tubarão 
e Ademil Antônio da Rosa, 
prefeito de Brunópolis.
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De Segunda à Segunda das 20h às 2h • Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S.josé - SC De Segunda à Segunda das 20h às 2h 

Quem sabe CANTA

Quem não sabe

Faz de CONTA!!!!

3357-6859 48

Unidade Kobrasol
Educação Infantil

R. Antônio Scherer, 453
Kobrasol - S. José - SC

(48) 3259-9999

Unidade Campinas
Educação Infantil / Ens. Fund.

Av. Cruz e Souza, 281
Campinas - São José - SC

(48) 3241-9999

Rua Osni João Vieira, 200 
Campinas - São José - SC(48)8483-2202

Direto
Campo

de Campinas

do

SAÚDE

SINTOMAS QUE A MAIORIA DAS PESSOAS IGNORAM
C Â N C E R  
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Todos os dias centenas 
de pessoas no mundo 
recebem o diagnóstico 
de diferentes tipos de 
câncer ou tumores ma-
lignos, em sua maioria 
quando já estão em uma 
etapa avançada demais. 
Você conhece os pri-
meiros sintomas que 
podem nos alertar so-
bre o câncer?
Muitas vezes, os tu-
mores malignos são si-
lenciosos e isso faz com 
que sejam detectados 
quando já estão em 
uma etapa muito difícil 
de tratar. Na maioria 
dos casos, o diagnóstico 
a tempo é fundamen-
tal, pois quanto me-
nos avançada estiver a 
doença, maiores as pos-
sibilidades de superá-la 
com sucesso. Por essa 
razão, é muito impor-
tante ter em mente al-
guns sintomas que po-
dem parecer comuns, 
mas que na realidade 
poderiam estar indican-
do algum tipo de câncer. 
Saiba alguns sinto-
mas do câncer que a 
maioria das pessoas 
ignora, e que podem 
ser chave para desco-
brir a doença a tempo. 

1. Tosse persistente ou 
rouquidão - Não há o 
que se preocupar com 
uma tosse, porém uma 
tossepersistente ou 

acompanhada de sangue 
é definitivamente mo-
tivo de preocupação. 
“A maioria das tosses 
não são câncer”. “Mas, 
certamente, uma tosse 
persistente precisa ser 
avaliada para ver se ela 
pode ser câncer de pul-
mão.” O seu médico deve 
fazer uma radiografia 
no tórax outomografia 
computadorizada para 
descartar o câncer como 
uma possibilidade.

2. Mudanças persis-
tentes no intestino - 
Quando seus movimen-
tos intestinais não são 
tão fáceis como já for-
mou suas fezes parece 
maior do que o normal 
ou um pouco deforma-
da, esse poderia ser um 
sinal de câncer de cólon. 
“Pode ser um sinal de 
que há uma massa im-
pedindo o trânsito das 
fezes”. “Esse é um sin-
toma que uma pessoa 
deve ir ao médico e a-
gendar uma colonosco-
pia para ver se há de 
fato uma massa.”

3. Atenção na urina - “Se 
há sangue na urina, isso 
pode ser um indicativo 
de câncer de bexiga ou 
nos rins, mas mais co-
mumente esse é um 
sinal de uma infecção 
urinária”.Verifique a  
exisência de uma in-

fecção em primeiro 
lugar, em seguida, 
busque outras opções 
de tratamento.

4. Dor persistente e in-
explicável - ,“Dor não 
é necessariamente um 
sinal de câncer, mas a 
dor persistente deve ser 
verificada”. “Se você tem 
dores de cabeça persis-
tentes, por exemplo, é 
provável que não tenha 
câncer,mas ainda assim 
você deve ser analisa-
do. A dor persistente no 
peitopode ser um sinal 
de câncer de pulmão. E 
a dor em seu abdômen-
poderia ser câncer de 
ovário.”

5. Perda de peso inex-
plicada - “Como adul-
tos, nós nos esforçamos 
muito para perder peso”. 
“Mas se o seu peso está 
caindo muito, sem qual-
quer esforço de sua par-
te, essa é uma grande 
preocupação e podeser 
indicativo de um prob-
lema médico sério”. 
Um desses problemas, 
poderia ser uma doença 
maligna ou um tumor.
6. Mudança na aparência 
de pintas - “Uma pinta 
não é necessariamente 
um sinal de câncer, mas 
se você notar alguma 
mudança na aparên-
cia de suas pintas você 
deve falar com seu der-

matologista, que irá faz-
er um exame para de-
tectar câncer de pele”. 

7. Uma ferida que não 
cicatriza
Se você tiver uma ferida 
que não cicatriza há três 
semanas, você deve ir 
ao seu médico. “O feri-
mento já deveria ter 
cicatrizado após esse 
período” é aconselhável 
que você faça um exame 
para checar”. Essa feri-
da pode ser um sinal de 
carcinoma.

8. Sangramento ines-
perado
Sangramento vaginal 
fora do seu ciclo nor-

mal pode ser um sinal 
precoce de câncer cer-
vical. Já o sangramen-
to no reto pode indi-
car câncer de cólon. 

9. Um caroço inexplicá-
vel - “Toda vez que você 
tem um caroço que é 
novo ou que está mu-
dando, isso é algo que 
deve ser olhado pelo seu 
médico”. Embora possa 
ser um um quisto be-
nigno, o caroço também 
pode ser “um câncer 
que está no tecido. Um 

nódulo na mama é um 
sintoma muito comum 
de câncer de mama”.

10. Dificuldade persis-
tente em engolir
Dois tipos de câncer 
podem estar por trás 
desse sintoma, incluin-
do pescoço e cân-
cer de esôfago. “Pessoas 
que têm esses sinto-
mas começam a modifi-
car suas dietas, comem 
alimentos mais macios, 
sem pensar que pode-
ria haver um problema 
mais sério”.  

Atenção: Qualquer tipo de sintoma persistente deve ser levado ao médico.
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VOLTA ÀS AULAS

1 calcular quanto tempo as cri-
anças gastam em cada atividade 
para ver qual o melhor horário 
para acordá-las: Antes de as 
aulas começarem, cronometre 
quanto tempo seu filho gasta 
para despertar, se lavar, se tro-
car, tomar o café e se aprontar. 
Com base nesse cálculo, você 
vai saber quanto tempo seu filho 
precisa para ficar pronto. Assim, 
você evita atrasos e iniciar o dia 
sob pressão.

2 dormir e acordar na hora da 
escola uma semana antes: Sa-
bendo o melhor horário de seu 
filho acordar, o esquema agora é 
buscar acordá-lo no horário uma 
semana antes, que para o corpo 
se acostumar à rotina. É muito 
comum as crianças ficarem so-
nolentas na primeira semana de 
aula, e acabem achando tudo 
chato. Mas se já estiver desperta, 
acordada, ela pode aproveitar 
tudo desde o início, e a escola 
acaba ficando com outros ares.

3 organizar material, mochila, 
uniforme e lancheira na noite 
anterior: Se vocês deixarem para 
arrumar tudo antes de sair, a cor-
reria será grande. Desta forma, 
na noite anterior, já separe o uni-
forme, deixe a mala em ordem, 
lição feita, e arrume a lancheira. 
Ter um lugar específico na casa 
para esses itens, facilita a orga-
nização. Um cantinho para o ma-
terial, um cabide para o uniforme 
e um cesto ou caixa na cozinha 

com as coisas que podem ir para 
a lancheira. A única coisa que 
fica para a última hora é algum 
alimento que está na geladeira.

4 criar uma tabela mostrando o 
que a criança deve fazer todas as 
manhãs: Muitas vezes as crianças 
se perdem porque não sabem o 
que devem fazer. Uma tabela, um 
desenho simples, com a sequên-
cia de coisas que a criança deve 
fazer ajuda-a a compreender a 
rotina. Com isso gravado, os atra-
sos perderão a vez.

5 deixar a mesa de café no jeito: 
Acordar cedo e ainda ter que 
preparar o café parece coisa de 
propaganda de cereal matinal. 
Mas é mais questão de hábito do 
que sonho. Deixando a cozinha 
limpa, a mesa posta, os itens de 
café da manhã num mesmo ar-
mário ou bandeja na noite ante-
rior, ajuda bastante. Se a pia es-
tiver suja, com louça, você já vai 
começar seu dia com a sensação 
de que está tudo bagunçado. 
Com a cozinha em ordem e adi-
antada, a sensação é que o dia 
começou bem. E tem tudo para 
continuar assim. 

6 acordar e se arrumar antes das 
crianças: De nada adianta acor-
dar as crianças com tempo, se 
você ainda precisar se arrumar. 
E começar o dia se arrumando 
na correria, com criança no pé, é 
péssimo. A roupa sai amassada, 
a maquiagem borrada, o pé de 

sapato trocado. Troque 20 minu-
tos do seu sono por 20 minutos 
de paz para se ajeitar. Você não 
vai se arrepender.

7 acordar as crianças carinhosa-
mente: “Quenhé” que não fica 
de bom humor se acordado 
com beijinhos? Mas no corre-
corre do dia a dia,  a gente vai 
no automático, e o beijinho vira 
um “levanta logo que estamos 
atrasado”. Uma música, uma 
fresta da janela aberta, o jeito 
que deixar seu filho mais feliz. 
Filho feliz resulta em mãe dis-
posta.

8 colocar as crianças mais cedo 
na cama: E não é preciso forçar 
ninguém a dormir. Só o fato de 
estar no quarto, lendo um livro, 
batendo papo, separando o uni-
forme, já vai dando recado para 
o corpo que é hora de dormir. 
Com tempo, seu filho acostuma 
e acaba caindo no sono mais 
cedo. Mas não tem lógica ir para 
o quarto ver tv, ficar no tablet, 
brincando. Atividades estimu-
lantes devem ficar do lado de 
fora.

9 depois de acordar, ir dando as 
ordem de uma em uma: Lembra-
se da tabela? Além dela, é legal 
os pais irem “cantando a bola” 
do que deve ser feito. No início 
é uma frase, como “agora você 
deve escovar os dentes”, que vai 
se encurtando para “hora de es-
covar”, que vira um “agora é hora 

de…?”. Assim, a criança 
pega o jeito da rotina, 
cria autonomia, e você vai 
economizando saliva.

10 evitar gritos e broncas: 
Não é legal se começar o 
dia de forma negativa. Se 
de manhã sua paciência 
estiver no limite, imagine 
no fim do dia? Por você, 
seu bem-estar, evite as 
energias negativas. Leve 
na brincadeira, ria. Seja 
firme, se precisar, sem ser 
rude. Seu dia vai começar 
melhor, você se sentirá 
bem ao lidar com os per-
rengues de outra forma.
Agora é só deixar a rotina 
de volta às aulas contagiar 
durante o ano todo!

Fonte: diiirce.com.br

Clareamentos
ImplantesLentes de ContatoAv. Leoberto Leal,475 Barreiros | São José, SC

(48) 3034-1260 | 99826-6658

http://www.ceaquarela.com.br/

Carros e Caminhonetes
Nacionais e Importados

Av. Josué Di Bernardi, 540 (Fundos) - Campinas - São José - SC
48 3035-6343

VOLTA ÀS AULAS
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SUPER TROCA DE ÓLEO
PARA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS

3244.5400 48

Rua Delamar José da Silva, 363 – Kobrasol – São José - SC
contato@mercadodooleo.com.br

SUPER TROCA DE ÓLEO

(48) 3247.0065 |  3247.0063 | 3333.0095 | 3025.7080
Rua Joaquim Vaz, 1455  - Praia Comprida- São José - SC

ESCAPAMENTOS ENGATE DE REBOQUE REBOQUE PROTETOR DE CATER

Schmitt

 baffona@hotmail.com

COLUNA DA GLAUCIA

& ORÇAMENTO SEM
 COMPROMISSO
TUDO EM FERRO

FIQUEM ESPERTAS!!!
Conto um fato não muito 
agradável que ocorreu com 
minha pessoa a três sema-
nas atrás num sábado ás 
00;40 da noite retornando 
a minha residência sozinha 
fui atacada por um moto-
queiro que quebrou o vidro 
traseiro de meu veículo e 
me perseguiu por muito 
tempo até encontrar alguém 
na rua que pudesse me aju-
dar. momentos de PÂNICO, 
mas comigo está tudo bem, 
o dano material nós damos 
um jeito e arrumamos. Mas 
o que deixou ainda mais 
nervosa e desconfortável 

foi a demora da polícia em 
chegar e o pior é ter aquela 
frase dita indiretamente , 
MULHER SOZINHA É 
PRESA FÁCIL PARA MAL 
FEITORES. Acredito não 
terem falado por mal, porém 
me revolta eu como MU-
LHER ter que me privar de 
sair me divertir, pois algum 
desocupado irá me causar 
um mal. AFF!!! EU CON-
TINUAREI A SAIR E TER 
MINHA VIDA SOCIAL, 
POIS OS VAGABUN-
DOS ANTES DE QUAL-
QUER COISA VÃO TER 
QUE CORRER PARA ME 

PEGAR. ENTÃO MU-
LHERES CUIDEM-SE 
POIS OS MALFEITORES 

ESTÃO A SOLTA E NÓS 
MULHERES TAMBÉM.

E O ANO VAI COMEÇAR? OU JÁ COMEÇOU?
Para a maioria dos mortais 
o ano já se iniciou. Mas  
ainda há aquela parcela, que 
está em recesso tendo inicio 
somente em fevereiro e de 
preferência após o Carnaval. 
O interessante desta situação 
é que assistimos, ouvimos e 
reclamamos que estamos 
em crise. Mas não há crise 
quando se compra cervejas e 
outras bebidas para uma fes-
tinha de fim de semana, da 
carninha para o churras com 
a família e amigos, de com-
prar ingressos para festas, 
shows, desfiles de carnaval. 
Neste momento temos um 

momento de amnésia de 
CRISE. Infelizmente so-
mos levados a acreditar 
que a situação esta difícil 
mas pode piorar. Como? 
Quando reclamamos e ao 
mesmo tempo esbanjamos. 
Cada um com seus pro-
blemas mas me perdoem a 
sinceridade. Mas quem está 
em estado de crise é a mente 
dos brasileiros e brasileiras. 
Que passa ano e elegem os 
mesmos que solucionariam 
todos os problemas e até o 
momento não fizeram ab-
solutamente nada e acredito 
que tão cedo não o farão. 

E NADA AINDA???  
ATÉ QUANDO???

O loteamento Mello, em Forquilhas está a muito 
tempo abandonado, não pelos moradores, NÃO. 
Mas pelas autoridades públicas, temos plena 
consciência de estamos em épocas de “CRISE”. 
Porém, a cada dia , a cada chuva a rua piora seu 
estado de conservação, os caminhões ,os ônibus, 
veículos, enfim se você desviar de um buraco, 
você cai em uma cratera e o pior nesse jogo de 
desvio ainda há uma grande possibilidade de 
acontecer acidentes de trânsito. isso sem contar 
que os pedestres correm risco também. Gostari-
amos de saber quantas reportagens televisivas, 
jornalisticas necessitam ser feitas para que real-
mente a administração tome uma providência 
para que este grande problema seja finalmente 
solucionado. Com a palavra secretaria de Obras 
de São José. ABSURDO DE ABANDONO...

Imagem meramente ilustrativa

SEM MAIS, UTILIZEMOS 
A FRASE DE NOSSO “ 
MARAVILHOSO” PRESI-
DENTE “TEMOR”, NÃO 
PENSE NA CRISE , TRA-

BALHE. ( Tenho uma leve 
desconfiança que trabalhar é 
o que o povo do Brasil faz 
muito com ou sem crise).
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chefrodrigorauth@hotmail.com

SAÚDESÃO JOSÉ



 Santa Catarina - Ano VI - Edição 68 - Especial Férias - Janeiro/Fevereiro 201712 COLUNA DAVID FADEL

David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.br

www.fadelpalestrantes.com.br

Palestrante / Empresário

DESTAQUES DE VENDAS

Rua Jornalista Bento Silvério, 906
Kobrasol - São José - SC

Ao Lado da Concessionária VOXAo Lado da Concessionária VOX

Casa das

Silvy

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

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

Av. Lisboa - Q.15 - Lot. 03
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC
Rua Princesa Isabel, 314

Forquilhinhas - São José - SC

48 3257-262348 3257-2623

Prezados leitores,

Nesta edição quero compartilhar o artigo sobre trabalho em 
equipe, da palestrante e psicóloga Meiry Kamia, que está 
despontando na sua carreira com muita competência e sin-
gularidade no mercado de RH em todo o país.
 
Vamos pensar e agir diferente em 2017, aproveite as dicas 
e boa leitura.

TRABALHAR EM EQUIPE REQUER MATURIDADE!

Todos nós sabemos que o 
trabalho em equipe é funda-
mental para o sucesso da em-
presa, porém também sabe-
mos que existe uma longa 
distância entre o discurso e 
a prática.
Grande parte dos problemas 
de equipes gira em torno dos 
relacionamentos interpes-
soais. É comum observar-
mos: conflitos de interesse, 
conflitos de ideias, disputas 
de egos, birras, fofocas, es-
quivas de responsabilidades, 
etc.
Aprendemos desde pequenos 
a defendermos a nossa indi-

vidualidade, desejos, ideias, 
necessidades, etc. Por um 
lado, isso é positivo porque 
demonstra boa autoestima, 
mas dependendo do grau, 
ligar-se demais às próprias 
necessidades em detrimento 
do grupo, pode causar sérios 
problemas quando o assunto 
é trabalho em equipe.
Saber trabalhar em equipe 
exige maturidade psicológi-
ca, e isso nada tem a ver 
com a idade cronológica. Da 
mesma forma como vemos 
uma criança fazendo birras 
quando sua mãe não pode 
lhe comprar um brinquedo, 

porque é incapaz de com-
preender que a mãe não tem 
dinheiro para esse gasto ex-
tra. Também é possível ver-
mos adultos, até mesmo com 
idade avançada, fazendo 
birra quando sua ideia não é 
aceita, ou quando ouviu al-
gum comentário desagradá-
vel. Atitudes individualistas 
ou egocêntricas também 
são observadas em falas do 
tipo “eu sou mais eu”, “não 
sou trouxa”, “cada um com 
seus problemas”, “isso não 
é comigo, é problema seu”, 
etc.
Pessoas imaturas psicologi-
camente, diante de impas-
ses e conflitos, apresentam 
dificuldade em dialogar. In-
sistem em utilizar artifícios 
infantis, que trouxeram da 
infância, tais como a birra, o 
silêncio, o afastamento, mal-
dizer pelas costas, etc, mas 
não percebem que tais recur-
sos não são nem positivos, 
nem úteis, ao contrário, con-
taminam o clima da equipe e 
desvia a atenção das questões 
realmente importantes.
Somado à questão da imatu-
ridade, ainda temos um traço 
cultural nacional brasileiro, 
que reforça o comporta-
mento individualista. Tal 
traço cultural foi herdado 
do período escravocrata e 
reproduz as relações que en-

volviam o trabalho daquela 
época, que é o gosto por 
“tirar vantagem” das situa-
ções e relações em benefício 
próprio, e que está incluso 
no tal “jeitinho brasileiro”. 
Assim, aprendemos desde o 
período escolar a participar 
de grupos de trabalho apenas 
para ganhar nota e não para 
contribuir realmente. Nesse 
tipo de relação de trabalho, 
apenas o “nerd” trabalha 
enquanto que os “espertos” 
recebem a nota final. Ainda 
hoje, podemos ver tais com-
portamentos sendo reprodu-
zidos nas equipes de trabalho 
das organizações.
A competitividade também 
é outro fator que trabalha 
contra a maré do trabalho em 
equipe. Esse traço é muito 
observado no mundo do 
futebol, em que o zagueiro 
do time é vangloriado, ganha 
um salário milionário, em 
detrimento do restante do 
time. Ou seja, a equipe toda 
executa o trabalho, mas ape-
nas o esforço de um é re-
conhecido. Isso faz com que 
desejemos ser esse único. 
Portanto, competir torna-se o 
caminho para o sucesso. Há 
pessoas que ficam tão vicia-
das em competir que acabam 
levando esse comportamento 
para as relações pessoais, 
competindo até mesmo com 

o cônjuge, querem estar 
sempre certas e tendo uma 
necessidade de impor suas 
vontades o tempo todo.
Como podemos perceber o 
termo “trabalho em equipe” 
é, em algumas circunstân-
cias, algo “desejável” e não 
uma realidade. Para que as 
equipes possam funcionar 
bem é preciso mudar o para-
digma, o modelo mental, do 
individualismo para o cole-
tivismo, e investir em Ma-
turidade.
Pessoas maduras são menos 
egocêntricas porque con-
seguem compreender que as 
outras pessoas são diferentes 
em suas histórias, crenças, 
valores, etc, e, portanto, com 
necessidades diferentes das 
suas.
Pessoas maduras buscam o 
bem comum e respaldam-se 
nas relações ganha-ganha. 
Ao passo que, na competição 
só há espaço para apenas um 
ganhador e os demais serão 
sempre perdedores. A coope-
ração traz o respeito mútuo e 
a necessidade de desenvolver 
habilidades de negociação, 
que significa saber abrir mão 
de uma parte do que deseja, 
e também lutar por suas ne-
cessidades, sem prejudicar o 
resultado em comum. 
Ações de cooperação tam-
bém elevam o espírito, des-

pertando o desejo de fazer 
bem ao próximo, ajudar sem 
receber nada em troca, trazer 
benefícios para as pessoas e 
para o ambiente, a coopera-
ção traz a consciência de que 
nós também somos “todo 
mundo”, portanto, ao fazer 
o bem aos demais, também 
beneficiamos a nós próprios.
Para desenvolver o espírito 
de cooperação, as empresas 
devem incentivar o diálo-
go, a discussão de ideias 
(não a disputa), trabalhos 
cooperativos, investir em 
treinamento em comunica-
ção e habilidades sociais, 
etc. Com essas ações, as 
empresas criam condições 
favoráveis para o amadure-
cimento emocional de seus 
funcionários, e o resultado 
será sempre positivo, pois o 
desempenho da equipe será  
sempre maior que a individu-
alidade de cada componente. 

MEIRY KAMIA
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ALEXANDRE  GAMBA FILHO

Alexandre nasceu em 
Lomba Alta - SC,  em 
20/06/1963, com 53 anos 
é casado com Elisabete.  
Alexandre nos contou com 
orgulho, que seu filho está 
sendo encaminhado para 
o futebol profissional. 
Com muito carinho e 
emoção porque o fute-
bol está no seu sangue.  
Alexandre Falou  do 
seu passado no futebol: 
Com 10 anos pensou que 
não jogaria mais futebol 
por ter quebrado a perna, 
mais com garra e supe-
ração, foi um dos maiores 
centroavantes  que teve 

no futebol Amador,  alto e 
forte  usava com muita in-
teligência seu corpo e difi-
cilmente perdia a bola para 
um adversário, tornando-se 
um grande perigo na área 
inimiga. Começou a jogar 
noTufão e jogava todos os 
sábados com seus amigos.  
Ele recebeu um convite do 
seu ZÉ para jogar no  Pal-
meiras Do Roçado onde 
permaneceu por 16 anos. 
Ganhou a Copa Arizona , 
foi Campeão da Primeira 
divisão em Porto Alegre.
Em 1994, foi artilheiro  do 
campeonato com 53 gols 
e foi para seleção Catari-
nense. Em seguida foi jogar 
no América De Barreiros 
com seu grande amigo Luís 
e o treinador Cola, onde 
foi artilheiro novamente, 
jogou com Nino, Valtinho, 
Marinho, Josué, Batista, 
Luisinho, Neguinho,  entre  
outros jogadores onde teve 
uma grande  amizade com 
a torcida Raça Vermelha.  
Fala com grande gratidão  
do seu time do coração o 
Palmeiras e de seu amigos 
Rauzinho, Jardim, Juca, 

Jacaré, Lelo,Toninho, Ze-
zinho,  Milico, Rogerinho, 
Ênio, Wilson, João Carlos, 
e seu amigo roupeiro Pe-
dro. Já emocionado fala de 
seu Carlinhos  Cumpadre 
e  amigo  de todas as horas 
que deu apoio total dentro 
do campo junto com seu 
filho Ricardo.
Agradece de coração  os 
parceiros como Zé Do 
Lino e o saudoso Pedro 
Picolé do Palmeiras e  toda 
comissão técnica sua maior 
admiração e sua  Diretoria 
e Jogadores que ajudaram a 
fazer o arco íris. o Palmei-
ras foi a sua segunda casa 
um grupo vitorioso onde 
fez grandes amizade  den-

tro das quatro linhas que 
sempre o apoiavam na hora 
do gol  e sempre estavam 
juntos nas horas boas e ru-
ins  lhe dando apoio.
Alexandre era o camisa 
9,  raçudo, um exímio ca-
beceador,  um rompedor, 
que incomodava muito os 
zagueiros  pela rapidez  e 
com suas “cavadas de pê-
nalti”.   sua principal fun-
ção era balançar as redes e 
isso ele fez como ninguém” 
possuía uma capacidade de 
finalização fenomenal, com 
chutes fortes e certeiros.  
Se destacava-se pela leal-
dade dentro do campo e 
pela elegância fora dele.
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Luz da graça,
Que em teu materno ventre,
Carregastes, Ó Virgem e Mãe,
O Senhor! Nossa fonte de Salvação.

De tão bela e cheia de vida!
O Anjo veio a Ti,
Ò Maria cheia de ternura,
A �m de que seja o Santuário.

Um Templo simples,
Mais que ninguém resiste,
Ao ser tocado pelo amor,
Com que Deus te consagrou.

Venceste o medo do desconhecido,
E o fruto que é de ti, bendito!
De uma manjedoura nasceu,
Para ser nosso sol de cada dia.

Embriago-me de tua intimidade,
Santa Rainha de bondade,
No qual, a vontade do Criador, fez em sua 
carne,
E nos presenteou com o Menino Deus.

O Menino de sabedoria!
Sorridente nos curou de feridas,
Com palavras nos levantou da ruína,
Dando-nos a oportunidade de viver.

Autor: Ricardo Oliveira
Santa Rainha de Bondade

Palmeiras do Roçado
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João Paulo
13 anos, Ator
e Aluno do Kumon

UNIDADE KOBRASOL
A inovação do método Kumon está 
no fato de não se ensinar ao aluno 
como resolver o material proposto. 
Ele é estruturado de forma a fazer 
com que o aluno chegue à solução 
dos exercícios sozinho, desenvolven-
do, assim, sua capacidade de raciocí-
nio

20172017
cARNAVAL
cARNAVAL

PARA OPARA O
TENDÊNCIAS

Tatuagens temporárias 
A dica são as tatuagens 
coloridas, divertidas e 
superfashions - além de 
serem temporárias.

Tem gente que é louco pra 
fazer uma tatuagem, mas 
acaba não tendo coragem 
de pintar o corpo, afinal, 
a escolha do desenho 
deve ser feita com muito 
cuidado porque a tattoo 
fica pra sempre. Ok, isso 
todo mundo já sabe. Ago-

combinam com todo mundo. Tem 
quem já use a tendência na vida 
real há tempos, mas para quem 
não tá a fim de mudar a cor do ca-
belo de verdade, existem sprays 
coloridos que conseguem deixar 
os fios alegres em questão de se-
gundos. E claro, sempre tem a 
opção de perucas ou mechinhas  
coloridas que podem ser presas 
ao fio natural com grampos ou tic-
tacs.
Já para quem não abre mão de 
uma maquiagem legal para o car-
naval, mas não quer abusar ta-
aaanto assim, há também opções 
lindas e um pouco mais delicadas, 
mas também com cores, brilhos e 
tudo mais pra você arrasar!

Maquiagem com cores vibrantes

Sabe aquelas cores da paleta que 
a gente mal usa no dia a dia, por 
serem ousadas demais? Essa é a 
hora de arrasar com elas! Uma das 
maiores tendências da maquiagem 

para carnaval de 2017 é o uso de 
cores vibrantes, inclusive neon. 
Por isso não tenha medo, se joga 
nas cores!!!

Já para quem não abre mão de 
uma maquiagem legal para o car-
naval, mas não quer abusar ta-
aaanto assim, há também opções 
lindas e um pouco mais deli- 
cadas, mas também com cores, 
brilhos e tudo mais pra você ar-
rasar!

Fonte: http://www.rabiskos.com.br/
Fonte: http://www.galeriapormarcia-
travessoni.com.br/

ra quem lembra daquelas mini 
tatuagens que vinham de brinde 
nos chicletes de antigamente? 
Boa época, né?
Cabelo colorido 

A mais nova é a tendência cabelo 
colorido que brilha no escuro. Já 
viram?

Não importa se seu cabelo é 
curto ou longo, os fios coloridos 

TENDÊNCIAS

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



“O silêncio é um amigo que nunca trai.” (Confúcio) 15

Rua Lédio João Martins, 968 - Kobrasol - SJ - São José • SC
R. Souza Dutra, 235 - Estreito, Florianópolis - SC

(48) 3357-3434 - 3244-8888

Não é só no inverno que 
devemos ter cuidados 
especiais com os nossos 
animais, no verão, assim 
como os humanos, os 
pets também sofrem com 
o calor, principalmente os 
de focinho curto, como 
buldogues e pugs, e os 
gordos, que têm mais cal-
or do que os magros.
Ao contrário dos hu-
manos, cachorros não 
transpiram pela pele, mas 
sim pelo coxim, aquela al-
mofadinha da pata, pelo 
focinho e pela boca, por 
isso o cão coloca a língua 
para fora. Quando o focin-
ho é curto, não há exten-
são suficiente para fazer a 
troca térmica.
Alguns cuidados são ne-
cessários para o bem estar 
do seu pet. Preparamos 
uma lista com 8 dicas de 
como cuidar do seu pet no 
verão:

1. Jamais deixe seu pet 
dentro do carro - É muito 
comum sair para dar uma 
volta de carro com o ca-
chorro, principalmente no 

verão, porém caso tenha 
a necessidade de sair do 
carro por um momento, ja-
mais deixe seu cão tranca-
do dentro do veículo. No 
verão as temperaturas 
aumentam tanto que em 
poucos minutos o seu ani-
mal pode sofrer uma inso-
lação, nos casos das raças 
como o bulldog e pug, que 
têm dificuldades respi-
ratórias, poucos minutos 
nestas condições podem 
conduzi-los à morte.

2. Sempre forneça água 
para o seu cão - Se sair 
para passear ou correr 
com o seu cão, você deve 
ajudá-lo a aumentar a in-
gestão de água. Durante 
esta época, devido ao cal-
or e ao esforço físico sob 
temperaturas elevadas, 

é mais provável que o 
animal se desidrate. Leve 
sempre consigo uma gar-
rafa de água e quando ob-
servar que ele começa a 
ficar com a língua de fora 
com insistência dê-lhe um 
pouco de água.

3. Hora para passear - Deve 
sempre proteger seu cão 
do sol, melhor é sair com 
ele nas primeiras horas da 
manhã e ao final da tarde, 
quando o sol está mais 
fraco, como antes das 10 
horas da manhã ou depois 
das 16h. Deverá contar 
com uma sombrinha ou 
espaço com sombra para 
que se resguarde e não o 
faça caminhar demasiado.

4. Verifique a temperatura 
do asfalto antes de pas-
sear com seu pet - Assim 
evitará que queime as pa-
tas do seu cão no asfalto, 
podendo provocar quei-
maduras sérias nos coxins 
das patas dos cães.
 
5. Cuidados com parasitas
Micoses, piolhos, sarnas 

e parasitas de pele são 
mais comuns no verão. 
Para evitar que o animal 
contraia alguma dessas 
enfermidades, recomen-
da-se evitar levar o cão a 
locais muito frequentados 
por outros animais, apli-
car remédios antipulgas 
e procurar um veterinário 
se perceber sinais como 
vômito ou diarreia.

6. Local onde dormem - 
Quando cachorros e ga-
tos percebem que o local 
onde dormem é quente 
demais, eles próprios bus-
cam lugares mais frescos, 
como o mármore da co-
zinha. Às vezes, porém, a 
área de circulação deles 
é restrita a uma parte da 
casa, de modo que eles 
não têm a possibilidade 
de escolha. É papel dos 
donos verificar se o ambi-
ente em que seus animais 
de estimação dormem 
recebe muita luz durante o 
dia, o que aumenta a tem-
peratura mesmo durante 
a noite e se é ventilado. Se 
necessário, o dono deve 

trocar o local da caminha.
 
7. Uso de protetor solar - É 
isso mesmo, animais tam-
bém precisam se proteger 
contra o câncer de pele. A 
recomendação vale prin-
cipalmente para cães e 
gatos de pele clara (a cor 
da barriga do pet indica 
se ele se inclui nessa ca-
tegoria), que sofrem mais 
com a incidência dos raios 
solares. O filtro deve ser 
aplicado em regiões sem 
pelos, como focinho e 
orelhas, em média a cada 
duas horas, ou menos, em 
caso de contato com água. 
O produto feito especial-
mente para animais não 
oferece riscos de intoxi-
cação se for lambido pe-
los bichos. Nunca aplique 
protetor solar humano 
sem consultar um medico 
veterinário sobre qual a 
melhor opção para o seu 
animal, isto pode ser mui-
to perigoso. 

8. Cuidar com insolação - 
Se observa que o seu ca-
chorro parece exausto, 

apático, puxando a língua 
para fora constantemente, 
se está tonto, vomita ou 
se cai para o chão, é im-
portante ajudá-lo imedi-
atamente diminuindo a 
temperatura do seu corpo, 
pois possivelmente está 
sendo vítima de uma in-
solação. Leve o cão para 
a sombra e aplique água 
fresca abundante, na sua 
cabeça, pescoço e torso. 
Deixe-o beber água e não 
pare de lhe refrescar todo 
o seu corpo. Uma vez que 
a situação esteja um pou-
co mais controlada, leve o 
animal a um médico ve-
terinário para um exame 
completo.
Com essas dicas certa-
mente seu cão ficará mui-
to mais satisfeito, feliz e 
principalmente com uma 
ótima qualidade de vida!

PET
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A vida mostra que prevenir 
é nosso maior investimento

Rua Prefeito José Kehrig, 5333 - Cond. Lenir Besen
Sala 101-B Centro, Santo Amaro da Imperatriz – SC  - 88140-000www.parquedacolina.com.br
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OFERTA 
IMPERDÍVEL

MAIS SORTEIO DE DIÁRIA
PARA CASAL HOTEL CALDAS 

DA IMPERATRIZ
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Faça sua

reserva sem

compromisso!


