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Editorial

Setembro chegando e com ele 
o momento de nos despedirmos do 
inverno e dar boas vindas a prima-
vera. E nesse caminho de transição 
acompanhamos também algumas 
mudanças e acontecimentos no Bra-
sil e principalmente em nosso Es-
tado e cidade.

Campanhas para ajudar a encon-
trar desaparecidos em cinemas, um 
novo centro universitário, a substi-
tuição do curriculo tradicional pelo 
curriculo digital, o caminho dos can-
didatos a posição de prefeito em São 
José e as tendências para essa nova 
estação, são alguns dos assuntos 
dessa edição.

Na Coluna dica do chef indi-
camos algumas receitas para quem 
tem aversão ao glutén. E a partir 
desta edição, o nosso jornal terá 
um passatempo diferente, brinque, 
pense e  nos vemos na próxima  
edição.

Até lá então!  

Téia Schneider
Editora Responsável
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Cinemas de SC vão exibir
 fotos de desaparecidos 

antes de sessões

Uma lei municipal obriga salas de 
cinema de Florianópolis a exibi-
rem fotos e nomes de crianças e 
adolescentes desaparecidos antes 
de cada filme. A lei foi sancionada 
na manhã desta terça-feira (4) pelo 
prefeito da Capital de Santa Cata-
rina, Dário Berger. A partir da assi-
natura, as empresas têm um prazo 
de 180 dias para se adaptarem à 
determinação. 
Conforme a lei, o tempo 30 se-
gundos por cada filme ou grupo 
de trailer. Em caso de não cumpri-
mento, as empresas responsáveis 
pela exibição ficam sujeitas às 

punições, que variam entre a no-
tificação e suspensão do funciona-
mento por 30 dias e cassação do 
alvará de licença para o estabeleci-
mento, em caso de reincidência da 
irregularidade.
As imagens podem ser forneci-
dades por Varas da Infância e da 
Juventude de Florianópolis, Con-
selhos Tutelares, Fundação da 
Criança e Adolescente (Fundac) e 
Ongs e Fundações. A lei já existe 
em outras cidades do País, como 
Campinas, em São Paulo, e Ara-
caju, no Sergipe.
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Santa Catarina ganha 
novo Centro Universitário

Após quatro anos de avaliações, 
o Ministério da Educação au-
torizou hoje (5) a transformação 
da Estácio, de São José, em Cen-
tro Universitário. Foi o desfecho 
de um longo e rígido processo, 
que na prática garante à institu-
ição autonomia para implantar 
projetos, inclusive novos cur-
sos universitários. No Brasil, as 
instituições de ensino superior 
são credenciadas como Facul-
dades, Centros Universitários 
ou Universidades. Cada um dos 
três níveis pressupõe atribuições, 
compromissos e graus de auto-
nomia diferentes. De imediato, a 
decisão vai permitir, com maior 
agilidade, a criação dos cursos 
de Engenharia, projetos prontos 
desde o fim de 2011.
“Há muito tempo o MEC não 
aprovava novos processos de 
Centro Universitários. Para nós, 
a decisão representa um atestado 
de qualidade”, comenta o agora 
reitor, professor doutor Rafael 
Villari. A decisão foi considerada 
uma conquista para todo o grupo 
Estácio, pois na mesma ocasião 
também a unidade do Ceará foi 
elevada a Centro Universitário. 
Agora, o Grupo Estácio passa a 
contar com uma universidade (no 
Rio de Janeiro), quatro centros 
universitários e 33 faculdades es-
palhados pelo Brasil.
Aos estudantes, a conquista 
equivale a um certificado de 
qualidade, já que todos os pro-
cessos de ensino foram avalia-
dos para receber o aval do MEC. 
A própria economia da região 
será beneficiada porque a livre 
criação de cursos permitirá à 
instituição atender mais rapida-
mente às demandas do mercado. 
Uma série de critérios precisou 
ser cumprida para que a Estácio 
fosse considerada apta ao status 
de Centro Universitário, inclu-

indo visitas de professores avali-
adores credenciados pelo MEC. 
Em julho, o Conselho Nacional 
de Educação aprovou por una-
nimidade o parecer favorável dos 
avaliadores. O processo foi con-
cluído agora, com a publicação 
no Diário Oficial da União de 
portaria do ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, refer-
endando a decisão.
Sobre a Estácio -Um dos maio-
res e mais conceituados grupos 
de ensino superior da América 
Latina, a Estácio atua há mais 
de 40 anos no país. A instituição, 
presente em todas as regiões 
geográficas do Brasil, possui cer-
ca de 4 mil funcionários, um cor-
po docente de 7,5 mil professores 
e 260,8 mil alunos matriculados. 
Formada por 38 instituições de 
Ensino Superior, entre Univer-
sidades, Centros Universitários e 
Faculdades, está presente em 38 
cidades de 19 estados.
Com um total de 72 campi, a  
instituição oferece diversos cur-
sos presenciais e a distância de 
Gra-duação Tradicional, Tec-
nológica e Licenciatura nas áreas 
de Ciências Exatas, Biológi-
cas e Humanas, cursos de pós-
graduação lato sensu presenciais 
e a distância, cinco cursos de 
Mestrado e três cursos de Dou-
torado (Direito, Odontologia e 
Educação), avaliados com eleva-
dos conceitos de qualidade pelo 
MEC (Capes), além de cursos de 
extensão e educação corporativa.
A Estácio mantém parceria com 
a Ecole hôtelière de Lausanne 
(Hotelaria suíça), a Alain Du-
casse Formation (Gastronomia 
francesa) e a Universidade de 
Coimbra (Direito em Portugal). 
Um dos principais diferenciais 
da Estácio é a oferta de material 
didático gratuito aos alunos. São 
capítulos integrais das melhores 
obras para cada disciplina e cur-
so, com o pagamento dos direitos 
autorais devidos.
E em 2011 a Estácio inovou mais 
uma vez levando para os seus 
alunos todo conteúdo num tablet.  

Veja mais no site da instituição.
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7ª Parada da Diversidade 
em Florianópolis

A sétima edição da Parada da Di-
versidade de Florianópolis lotou a 
avenida Beira-mar Norte. Os par-
ticipantes desfilaram as cores da 
diversidade com céu acinzentado 
e chuva no início do evento. O 
comandante da Polí-
cia Militar, Gelasio 
Pires, estima que 
100 mil pessoas 
compareceram ao 
evento que promove 
o respeito à diver-
sidade. A passeada 
começou às 14h, 
com o discurso da  
drag queen Selma 
Light, chamando to-
dos a cantar o hino 
nacional e pedindo 
o fim da homofobia. 
A chuva ameaçou a 
cair, mas não intimi-
dou o público, que 
uniu homossexuais 
e heterossexuais, in-
clusive com famílias 
acompanhando o 
protesto animado.
Este ano, a Parada 

da Diversidade abordou o tema 
“Amar é um direito de todos”, que 
já foi abordado em 2006. Dezenas 
de participantes desfilaram com 
cartazes contra o preconceito. 

Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

Família
Inventários e Partilhas
Contratos
Usucapião e Possessórias

9925-6938
3333-2110

(48)
Rua Elizeu Di bernardi, 200 - Lj-01

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC
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Rua Delamar José da Silva, 85 - Sl.02
Centro Comercial Shimidt - Kobrasol - São José - SC

Tel. (48) 3047-4767

Rua Arthur Mariano, 1589 - Sl.01
Forquilhinhas - São José - SC

Tel. (48) 3357-2792

Nova frota de veículos beneficia projetos sociais
 da Secretaria de Assistência Social

Seis veículos foram entregues 
na tarde desta terça-feira (04/09) 
para auxiliar os programas so-
ciais desenvolvidos pela Sec-
retaria de Assistência Social. A 
solenidade foi conduzida pelo 
Secretário Rui da Luz e contou 
com a participação de diretores, 
conselheiros e até usuários dos 
projetos, como ex-moradores de 
rua e crianças e adolescentes que 
realizaram apresentação musi-
cal em agradecimento às novas 
aquisições.
“Pela 1ª vez a secretaria vai po-
der contar com carros vinculados 
prioritariamente aos programas 
sociais. Esses projetos são muito 
importantes, pois atendem ido-
sos, população em situação de 
rua, crianças e mulheres vítimas 
de violência, além de contribuir 
para nossa política básica que é a 
prevenção à vulnerabilidade so-
cial”, destacou Rui da Luz.
Os veículos, que foram adquiri-

dos com recursos do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, 
repassados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), serão divi-
didos por projetos:
Duas minivans e um sedan – 
Projeto Rede Rua, que assiste 
em média 60 pessoas em situa-
ção de rua por dia. Uma minivan 
será utilizada para o Centro de 
Referência Especializada à Po-
pulação Adulta em Situação de 
Rua (Centro POP) e outra para 
os serviços de abordagem para 
o abrigo, onde os moradores de 
rua são acolhidos. Já o sedan será 
destinado às questões adminis-
trativas desse projeto.
Duas vans – Uma para o Serviço 
de Proteção Básica que atenderá 
os Centros de Referência de As-
sistência Social e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, onde está inserido 
o programa Cidade da Criança, 
que acolhe atualmente cerca de 
200 famílias; e outra para atender 
as mulheres vítimas de violência.
Um sedan – servirá para 
questões administrativas refe-
rentes aos programas sociais.
“Graças a esse trabalho desen-

volvido pela Prefeitura e pela 
Secretaria de Assistência Social 
posso afirmar que sou ex-mora-
dor de rua. O projeto faz tudo 
para nós. E é por esse esforço de 
criarem um vínculo com a gente, 
que sentimos vontade de sair da 
rua”, contou o ex-morador de rua 
de São José, Dionathas Copin-
ski, natural de Curitiba (PR) e 
vice-coordenador do Movimento 
População de Rua.
Mais aquisições - Em breve, o 
Conselho Tutelar de São José 
também receberá dois novos 
veículos. O processo de licitação 
já foi iniciado. “Essa frota fun-
ciona há mais de seis anos. Es-
ses carros serão trocados, pois 
são utilizados durante quase 24 
horas por dia”, afirma o Secre-
tário Rui da Luz. Os recursos 
para a aquisição desses veículos 
são provenientes do Fundo da In-
fância e da Adolescência.

C
ré

di
to

: L
au

re
ci

 C
or

de
iro

 - 
SE

C
O

M
/P

M
SJ

Avenida das universidades 
melhorará mobilidade em 

Palhoça e São José
Está em fase de drenagem e re-
tirada de solos moles as obras 
do novo acesso entre os mu-
nicípios de Palhoça e São José.  
A avenida das universidades será 
construída entre o bairro Sertão 
do Maruim e comunidade Frei 
Damião.  Com a via, os mora-
dores e frequentadores do bairro 
Pedra Branca terão acesso faci-
litado pela SC-407, que está em 
fase final de duplicação. “Te-
remos quatro pistas, um canteiro 
central e uma ciclovia”, adiantou 
o secretário de Projetos Espe- 
ciais de São José, Aurélio Remor. 

O secretário informou que serão 
construídas, além da avenida, 
duas pontes sobre o rio Maruim, 
que divide Palhoça e São José. 
Cada ponte custará R$ 900 mil. 
“A via será semelhante à ave-
nida das Torres”, adiantou, ao 
enfatizar que o novo acesso me- 
lhorará ainda a entrada e saída do 
aeroclube de São José.  A obra 
custará R$ 3 milhões.  Nos ter-
renos adjacentes a avenida será 
construído o centro industrial da 
Pedra Branca. Ainda não há data 
para a conclusão da obra.

Desfile Cívico no Kobrasol

O Desfile Cívico em comemo-
ração ao 190º aniversário da In-
dependência do Brasil, reuniu 
na Avenida Central do Kobrasol 
centenas de pessoas neste pri-

meiro sábado do mês de setem-
bro. Aproximadamente 5 mil 
estudantes e diversos professores 
da Rede Municipal de Ensino de 
São José, além de diversas in-
stituições participaram do des-
file que preencheu a avenida. O 
Evento também contou com a 
distribuição de flores e de mu-
das de árvores frutíferas, atitude 
aprovada pela população.
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Rui Falcão apoia Djalma 
Berger e Padre Círio

O candidato à reeleição em São 
José, Djalma Berger (PMDB), e 
o seu vice Padre Círio (PT) rece-
beram terça-feira (4) mais um 
apoio importante na campanha: 
o do presidente nacional do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), Rui 
Falcão. Cerca de 300 militantes 
do partido e da coligação São 
José Pra Nossa Gente participa-
ram do encontro, em São José. 
Estavam presentes o ex-Ministro 
da Pesca, Altemir Gregolin, e o 
presidente estadual do PT, José 
Fritsch.
Rui Falcão não mediu palavras 
para elogiar a parceria PMDB-
PT, que tenta emplacar em cerca 
de dois mil municípios no país 
no pleito eleitoral deste ano. “O 
PMDB tem o gene da demo-
cracia, tem participado da nossa 
base aliada. E em Santa Catarina, 
precisamos desmanchar a trí-
plice aliança. E o maior parceiro 
para isso é o PMDB”, afirmou o 
presidente. 
Rui destacou que São José é 

uma cidade bem governada e 
com bons projetos para o futuro, 
como os que se apresentam no 
Plano 15 para as Mulheres, ela- 
borado pelo Bloco das Quinzetes. 
Segundo ele, as políticas volta-
das às mulheres são uma diretriz 
nacional para o partido que, a 
partir de 2013, vai exigir que 
todos os níveis de direção sejam 
compostos em 50% por integran-
tes da ala feminina. 
Djalma Berger afirmou que o 
presidente nacional do PT tem 
direto a receber o título de Ci-
dadão Honorário de São José, 
pelo trabalho realizado pelo par-
tido no município. “Eu não pos-
so reclamar nada do Governo Fe- 
deral, de Brasília, quando pre-
cisamos firmar parcerias para 
obras”, disse o candidato a pre-
feito. 
 “O PT tem tudo para ajudar São 
José a ir ainda mais para frente. 
E em 2014, vamos estar lá com a 
presidente Dilma, com a mesma 
parceria”, concluiu o Rui Falcão.
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Mais de mil mulheres em apoio a Adeliana
Mais de mil mulheres se emo-
cionaram com o discurso da 
candidata Adeliana Dal Pont, do 
PSD, em um evento realizado na 
noite desta terça-feira, dia 04 de 
setembro, no Golden Executive 
Hotel, em São José.
O encontro foi conduzido pela 
presidente do PSD Mulher de 
Santa Catarina, Rose Bartuches-
ki, e contou com depoimentos de 
amigos e eleitores de Adeliana. A 
mãe da candidata, dona Meléria 
Ceza Dal Pont, de 84 anos, fez 
questão de participar do encon-
tro. Ao final dos discursos, rece-
beu um abraço da filha.
Um dos depoimentos foi do den-
tista César Vaz, que lembrou a 
qualidade do trabalho realiza-
do por Adeliana na Secretaria 
da Saúde de São José. Doutor 
César citou também o trabalho 
do candidato a vice, José Natal 
Pereira, e fez questão de ler uma 
mensagem de sua autoria em 

homenagem a Adeliana e Natal. 
A empresária Eliete Vieira tam-
bém deu depoimento em favor 
da participação das mulheres na 
política e demonstrou confiança 
em Adeliana para administrar 
São José.
A ex-prefeita de Florianópolis, 
Angela Amin, disse em seu dis-
curso que este é o momento de 
apoiar Adeliana e que é preciso 
todo mundo se envolver na cam-
panha, pedindo voto, convencen-
do os eleitores e se doando para o 
bem de São José. O suplente de 
senador Cezar Souza disse que 
sente uma onda tomando conta 
de São José e de Florianópolis 
e que esta onda busca um novo 
jeito, uma nova cara na política. 
E que Adeliana representa exata-
mente isso.
No discurso de encerramento, 
Adeliana relatou problemas 
simples que a prefeitura não con-
segue resolver, mas que atrapa-

lham a vida dos moradores e, em 
especial, das mulheres.
A candidata reforçou seu com-
promisso com a saúde e a educa-
ção e relacionou estas duas áreas 
com a atenção que a prefeitura 
deve dispensar às mulheres. 
Adeliana aproveitou para garan-
tir que no seu governo as creches 
vão atender crianças a partir de 
quatro meses de idade e que será 
construída a Policlínica da Mu-
lher e a Policlínica da Criança.
“É só com respeito ao cidadão 
que nós vamos ter uma cidade 
melhor para se viver.” completou 
a candidata.

Vice-presidente da república 
quer Djalma na prefeitura

O candidato à reeleição em São 
José, Djalma Berger (PMDB), 
ganhou na última semana mais 
um apoio que pode fazer a dife-
rença na campanha. O vice-
presidente da República, Michel 
Temer, que trabalha junto com a 
presidente Dilma Rousseff (PT) 
em Brasília, manifestou sua 
posição a favor de Djalma na 
liderança do executivo em São 

José, por mais quatro anos.
Na sexta-feira, Michel Temer 
esteve em Florianópolis, onde 
deu força também ao candidato 
Gean Loureiro. Para Djalma e 
os eleitores josefenses, Michel 
deixou um recado especial. 
“Você conhece bem o Djalma 
Berger. Eu conheço bem, e sei 
do que ele é capaz. Sei da gestão 
extraordinária que ele fez em 
São José, foi muito útil para a 
cidade continuará assim. Eu 
tenho certeza que os eleitores 
vão avalizar a candidatura do 
Djalma para prefeito”, disse 
o vice-presidente, durante as 
gravações de campanha.

Mari Vieira participa do Lançamento do 
Plano 15 para as Mulheres

O Clube 1º de Junho, em São 
José, foi palco da Convenção do 
PMDB, só para mulheres, no úl-
timo domingo, 26/08.
Aproximadamente duas mil mu-
lheres foram ao grande encontro 
da coligação “São José Pra Nos-
sa Gente”, para o lançamento 
do Plano Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres, que 
tem como objetivo assegurar os 
direitos e melhorar a qualidade 
de vida das mulheres josefenses, 
considerando as diversidades 
culturais, étnico-raciais e de 
orientação sexual. Entre eles, 
projetos voltados à cultura, edu-
cação, esporte e lazer, fortalecer 
ações voltadas para a gestante, 
garantir a aplicação da Lei Maria 

da Penha com programas e cam-
panhas e, também, medidas que 
facilitem o acesso das mulheres 
ao mercado de trabalho, entre 
outros.
Além das mulheres envolvidas 
com o PMDB, os 
homens candidatos 
a uma vaga na Câ-
mara de Vereadores 
e a majoritária do 
partido, também 
estavam presen-
tes. Dário Berger, 
Prefeito de Flori-
anópolis; Valter 
Galina, Deputado 
Estadual; Círio 
Vandresen, candi-
dato a vice-prefeito 
em São José o can-
didato a reeleição 
pelo PMDB em 
São José, Djalma 
Berger. Também 
foi de extrema im-
portância a presen-
ça de Ideli Salvati, 
Ministra da Secre-

taria de Relações Institucionais 
da Presidência da República, no 
Lançamento do Plano 15 para as 
Mulheres. É a força e garra da 
mulher no cenário politico na-
cional.
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Banderaço reúne multidão na Beira-Mar

Um exército de mais de mil 
pessoas participou na última 
sexta-feira (7) do Banderaço 
da Independência, na Ave-
nida Beira-Mar de São José, 
organizado pela Coligação 
São José Pra Nossa Gente. O 
evento foi considerado pelos 
organizadores um dos maio-
res banderaços da história da 
cidade, mostrando a força da 
candidatura de Djalma Berger 
(PMDB) e Padre Círio (PT), 
que disputam a reeleição no 
município. Serviu também 
para lembrar o Dia da Inde-
pendência do Brasil.
A concentração iniciou nas 

primeiras horas da manhã e se 
estendeu para perto das 12h, 
no estacionamento próximo 
ao Centro Multiuso. Estava 
presente grande parte dos 130 
candidatos a vereador da co-
ligação, além de Djalma e 
Padre Círio, os inseparáveis 
Seu Elias e Seu Louro, pai e 
tio de Djalma e Dário, respec-
tivamente, e todos os apoiad-
ores e simpatizantes. O movi-
mento foi bem recebido por 
pedestres e motoristas, que  
demonstraram simpatia e a-
braçaram os candidatos.
Djalma agradeceu a presença 
de todos e destacou a força da 

Coligação. “Com esse exér-
cito nas ruas é impossível não 
ganharmos de lavada essa 
eleição. Para o bem de São 
José, é 15 no peito e na cabeça. 
Vai ser uma vitória esmaga-
dora”, discursou o candidato 
à reeleição, no microfone, à 
vontade com o público. 
Palavras de apoio aos candi-
datos também foram ditas pela 
própria população presente no 
Banderaço. “O Djalma está 
com tudo aqui na cidade. Ele 
é nota mil e tem que continuar 
como prefeito. O Djalma deu 
mais alegria pra nossa gente e 
fez São José andar pra frente”, 
disse o irreverente Rei Momo 
Chocolate, empolgando a 
multidão.

Candidato Fernando 
Elias está na disputa

Djalma Berger e Padre Círio lembraram o Dia da Independência do Brasil

Candidato a prefeito de São 
José, Fernando Elias, da co-
ligação ‘Pra Resgatar São 
José’, está com a candida-
tura deferida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral. A sessão 
do pleno do TER/SC foi dia 

04 de Setembro.
A candidatura foi  
indeferida pelo 
juiz da 84ª zona 
eleitoral, com o 
argumento de que 
a filiação do can-
didato ao PTB 
não estava dentro 
do prazo (7 de ou-
tubro de 2011). 
Fernando Elias 
recorreu e provou 
a filiação na data 
certa.
Fernando Elias 
começa a sua 
campanha, a par-
tir de agora
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O superintendente Antonio 
Machado da Fundação do 
Meio Ambiente Executou 
a conclusão do plantio de 
mais de 50 arvores nativas e 
frutíferas,  mais de 100 pal-
meiras de diversos taman-
hos ao redor  da Beira Mar 
de São José. Tornando uma 
das avenidas mais bonitas da 
cidade.
A iniciativa integra a Opera-
ção Tapete Verde para em-
belezar a cidade e fornecer 

mais qualidade de vida para 
a população. A Operação Ta-
pete Verde valoriza os espa-
ços públicos com o plantio 
de árvores já adultas, levou-
se em consideração para a 
escolha das árvores a facili-
dade de adaptação delas no 
nosso solo e aquelas que não 
façam bloqueio visual, já 
que é uma Avenida de fluxo 
intenso de veículos.

Encerramento das obras da operação 
tapete verde na Beira-Mar de São José
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A Prefeitura de São José e 
a Secretaria de Educação 
contribuirão no ensino e no 
aprendizado de quase 300 
pessoas. Trata-se da doação 
de aproximadamente 450 
livros didáticos que benefi-
ciarão crianças, adolescentes 
e adultos internos de oito en-
tidades filantrópicas e con-
veniadas com a Prefeitura.
Os livros – direcionados para 
o ensino fundamental, de 1º 
ao 5º ano - serão utilizados 
para reforço no contraturno 
escolar, período em que o 
aluno permanece no ambi-
ente escolar, participando 
de atividades educacionais, 

Secretaria de Educação 
faz doação de livros de a 

entidade filantrópicas

culturais, recreativas e es-
portivas. Confira as entidades 
beneficiadas:
 - Educandário Santa Catarina 
(Roçado)
 - Ação Social Salto do Ima-
ruim (CEI Frei Damião) (Colô-
nia Santana)
 - Creche Comunitária Anjo da 
Guarda (Pedregal)
 - Sociedade Assistencia Bom 
Samaritano (Alto Forquilhas)
 - Associação de Moradores do 
Jardim Amodelar – AMORJA 
(Barreiros)
 - Casa Lar Pai Herói (Ipiranga)
 - Centro de Apoio a Forma-
ção Integral do Ser - CEAF-
IS (Procasa)
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Cursos da USJ recebem destaque de 
desempenho no guia do estudante

Pelo segundo ano 
consecutivo o Cen-
tro Universitário 
Municipal de São 
José (USJ) recebe 
certificação por de-
sempenho do Guia 
do Estudante (GE) da 
Editora Abril. Neste 
ano, o curso de A-
dministração subiu 
do conceito de “bom” 
(Selo 3 estrelas) para 
o “muito bom” (Selo 
4 Estrelas). Já o curso 
de Pedagogia, man-
teve o desempenho, 
garantindo o mesmo 
selo (4 Estrelas).
“Todos que fizeram 
nossos cursos ga-
nharem destaque 
mais uma vez es-
tão de parabéns. 
Agradeço o apoio do 
corpo técnico admin-
istrativo, dos profes-
sores, dos coorde-
nadores dos cursos 
de Administração e 
Pedagogia e em es-

pecial, parabenizo os acadêmicos 
do Centro Universitário Munici-
pal de São José pela dedicação”, 
avalia a Reitora do USJ, Cibelli 
Pickler.
Para avaliar os dois cursos, o Guia 
do Estudante utilizou quatro cri-
térios: ter a titulação de bachare-
lado (salvo duas exceções: Peda-
gogia e Educação Física, que são 
consideradas prioritariamente 
as licenciaturas) ou bacharelado 
e licenciatura (ambas ofereci-
das simultaneamente); possuir 
turma formada há pelo menos 
um ano (data de conclusão da 
primeira turma igual ou inferior 
a dezembro de 2009); ter turmas 
em andamento e ser oferecido no 
próximo processo seletivo e ser 
um curso presencial.
O corpo de consultores do GE 
é formado por docentes, coor-
denadores de curso, diretores de 

departamento e avaliadores do 
MEC. É dada preferência aos 
consultores que possuem cur-
rículo cadastrado na Plataforma 
Lattes do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e cons-
tam no Banco de Avaliadores do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (BASis). 
Cada consultor recebe os cursos 
da mesma região onde leciona, 
porém não podem avaliar os cur-
sos das instituições onde traba-
lham.
Os conceitos são avaliados e 
classificados em: cinco estrelas 
(excelente), quatro estrelas (mui-
to bom), três estrelas (bom), reg-
ular, ruim e “prefiro não opinar”.
A avaliação será publicada na 
edição Guia do Estudante Pro-
fissões - Vestibular 2013 e no site 
www.guiadoestudante.com.br.
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Por David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

O Palestrante Osmar Santos é um grande exemplo de Superação e Qualidade de Vida, ele como muitos de nós já teve seu momento de 
abusar das delícias da vida em excesso, chegou a 140 Kg, quase morreu em função da gordura acumulada, porém sem medicamento 
nenhum teve a atitude positiva de mudar seus hábitos e atualmente, autor do livro Uma história de Peso, prefaciado pelo renomado Nuno 
Cobra, vem ministrando palestras em empresas e entidades de classe por todo o Brasil, levando esta mensagem de saúde e conhecimento, 

sendo que ele é o próprio “case”. Caro leitor segue um pequeno testemunho de um grande exemplo de vida, boa leitura!

Um Case de 
Qualidade de Vida

Há uma epidemia mundial preocu-
pando a cada dia os profissionais 
da área da saúde. Não se trata de 
nenhum vírus ou bactéria e o seu 
combate passa longe dos medica-
mentos alopáticos. Estamos falan-
do da obesidade que recentemente 
recebeu o “título” de doença da 
vida moderna. Causada por maus 
hábitos alimentares combinada 
com sedentarismo, a obesidade 
vem se alastrando em todas as ca-

madas sociais brasileiras. 
A questão estética é o que menos 
importa. Doenças decorrentes de 
obesidade vêm sistematicamente 
consumindo recursos da saúde 
pública brasileira e mundial. Dia-
betes, hipertensão, glaucoma e 
problemas circulatórios, são al-
gumas das doenças correlatas ao 
quadro de obesidade. Isso sem fa-
lar no risco eminente do infarto e 
outras patologias cardíacas.
O leitor pode imaginar que este 
texto se contradiz quando afirma 
que a cura da obesidade passa 
longe dos medicamentos, uma 
vez que tantas doenças correlatas 
acometem os obesos, mas a cura 
para a obesidade é alcançada na 
mudança dos hábitos alimentares 
e no combate ao sedentarismo. O 
indivíduo que abandona o seden-
tarismo, cuida da sua alimentação 
e faz tudo isso, acompanhado por 
profissionais da nutrição e da pre-

paração física, perde peso, ganha 
disposição e ainda economiza di-
nheiro porque deixa de gastar com 
medicamentos para o  combate das 
doenças correlatas.
Este é o meu caso que aos 55 anos, 
do alto dos meus 1,67m e 140 kg, 
sofri um pré-infarto e aprendi o 
valor da vida com qualidade. Sem 
remédios, com muita disciplina, 
hoje, aos 64 anos e apenas 80 kg, 
me preparo para correr minha nona 
São Silvestre com muita alegria, 
determinação e a certeza que a re-
ceita de dois litros diários de água, 
acompanhado das orientações nu-
tricionais e de preparação física 
são o caminho de uma vida plena. 
Eu sou Osmar Santos, palestrante 
e autor da obra Uma História de 
Peso. Minhas informações estão 
no site www.fadelpalestrantes.
com.br . 
Cuide do seu corpo, afinal você 
mora nele.

Tradicional Currículo 
impresso é substituído por 

Recrutamento Digital

Brasileiros lideram expectativa de 
que Linkedin e Facebook substi-
tuam os currículos no futuro.
Uma pesquisa da Robert Half reve-
la que 34% dos entrevistados do 
Brasil apontam ser muito provável 
a substituição dos tradicionais cur-
rículos pelo recrutamento digital. 
Outros 42% consideram um pou-
co provável. A Holanda aparece 
na sequência: três em cada dez  
executivos apostam na mudança 
do tradicional currículo para as re-
des sociais, já outros 50% acham 
pouco provável. A pesquisa foi 
realizada com 1.876 diretores de 
Recursos Humanos de 16 países.
Quando questionados sobre a 
eficiência das redes sociais como 
Facebook e LinkedIn como ferra-

mentas de recrutamento, 54% dos 
brasileiros acreditam na eficiên-
cia. A liderança fica por conta 
dos chineses (64%) e Cingapura 
(56%). Os alemães (67%) são os 
que menos consideram as redes 
sociais eficientes no recrutamen-
to, seguidos pelos belgas (63%).
No Brasil, o principal uso das re-
des sociais no recrutamento é a 
verificação de referências de po-
tenciais candidatos, segundo 25% 
dos executivos brasileiros entre- 
vistados, seguida por comuni-
cação com candidatos (24%) e 
seleção de profissionais (21%). 
Na média global, a principal uti-
lidade apontada por 26% dos exe-
cutivos é a seleção e comunicação 
com candidatos.
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Residencial

Camila

Todo conforto e praticidade que você e 
sua família esperam de sua nova casa!

Próximo ao Giassi Barreiros e ao Shopping Ideal

Entrega em novembro de 2013

2 e 3 quartos com e sem suíte
Acabamento - porcelanato massa corrida  gesso

churrasqueira à carvão em todas as sacadas
salão de festas

apenas 18 unidades

(48) www.jclconstrutora.com.br 
Avenida Jaime Estafano Becker S/N, Anna Clara 1

Barreiros - São José - SC

A atriz Isis Valverde já falou 
publicamente que tem intolerân-
cia ao glúten. Você também 
pode ter uma amiga ou já deve 
ter ouvido falar de alguém que 
sofre do mesmo problema, não? 
O glúten é uma proteína encon-
trada no trigo e na aveia e está na 
composição de vários alimentos 
que consumimos diariamente, 
como massas, pães e biscoitos. 
As pessoas conhecidas como 
portadores da doença celíaca 
(intolerantes ao glúten), ao in-
gerirem alimentos que o contém 
sofrem sérias reações alérgicas, 
porque causa irritação na parede 
do intestino delgado e lesões in-
testinas, prejudicando, inclusive, 
a absorção de nutrientes. Quem 
insiste em consumir glúten e 
tem alergia a ele, pode sofrer 
até de desnutrição. Entendeu a 
gravidade do problema? Alguns 
sintomas da doença são derma-
tite (inflamação na pele), dores 
nas articulações dos joelhos, 
tornozelos..., cansaço, fraqueza, 
vômito, náusea, prisão de ven-
tre, inchaço, irritabilidade e até 
ganho de peso.

Problema? Que nada!

E já que é assim, Isis aproveita 
para unir o útil ao agradável e, 
de quebra, garante um corpo pra 
lá de sequinho, já que o glúten 
causa inchaço. Se você não pode 
consumir glúten ou acha dá para 
usar os alimentos free glúten 
para dar aquela secada básica, 
aproveite as receitas da chef e 
confeiteira da Serendipia Gluten 
Free Bakery, Renata Macena. 
Quem disse que não é possível 
comer doces gostosos sem esse 
ingrediente? Prove e comprove!

Tortinhas de frutas

Massa
1/3 xícara(chá) de leite de coco
6 col.(sopa) de açúcar refinado
1 xícara (chá)  de farinha de ar-
roz

Creme pâtissèrie
1 ½ xícara (chá) de leite integral
6 colheres (sopa) de açúcar

1 fava de baunilha ou 1 colher 
(chá) de essência de baunilha
4 gemas
6 col. (sopa) de amido de milho
Frutas de sua preferência
 
Modo de Preparo:
Preaqueça o forno a 180°C. Em 
um recipiente, misture o leite 
de coco com o açúcar. Adicione 
a farinha de arroz e misture até 
ficar homogêneo. Abra delicada-
mente a massa e forre forminhas 
para tartelettes. Leve-as ao forno 
e asse por 20 minutos, aproxi-
madamente. Reserve. Para fa-
zer o creme, em uma panela de 
fundo grosso, coloque o leite 
com metade do açúcar. Abra a 
fava de baunilha no meio, raspe 
os grãos e junte tudo ao leite. 
Aqueça até começar a ferver. 
Desligue e reserve. Bata as ge-
mas com o restante do açúcar, 
até ficarem cremosas, e junte o 
amido de milho. Adicione um 
pouco de leite quente à mistura 
de gemas e mexa. Despeje tudo 
na panela reservada e aqueça 
em fogo baixo, mexendo sem 
parar até a mistura engrossar. 
Coloque em uma tigela e cubra 
com filme. Deixe esfriar. Em se-

Receitas de doces sem glúten
Delícias para quem sofre de intolerância a esse ingrediente
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guida, distribua o creme sobre as 
massinhas das tortinhas e decore 
com a fruta de sua preferência.

Sequilhos de chocolate

Ingredientes
1 xícara (chá) de polvilho doce
1 ovo
1 xícara (chá) de margarina
2 ½ xícaras (chá) de chocolate 
em pó
1 ½ xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Bata 
na batedeira em velocidade mé-
dia, por aproximadamente 2 
minutos, todos os ingredientes, 
exceto o polvilho, até obter uma 
mistura leve e fofa. Desligue e 
acrescente o polvilho aos pou-
cos, mexendo com uma colher 
até a massa ficar firme. Coloque 
a mistura sobre uma superfície 
untada com amido de milho e 
cubra com um papel-filme. Abra 
a massa em uma espessura bem 
firme. Retire o filme e recorte a 
massa com forminhas para bis-
coito. Coloque em assadeiras, 
sem untar, e leve ao forno por, 
aproximadamente, 15 minutos 
ou até que estejam firmes.
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JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

VENDAS E CONSERTOS

Rua Luiz Fagundes, 269
Praia Comprida - São José - SC

Fone: (48) 3035-3045 / 3257-0860

Rua Eurico Gaspar Dutra, 1200
Estreito - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3028-2333 / 3028-6222

www.jkcadeiras.com
e-mail: jkcadeiras@hotmail.com

A Fundação do Meio Ambiente de São Jose esta aplicando esta 
idéia ambiental e sustentavel em sua sede com mais de 50 
Funcionár ios(  assistentes,  técnicos,  d iretores e  o 
superindentente). Antonio Machado fez uma ótima parceria com 
a empresa MEUCOPOECO. Assim economizando na compra de 
copos descartáceis. 

 No Desfile Cívico que aconteceu no dia 01 de setembro no bairro 
Kobrasol, foram distribuídas flores e de mudas de árvores 
frutíferas. Atitude foi9 bem recebida pelos presentes.

Charles Colzani na 7º Parada da 
Diversidade que aconteceu em 
Florianópolis  no dia 09 de 
setembro de 2012

O casal Fernando Souza - 
candidato da vereador por São 
José - e Marlene Lima- diretora 
da Chamelle ,prestigiaram no 
dia 2 de setembro, no Hotel 
G o l d e n  E x e c u t i v e  ,  o 
lançamento da coleção verão 
2013 Chamelle. O evento contou 
com a presença de mais de 500 
mulheres josefenses.
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Alimentos ajudam no equilibrio dos Hormônios
Alguns alimentos aliados à prática 
de exercícios podem ajudar na ma-
nutenção do equilíbrio hormonal 
de seu corpo.
Manter uma quantidade de hor-
mônios controlada no corpo é 
algo fundamental para a saúde e 
bem-estar. Algumas pessoas cos-
tumam sofrer de sérios problemas 
hormonais e desenvolvem uma sé-
rie de sintomas típicos desse pro-
blema. Nas mulheres as reações 
são mais freqüentes devido ao ci-
clo menstrual.
Ao longo de sua vida a mulher 
constata uma série de mudanças 
no seu corpo, desde o desenvolvi-

mento do seu sistema reprodu-
tor até a última menstruação. A 
chegada da menopausa costuma 
causar uma pausa na produção de 
hormônios, o que pode causar es-
tresse, calorões e perda do desejo 
sexual. Os sintomas da menopausa 
se manifestam em diferentes inten-
sidades, mas na maioria das vezes 
a mulher opta por tratamento.
Já ficou comprovado que o trata-
mento hormonal a base de medi-
camentos pode prejudicar a saúde 
e impulsionar doenças severas, por 
isso outras formas estão sendo es-
tudadas para melhorar a condição 
da mulher durante o período da 

menopausa. Uma das formas efi-
cientes de reverter o quadro e 
inovando o cardápio alimentar.
Assim inclua em seu dia-a-dia:
- Soja, que é semelhante ao es-
trógeno, capaz de preveni a TPM 
e alguns tumores.
- Carnes, laticínios e ovos, pois 

formam os hormônios insulina e 
GH.
- Consuma alimentos ricos em cál-
cios para evitar sintomas típicos da 
carência de hormônios.
- Peixes e frutos do mar, porque 
possuem iodo que é essencial para 
produzir hormônio da tireóide.
- Oleaginosas, que produzem es-
trógeno, progesterona e cortisol.
- Frutos, vegetais e grãos, que aju-
dam na composição de todos os 
hormônios. Principalmente a lin-
haça e as frutas antioxidantes cos-
tumam fazer a diferença na dieta.
As pessoas que buscam o equilí-
brio hormonal não podem exa-

gerar no consumo de carnes gor-
durosas. Evite também consumir 
grandes quantidades de alimentos 
e procure fracionar a alimentação 
de maneira saudável.
O sal em excesso e os alimentos 
industrializados não são bem vin-
dos numa alimentação que procura 
estabelecer o equilíbrio hormonal.
No entanto, mediante a um diag-
nóstico de disfunção hormonal, 
será preciso o uso remédios sob 
prescrição médica. Então com-
pareça um especialista e avalie o 
seu caso com cuidado.
Viva em dia com seus hormônios!

Sucos e chás que ajudam na sua saúde 
Eles dão energia, melhoram a digestão, acalmam corpo e mente

Sucos e chás são ótimos para 
complementar refeições, substi-
tuir lanches, quando a falta de 
tempo é total e, melhor que tudo, 

agregar benefícios ao nosso dia-
a-dia atribulado.
Duvida? Pois veja essas receitas 
que trazem um algo a mais para 

seu bem-estar, como dar aquela 
disposição, fazer sua digestão 
melhorar e eliminar as toxinas 
do organismo, entre outros bene-

fícios.
Quem assina embaixo é a nu-
tróloga Liliane Oppermann, di-
retora da Associação Médica 

Brasileira de Ortomolecular 
(AMBO), com pós-graduação 
em Medicina Ortomolecular pela 
Fapes.

Chá gelado de 
erva-cidreira, frutas e mel

 

1 copo de chá gelado de erva-ci-
dreira;
½ polpa de maracujá;
½ limão;
1 colher (sopa) de mel.
Modo de fazer: Misture o chá ao 
maracujá, limão e mel, batendo no 
liquidificador.Sirva gelado. Calo-
rias por porção: 40

1 xícara (chá) de alcachofra.
Modo de fazer: Bata, no liquidi-
ficador, o chá com o limão, as 
uvas e a alcachofra. Calorias por 
porção: 80
Utilizado para Os ingredientes 
auxiliam no funcionamento do 
intestino, estimulando a vesícula 
biliar e tratando doenças graves no 
fígado. É desintoxicante e ainda 

Suco energético 
com soja e chia

1 copo de leite de soja;
1 colher (café) de chia;
1 banana;
½ abacate.
Modo de fazer: Bata, no liquidi-
ficador, o leite com a chia, a ba-
nana e o abacate. Calorias por por-
ção: 200

Chá gelado
com limão e uvas

1 copo de chá gelado de boldo;
Suco de 1 limão espremido;
8 bagos de uvas com sementes;
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diminui a azia, os gases e os efei-
tos do álcool. Auxilia a eliminar as 
toxinas, deixando a pessoa mais 
disposta para realizar suas tarefas 
diárias. harmonizando o metabo-
lismo, e age contra problemas de 
cistite, cálculo renal, enxaqueca, 
de doenças cardíacas, câncer e 
derrame cerebral.

Suco de gengibre

1 beterraba pequena;
1 cenoura;
2 maçãs com casca, sem sementes;
1 colher (chá) de gengibre ralado.
Modo de fazer: Corte em pedaços 
a beterraba, a cenoura e as maçãs.

Bata no liquidificador junto com o 
gengibre ralado. Calorias por por-
ção: 100
Recomendado para tratar ane-
mia e inflamações, melhora a re-
sistência do organismo porque 
age como restauradora do sangue, 
aumentando os glóbulos brancos e 
fortalecendo a medula óssea. For-
necendo assim disposição e aquela 
energia para a prática de atividades 
físicas, além de queimar calorias, 
ser antiflamatório, anticoagulante, 
antioxidante e bactericida. E tem 
mais, os extratos da planta estimu-
lam os centros vasomotor e respi-
ratório.

Aplicação do Feng Sui para o controle do Stress
Trabalhar em um ambiente tran-
quilo e harmonioso, que favoreça 
a produtividade e o bom relac-
ionamento com os colegas. Ou, 
quem sabe, ter em casa um es-
paço para relaxar e se abster das 

preocupações do dia a dia. Parece 
sonho? Pois saiba que aplicações 
simples de Feng Shui, técnica ori-
ental que estuda a circulação de 
energia nos ambientes, podem fa-
vorecer a composição de espaços 

mais equilibrados e 
agradáveis.
“O Feng Shui ajuda 
na harmonização 
por meio da deco-
ração com cores, 
objetos, formas e 
até mesmo com a 
inclusão de flores e/
ou plantas nos am-
bientes”, afirma Cris 
Ventura, consultora 
de Feng Shui. Se-
gundo a especialista, 
tudo começa com a 
identificação da área 
central do espaço a 
ser harmonizado. “O 
centro da casa tem 
ligação com o cen-
tro do baguá (mapa 
octogonal usado para 
identificar as 8 áreas 

da vida) e é comandado pelo ele-
mento terra, que traz estabilidade, 
segurança, força e equilíbrio físico 
e mental”, explica.
Passada essa fase, é hora de esco-
lher as cores e os objetos que irão 
compor o cenário. E para quem 
pensa que um ambiente completa-
mente branco é sinônimo de paz e 
tranquilidade, saiba que segundo o 
conhecimento Feng Shui esse es-
paço é um potencial propulsor de 
estresse. “O branco pode causar 
ansiedade porque o CHI (energia 
vital) fica perdido no ambiente”, 
diz. Cris ainda acrescenta que 
paredes brancas e sem quadros 
representam “falta de esperança e 
de perspectivas na vida”.
A recomendação da consultora 
para melhorar a dispersão energé-
tica em ambientes muito claros é 
sempre manter quadros, pôsteres 
ou imagens em algumas paredes. 
“Outra opção seria trabalhar com 
objetos e detalhes coloridos ou 
pintar uma das paredes de uma 
cor agradável”, diz. Caso esse cô-
modo seja um dormitório, a dica é 

pintar as paredes de cores suaves, 
tais como lilás, verde, azul e rosa. 
“Evite deixar muitos livros ou ma-
terial de trabalho no quarto. Tam-
bém não é recomendável deixar 
celulares, computadores e televi-
sores ligados durante a noite.”

Caminhos para o novo

As plantas também são ótimos 
instrumentos para harmonizar os 
ambientes. As flores brancas dão 
sensação de paz e os arranjos po-
dem ser mesclados com ramos 
de ervas como arruda, alecrim ou 
manjericão, que contribuem para 
um ambiente aromatizado e tran-
quilo. “As plantas renovam as 
energias do lugar. Opções como 
zamioculca ou lírio da paz ge-
ralmente são boas para ambientes 
mais fechados. Mas também vale 
uma violeta, margaridinha ou ka-
lanchoe (flor da fortuna)”.
E se você é do tipo que adora acu-
mular coisas em desuso, saiba que 
objetos entulhados contribuem 
para a estagnação da energia. Em 

outras palavras, para ter um ambi-
ente harmonioso é preciso sim en-
carar a bagunça e se desfazer dos 
objetos que não estão sendo mais 
usados. De acordo com Cris, “isso 
simboliza a saída do velho para 
entrada do novo”.
Embora esse seja um meio eficaz 
para harmonizar o ambiente, lem-
bre-se que é preciso cultivar inter-
namente as energias e sentimentos 
que esperamos alcançar com essa 
iniciativa. “O Feng Shui ajuda a 
abrir uma ‘porta’, a ter uma visão 
diferente ou até mesmo encontrar 
uma solução para determinada 
dificuldade a ser superada. Mas 
não adianta cuidar da casa e não 
cuidar do corpo, ou cuidar exces-
sivamente do corpo e não cuidar 
da mente”, conclui Cris.
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BOA FORMA

Por Thalita Hartman
                    dicadapersonal@gmail.com

Personal Trainner Virtual
Em alguns passeios pela inter-
net tenho o privilegio de locali-
zar a inteligente ideia do Per-
sonal Trainer Virtual. 
Calma! Não se trata de um 
computador que lhe auxilia em 
atividades físicas e nem seu 
personal por meio de Skype 
ou Facebook. Mas sim na in-
crível necessidade de deixar a 
disposição treinos on-line para 
alunos já credenciados ao pro-
fissional.  Vejo que esta fun-
cione muito bem com aqueles 
alunos que tem em sua ro-
tina muitas viagens ou moram 
longe do local de atendimento 
de seu treinador. 
As variáveis como, antropo-

metria, composição corporal, 
análise postural, avaliações 
metabólicas e neuromuscu-
lares, todas devem ser feitas 
presencialmente como a ini-
cialização as atividades físicas 
também. 
Esse recurso só é seguro para 
um pequeno período de tempo, 
pois o aluno vai precisar da 
monitoria de suas evoluções 
e acompanhamento de acordo 
com suas atuais necessidades.  
Caso estes procedimentos não 
sejam feitos adequadamente, 
o cliente corre risco de lesões 
ou acabar sem melhoras em seu 
desempenho. E isso seria uma 
frustração para seu esforço e 
dedicação.

Agora se seguir essas dicas, 
aproveitem ao máximo essa 
nova ferramenta. 
Para ter acesso a um Personal 
Trainer Virtual, seu treinador 
precisa ter um endereço ele-
trônico ou site que fique a sua 
disposição. Cada aluno recebe 
sua senha pessoal e acesso ao 
seu portal de informações. 
Neste portal pode conter toda 
a sua anamnese e relatórios de 
desenvolvimento, como tam-
bém, apenas seu treino que será 
prescrito de acordo com sua 
agenda. 
Tranquilamente conseguira 
uma academia em seu hotel ou 
cidade de destino, então é só 
conectar-se ao seu link de aces-
so e imprimir seu treino do dia. 
Depois dessa não terá mais 
desculpas mesmo, para não 
praticar atividades físicas ou 
faltar seus treinos. 
Mais informações: dicadaper-
sonal@gmail.com

DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

BR 101 - Km 202 - N° 330 Após o Trevo de Barreiros - Marginal da BR -  Barreiros - São José - SC
Ao lado do Luciano automóveis e Concessionária VOLVO

(48)3346-6666 / 8414-1044 / 7812-4233

AGENDE UMA REVISÃO GRATUÍTA!

SO S 
CARTUCHOS 

TONERS

Rua Otto Júlio Malina, 685 - Sala 03
Bairro Ipiranga - São José - SC

& 

Tele Entrega

3034-0027(48)

Promoções Especiais
Recargas com 

qualidade e garantia!

Segunda
Segundaà



J O RNA L

12 São José - Santa Catarina - Edição 13 - Setembro 2012DIREITO E NOVELA

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

ZIPAK

Av. Governador Jorge Lacerda, 941 
Campinas - São José

8404-0108
wwww.zipak.com.br

Serviços de Limpeza

Buffet
a K

ilo

Buffet
Livre

Feijoada

aos Sábados

R. Elesbão Pinto da Luz, 90 

Jardim Atlântico - Florianópolis - SC
(Frente a futura Veiculos - Av. max Scharamm)

9998-0475 - 9159-0470 - 9962-2386

Direito e Novela: 
E agora Cadinho??

Na novela Avenida Brasil, na 
Rede Globo, surge uma nova 
polêmica AS MULHERES 
DO CADINHO (ou DUDU 
ou Carlos Eduardo). Aos que 
não acompanham a novela, a 
história é simples (ou não): o 
sujeito, Cadinho, vive com uma 
mulher, tem uma filha e, desco-
briu-se que, com outra mulher, 
usando o nome de Dudu, ele 
também vivia, tem filho e, ne-
nhuma sabia uma da outra. Não 
bastasse viver com estas duas 
famílias simultâneas, o sujeito 
correu atrás de uma terceira 
mulher (quem ele já possui um 
terceiro filho).
Por incrível que pareça, ao invés 
da “vida imitar a arte”, esta obra 
da ficção apenas reproduz si- 
tuação recorrente no dia a dia. A 
psicologia, por exemplo, chama 
esta situação de POLIAMO-
RISMO, ou seja, a capacidade 
de se amar, duas ou três pes-
soas ao mesmo tempo. Alguns 
chamam de outros nomes, 
geralmente não tão técnicos, 
como “sem-vergonhice”, “gali-
nhagem”, e daí ladeira abaixo. 
Mas independentemente do 
impacto (e até rejeição social), 
a verdade é que muitas pessoas 
(e até famílias) se constituem 
nesta forma plural, ao invés do 
modelo monogâmico padrão de 
nossa sociedade.
Muitas pessoas, principalmente 
homens, possuem não ape-
nas uma, mas duas (e como o 
cadinho) até três famílias. Por 
isto, quando estes modelos de 
família (comum no oriente, 
mas não aqui no ocidente) se 
desfazem, é no judiciário que 
deságua a discussão se há, ou 
não, direitos.

Por isto, o judiciário não tem 
estado desapercebido de tais 
situações, tanto que por várias 
vezes tem se manifestado so-
bre a existência ou não destas 
famílias “simultâneas”. O STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
ao analisar um caso concreto, 
entendeu por não haver direito, 
chamando uma família de “fa-
milia” e a outra de “relação con-
cubinatária”, ou seja, de amante 
(onde, por lei, não há direitos), 
já que o sistema brasileiro não 
admite a poligamia (casamento 
com duas ou mais pessoas ao 
mesmo tempo).
Não podemos confundir o di-
reito dos filhos (que possuem 
em igualdade, independente-
mente de seremfilhos do casa-
mento, união estável ou da rela-
ção concubinatária – amantes) e 
os direitos dos cônjuges e com-
panheiros, aqui discutido.
Na novela, para quem acom-
panha, sabe-se que as duas 
principais – e mais antigas – 
famílias de Cadinho, uma não 
sabia da outra e, nestes casos, o 
judiciário tem, principalmente 
nas justiças estaduais, reco- 
nhecido por vezes estas famílias 
simultâneas, entendendo que 

tais mulheres foram enganadas 
e, por tanto, vítimas de homens 
que mentem serem solteiros, e 
acabam formando duas ou três 
famílias. Verdadeiros “este-
lionatários afetivos”, por assim 
dizer.
Em outros julgados, mesmo 
quando estas famílias si-
multâneas sabem da existência 
da outra, como na atual estru-
tura familiar de Cadinho - onde 
elas ate organizaram escala de 
convivência com cada famí-
lia - o judiciário também re-
conhece, por vezes, alegando 
que, embora nosso sistema seja 
monogâmico, a Constituição 
protege todas as formações fa-
miliares, logo, se tais famílias 
se constituíram assim, não cabe 
ao judiciário dizer que não são 
famílias (e, portanto, possuem 
todos os direitos decorrentes de 
qualquer relação familiar – pa-
trimônio, sucessão, etc).
O fato é que, aos “Cadinhos de 
plantão”, se há bom negócio em 
ter duas ou três sogras, pagar 
duas ou três pensões, vale ou 
não o risco de viver dois ou três 
amores, o judiciário tem reco-
nhecido direitos e, portanto, há 
deveres. “Cadinho”, cuidado!!

Cadinho(Alexandre Borges) e suas três mulheres Verônica(Débora Bloch) Noemia(Camila Morgado) 
e Alexia(Carolina Ferraz) na novela Avenida Brasil da Rede Globo
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Tendência militar avança firme e forte para a primavera

Com o inverno ameno, os lança-
mentos de primavera começam 
a aparecer nas vitrines. Entre as 
tendências que deram as caras 
nas passarelas nacionais e inter-
nacionais e foram confirmadas 
nas lojas está a forte presença 
militar. Aprenda como usá-la 
sem parecer estar fantasiado de 
soldado ou marinheiro.
O estilo “navy” não representa 
nenhuma novidade. As com-
binações em listras azuis e 
brancas se tornaram clássicas 
tanto em camisas, quanto em 
camisetas, e foram até incorpo-
radas como símbolo do estilista 

francês Jean Paul Gaultier. A 
partir desta ideia, é possível usar 
terno azul marinho com camisa 
branca e uma gravata listrada, 
em situações formais. Blazer 
azul marinho com camisa lis-
trada azul e branca e calça cáqui 
é uma combinação que não sai 
de moda para ocasiões casuais 
elegantes. Para quem quer es-
capar do óbvio nas situações in-
formais, camisetas listradas em 
estilo náutico podem ser combi-
nadas com calças brancas, jeans 
ou cáqui.
Por falar em cáqui, essa cor 
foi usada na Índia em meados 

do século 19 pelos soldados 
ingleses e virou um clássico 
de lugares quentes, especial-
mente quando combinada com 
branco. Para situações formais 
que acontecem durante o dia, 
a escolha pode ser um costume 
(paletó e calça) bege usado com 
camisa branca e uma gravata de 
cor forte para quebrar a mono-
tonia. Para situações casuais, 
nas quais você precisa estar 
mais arrumado, uma jaqueta de 
sarja cáqui pode ser o comple-
mento para calça no mesmo tom 
e camisa branca. Para situações 
informais, pode substituir a 
camisa de manga longa por uma 
camisa polo branca e calça de 
sarja cáqui. No fim de semana, 
dá para usar camiseta e bermu-
das nas cores citadas.
O verde é outra cor que pode 
nos remeter ao estilo militar, 
mas é difícil acertar um tom que 
fique bom em costumes e ter-
nos. Melhor apostar numa 
jaqueta que também combina 
muito bem com a cor cáqui. 
Camisetas e bermudas são out-

ras boas opções para adotar esta 
tendência de modo esportivo. 
Nestas peças, especificamente, 
está de volta o camuflado, numa 
refe-rência mais explícita ao 
exército. Evite combinar este 
padrão com outras peças verdes, 
para que o conjunto não fique 

estilo aviador são uma opção 
para estar dentro da tendência 
militar, sem ter que usar outras 
peças para isso. Por fim, calça-
dos inspirados em coturnos e 
modelos náuticos podem ser 
usados para completar qual-
quer tipo de produção casual e 
informal.                       
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Cor vibrante por mais tempo
Especialistas dão dicas de como prolongar 

a tintura dos cabelos
Pintar o cabelo é uma arma poderosa 
para levantar a autoestima e ainda aderir 
às últimas tendências, passando por uma 
transformação instantânea. Mas dá tra- 
balho. Isso porque a responsabilidade com 
fios bonitos não acaba quando a mulher 
sai do salão ou termina de tingir os fios 
em casa. Pelo contrário, nesse momento 
começa outra missão: a de manter a cor 
vibrante por mais tempo. A seguir, os três 
especialistas,Wesley Nóbrega e André  
Czerwinski, de São Paulo, e Felipe Freitas, 
do Rio de Janeiro, sugerem alguns cuida-
dos para prolongar o efeito da coloração 
por mais tempo.

Há problema em lavar todo dia? - An-
dré Czerwinski: Nos cabelos tingidos com 
colorações permanentes, não é a frequên-
cia de lavagens que provoca o desbota-
mento, mas a falta de cuidado. Por isso é 
importante usar os produtos específicos 
para fios tingidos e hidratar com máscaras 
de tratamento, além de evitar esfregar os 
fios molhados, para evitar atrito entre um 
fio e outro. Wesley Nóbrega: Todo cabelo 
não só pode como deve ser lavado todo 
dia, para manter o couro cabeludo limpo 
e saudável.

Xampus, condicionadores, máscaras e 
cremes para pentear – específicos para 
fios tingidos – fazem diferença no pro-
longamento da cor? - Os três profissio-

nais afirmam que é preciso, sim, usar os 
produtos próprios para cabelos coloridos. 
Aminoácidos contidos na formulação pro-
tegem a cor, assim como a vitamina E, um 
poderoso antioxidante, previne o desbota-
mento precoce e mantem a cor viva por 
mais tempo. Mais uma dica: “Nunca use 
xampu anti-resíduos para não desbotar a 
cor. E as loiras devem usar, uma vez por 
semana, um xampu ‘silver’ (com pigmen-
tos violeta) para prevenir o aspecto ama-
relado, típico da cor”, acrescenta Felipe 
Freitas.

E o filtro solar, como usar? - Embora 
exista filtro solar puro para cabelos, é 
mais prático utilizar um finalizador com 
FPS, pois é um produto que permanece no 
fio, portanto funciona. 

A importância da hidratação - Cabelos 
ressecados, quebradiços e porosos não 
seguram a cor, logo a hidratação é fun-
damental para quem quer manter os fios 
tingidos mais bonitos e viçosos. “Um cui-
dado que funciona para manter o cabelo 
hidratado é usar as máscaras nutritivas es-
pecíficas para cabelos coloridos, elas pos-
suem vitamina E na formulação, e, assim, 
evitam o desbotamento e o ressecamento 
do fio. Elas podem ser aplicadas a cada 
dez dias, sempre após o uso de xampu e 
condicionador próprios para cabelos col-
oridos”, ensina André Czerwinski.

pesado demais.
Detalhes como 
nartingales (faixa 
de tecido usada 
nos ombros) são 
uma solução para 
quem quer ado-
tar o estilo mili-
tar sem parecer 
um soldadinho 
de chumbo. Bol-
sos utilitários, 
próprios de uni-
formes das Forças 
Armadas, como 
empregados nas 
calças e bermu-
das cargo tam-
bém estão em alta 
para a primavera. 
Acessórios como 
óculos de sol em C
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O que os latidos não dizem
Curiosidades sobre a convivência 

entre cães e humanos

Os latidos não dizem mas signifi-
cam muito na nossa relação com 
os eles:

Sociedade - Nos tempos antigos, 
as pessoas viam os cães com um 
papel espiritual. Cérbero, o cão 
de três cabeças, guardava o sub-
mundo do mito grego, enquanto 
os egípcios antigos fizeram de 
Anúbis, o deus com cabeça de 
chacal, seu patrono, associado 
à mumificação e à vida após a 
morte. Hoje em dia, eles são 
vistos mais como animais de es-
timação. Segundo uma pesquisa 
de 2009, realizada pela Ameri-
can Pet Products Manufactu-
rers Association, 39% dos lares 
americanos têm pelo menos um 
cão e 80% dos donos relataram 
que interagem com seus cães por 
mais de duas horas por dia. 

Compartilhamento - Não há 
tantas diferenças entre os cani-
nos e os seres humanos, pelo 
menos em relação a doenças. 
Cerca de seis milhões de cães 
são diagnosticados com cân-
cer a cada ano. Esses animais  
ainda contraem versões caninas 
de doenças humanas raras, como 
a perda de lipofuscinose neuro-
nal ceroide pelo cérebro, que 
leva à incapacidade de caminhar 
ou controlar os músculos. Ape-
sar de as doenças serem tristes 
para ambos, compartilhar as 
experiências beneficia as duas 
espécies. É mais fácil executar 
ensaios clínicos em animais de 
estimação, dando aos médicos 

um modelo animal da doença e 
aumentando a chance de cura. 

Raiva humana - A raiva, uma 
doença neurológica fatal, é a 
mais famosa. Apesar de existir 
uma vacina, em alguns casos a 
saliva do cão pode contaminar 
seres humanos, graças à bactéria 
Salmonella. Um estudo de 2003, 
publicado no “The Veterinary 
Record”, revelou que os huma-
nos também podem se infectar 
por uma lombriga que cresce no 
intestino dos cães; basta acari-
ciá-los. A lombriga pode crescer 
na parte posterior do olho hu-
mano, provocando cegueira, ou 
ainda fixar-se no fígado ou nos 
pulmões. 

Inteligência - Cães podem ser 
tão inteligentes quanto crianças 
de dois anos de idade, de acordo 
com uma pesquisa apresentada 
em 2009 em uma reunião da 
Associação Americana de Psi-
cologia. Os cães da raça border 
collie são os mais inteligentes e 
entendem até 200 palavras. Na 
sequência, estão os poodles, os 
pastores alemães, os golden re-
trievers e os dobermans. A raça 
mais popular nos EUA, o labra-
dor, vem na sétima posição do 
ranking. 

Diagnóstico - Se você tem cân-

cer, diabetes ou epilepsia, seu 
cão pode ser o primeiro a saber. 
Estudos demonstraram que eles 
podem ser treinados para farejar 
câncer de pulmão, mama, pele, 
bexiga e próstata. Pesquisadores 
da Universidade Kyushu, no 
Japão, suspeitam que esses ani-
mais sentem os aromas extraordi-
nariamente fracos emitidos pelas 
células anormais do organismo 
humano. Cães especialmente 
treinados também podem ajudar 
os diabéticos, detectando o odor 
das flutuações dos níveis de açú-
car no sangue desses pacientes e 
alertando-os antes de sentirem 
os sintomas. Misteriosamente, 
também conseguem prever uma 
crise epiléptica 45 minutos an-
tes do seu início. Ninguém sabe 
como, mas as teorias vão desde 
um cheiro desconhecido até sutis 
mudanças de comportamento. 

Genética - Os cães são os 
mamíferos com maior diversi-
dade na aparência. Desde o com-
prido cão da raça basset hound 
até o elegante e fino weimaraner, 
eles apresentam uma incrível 
diversidade na forma de seus 
corpos. Um estudo publicado no 
“The American Naturalist”, em 
2010, constatou que as diferen-
ças entre o tamanho e o formato 
dos crânios das raças são tão evi-
dentes quanto as diferenças entre 
espécies de mamíferos completa-
mente distintas. O crânio de um 
collie, por exemplo, é tão dife-
rente do crânio de um pequinês 
quanto o crânio de um gato é de 
uma de morsa. Esta diversidade 
em uma mesma espécie é utiliza-
da no estudo genético, permitin-
do que pesquisadores vinculem 
genes para determinadas carac-
terísticas, como a que faz o Shar-
pei ser enrugado e o Dachshund 
ter pelos tão curtos e grossos. 

A lei Federal 9.605/98 I Decreto de Lei 24.645, prevê de três meses a um ano 
de prisão, mais multas, para quem é flagrado maltratando animais. 

A Gente curte essa!
Colabora ai Galera!

MALTRATAR OU ABANDONAR
 ANIMAIS É CRIME!
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Maxicolar, 
aprenda a fazer e  

arrase!

Nesta edição trouxemos um mini 
tutorial de como fazer maxicolar, 
essa moda fez a cabeça de muita 
gente, pois da um up em qualquer 
look, mas as vezes não encontra-
mos aquele modelo, aquela cor 
ou aquele formato que queremos, 
por isso você mesmo pode fa-
zer o seu. É bem simples, basta 
apenas colocar a criatividade em 
prática.

Material Utilizado
 - Feltro
 - Cola de Silicone
 - Pedras e Strass
 - Molde
 - Tesoura Grande
 - Tesoura Pequena
 - Pinça

Escolhemos um modelo básico 
e rápido para ensinar, mas vocês 
vão ver que caso queiram outro, 
basta mudar as pedras e recortar 
no formato desejado, o resto é 
tudo a mesma coisa.
Antes de tudo, você deverá mon-
tar o formato do seu maxicolar 
sem colar as pedras para 
ter certeza de como fi-
cará e para saber qual a 
melhor maneira de dis-
tribuir as pedrarias.
Aí sim você poderá co-
lar uma a uma, adicio-
nando cola direto nas 
pedras e colando no fel-
tro, com o strass a mes-

Você já parou para pensar qual  
o objeto da casa que mostra a 
realidade nua e crua, sem que a 
gente pergunte nada?
De que estamos falando? Do 
glorioso e poderoso “Espelho”, 
aquele que reflete como somos 
e estamos, mesmo que não 
gostemos. Para o Feng Shui, o 
espelho é usado nas correções 
e curas, necessárias em deter-
minado ambiente. Mas, sua 
utilização deve ser muito bem 
estudada, para não prejudicar 
as pessoas que vivem nestes 
locais. Mas afinal, como devo 
e aonde aplicar um espelho???

EVITE

. Nunca tenha um espelho 
de frente a porta de entrada, 
que reflita a porta. O espelho 
tem a propriedade de refletir e 
expulsar todo o tipo de energia 
que entra pela a porta, tanto as 
ruins, como as boas. Ou seja, 
queremos proteger nossas ca-
sas de energias negativas, mas 
não espulsar as boas energias. 
A solução é tirar o espelho de 
frente da porta principal.

. Cuidado com espelhos di-
ante de janelas. Ele tem o po-
der de refletir tudo o que a jane-
la mostra. Se sua janela dá para 
um cemitério ou uma fábrica, o 
espelho irá refletir a imagem e 
energia destes locais para den-
tro de sua casa. Solução mais 
viá-vel e tirar o espelho do lo-
cal, ou manter a janela fechada.
. No quarto de dormir, o es-
pelho não pode refletir as pes-
soas deitadas e dormindo. Para 
o chinês, se ver refletindo, dor-
mindo, dá má sorte. A solução 
mais comum é mudar o espelho 
de local ou cobrir o espelho ao 
dormir.

USE E ABUSE

. Numa sala de jantar, um es-
pelho é muito bem vindo. Sala 
de jantar é uma das áreas de 
prosperidade da casa. Um espe-
lho refletindo a mesa de jantar, 
irá dobrar esta prosperidade.
. Se você tem um jardim bem 
cuidado e arborizado em sua 
casa, e que o mesmo pode ser 
visto por uma janela ou porta 
de vidro, coloque um espelho 

Feng Shui do Espelho
Dicas e prós e contras para o seu uso
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na parede oposta à janela, para 
refletir este jardim para dentro 
de sua casa, trazendo assim 
boas energias.
. Se você estiver localizado 
num local muito estreito ou 
pequeno, no qual as pessoas 
se sentem sufocadas ou mal, 
um espelho grande em uma das 
paredes, vai proporcionar uma 
sensação de amplitude ao local, 
melhorando em muito a vibra-
ção.
. Para proteger sua casa de 
energias negativas, use um 
pequeno espelho redondo sobre 
a porta principal, pelo lado de 
fora. Se possível, use um baguá 
com espelho. 
. Quem tem comércio, um espe-
lho do lado da caixa registrado-
ra, estará duplicando os ganhos 
e a prosperidade. 

A PEDIDO

ma coisa, se você adicionar a cola 
no feltro e depois colar a pedra, 
dependendo, o acabamento pode 
não ser o mesmo.
Depois de todas as pedras cola-
das, recorte em volta e cole em 
cima de outro pedaço de fetro (da 
mesma cor), mas não se esqueça 
de adicionar o cordão de São 
Francisco, um pedaço em cada 
canto do maxicolar para formar a 
alça, essa alça deverá ficar entre 
os dois pedaços de feltro, portan-
to fique atento na hora de colar 
o maxi colar no 2º feltro, pois o 
cordão de São Francisco deverá 
ser colado primeiro.
Depois recorte novamente, veja 
que agora o tecido está bem mais 
grosso, pois tem 2 camadas de 
feltro.
Deixe sercar e depois com a te-
soura menor e com ponta bem 
fina, recorte cuidadosamente em 
volta das pedras, acompanhando 
o formato de cada uma delas.   E   
aí gostaram? Aprenderam? Va-
mos fazer?



COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ PRA NOSSA GENTE
PMDB-PT-PDT-PR-PTdoB-PPL-PHS-PSDC-PRB-PMN-PTC-PRP-PV-PCdoB

Vou lutar pelos direitos dos
cidadão josefenses, trazendo

 melhorias nas principais 
necessidades da comunidade!
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A PEDIDO

Fernando
 Souza 

  K ABEÇA 
COLIGAÇÃO  PP- PSB - PSC

VEREADOR - SÃO JOSÉ

 40.100

AGORA É
A NOSSA

VEZ.

“Esse é o meu candidato!”
Cesar Souza

A PEDIDO

VENHA NOS VISITAR!
www.vivreambientesplanejados.com.br

Av. dos Lagos, 41  Pedra Branca  Palhoça  SC

Móveis de bom gosto, qualidade e sofisticação
Viva a vida com estilo!

Venha conhecer a coleção 2012,  diversos padrões de 
cores e texturas que vão deixar seu projeto ainda mais 

bonito. Acabamento excelente e prazo de entrega 
cumprido a risca. 

Essa é a VIVRE.

Solicite seu orçamento ou projeto sem custo
Nossos designers de interiores irão até sua casa!

20x s/Juros
Condições especiais de pagamento

Entrada para 60 dias

3342-1400 / 8828-5740(48)
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