
Jornal

Acesse:www.jornalcomunidadesj.com.br

FLOR DE NAPÓLIS, MUDOU... E MUDOU PRA MELHOR!!!
Prefeitura de São José resolve problemas e facilita vida dos moradores

 Fios e Cabos
 Quadros e Caixas
 Tomadas e Interruptores
 Materiais de iluminação
 Luminárias decorativas
 Eletrodutos e conexões
 Eletrocalhas e perfilados
 Disjuntores

Rua Pe. Justino Cortegens, n° 398 Sala 04
Barreiros - São José - SC - CEP. 88111-150

www.conectluz.com.br

SAÚDE NAMORADOS CAPACITAÇÃO ASSESSORIAEDUCAÇÃO
Que tal perder 
uns quilinhos 

neste  inverno? 
Pág. 02

Dicas para o dia 
dos namorados 

Pág. 09 

Artigo exclusivo 
palestrante inter-
nacional Pág. 07

Inscrições para o 
Enem até o dia 15 

de junho Pág. 11

Modificação da 
guarda dos filhos 

Pág. 06

As ruas ganharam nova camada de asfalto, a iluminação melhorou a segurança no bairro. A academia instalada na terceira idade virou ponto de encontro da 
População. A limpeza das valas beneficiará as famílias de alagamentos. Págs. 4 e 5

Jornal Comunidade São José • Distribuído Gratuitamente na Grande Florianópolis                                              Ano I • Edição 09 • Junho 2012



  2  Estética e Saúde São José • Santa Catarina • Junho 2012

Jornal Comunidade SJ Ltda ME
CNPJ: 05.383.587/0001-89
Av. Gov Adolfo Konder, 867
Lj4-Campinas-SJ-SC-8810-400
www.jornalcomunidadesj.com.br
jornalcomunidadesj@hotmail.com
Fone:(48)3035-4921

Redação
Elenir Schneider
MT-SC/4261

Design e Diagramação
Alex Silva

Comercial
Rosan Crepaldi

Assessoria Juridica
Marinho M. Kern
OAB/SC 22.741

Expediente
Peridiocidade: Mensal
Distribuição: Gratuito
Tiragem: 15 Mil exemplares
Impressão: Diário catarinense
Edição Nº 9 - 16 págs.

O Jornal Comunidade SJ não se 
responsabiliza pelo contéudo dos 
artigos assinados por seus cola-
boradores ou de materias oriun-
das de assessorias de imprensa 
de orgãos oficiais e ou empresas 
privadas.

PERCA PESO NO INVERNO
O inverno é a melhor época 
para fazer dieta.
É no inverno que o metabolis-
mo acelera para manter o nosso 
corpo aquecido e, acaba por 
queimar mais calorias!
Mas, o inverno também é a 
época em que comemos mais, 
abusamos das sopas e dos as-
sados, por isso separamos di-
cas saudáveis para quem quiser 
aproveitar a época para perder 
alguns quilinhos sem muito es-
forço.
1) Coma pequenos lanches a 
cada 3  horas, entre as refeições 
principais.
2) Cuidado com as sopas cre-
mosas e fondue. Eles são ricos 
em gorduras.
3)Não se engane. É verdade 
que no inverno, o corpo gasta 
mais calorias, mas o gasto não 
é tão elevado para aumentar a 
quantidade de calorias da ali-
mentação. Cuidado!
 4) Engane o desejo. Prepare 
frutas assadas. É uma boa ma-
neira de espantar o frio e a von-
tade de comer sobremesa.
5)Beba chás quentes. É uma 
ótima maneira de hidratar o 
corpo. Mas lembre-se, tome 
sem açúcar ou com adoçante.

6) Xô preguiça! Não deixe de 
se exercitar. Se a vontade é fi-
car mais tempo em baixo do 
edredon, escolha um horário 
em que sinta mais disposição 
para mexer o esqueleto.

Agora uma dica de dieta sem 
passar fome:
Dieta das três horas:
A dieta das três horas, foi de-
senvolvida pelo ex gordinho 
Jorge Cruise.
O emagrecimento através desta 
dieta, não requer o esforço de 
regimes rigorosos.
O esquema sugere que se ali-
mente a cada três horas por 
dia, para manter o metabolismo 
acelerado, evitar a compulsão, 
e reduzir a ação do hormônio 
cortisol, que aumenta o desejo 
por doces.
Não se leva em conta as calo-
rias de cada alimento, e não 
há cardápios fixos, apenas su-
gestões  que, em sua maioria 
leva muito ovo que, está entre 
os 8 alimentos para emagrecer:

Tome Leite!

Ricos em cálcio,( mineral 
em baixa nas mulheres com 
dificuldade para emagrecer), o 
leite e derivados, são capazes 
de transmitir às células adipo-
sas a necessidade de parar de 
armazenar gordura e começar a 
queima – la.
É importante ingerir leite 
quatro vezes ao dia.
Mastigar bem os alimentos, 
aproveitam todos os seus nu-
trientes e passam menos fome 
durante o dia.

Ovo de manhã faz bem!

Comer um ou dois ovos de 
manhã, faz com que você deixe 
de ingerir 400 calorias ao longo 
do dia. Pasmem!
O estudo que comprova a ação 
benéfica do ovo, foi publicado 
no International Journal of 

Obesety, nos EUA.
Porém, o hábito de comer dois 
ovos pela manhã só deverá ser 
adotado duas vezes por sema-
na, ou menos, caso você tenha 
algum problema com colesterol 
alto.

Aproveite a gordura
 do coco

A gordura dessa fruta tem ácido 
láurico, que acelera o metabo-
lismo e é usada imediatamente 
como fonte de energia.
A nutróloga e médica Tâmara 
Mazaracki, do Rio de Janei-
ro, ensina que para reduzir o 
apetite, tome até 30 minutos 
antes das refeições, meio copo 
de leite de coco integral (não 
light), diluído em meio copo de 
água.Ou acrescente entre uma 
ou duas colheres de sopa de 
coco ralado nas saladas ou so-
bremesas.De preferência coco 
fresco!
A gordura do coco facilita a di-
minuição de gordura, principal-
mente na região do abdomem.

Vinagre de maçã

Você pode substituir o habitu-
al vinagre de uva das saladas 
ou temperos, pelo vinagre de 
maçã.
Ele tem a função de evitar os 
picos de insulina e reduz os 
níveis de glicose depois de uma 
refeição à base de carboidrato.
Assim, você não sentirá von-
tade de comer tanto.

Gengibre, não é só no 
quentão!

Nessa raiz existe uma substân-
cia chamada zingiberina, que 

provoca aumento da tempera-
tura do corpo e deixa o metabo-
lismo a mil.
O resultado dessa bomba, será a 
queima de 20% a mais de calo-
rias ao realizar qualquer ativi-
dade.
Você pode usar duas rodelas 
dessa raiz, seca ou em conser-
va, em sucos saladas, pescados 
ou aves, hummmm…!

Aceita um chá?

Se você não gosta de chá verde 
e já torceu o nariz ao ler este tí-
tulo, vai gostar de saber que ele 
é nosso aliado!
Ele é capaz de aumentar as 
taxas metabólicas, e acelerar a 
quebra das células de gordura 
do nosso corpo.
Os especialistas acreditam que 
auxiliado a uma dieta equilibra-
da, a bebida pode ajudar como 
coadjuvante na perda de peso, 
segundo a professora Jocelen 
Salgado, da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, 
de Piracicaba S.P. o chá verde 
pode operar verdadeiros mila-
gres.

A mamãe tinha razão, 
legumes e verduras fazem 

bem!

São alimentos que oferecem 
menos calorias do que o corpo 
gasta para digerir e absorver 
seus nutrientes, segundo a en-
docrinologista Silvia Bretz do 
R.J.
O ideal é consumir no mínimo 

seis porções diárias de alface, 
agrião,aipo, chicória, aspargos, 
alho poro, brócolis, pepino, 
couve – flor, espinafre, berinje-
la, rabanete e tomate.

Cereais integrais

Como os cereais integrais são 
difíceis de digerir,  ficam mais 
tempo no estômago, e dão a 
sensação de saciedade por mais 
tempo, equilibrando os níveis 
de insulina para evitas acessos 
de fome, como explica a nutri-
cionista Cibele Crispim, de São 
Paulo.
A sugestão, é que se ingira uma 
colher de sopa de aveia, ou uma 
fatia de pão integral, duas co-
lheres de arroz integral, ou de 
quinoa, ou tabule por dia.
A Dieta das Três Horas é ideal 
para quem não consegue ficar 
sem beliscar!
Mas o melhor de tudo é estar-
mos saudáveis e sabermos que 
estamos emagrecendo enquan-
to comemos!
Duas cápsulas de óleo de li-
nhaça poderão ser administra-
das durante o dia, para o melhor 
funcionamento do intestino,  a 
linhaça é uma forte aliada para 
combater o colesterol e os ra-
dicais livres...
Para quem trabalha ou estuda e 
fica fora a maior parte do tem-
po, o ideal é que se organize 
uma maneira de se alimentar 
de frutas ou barras de cereal, 
trazidas de casa e que, podem 
ficar na bolsa ou no carro. 

Aproveite as dicas e fique 
linda sem perder a saúde! 
 
Consulta:
http://www.tekatun.com/2010/06/
dietas-6-dicas-para-emagrecer-no-
inverno.html
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10 dicas para afastar as
 doenças de inverno

Atitudes simples e facilmente 
adequadas ao seu dia a dia po-
dem prevenir os desconfortos 
típicos da estação
O clima seco e mudanças brus-
cas de temperatura colaboram 
para que enfermidades como 
gripes, resfriados, amidalite e 
dor de ouvido se espalhem rapi-
damente. Porém, para algumas 
pessoas, além desses vilões, é 
preciso enfrentar outras mani-
festações que se agravam duran-
te o inverno. É o caso da asma, 
pneumonia, bronquite, rinite e 
sinusite.
Segundo o médico pneumolo-
gista Mauro Gomes, a hiper-
sensibilidade do organismo a 
algumas substâncias desenca-
deia reações alérgicas como, por 
exemplo, os intermináveis es-
pirros e coceira na região nasal. 

A poeira, ácaros, fungos, pelos 
de animais, além da fumaça de 
cigarro são alguns dos agentes 
irritantes mais comuns.
A fim de evitar esses incômodos 
sintomas o especialista deixa 
10 dicas que podem ajudá-lo a 
conviver melhor com o frio e os 
problemas respiratórios:
1 - Mantenha as roupas de cama 
limpas especialmente os cober-
tores que costumam ser morada 
de ácaros;
2 - Retire o pó da mobília e 
limpe o chão com pano úmido, 
evitando o levantamento de 
poeira;
3 - Aproveite os dias ensolara-
dos para arejar a casa. O sol e o 
ar evitam que vírus e bactérias 
se proliferem;
4 - Evite o contato com a fuma-
ça do cigarro;
5 - Use soro fisiológico nas 
regiões dos olhos e narinas, ele 
lubrifica a mucosa e evita irrita-
ção; 
6 - Evite aglomerações de pes-
soas em lugares fechados e pou-
co arejados;
7 - Lave as mãos constante-
mente para evitar que vírus e 

bactérias se alojem nessa região;
8 - Beba muito líquido, mas 
evite as bebidas alcoólicas. 
Água e sucos são importantes 
para controlar a circulação san-
guínea, composição das células, 
músculos e respiração;
9 - Não use carpetes e cortinas 
no quarto de pessoas alérgicas, 
pois eles favorecem o apareci-
mento de ácaros;
10 - O meio mais efetivo para 
evitar as doenças do inverno são 
as vacinas. A antigripal confere 
imunidade por cerca de um ano 
e a vacina contra pneumonia 
pode proteger por cinco anos. 
No caso dos idosos, a vacina 
antigripal é recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e distribuída gratuita-
mente pelo governo federal.ht
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Como fazer as Plush Nails ou 
“Unhas de Pelúcia”

A nova tendência  de moda é a 
Plush Nails ou “Unhas de Pelú-
cia” um efeito que deixa a unha 
“felpuda” e combina bastante 
com o inverno.
Elas são feitas com um pó para 
artesanato chamado Floc (de 
flocado). Este pó é vendido ge-
ralmente em lojas de materiais 
para artesanato, e a marca mais 
recomendada é Siq Floc . 

Como fazer?
Passe o esmaltes nas unhas e an-
tes que seca e aplique o veludo. 
Esfarele o pó de pelúcia sobre as 
unhas sem apertar, apenas jogue 
sobre o esmalte molhado. Faça 
um dedo de cada vez. Depois 
dê suaves batidinhas para tirar o 
excesso de flocos e pronto!
Detalhes importantes:

• O pó é embolado mesmo
• não gruda na roupa
• não irrita em contato com a 
pele
• e principalmente não sai quan-
do lava-louça ou no banho

Testado e aprovado. Fica inte- 
ressante, diferente e macio.
Fica a dica!!!

*Parcelas reduzidas até a contemplação, quando serão recalculadas. Prazo de 180 meses. Valores e condições poderão 
sofrer alterações sem aviso prévio. Correção anual pelo INCC.

tranquilidade
segurança
confiança
é isso que o consórcio

ademilar faz pelo seu futuro.

nada melhor do que contar com a tradição e a experiência da ademilar para garantir 
rentabilidade e um grande futuro para você e sua família. faça um consórcio ademilar 
e conte com essa conquista.

r. dom Pedro ii, 48 | sala 02 | campinas são José 
48 3029 3800 

www.ademilar.com.br
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             FLOR DE NAPÓLIS, MUDOU... E 
 Prefeitura de São José resolve problemas  

A academia que foi insta-
lada na praça para a melhor 
idade, resolveu o problema 
da praça e virou ponto de en-

“Agradeço ao prefeito pelo 
trabalho feito no bairro...
As pessoas gostaram muito da 
academia, ela vai ajudar mui-
tas as pessoas, todos de Flor de 
Nápolis estão contentes com o 
que foi feito.”

dona Nina 
Moradora e comerciante

“A operação tapete preto me-
lhorou muito a vida dos mora-
dores, a academia ao ar livre 
ficou ótima, também melhorou 
muito a iluminação no bairro. 
Quero pedir que asfaltem a rua 
13 de Julho.”

Maria Bernadet Bernado

“A academia ficou ótima, as 
ruas do bairro nunca estiveram 
tão boas, nós ficamos muito 
felizes com a limpeza do rio, 
com a limpeza vão acabar as 
enchentes.”

Rita e 
Cristhian Peres

“A vida do bairro melhorou 
muito, a academia virou ponto 
de encontro dos moradores, 
agora estamos esperando o as-
falto na rua 13 de Julho e no 
final da Santo André.”

Maria Aparecida 
Medeiros

“A atenção dada a Flor de Ná-
polis é a melhor desde que vim 
morar no bairro.”

Priscilla Queiroz

A Rua Santo André antes e depois da Pavimentação.

contro dos moradores.
A iluminação aumentou a se-
gurança do bairro.

Pavimentação asfáltica da Rua Aimoré, no Bairro Flor de Nápolis. As melhorias incluem remoção 
do pavimento deteriorado e recuperação da drenagem pluvial em toda a extensão da via.

Crédito: Laudeci Cordeiro - SECOM/PMSJ
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Rua Santo André, 20 - Flor de Nápolis - São José - SC

AUTO ESCOLA ROCA

3248-8560
3244-4379

(48)

3028-9695
3037-9675

(48)

www.cfcroca.com.br

RUA MAX SCHRAMM, 2291 -  ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC

Tudo sobre carteira de motorista!

Despachante Roca
DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

A Rua Pirituba antes e depois da Pavimentação.
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MUDOU PRA MELHOR!!!
e facilita vida dos moradores          

A Prefeitura Municipal segue realizando trabalhos de Infraestrutura,  facilitando o dia-a-dia 
da comunidade. As obras continuam em andamento para melhorar o tráfego de veículos e a 
segurança do município de São José.

O Jornal Comunidade SJ visitou o bairro Flor de Nápolis e viu uma comunidade contente, 
as obras feitas facilitaram a vida dos moradores deixando as pessoas satisfeitas. A maior 
parte dos elogios foram para a Academia ao ar livre que tornou-se ponto de encontro da 
população. Os benefícios realizados trouxeram qualidade, segurança e lazer e estarão pre-
sentes na vida de cada morador dessa comunidade.

“Flor de Nápolis melhorou 
muito depois das obras, o 
bairro ficou mais seguro, a 
academia trouxe lazer as pes-
soas, nunca olharam tanto 
pelo bairro como desta vez.”

Cícero Silva da Cruz

“As obras facilitaram a vida 
dos moradores da região, as 
ruas foram pavimentas, melho-
rou a coleta de lixo, gostamos 
muito da academia ao ar livre.”

Renato Silva

“As obras de infraestrutura 
no bairro melhoraram muito a 
vida das pessoas, a academia 
ao ar livre esta sendo usada 
por pessoas de todas as idades, 
o local se transformou em pon-
to de encontro dos moradores.”

Inaura Schutz

“As ruas melhoraram muito, 
não temos mais poças d’ água 
e buracos. A academia nos deu 
lazer, as pessoas frequentam 
muito a academia, ficou um 
ponto de encontro dos mora-
dores.”

Juvelina Andrade 

“Foi muito boa a atenção dada 
ao bairro pela prefeitura, a 
pavimentação das ruas, a aca-
demia, a iluminação pública, 
entre outros...
Espero que o bairro continue 
sendo contemplado com mais 
obras.”

Pastor Clemente de Oliveira

“Com a limpeza da vala, a gente fica mais tranquila. 
Assim, sabemos que a água não vai entrar na nossa 

casa”. Palavras de uma moradora.

Crédito: Laudeci Cordeiro - SECOM/PMSJ
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Se você busca saúde e boa forma,
o seu lugar é aqui!

www.icangym.com.br

(48) 3034-2400

Prefeito Djalma Berger visita o bairro Flor de Nápolis e da atenção aos moradores
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 Colunista
 Prof. Douglas Phillips Freitas

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito

São José • Santa Catarina • Junho 2012

Após a separação do casal ge-
ralmente há o debate sobre quem 
ficará encarregado da adminis-
tração dos filhos, ou seja, quem 
ficará com  guarda. Por uma 
questão histórica, é comum que tal 
encargo ou benefício, seja com a 
mãe, mas nao é raro vermos o pai 
assumir tal função.
Porém, com o crescimento dos 
filhos, ou o interesse do outro 
genitor (pai ou mãe) em ficar mais 
próximo um dos outros, acaba 
renovando a discussão feita anos 
antes, e, não raras vezes, este de-

bate deságua no judiciário.
O Poder Judiciário se posiciona 
que àquele que exerce a guarda 
do menor, independentemente de 
ação judicial anterior assim fixan-
do, é quem deve permanecer com 
a criança, salvo danos à mesma. 
Os tribunais determinam que a 
mantenca da guarda fique com 
aquele que esta com a criança 
exatamente para nao mudar a ro-
tina do menor, por isto quando o 
guardião  resolve se mudar para 
outro pais ou lugar distante do 
convívio padrão do filho menor, 

seja o mesmo, mantido no local 
onde reside, onde possui seus la-
ços afetivos e sociais, e, para tal, 
muda-se a guarda para aquele pai 
ou mãe que encontra-se nesta ci-
dade, retirando a guarda daquele 
que irá se mudar.
Independentemente de quem exer-
ce a guarda, ao que não exerce 
tem o direito amplo de convivên-
cia (visitas) e, quando o guardião, 
de alguma forma cria obstáculos 
nesta convivência, incorre em 
Síndrome da Alienação Parental, 
recentemente tutelada pela Lei n. 
12.318 de agosto de 2010.
E, a mesma lei, elenca alguns exem- 
plos de atos de alienação parental:
l  I - realizar campanha de des-
qualificação da conduta do geni-
tor no exercício da paternidade 
ou maternidade;  II - dificultar o 
exercício da autoridade parental;  
III - dificultar contato de criança 
ou adolescente com genitor; IV 
- dificultar o exercício do direito 
regulamentado de convivência fa-

miliar; V - omitir deliberadamente 
a genitor informações pessoais re-
levantes sobre a criança ou adoles-
cente, inclusive escolares, médi-
cas e alterações de endereço; VI 
- apresentar falsa denúncia contra 
genitor, contra familiares deste ou 
contra avós, para obstar ou dificul-
tar a convivência deles com a cri-
ança ou adolescente; VII - mudar o 
domicílio para local distante, sem 
justificativa, visando a dificultar 
a convivência da criança ou ado-
lescente com o outro genitor, com 
familiares deste ou com avós. 
?Havendo, portanto, a alie- 
nação parental, haverão algumas 
punições ao alienador, dentre elas 
a perda da guarda.
?Importante esclarecer, entretanto, 
que a modificação da guarda, não 
impõe na cessação do contato da 
criança com o outro genitor, mes-
mo sendo alientante, pois, pai ou 
mãe que não possui a guarda, tem, 
à ele fixado, o direito de período 
de convivência (direito de visitas), 
a fim de evitar a violação de direito 
básico de criança e adolescente 
que é o de CONVIVER COM A 
FAMÍLIA em sua integralidade.
A fim de enviar sua pergunta, 
sugestão ou crítica, nos contate 
através do: E-mail: contato@
douglasfreitas.adv.br

Modificação 
da Guarda dos Filhos
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 Colunista
 David Fadel

david@fadelpalestrantes.com.brAgente e Consultor de Palestrantes

Prezados Leitores:
É com muita satisfação que após realizar a fantástica missão empresarial, com o grupo de em-
presários catarinenses para a Disney no mês passado que trago com exclusividade, um artigo 

internacional do renomado Jim Cunningham - Consultor e Ex-Diretor de Qualidade de Serviços 
da Disney, que nos acompanhou e ministrou o Workshop no período de 10 a 17/04/12 em Orlando-

Flórida...boa leitura:

Existem vários pontos que são 
comuns na visão dos líderes no 
campo do “Serviço de Quali-
dade”. Para começar, é o en-
tendimento de que o cliente 
nem sempre tem razão, mas 
nós / você deve permiti-los es-
tarem errados com dignidade. 
Se você tira sua dignidade, as 
chances de nunca mais vê-lo 
são grandes. O segundo ponto 
entende que tudo que se rela-
ciona com “Serviço de Quali-
dade” se encaixa num mode-lo 
universal, que é o modelo 10% 
/ 90%. Nesse modelo o produ-
to é representado pelos 10%. 

O que precisa para ser 
reconhecido como um líder em 

Serviço de Qualidade?

O consumidor pode comprar 
o produto em qualquer lugar. 
Toda cidade tem uma variada 
gama de opções de hoteis, res-

taurantes, mercados e lojas de 
carro. As opções para o con-
sumidor são infinitas. Então, 
os 10% não fazem nenhum 

negócio ser único. Os 90% é 
que separam os líderes do res-
to, porque representam o SER-
VIÇO. É uma das razões pelos 
quais os clientes se tornam fiéis 
a um negócio sobre outro que 
oferece o mesmo produto. A 
cultura da empresa irá decidir 
se o modelo funcionará naquela 
empresa. Entenda que “Cul-
tura” de uma empresa é sim-
plesmente a maneira pela qual a 
empresa realiza negócios, e tem 
empresas que, por causa de sua 
cultura, não conseguiriam fazer 
a regra 10% / 90%. Há certas 
coisas que os consumidores 
não só desco-nhecem como 
também não entendem. Coisas 
como estoque, disponibilidade 
de produto, equipe, etc... Para 
eles, esses fatores são só des-
culpas que você usa para não 
entregar suas promessas. As 
questões são reais e todo negó-
cio lida com elas todos os dias. 
A resposta para essa situação é 
a consciência daquela ideia de 
que “Fatos são Negociáveis, 
Percepções não são”. Como 
um negócio, você pode argu-
mentar o dia todo que os fatos 
em qualquer caso levam à con-
clusão. Tenha em mente que 
a “Percepção” dos consumi-

Jim Cunningham - Consultor e Ex-Diretor de Qualidade de Serviços da Disney,

dores é a sua rea-lidade. É um 
argumento que você não con-
segue ganhar. A resposta está 
na história da sua operação. 
Se você não conse-gue fazer 
nada sobre a situação que está 
incomodando seu convidado 
(os fatos), então é hora de você 
trabalhar na percepção do seu 
convidado, ou o que ele acha. 
A última chave em entregar 
“Serviço de Qualidade” está 
nos seus funcionários. Exis- 
tem provas o suficiente para 
comprovar o fato de que você 
não pode ter um cliente fiel 
a não ser que tenha um fun-
cionário fiel. Quando contratar 
funcionários, procure por uma 
pessoa que queira trabalhar na 
sua empresa não só por um em-
prego. No processo de contrata-
ção, deixe absolutamente claro 
que as metas da empresa são 
claras e honestas e, indepen-
dentemente do cargo que a pes-
soa está se candidatando, que 
ela tenha o total entendimento 
de que na sua empresa “Serviço 
de Qualidade” não pertence ape- 
nas a uma pessoa ou um grupo 
de pessoas. Pertence a todos na 
empresa.

Tradução: Escola Influx
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Cheque caução para
atendimento médico é crime
Passou a vigorar no dia 29 de 
maio a lei que tipifica como 
crime de omissão de socorro a 
exigência de cheque caução, nota 
promissória ou qualquer garan-
tia para atendimento médico de 
emergência. A legislação prevê 
detenção de três meses a um ano 
e multa para os responsáveis pela 
prática. A pena pode ser aumen-
tada até o dobro, se da negativa 
de atendimento resultar lesão 
corporal de natureza grave, e até 
o triplo, se resultar em morte.
A lei entra em vigor quatro me-
ses após o secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Duvanier Paiva 
Ferreira, morrer tentando ser 
atendido em hospitais particu-
lares de Brasília. O secretário, 
que havia acabado de sofrer um 
infarto, teve socorro negado por 
não apresentar garantia finan-
ceira.
A proposta foi aprovada no iní-
cio do mês na Câmara dos Depu-
tados. A líder do PSB, deputada 
Sandra Rosado (RN), disse que o 
projeto do Executivo encontrou 
clima favorável para aprovação 

na Casa e foi dos mais impor-
tantes aprovados este ano no 
parlamento. “Estávamos todos 
estarrecidos com o fato. A ganân-
cia dos hospitais ultrapassou sua 
própria atividade fim, que é sal-
var pessoas. Tínhamos que dar 
uma resposta à sociedade”, de-
clarou a parlamentar. 
A partir do dia 29 de maio os 
hospitais particulares são ob-
rigados a afixar, em local visível, 
placa com a seguinte informa-
ção: “Constitui crime a exigência 
de cheque caução, de nota pro- 
missória ou de qualquer garan-
tia, bem como do preenchimento 
prévio de formulários adminis-
trativos, como condição para o 
atendimento médico-hospitalar 
emergencial, nos termos do Ar-
tigo 135-A do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal.”Fo

nt
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Depoimento de Xuxa traz 
à tona a questão do abuso infantil

A apresentadora Xuxa 
Meneghel participou do quadro 
“O que vi da vida”, no pro-
grama “Fantástico ( dia 20 de 
Maio).
O “DRAMA” da Xuxa como 
muitos chamaram, nós chama-
mos de depoimento corajoso, 
a rainha dos baixinhos foi às 
lágrimas e revelou em rede na-
cional que foi vítima de abuso 
sexual até a adolescência.

A Apae de São José, com sede na 
cidade de São José, sita à Rua: 
Nereu Neto Capistrano nº 150, 
bairro Fazenda Santo Antônio, 
através de sua Presidente, Amélia 
Inácia Medeiros Ludwig, CON-
VOCA através do presente Edital, 
todos os associados contribuintes 
e especiais da Apae, para partici-
parem da Assembléia Geral Ex-
traordinária, que será realizada 
na sede da Apae, às 14:00 horas, 
do dia 05 de julho de 2012, com a 

A revelação fez muitas pessoas 
criar coragem e denunciar os 
ABUSOS QUE MUITAS CRI-
ANÇAS VINHAM SOFREN-
DO.
O que chama a atenção nas víti-
mas de abuso infantil, é o so-
frimento, o medo e o silêncio...
Pais prestem atenção às mu-
danças de comportamento dos 
seus filhos, algo grave pode es-
tar acontecendo...
O Jornal Comunidade SJ, cha-
ma toda a comunidade a de-
nunciar, Disque 100.
Para se ter uma ideia, 52 mil 
denúncias no Disque 100, man-
tido pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 

República, entre 2003 e março 
de 2011  — não chegam aos 
pés da realidade. 
O abuso infantil na maioria das 
vezes acontece com pessoas 
próximas, justo aquelas que de-
veriam proteger...
A maioria das crianças abusa-
das é pelo pai (38% dos casos), 
pelo padrasto (29%), pelo tio, 
pelos vizinhos e por desconhe-
cidos tem medo de denunciá-
los e, quando o fazem, a família 
prefere abafar o escândalo — 
ou até mesmo é conivente com 
a situação.

Denuncie!
Ajude!

Disque 100.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

seguinte:
 

ORDEM DO DIA

1ª  - Homologação das alterações 
do Estatuto desta APAE, para sua 
adequação ao Estatuto padrão pro-
posto pela Federação Nacional 
das Apaes, atendendo ao disposto 
no artigo 65 do novo Estatuto das 
Apaes.
 
2ª - A Assembleia Geral instalar-

se-á, em primeira convocação, 
com a presença da maioria dos 
associados, e, em segunda con-
vocação, com qualquer número, 
meia hora depois, não exigindo a 
lei quórum especial, nos termos do 
art. 24, § 2º do novo Estatuto das 
Apaes.
 
 São José, 29 de maio de 2012.
  
Amélia Inácia Medeiros Ludwig

Presidente

Advocacia Geral e Preventiva

Marinho Marimon Kern 
OAB/SC 22.741

Cível – Empresarial – Família - Trabalhista
Av. Salvador Di Bernardi, nº 700, sala 04, esq. Rua  Nereu Ramos

Fone / fax: (48) 3034-7020 – Cel: (48) 9968-2157
E-mail: marinhokern@ibest.com.br

Campinas – São José – SC – CEP 88101-260

FL   RMANIA
 Modas

 Acessórios

 Artesanatos

Av Josué di Bernardi, 366 - Sala 04 - Campinas  - São José- SC

8461-5205(48)

www.imoveissj.com
3035-4921(48)

Ÿ Terreno de 720 m² em Campinas,  São 
José – SC, Aceita 80% de permuta.

Ÿ Apartamento 2 dormitórios direto com a 
construtora em até 180 vezes, sacada com 
churrasqueira, excelente acabamento,  
Entrada + prestações  de R$ 1.050,00 , 
pronto para morar,  próximo a praça do 
Kobrasol.

Ÿ Apartamento 3 dormitórios, suíte, 
escritório ou mais um quarto, R$ 
390.000,00,  novo pronto para  morar.

Ÿ Apartamento 3 dormitórios com suíte, 
vista eterna para o Mar,  sacada com 
churrasqueira, Praia de Palmas do 
Arvoredo, entrada + prestações R$ 
3.500,00,  direto com a construtora, 
últimas unidades.

Ÿ Casa na Praia do Sonho, Palhoça, 200 m2 
de área construída, R$ 170.000,00, 
negocia.

Av Governador Adolfo Konder, 267 - Lj.04 - Campinas - SJ
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Dicas para o dia dos namorados?!?

Se a grana ta curta, sem deses-
pero. Porque de verdade, as 
namoradas querem apenas ter a 
certeza de que vocês se impor-
tam com elas, dando atenção 
especial a data:

Sugestão de presentes:

• Organize um jantar român-
tico.

• Planeje um dia especial, 
com direito a passeio no 
parque, algodão doce, fo-
tos.

• Convide-a para ir dançar, 
prefira um lugar com rit-
mos mais românticos.

• Um pic-nic;
• Uma viagem,
• Escolha um lindo buquê de 

flores, mande entregar.
• Lembre-se de escrever um 

cartão.
Os homens também gostam de 
ganhar presentes! 
O ideal é dar algo que você 
sabe que ele irá gostar para 
isso preste atenção aos seus 
gostos e ao que ele fala. 

Dicas para um Dia dos 
Namorados Especial

 Leia e comece os preparativos 
agora!
Ame ser você! - Nem todo 
mundo é modelo com um corpo 
sem nenhuma gordurinha e lon-
gas pernas sem um furinho se-
quer. Nem por isso você precisa 
ficar encanada e se escondendo 
debaixo do lençol! Nada de fi-
car preocupada com as estrias, 
pneuzinhos ou celulite. Homem 
que é homem de verdade gosta 

de mulher e não repara nessas 
coisas. Jogue o lençol pro lado 
e seja feliz!

Fale o que você gosta - Nin-
guém tem bola de cristal e 
quem não fala o que quer corre 
grande risco de não gozar! Fale, 
se expresse, dê o mapa de tudo 
o que você gosta. Gente sincera 
só tem a ganhar e a mulher pre-
cisa ser muito estimulada para 
chegar ao clímax, portanto, 
bote a boca no trombone!

Se divirta, aproveite! -  Bom 
humor na vida é felicidade na 
cama!
Gente mal humorada espanta 
parceiro e tende a ser mal ama-
da! Deixe a cara feia de lado, 
esqueça os problemas do tra-
balho, tire de letra situações do 
dia a dia.

Provoque... - Se preparar para 
o sexo pode rolar durante o 
dia todo. Mande mensagens 
picantes, faça umas ligações 
safadinhas e deixe o ser amado 
em ponto de bala para quando 

a noite chegar. Nada como uma 
boa pitada de sacanagem no 
amor para tudo ficar mais gos-
toso.

Conquiste, seduza... - Linge-
ries diferentes e ousados, salto 
alto, cinta liga, massagens... In-
vista em tudo o que puder para 
apimentar aquele momento es-
pecial.

Seja romântico, abuse dos 
carinhos - Não vá direto ao 
ponto, sexo é muito mais que 
penetração! Lamba, morda, 
cheire, beije, fale ao pé do ou-
vido. Faça tudo o que der von-
tade e seja feliz!

Mude o cenário - Não pense 
que para variar o ambiente do 
sexo, você precisa necessaria-
mente sair de casa! Como nem 
sempre há dinheiro sobrando 
para passar uma noite num ho-
tel ou motel, é fundamental ser 
criativo. Espalhar velas e pé-
talas de flores pela casa dá um 
toque romântico delicioso para 
o sexo. Caprichar na escolha 

da trilha sonora também é bem 
legal.

Solte a imaginação e abuse 
das fantasias - Sexo nada mais 
é do que uma forma de amar, 
por isso fantasiar é fundamen-
tal. Garimpe as lojas especia-
lizadas e solte a empregadinha 
e a colegial que existe em você!

Dicas de Angela Bismarchi.
F o n t e : h t t p : / / v i rg u l a . u o l . c o m .
br /ver /not ic ia /diadosnamorad
os/2011/06/07/277066-angela-bis-
marchi-da-dicas-para-um-dia-dos-
namorados-caliente

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

Tel. (48) 3357-2792

Rua Delamar José da Silva, 85 - Sl.02
Centro Comercial Shimidt - Kobrasol - São José - SC

Tel. (48) 3047-4767
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Lentes Active

199,R$ 00
exclusividade óticas Mondadori

Lentes Transitions

399,R$ 00
Todos os graus

Lentes+

 

Armação

 99,R$ 00
Anti-reflexo Óticas Mondadori

 todos os graus

Óculos Solar

 79,R$ 00
da Grife Mondadori(+200 Modelos)
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Gi Guedes , vocalista do Grupo 
ENTRE ELAS arrasando  nos 

palcos da Grande Florianópolis

 Noite Inesquecível: 25 estudantes da rede municipal de 

ensino de São José,  realizaram o sonho de debutar no 

dia 1° de junho, todas estavam lindas e felizes!

A Secretária da Receita de São 

José, Nilva Terezinha Hames, 

comemorou seu aniversário no dia 

28 de maio com seus amigos, no 

Armazém.

A Modelo Kamila Machado 

esbanjando beleza nas badaladas 

noites de São José

Andrea Vieira Areas, Ana Paula Bueno e Kelly Cris, 

comemorando o aniversário  da Ana Paula no Original, 

dia 18 de maio. 
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 Colunista
 Patrícia Areias

patriciaareias.floripa@gmail.com

Segunda
Segundaà

Ellis
Fernanda

megahair

AGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO

(48) 9127-2721
fernanda_ellis@hotmail.com

(48) 9127-2721
fernanda_ellis@hotmail.com

www.imoveissj.com

Elenir T. Schneider
Consultora de Imóveis - CRECI 12757
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 Colunista 
 Marcus Aurélio Salvador

R.I- 61631  - salvador517@hotmail.com 

Morávamos no bairro Pantanal, 
rua Frederico Veras,  próximo ao 
complexo  de esportes da Uni-
versidade Federal de Santa Ca-
tarina. Amigo de infância Bruno 
Fontes, iniciou sua carreira no 
Iatismo, Classe Optimist aos 8 
anos de idade, 1988, no Lagoa 
Iate Clube. Após três anos, se 
transferiu para o Iate Clube 
Veleiros da Ilha. Bruninho, 
como era chamado pelos colegas 
de nossa rua em 2005, concluiu 
o curso de Engenharia Sanitária 
e Ambiental na Universidade 
Federal de Santa Catarina, tendo 
como objetivo atuar como ges-
tor ambiental, ou educador am-
biental devido aos seus conhe-
cimentos técnicos de engenheiro 
ambiental e práticos de iatista, 
“conhecedor da natureza”.
Com vinte dois anos de dedi-
cação ao esporte, o meu amigo 
acumulou mais de 600 troféus 

e medalhas. Se eu divulgasse 
todos os títulos conquistados, 
acredito que não teria espaço 
suficiente, para tal homenagem.
Em seu site (brunofontes.com),  
o esportista  disponibiliza con-
tato para palestra ministrada por 
ele mesmo, com o titulo “A Vida 
é um Desafio” onde conta suas 
histórias, vitórias e derrotas. O 
velejador fala sobre a fórmula 
do seu sucesso,passando por to-
das as fases de sua vida, escola, 
trabalho de caixa na padaria dos 
pais, universidade, estágio, via-
gens, campeonatos e busca por 
patrocínios.

De forma pratica, ele transfere 
sua experiência para a realidade 
das empresas e principalmente 
dos jovens de forma espontânea, 
estabelecendo um benchmar-
king bastante efetivo. O vele-
jador exemplifica o significado 
das palavras: Atitude, Foco e 
Perseverança e a forma como 
elas, mudaram sua vida e podem 
mudar a vida de qualquer pessoa. 
Assim Bruno, fala sobre momen-
tos de difíceis decisões entre Es-
tudo X Mercado de Trabalho X 
Esporte e ainda como sobreviver 
do esporte. 

Olhó lhó lhó lhó, arrombastes 
ô Bruninho Fontes

Os estudantes que cursam ou 
já concluíram o 3º ano do en-
sino médio podem começar a 
se inscrever no Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio). O 
prazo para garantir a participa-
ção na prova vai até as 23h59 
do dia 15 de junho, horário de 
Brasília.
A confirmação da inscrição de-
pende do pagamento do valor 
de R$ 35,00 por meio de Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU) até 20 de junho. Os es-
tudantes de escolas públicas 
ficam isentos da taxa de ins-
crição, assim como pessoas 
que declararem condição de 
baixa renda ou vulnerabilidade 

socioeconômica do ensino mé-
dio em 2012. As provas serão 
aplicadas no primeiro final de 
semana de novembro, nos dias 
3 e 4, às 13h.
Diversas universidades públi-
cas utilizam a nota do Enem 
como sistema de ingresso. 
Além disso, o exame é exigên-
cia para que os estudantes se 
beneficiem com o Fies (Fundo 
de Financiamento Estudantil) e 
o ProUni (Programa Universi-
dade para Todos), que concede 
bolsas de até 100% em insti-
tuições particulares de ensino 
superior.

Enem: as inscrições podem 
ser feitas até o dia 15 de junho

VENDAS E CONSERTOS
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 Colunista
 Rodrigo Rauth

Chef de Cuisine & Restaurateurc chefrodrigorauth@hotmail.com

Continuando nossa viagem 
pela Itália, falaremos este mês 
sobre a nossa tão adorada piz-
za... Aquela que não pode faltar 
nos finais de semana, dia de se-
mana, comemorações, reunião 
com os amigos... Enfim... A 
pizza nossa de cada dia. Não, a 
pizza não é de origem italiana 
como muitos acreditamos. Há 
seis mil anos AC, os egípcios já 
desenvolviam a receita de uma 
massa, resultado de farinha e 
água. A receita egípcia percor-
reu todas as civilizações da 
época, como a hebraica, babilô-
nia, passou pelos fenícios, etc. 
Foi então que chegou a mais 
conhecida e importante con-
tribuição: a italiana. Chegou 
através de Nápoles e a prin-
cipio era comida como um san-
duíche, dobrada ao meio, como 

RESTAURANTE E PIZZARIA

Cheiro Verde

AV. CENTRAL DO KOBRASOL, 956 - KOBRASOL - SÃO JOSÉ - SC

DE TERÇA A DOMINGO 

RODÍZIO DE PIZZA 

14
,90

R$

3035-5909(48) 

conhecemos hoje o Calzone. A 
pizza redonda surgiu mais tarde 
na mesma cidade de Nápoles. 
Nessa época, já eram adiciona-
dos à pizza, o tomate, toucinho, 
peixes fritos e queijos. Desta 
forma, a fama começou a se 
espalhar pelo mundo, surgin-
do então, as famosas pizzarias 
como conhecemos hoje em dia. 
E nada mais italiano que pre-
paramos nossa própria pizza, 
não é mesmo!? Esta massa que 
lhes ensinarei tem um ponto 
perfeito, não fica “esfarelada” e 
nem “borrachuda”... Tem uma 
crocância perfeita e sabor deli-
cioso. E o melhor, fica pronto 
em minutos! Crie inúmeras re-
ceitas, adicionando seus ingre-
dientes e temperos favoritos. 
Com certeza será aprovado e 
terá pedido de Bis!

PIZZA CASEIRA

Ingredientes (para 1 pizza)

300g Farinha de Trigo
1 Ovo
½ Xícara de Óleo
100ml de Leite
1 Sache de Fermento p/Pizza
1 Col. rasa de sopa de Açúcar
1 Pitada de Sal

Recheio Quatro Queijos e 
Parmegiana (Pizza Foto)

Molho de Tomate (quantidade 
necessária)
200g Queijo Mussarela
200g Queijo Provolone
200g Mussarela de Búfala
200g Queijo Catupiry
Azeitonas / Orégano
Manjericão Fresco

Modo de Preparar

Em um copo pequeno, esquente 
no microondas o leite, dei- 
xando o morno. Dissolva então 
o fermente, misturando bem. 
Junte todos os ingredientes em 
um refratário e misture, até que 
desgrude totalmente do fundo 
da tigela e trabalhe a massa por 
3 minutos aproximadamente. 
Deixe Descansar.
Enquanto a massa descansa, 
separe todos os ingredientes, 
deixando os queijos ralados, 
para que melhor derretam e se 
misturem. O ideal é que pre-
paremos o molho de tomate, ao 
invés de comprarmos pronto, 
mas fica a critério de cada um.
Sobre uma superfície lisa, 
polvilhe um pouco de farinha 
de trigo e então comece a abrir 
a massa, com um rolo. Aos 
poucos a abra, um lado de cada 

vez, já deixando tomar forma 
a “sua redondinha”. Feito isso, 
espalhe uma generosa camada 
de molho de tomate sobre a 
mesma. Cubra metade da piz-
za com os queijos, deixando a 
outra metade para preparar a 
Parmegiana, onde a quantidade 
de molho de tomate deverá 
ser em dobro, adicionando as 
azeitonas e polvilhando com 
um pouco de queijo para finali-
zar. Lembrando que a pizza que 
preparo aqui é Quatro Queijos 
e Parmegiana.
Coloque para assar em forno 
pré-aquecido em 200graus,  
aproximadamente 20-25 minu-
tos. Retire-a e polvilhe o lado 
Quatro Queijos com Orégano e 
o lado Parmegiana com o Man-
jericão Fresco. Pronto, basta 
abrir o vinho de sua preferência 
e se deliciar.
Uma dica valiosa: Compre 
em casas de material de cons-
trução, uma pedra de cerâmica, 
e a coloque dentro do forno. 
Assim que estiver bem quente, 
coloque sobre ela sua pizza. 
Ficará com gosto de pizza as-
sada em forno de pedra. Uma 
delícia!
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QUANTO MAIS 
SÃO JOSÉ CRESCE,

MAIS A GENTE 
SE APROXIMA.

Câmara Municipal de São José
Santa Catarina

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ. 
CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ.

A Câmara Municipal de São José quer ficar ainda mais perto de você, por 
isso criou e aprovou inúmeros projetos, eventos e programas para o 
benefício de todos os josefenses. E ficar mais perto é estar sempre  ao seu 
lado, levando tudo que a nossa gente precisa para uma vida melhor. 
Vamos juntos fazer mais um grande ano pelo nosso município.

www.cmsj.sc.gov.br

Existem duas explicações 
para o termo  festa junina. A 
primeira explica que surgiu 
em função das festividades 
que ocorrem durante o mês 
de junho. Outra versão diz 
que está festa tem origem 
em países católicos da Eu-
ropa e, portanto, seriam em 
homenagem a São João. No 
princípio, a festa era chama-
da de Joanina.
De acordo com historia-
dores, esta festividade foi 
trazida para o Brasil pelos 
portugueses, ainda durante o 
período colonial (época em 
que o Brasil foi colonizado e 
governado por Portugal).
Comidas típicas  
Como o mês de junho é a 
época da colheita do milho, 
grande parte dos doces, bolos 
e salgados, relacionados às 
festividades, são feitos deste 
alimento. Pamonha, curau, 
milho cozido, canjica, cus-
cuz, pipoca, bolo de milho 
são apenas alguns exemplos. 
Além das receitas com mi-
lho, também fazem parte do 
cardápio desta época: arroz 
doce, bolo de amendoim, 
bolo de pinhão, bombocado, 
broa de fubá, cocada, pé-
de-moleque, quentão, vinho 
quente, batata doce e muito 
mais. 

Viva São João!!!

RECEITAS PARA DEIXAR SEU ARRAIA DANADO DE BOM!

Ingredientes:
1/2 xícara (chá) de óleo
10 tomates (sendo 8 sem pele 
e sem sementes picados e 2 em 
rodelas para decoração)
2 pimentões picados em 
quadrinhos pequenos (verde e 
vermelho)
1 lata de palmito
3 ovos cozidos
2 latas de filé de sardinha
1 lata de ervilha
4 colheres de salsa picada

Cuscuz
6 tabletes de caldo de galinha
4 xíc.(chá) de farinha de milho
2 colheres(sopa) de farinha de 
mandioca
1 pimenta vermelha picada (ou 
molho de pimenta)

Modo de Preparo:
1. Forre o fundo e as laterais de 
uma forma para pudim ou bolo, 
com rodelas (ou tiras) de parte 
do palmito, rodelas de tomate 
para decoração, algumas rode-

las dos ovos e com alguns filés 
de sardinha
2. Aqueça o óleo, junte os to-
mates picados, os pimentões e 
refogue
3. Junte o restante do palmito 
picado, dos ovos e dos filés de 
sardinha, a ervilha escorrida e 
a salsa
4.  Acrescente os tabletes de 
caldo de galinha, junte quatro 
xícaras (chá) de água fervente, 
mexa bem e deixa ferver
5. Misture a farinha de milho e 
a mandioca e polvilhe sobre o 
refogado, aos poucos mexendo 
bem até incorporarem comple-
tamente
6. Distribua a massa na forma 
preparada, apertando ligeira-
mente
7. Vire o cuscuz sobre um prato 
e sirva.
Aproveite esta delicia de Cus-
cuz em sua festa Junina!
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Bolo de Amendoin
 Simples

Ingredientes:
1 xícara(s) (chá) de amendoim
1/2 xícara(s) (chá) de açúcar
1 xícara(s) (chá) de açúcar 
mascavo
1 colher (chá) de manteiga 
6 colher(sopa) de far. de trigo
2 colheres (chá) de fermento 
químico em pó
4 unidade(s) de ovo
quanto baste de sal

Modo de preparo:
Bata um pouco a manteiga 
antes de acrescentar o açúcar. 
Continue batendo até desman-
char o açúcar e obter um creme 
bem fofo. Junte as gemas, uma 
a uma, a farinha misturada 

com o fermento em pó e com o 
amendoim moído. Por último, 
misture, com uma espátula, as 
claras batidas em neve  com 
uma pitada de sal. 
Asse em um tabuleiro untado  
e polvilhado com farinha de 
trigo, por aproximadamente 40 
minutos. O forno deve ser pré-
aquecido e bem baixo.
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Quentão
 de Vinho

Ingredientes:
2 litros de vinho tinto suave
1 copo de água 200 ml
Meio copo de cachaça
1 1/2 copo de açúcar
2 pauzinhos de canela
12 cravos (ou a gosto)
8 rodelinhas de gengibre (ou a 
gosto)

Modo de Preparo:
1.Misture todos os ingredien-
tes ao fogo em uma panela
2.Depois que levantar fervura, 
deixe por mais 10 minutos
3.Está pronto é só servir
4.Tomar a bebida quente

Ingredientes
750 ml de leite morno
1 lata de leite condensado
½ xícara (chá) de tapioca
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de coco ralado 
fresco
3 ovos inteiros
3 gemas
1 colher (sopa) de manteiga 
derretida
Laranja em gomo picada para 
enfeitar
Folhinha de hortelã para enfei-
tar (opcional)

Modo de preparo
Hidrate a tapioca com leite 
morno e deixe por 1 hora.
Adicione todos os ingredientes 

Pudim de
 Tapioca

e leve a assar em forminhas 
untadas com manteiga e açú-
car, em banho maria a 200°C, 
tampado.
Deixe em geladeira.
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Nessa entrevista falamos 
com Arão de Souza, presi-
dente do Beira Rio FS, em 
seu comércio(casarão) no 
bairro  Bela Vista, junto 

com Claon Garcez, falamos 
das conquistas desse grande 
time o Beira Rio da Colônia 
Santana.

HISTÓRIA 

O Clube amador “Beira 
Rio”, fundado no ano de 
1984, através de uma ini-
ciativa de quatro irmãos da 
humilde família Souza, do 
bairro da Colônia Santana no 
município de São José/SC, 
tem como finalidade unir 
um grupo antigo de amigos 
através da paixão nacional 
do Brasileiro, o futebol. 
“Arão de Souza, Abraão 
de Souza, Adão de Souza e 
Adalberto de Souza, se re-
uniram com mais quatro 
amigos e fundaram o “Beira 
Rio FS”, após assistirem a 
uma partida de uma equipe 
de futebol do Rio de Janeiro. 
O presidente escolhido foi o 
comerciante Arão de Souza, 
que já no primeiro momento 
afirmou: “o Beira Rio vai ser 
o clube amador mais queri-
do em esporte de quadra da 
grande Florianópolis”. 
De partida em partida o time 

foi se tornando famoso, mas 
era ainda um time que só jo-
gava amistosos. No ano de 
1990, o Beira Rio pleiteou 
uma vaga junto à Liga Ama-
dora de Futebol de Salão do 
município de São José/SC e 
foi aceito, isso o tornou ain-
da mais conhecido na grande 
Florianópolis.

HISTÓRICO DE
COMPETIÇÕES 

BEIRA RIO

Hoje o Beira Rio disputa 
campeonatos amadores no 
Brasil inteiro em duas mo-
dalidades:
•Futsal (Futebol de Salão) 
•Futebol Sete/Society 

Em Junho de 2009 o Figuei-
rense FC/Beira Rio estreou 
no Campeonato Brasileiro 
de Clubes de Futebol Sete/
Society 2009. 
A estréia ocorreu no dia 
20/06/2009 contra a pode-
rosa equipe do Curitiba. O 

placar do jogo foi 4 x 1 para 
o Figueirense/Beira Rio. 
No dia 21/06/2009 ocorreu 
a 2ª partida do brasileirão de 
Society, e desta vez a equipe 
do Figueirense/Beira Rio en-
frentou a equipe do Atlético 
Paranaense e venceu por 2 x 
1. 
No dia 05/07/2009 teve o 
primeiro clássico Catari-
nense de Futebol sete/soci-
ety da história, onde Figuei-
rense/Beira Rio e Avaí se 
enfrentaram e o placar foi 3 
x 2 para o Figueirense/Beira 
Rio.

TÍTULOS

Dentre tantos títulos já con-
quistados, os mais recentes 
são:
•Copa Bola na Rede de Fut-
sal (2007) 
•Copa Bola na Rede de Fut-
sal (2008) 
•Floripa Cup 1ª Divisão 
Futebol Sete/Society (2008) 
•Copa Super Times de Fute-
bol Sete/Society (2009)
•Copa Santa Catarina de 
Futebol Sete/Society (2010) 
•Floripa Cup 4ª Divisão 
Futebol Sete/Society (2010) 
(Retorno após 02 anos 
afastado) 

Associação Recreativa 
Cultural Beira Rio

Arão de Souza presidente do Beira 
RiAo Futebol S.

Beira Rio Futebol S.  da Colônia de Santana

Beira Rio FS, mais que um encon-
tro de bons atletas, uma reunião 
familiar” 
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                                                                                          dicadapersonal@gmail.comPersonal Trainner    

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

BR 101 ‐ Km 203 ‐ 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!

A decisão de fazer uma reedu-
cação alimentar e começar a ser 
adepta aos exercícios físicos, são 
tomadas após uma consciência 
de “sol ardente” e, como segre-
do, todos tomam posse das pala-
vras bonitas ditas no primeiro dia 
na academia, quando o professor 
faz aquelas perguntinhas bási-
cas na anamnese, e a resposta é: 
“preciso melhorar minha quali-
dade de vida”.
Em pleno mês de Junho, as gu-
loseimas do inverno começam 
a aparecer, porém a maioria 
das pessoas prometem fazer 
atividade física o ano todo para 
chegar “nesse verão” bem me- 
lhor. E como se isso não 
bastasse, a velha preguiça que 
nos acompanha o ano todo, in-
siste em atrapalhar sua primeira 
meta do ano, emagrecer. Fiquem 
atentos! Indivíduos sedentários. 
Existe diferença entre o cansaço 
de uma pessoa que não está acos-
tumada com a rotina de hábitos 

saudáveis, a chamada “pregui-
cite aguda”, e de pessoas que 
sentem cansaço ou fadiga.
A preguiça está aliada à falta de 
disposição e motivação mental, 
afeta o físico e resulta na len-
tidão e desânimo. Já o cansaço 
tem justificativas de esgotamen-
to físico, sobrecarga diária ou até 
de treinamento. As pessoas que 
já tem o hábito de se exercitar 
sentem menos preguiça que os 
indivíduos sedentários. A ativi-
dade física para aquelas é um re-
laxamento mental, decorrente do 

dia estressante do trabalho.
Por mais sarcásticas que sejam as 
atitudes da operação verão, este 
ano pense diferente: o costume 
de se exercitar, mentalmente, 
já foi criado, e para driblar a 
preguiça do inverno sedentário, 
estabeleça metas e objetivos, fale 
isso ao seu professor. As metas 
farão com que você crie hábitos 
e se motive quando se lembrar 
do objetivo final. Agora seus 
deveres de higiene do dia são: 
Passar desodorante, escovar os 
dentes e fazer exercícios físicos, 
rotina. Desta forma, o desânimo 
passará a diminuir com o tempo.
Outra dica importante: Inicie 
uma economia. Ao invés de fazer 
dietas milagrosas, gastar dinhei-
ro com cremes mágicos ou apa-
relhos mirabolantes, economize! 
Pague uma consulta com um 
Nutricionista especializado em 
Nutrição Esportiva que esta ren-
derá a economia no supermer-
cado e sua reeducação alimentar. 

Seguindo a risca quem sabe para 
o verão sobre uma economia para 
contratar um Personal Trainer 
ou não dar mais a desculpa que 

parou a academia por falta de 
dinheiro e, melhor de tudo, você 
vai emagrecer! Seu colesterol, 
triglicerídeos vão baixar.

Nunca é tarde para 
abandonar o sedentarismo

Parte II
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Sentou ali e sentiu o que havia de melhor no mundo brotar-lhe no peito
Já não haviam espaços vazios, já não haviam mais defeitos

Tudo neles era sublime, era realmente perfeito
Os receios, os medos, tudo fora sido desfeito!

Riam-se das ruas, dos outros
Riam-se dos raios, dos loucos

Riam-se do resto todo
Mais ainda dos que se achavam normais

Olharam, de mãos dadas, as nuvens negras que pairavam no céu aproximar-se
Gostosamente gargalharam enquanto sentiam grossas gotas caírem sobre eles

A chuva lhes molhava, mas o que os inundava era mais forte.
Nada que estivesse fora era capaz de lhes tirar seu real norte,

que era olhar para o alto e agradecer,
que era reviver o melhor enternecer,

resgatar o sentido de viver: amar! 

Poema Chovendo Amor  -  16 de maio 2012

Julia Souza da Silva
Colunista
Escritora, Administradora, Gestora Cultural e Terapeuta Holística, 
amante das letras, das pessoas, das magias e da natureza. Poetisa 
desde que introduzida às letras.


