
Circulação Mensal - Distribuição Gratuita - Ano I - Edição 2 - Novembro/ 2011  - São José - SC 

Comunidade
Jornal

São José - SC

Kawasaki
Be Brasil. Be Green.

www.kawasakihemerson.com.br 

Matriz - Fone: (48) 3047-1155

Filial - Fone: (48)  3240-1573/3249-1155

HEMERSON

Conquistas da Associação de 
Moradores Campinas Pág. 3

Falando de arte com Luiza Pelegrini. 
Pág. 8

Governador apresenta a 4ª 
ligação Ilha-Continente

Vejam como é importante a instalação 
de câmaras de monitoramento. Pág. 4

Como cuidar do seu cão em 
apartamento Pág. 11

Bate papo 
exclusivo 

com 
Secretário da 

Educação 
Pág. 9

(48) 3246-1133(48) 3246-0556

Fábrica e Showroom - Rua Nossa 
Senhora do Rosário, 678 - 88110-

642 - Floresta -  São José/SC

 Showroom - Av. Leoberto Leal, 
790 - 88117-000 - Barreiros 

 São José/SC

 Estamos

 chegando!

para crianças de 5 à 13 anos

COLÔNIA DE FÉRIAS CULTURAL ATELIÊ DA DANÇA

Com, música, canto, dança, 
teatro, lanche e gincana

De 16/01 à 03/02

14h às 18h30

Venha conhecer o Ateliê 
da Dança

Novas turmas para 
novembro:

Dança de Rua, Aéro Mix, 
Dança do Ventre,

Dança de Salão e Axé.

t

 Estamos

 chegando!

(48) 3246-1133(48) 3246-0556

Fábrica e Showroom - Rua Nossa 
Senhora do Rosário, 678 - 88110-

642 - Floresta -  São José/SC

 Showroom - Av. Leoberto Leal, 
790 - 88117-000 - Barreiros 

 São José/SC

www.jornalcomunidadesj.com.br



02 Novembro/2011

Editorial
Jornal Comunidade SJ Ltda ME. 
CNPJ 05.383.587/0001-89
Av. Presidente Nereu Ramos, 829
Loja 2 - CEP: 88101-410
Campinas - São José - SC
Email: jornalcomunidadesj@hotmail.com
Fone/Fax: (48) 3241-7279

Redação:
Elenir Schneider

Designer Gráfico: 
Kerolainy Schneider

Representante Comercial:
Rosan Crepaldi

Colunistas: 
Pri Lapolli 
Thalita Hartman

Participação:
AMAC
CONSEG

Assessoria Jurídica:
Marinho Marimon Kern
OAB/SC 22.741

Diagramação:
Tatiana Armbrust

Circulação: Mensal

Distribuição: Gratuita

Exemplares: 10.000

Edição: 2
Impressão: Diário Catarinense

Páginas: 16
O Jornal Comunidade SJ não se res-
ponsabiliza pelo seus artigos assinados 
pelos seus colaboradores ou de maté-
rias oriundas de assessorias de impren-
sa de órgãos oficiais ou empresas parti-
culares.

Telefones Úteis:
Agua e Esgosto 195

Bombeiros 193
Centro de Atendimento ao Cidadão

(48) 3381-0238
Conselho Tutelar de SJ (48) 3357-0745 

Correio 159 
Defesa Civil (48) 3247-8123

Delegacia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso 
(48) 3357-5418

Delegacia Regional 3241-9200 
1º DP Forquilinhas 3357-4295

2º DP Barreiros 3246-1687 
3º DP Campinas 3241-1800

DETRAN/SJ 3381-2100
Guarda Municipal (48) 3343-2924

Hospital Regional de São José
(48) 3271-9000

IML 3244-2166
Luz 196 

Ouvidoria (48) 3381-0199
Prefeitura de São José (48) 3381-0000
Policlínica Campinas (48) 3241-3536

Procon (48) 3259-6910
Polícia Militar 190
Polícia Civil 197

Pronto Socorro 192
Samu 192

USJ (48) 3259-1945/3259-5604
Taxi Campinas 3241-1000

Taxi Centro São José 3247-1185

A nova iluminação da Praça Hercílio 
Luz, no Centro Histórico de São 

José, foi destaque na 5ª edição do 
Prêmio Abilux. O projeto da Operação 
São José Iluminada e Mais Segura para 
a praça substituiu as luminárias e 
lâmpadas antigas por especiais, 
proporcionando um espaço mais bonito 
e seguro. A qualidade da iluminação 
garantiu a 3ª colocação para o projeto 
josefense na categoria fachadas, 
monumentos, jardins e espaços 
públicos.

O Prêmio Abilux analisou os seguintes 
itens: design, criatividade/inovação, 
apresentação, conservação de energia, 

atendimento a normas, segu-
rança, conforto, adequabili-
dade à aplicação e ergonomia.

“Esse prêmio é um orgulho 
para a cidade, especialmente 
porque tínhamos fortes con-
correntes, como o Projeto Lu-
minotécnico do Theatro Municipal de 
São Paulo, que ficou em 1º, e a Revital-
ização da Iluminação Externa Catedral 
de Pedra Canela, que se classificou em 
2º”, citou o Prefeito Djalma Berger, que 
recebeu o certificado e selo, acompan-
hado pelos Secretários Aurélio Remor 
(Projetos Especiais) e equipe técnica do 
Consórcio SQE, executor do projeto.

Além da Praça Hercílio Luz, a Opera-
ção São José Iluminada e Mais Segura 
já qualificou a iluminação em 10 praças, 
ruas movimentadas do município e está 
executando essa melhoria também nas 
fachadas e entornos das escolas.

A combinação lâmpadas e luminárias 
especiais, que está sendo instalada, 
representa até seis vezes mais eficiên-
cia, sem implicar aumento de consumo. 

PRAÇA HERCÍLIO LUZ, EM SÃO JOSÉ, 
É RECONHECIDA COMO 3º MELHOR 

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS NO PAÍS

TRANSFERIDA PARA DIA 27 DE NOVEMBRO A 5ª EDIÇÃO 
DO BEIRA-MAR EM MOVIMENTO

A Fundação de Esporte e Lazer de São 
José comunica que a 5ª edição do 

Beira-Mar em Movimento foi transferida 
para o dia 27 de novembro (domingo), 
das 9h às 13h, na Avenida Beira-Mar de 
São José.

A programação do 5º Beira-Mar em 
Movimento contemplará o encerramen-
to dos Jogos Escolares de São José. 
Neste dia, serão disputadas as seguintes 
modalidades: voleibol de praia e beach 
soccer para alunos na categoria sub-18, 
regularmente matriculados na rede de 
ensino do município (escolas: munici-
pais, estaduais, particulares e federais).

As competições acontecerão nos 
naipes masculino e feminino. Cada esco-
la poderá inscrever uma equipe em cada 

modalidade e em cada naipe. As in-
scrições podem ser efetuadas até o dia 
20 de novembro por e-mail: areas@fu-
nesj.sc.gov.br ou rcrozeta@ig.com.br.

No dia do evento, os responsáveis 
pelas escolas deverão apresentar os 
seguintes documentos: ficha de in-
scrição assinada e carimbada pelo dire-
tor da escola, carteira de identidade dos 
alunos, comprovante de freqüência dos 
alunos e carteira de identidade do re-
sponsável pela escola no dia do evento.

Outra atração desta edição será o en-
contro de bois-de-mamão com grupos 
folclóricos da Grande Florianópolis. As 
crianças também poderão aprender a 
confeccionar os personagens do folgue-
do, além de cantar as músicas e tocar os 

instrumentos utilizados pelos artistas.
5º Beira-Mar em Movimento
Data: 27 de novembro
Hora: das 9h às 13h
Local: Avenida Beira-Mar de São José

“O Prêmio Elpídio Barbosa surgiu para reco-
nhecer experiências exitosas na educação 
estadual, incentivando a melhoria educacio-
nal”, citou o Presidente do CEE, Maurício Fer-
nandez Pereira.

CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO HOMENAGEIA USJ 

COM O PRÊMIO EDUCADOR 
ELPÍDIO BARBOSA

Dalbosco
Automotive Service

Mecânica 

Nacionais e Importados

Fone: (48) 3240-0015/ 7811-9851/ 8421-5390

www.mecanicadalbosco.com.br
dalbosco@mecanicadalbosco.com.br

Rua Melvin Jones, 106 -  Jardim Atlântico
Florianópolis - Santa Catarina.

(48) 3028.2018
Pneus, Rodas, Molas esportivas

Av. Max Shramm, 3341 - Estreito - Florianópolis - SC
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Associações de Moradores

1 - Intensificação da fiscalização de liga-
ções clandestinas de esgoto nas galerias 
fluviais, devido ao mau cheiro exalado 
através das bocas de lobo; 

2 - Pleiteada alterações no trânsito em 
vias do bairro com o fito de melhorar a flui-
dez do trânsito;

3 - Desassoreamento e limpeza do Rio 
Araújo, na divisa dos municípios de São 
José e Florianópolis, a fim de aumentar a 
vazão da água nos dias de chuva; 

4 - Instalação de semáforo no cruzamen-
to da Rua Irmãos Vieira e Avenida Irineu 
Bornhausen – proximidades do Supermer-
cado Giassi;

5 - Desentupimento das bocas de lobo 
nas Ruas do bairro, a fim de melhorar o 
escoamento da água nos dias  de chuva; 

6 - Padronização e recuperação das cal-
çadas, a fim de evitar acidentes com ido-
sos e crianças; 

7 - Alteração no itinerário da linha de ôni-
bus Campinas via ginásio, que no bairro 
de Campinas percorre a Avenida Presiden-
te Kennedy, Rua Elizeu Di Bernardi, Aveni-
da Irineu Bornhausen e Rua Irmãos Vieira. 
A solicitação tinha o condão de atender 
reivindicação de moradores cujas residên-

cias eram distantes do citado itinerário; 
8 - Despoluição do Rio Araújo, na divisa 

dos municípios de Florianópolis e São 
José;

9 - Conscientização dos moradores no 
tocante a reciclagem do lixo. 

Mais uma conquista da AMAC: a cons-
trução de uma creche no bairro, estando 
previsto o início das obras o começo de 
novembro.

A Diretoria atenta os pedidos da comuni-
dade de Campinas não tem medido esfor-
ços na busca de soluções para os proble-
mas do bairro junto ao Executivo Munici-
pal, Parquet Estadual e Legislativo Munici-
pal, visando a melhoria da segurança pú-
blica e da qualidade de vida de todos.

Convidamos os moradores do Bairro de 
Campinas para participar das reuniões da 
Associação, que são realizadas nas de-
pendências do Colégio Professor Laércio 
Caldeira de Andrade, na primeira quarta-
feira do  mês, às 19 horas e 30 minutos.

Otávio Adolfo Schmidt
Presidente Interino da Associação dos 

Moradores e Amigos de Campinas 
amacpres@gmail.com

Aos cinco dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e onze às dezenove 
horas e trinta minutos, nas depen-

dências do Colégio Professor Laércio Cal-
deira de Andrada em Campinas - São José 
(SC) reuniram-se moradores da comuni-
dade para reunião mensal da AMAC, con-
forme assinaturas no livro de presença.

Aberta a reunião pelo presidente interino 
Sr. Otávio Adolfo Schmid, que cumprimen-
tou os presentes e convidou a mim para ler 
a ata da reunião anterior. Lida foi aprovada 
pelos presentes sem ressalvas. Li também 
os seguintes ofícios: 015/2011 AMAC ao 
Secretário Municipal de Educação; Sr. Cí-
rio Vandresen, encaminhando os nomes 
de Otávio Adolfo Schmidt- Titular e Maria 
Apolônia Simas-Suplente representando a 
AMAC para compor o Conselho Alimenta 
Escolar. Of. 016/2011 AMAC ao Ouvidor 
Geral do Município; Sr. Sergio Carlos Oli-
veira, encaminhando alguns flagrantes fo-
tográficos do bairro de Campinas, onde 
constavam vazamentos de esgoto, depó-
sito de lixo nas ruas, pedindo o encami-
nhamento aos órgãos competentes para a 
solução dos problemas. 

Em ato contínuo o presidente apresen-
tou as estudantes da faculdade de assis-
tência social: Aline Bittencourt, Aline Sima 
e Mayara Gesleihter que estavam presen-

tes para fazer um trabalho para faculdade. 
Em seguida convidou o Secretário da 
Ação Social do Município; Sr. Paulo Vieira 
para compor a mesa. Fizeram muitas per-
guntas a ele em relação à falta de seguran-
ça e sossego devido ao grande número de 
moradores de rua. O secretário falou que 
nas ruas vivem mais ou menos cento e vin-
te moradores entre outros que só circulam 
por aqui algumas vezes, a secretaria au-
mentou o número de funcionários para po-
der atendê-los.

Também foi reativada a casa O Bom Sa-
maritano para tentar sociabilizá-los através 
de equipes de acolhimento. A recupera-
ção é pouca, pois eles estão acostumados 
a viver livres nas ruas. E quando coloca-
dos em casa eles se sentem aprisionados 
e nas ruas eles tem comida e roupas. O 
que devemos fazer é deixar a cidade me-
nos atrativa para eles. Também tem abrigo 
para crianças de rua e crianças que pos-
suem suas casa em situação de risco. Dis-
se que estão trabalhando o máximo para 
minimizar os problemas. 

Nada mais havendo a tratar, o presiden-
te agradeceu os presentes e deu por en-
cerrada a presente reunião e eu Dilma Lú-
cia Daufenbach-Secretária da AMAC, la-
vrei e assino a presente ata.

Conquistas da
associação
2008 / 2011

Ata da Reunião Ordinária da Associação de 
Moradores e Amigos de Campinas – AMAC

Coloque mais beleza no seu dia-a-dia.

Qualidade e durabilidade com 
preços que cabem no seu bolso

www.anmoveis.com.br

(48) 3243-7707
8465-3164

Rua Avenida Nereu Ramos - Campinas - São José (ao lado do SINE)
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Segurança

Acreditamos que uma das coisas mais 
importantes no que tange a segurança é 
nossos governantes assumirem a parte 
que a eles cabe, como por exemplo, fa-
zer que as coisas aconteçam.

O Conselho Comunitário de Segurança 
(CONSEG) é simplesmente um interme-
diário quanto as, solicitações das comu-
nidades juntos aos Órgãos Públicos. Vi-
samos sempre buscar um bom entendi-
mento e resultados que venham a so-
mar, para que esses resultados aconte-
çam temos a necessidade da comunida-
de participar. E de que maneira a comu-
nidade deve participar?

Primeiramente participando das reuni-
ões.

Lembramos que todos os meses acon-
tecem reuniões, que são realizadas em 
lugares públicos: Colégio Laércio (CAL-
DEIRA) bairro de Campinas, posto da 
Guarda Municipal no bairro da Praia 
Comprida e Loteamento Comunitário 
próximo do Mundo Car.

O CONSEG já existe desde o ano de 
2005 neste período realizamos reuniões 
todos os meses. Nesses longos anos por 
algumas vezes já realizamos audiências 
com Secretários de Segurança tanto do 
Município e do estado, Secretários da 
Secretaria Regional do Desenvolvimento 
da Grande Florianópolis, com prefeitos, 
Governadores, também realizamos au-
diência pública referente a falta de se-
gurança no Município na Assembléia 
Legislativa. Nesses cinco longos anos 
também estivemos reivindicando por 

mais segurança com todos os Coman-
dantes da Polícia Militar do Estado.

Às Câmeras de Monitoramento já exis-
tem em nosso município, também foi 
uma das reivindicações deste CONSEG 
sob abaixo-assinado no ano de 2006 
com aproximadamente 10.000 assinatu-
ras.

Entendemos que o grande índice de 
assaltos, furtos e arrombamentos ainda 
acontecem com muita freqüência, por 
falta de compromisso de nossos gover-
nantes, pois nós do CONSEG estamos 
fazendo nossa parte, pois tudo o que 
relatamos temos como provar.

Eu Teresinha Zanella Presidente deste 
CONSEG venho a público convidar a co-
munidade para também fazer parte des-
ta diretoria, pois quanto maior o grupo, 
melhores serão os resultados, consta no 
Artigo 144 da Constituição Federal que 
a Segurança é dever do Estado, mas 
compromisso de todos, então se cada 
um fizer a sua parte ai com certeza tere-
mos um lugar melhor para viver, não 
podemos dizer: “o problema não é meu” 
e sim precisamos fazer a nossa parte.

Teresinha Zanella
Presidente

Conselho Comunitário de
Segurança (CONSEG) nº 241

Campinas, Kobrasol e parte da Praia Comprida.

O Jornal Comunidade SJ, abre espaço para 
todos os CONSEGS de São José – SC.

e-mail: jornalcomunidadesj@hotmail.com

VEJAM COMO É IMPORTANTE A INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO.

LEVANTAMENTO REAL DE UMA LOCALIDADE:
CÂMARAS DE MONITORAMENTO – 

LEVANTAMENTO FEITO EM CRICIÚMA/SC.

Logradouros do centro de Criciúma e bairros atendidos por câmaras.
Planilha levantada antes e depois da instalação das câmaras, na Cidade.
Observamos na comparação ANTES X DEPOIS que a instalação da Central 

de Emergência 190, com atendimento ao público e que aglutina os serviços 
da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e Monitoramento 
de Câmaras, melhorou consideravelmente os índices referentes a criminali-
dade, nos diversos pontos tidos como problemáticos para a SEGURANÇA 
PÚBLICA na cidade de Criciúma – SC.

Já atingimos boa parte dos objetivos desejados, melhoramos as condições 
de trabalho dos policiais e bombeiros que atuam na Central de Emergência 
190; os cidadãos de Criciúma e dos demais municípios atendidos pela Central 
190 já não encontram mais os telefones de emergência congestionados; po-
tencializou-se efetivamente a capacidade de resposta para os casos de 
emergência; o que proporcionará melhores condições para o planejamento 
do policiamento na cidade.

Quanto a instalação das câmaras, os resultados alcançados, confirmaram 
as expectativas na efetividade do sistema para diversos tipos de delitos, nota-
damente nos delitos contra o patrimônio nas áreas comerciais.

Mesmo com os ótimos resultados já apresentados alcançados, entendemos 
que os índices ainda poderão ser melhorados a medida que os infratores 
forem sendo apreendidos, visto que os mesmos deverão pensar duas vezes, 
antes de cometerem novos delitos nas áreas com vigilância eletrônica.

Fonte: Policia Militar

Conselho Comunitário de 
Segurança (CONSEG) nº 
241 Campinas, Kobrasol e 
parte da Praia Comprida.

Foto reunião CONSEG.

 Antes Depois Resultado

Arrombamento ou furto em veículo 16 5 -68,7%
Dano/Depredação 8 7 -12,5%
Furto tentado 25 12 -52,0%
Furto a estabelecimento comercial 62 39 -17,1%
Furto a residência 6 3 -50,0%
Furto de veículo 109 84 -22,9%
Roubo ou assalto contra pessoa 24 22 -8,30%
Roubo ou assalto a estabelecimento comercial  5 3 -40,0%

   TOTAL 255 175 -31,4%

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

Rua Salvador Di Bernardi, 371 - Campinas - São José - SC
(Ao lado da churrascaria Meu Cantinho)
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Quarenta e sete profissionais da 
Guarda Municipal de São José fo-

ram promovidos do nível I para o nível 
II, na terça-feira (01º/11), com certifica-
dos e divisas que são fixadas no uni-
forme, símbolo da passagem de nível. 
“Mais do que nunca eu e meus cole-
gas estamos nos sentindo motivados 
e agradecidos. Todas essas ações vão 
refletir em melhoria não só na qualida-
de de vida dos Guardas, mas também 
dos munícipes”, declara o Guarda Mu-
nicipal Marcos Manoel Domingos.

A promoção beneficiou os Guardas 
com aumento de salário. O regimento 
da Guarda Municipal de São José, De-
creto nº 14.862/2004, determina que: 
o Guarda Municipal de nível I deve 
possuir formação de nível médio e cur-
so de formação de Guardas Munici-

pais e para o nível II deve ter formação 
de nível médio, curso de formação de 
Guardas Municipais e curso de aper-
feiçoamento. Os profissionais foram 
submetidos a uma série de avaliações, 
como: prova de títulos e tempo de ser-
viço, avaliação de comportamento, 
avaliação de conhecimentos específi-
cos e exames médicos.

“Nossa intenção é fazer com que to-
dos os Guardas tenham a certeza e a 
confiança de que, a partir de o mo-
mento que o profissional mostra servi-
ço, a cidade também sabe reconhecer 
esses serviços prestados, transfor-
mando isso em promoção para que 
possam melhor conduzir o trabalho e 
contribuir para o desenvolvimento de 
São José”, afirma o Prefeito Djalma 
Berger.

GUARDAS MUNICIPAIS
TROCAM DE NÍVEL E RECEBEM 

AUMENTO DE SALÁRIO

Pedro Clasen- SECOM/PMSJ

Restaurante - Hamburgueria - Pizzaria

Você irá se surpreender!

(48) 3047-1994

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

Com o objetivo de melhorar a mobilida-
de urbana da Grande Florianópolis, a nova 
ligação ilha-continente foi apresentada 
nesta segunda-feira (07) pelo governador 
Raimundo Colombo em entrevista coletiva 
para imprensa no Teatro Pedro Ivo, em 
Florianópolis. O investimento é estimado 
em R$ 1,1 bilhão. Na oportunidade, o go-
vernador autorizou a elaboração do edital 
para contratação do Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima), 
Projeto básico e o Plano de Negócios.

“Essa questão de mobilidade urbana 
passou a ser um drama para todas as pes-
soas, em todas as cidades do Brasil. A 
nova ligação Ilha-Continente de Florianó-
polis é fundamental para o desenvolvimen-
to econômico da região e, conseqüente-

mente, do Estado. Não podemos mais es-
perar”, enfatizou Raimundo Colombo.

A nova ponte terá oito pistas, com 45 
metros de largura e 1,6 km de comprimen-
to, passarela para pedestres e ciclovias em 
toda a extensão da via, no mesmo nível da 
pista de carros. A extensão total do aces-
so, incluindo a ponte, é de 8,5 km. O proje-
to também prevê uma via expressa, de alta 
velocidade, com acesso a BR-101.

As obras, que devem iniciar no terceiro 
trimestre de 2012, não interferem no trânsi-
to. A previsão de conclusão da primeira 
etapa, que contempla a ponte e acessos 
ao trânsito local, é para o terceiro trimestre 
de 2014, já a segunda etapa, com acesso 
a BR 101, está prevista para o primeiro tri-
mestre de 2016.

Governador 
apresenta a 4ª 

ligação Ilha-
Continente

Projeto do novo acesso. 
Divulgação.
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PRIMA     ERA
Graduada em Educação Física e Esporte - UNISUL

Especialista em Musculação e Treinamento de Força - UGF
Especialista em Atividades Físicas para Gestantes - Portal Educação

Credenciada Equipe Gallo Personal Systems

Thalita Hartmann

Não teria assunto mais apropriado 
para a época, onde os maus hábi-

tos do inverno ainda estão nos acom-
panhando, comidas calóricas e aque-
la preguiça de praticar exercícios. A 
primavera já está nos presenteando, 
com temperaturas ótimas, sol e paisa-
gens apropriadas para o convite a 
uma ótima caminhada.

Vamos aprender a resistir a tenta-
ções de guloseimas e acabar com a 
batalha contra a balança. Perdoe-se 
um pouco: pois seu cérebro é o ver-
dadeiro mentor dessa indisciplina.

Como enganar o cérebro:

...a maior energia que nosso cére-
bro utiliza é a glicose, e toda vez que 
ele sentir necessidade de glicose, vai 
pedir comida, aumentar o apetite, di-
minuir o metabolismo e o corpo passa 
a não gastar mais tanta energia. Por 
conta disso, ENGORDA...

Como todos já sabem os exercícios 
de força (com pesos), estimulam o 
metabolismo e aumentam a massa 
muscular. Já os exercícios aeróbios 
(bicicleta, esteira, caminhadas, dança 
entre outros), auxiliam na queima de 
gordura e no condicionamento cardio-
vascular. Porém temos que fazer com 
que este esforço trabalhe a nosso fa-
vor, beneficiando a queima de gordu-
ra e evitando um stress físico e mental.

Para que a queima de gordura seja 
eficaz e a pratica aeróbia exerça seus 
reais benefícios, é necessário contro-
lar a frequência cardíaca, durante toda 
a sessão de treinamento. Através des-
se controle será possível determinar a 
Zona Alvo de treinamento individual 
(frequência mínima e máxima durante 
o treino).

O limite mínimo da Zona Alvo de trei-

namento é o estímulo mínimo para que 
o exercício seja eficaz. O limite máxi-
mo, serve para delimitar a tolerância 
das intensidades superiores, uma fre-
quência mais alta provoca o acumulo 
de acido lático, desconforto, fadiga e 
inibição da queima de gordura.

Portanto, a atividade aeróbia contro-
lada, de baixa a moderada intensidade 
(50-60% FC máxima), nos dará a certe-
za de que estamos na via de queima 
de gordura e não vamos colocar nosso 
cérebro em ameaça, porque não será 
a glicose sua fonte de energia. Quanto 
mais tempo manter nessa Zona Alvo, 
mais enganamos o cérebro, mais aper-
feiçoamos a queima de gordura corpo-
ral. E sem o stress das intensidades 
altas, sentiremos menos fome, menos 
ansiedade e menos proteólise. Auto-
maticamente vai inibir a ação do hor-
mônio do stress (cortisol), dormiremos 
melhor, e acordaremos bem dispostos 
para mais um dia de treinamento.

Como fazer isso:

Para averiguar com precisão os bati-
mentos cardíacos por minuto (bpm), é 
recomendado o uso de um monitor 
cardíaco digital (frequencímetro), este 
registra continuamente os batimentos, 
permitindo o controle da intensidade 
em qualquer modalidade de exercí-
cios.

Cada pessoa em função da idade 
tem uma FC e sua Zona Alvo de quei-
ma de gordura.

1ª Dica: Procure um Educador Físi-
co capacitado para estudar seu caso 
e tornar suas atividades bem suce-
dias;

2ª Dica: Antes de iniciar suas ativi-

dades físicas, procure um cardiologis-
ta, este profissional lhe dará as melho-
res condições de treino e segurança 
para seu professor realizar a prescri-
ção de seu treinamento;

3ª Dica: Conheça seu corpo, enten-
da suas necessidades e mecanismos, 
só assim suas atividades físicas, serão 
prazerosas e muito agradáveis.

Torne-se uma pessoa ativa e con-
trole seu peso

- Ao iniciar suas atividades, optem 
por exercícios de baixa intensidade e 
períodos mais longos. Estes irão eli-
minar qualquer tipo de stress e a 
adaptação será sobre a queima de 
gordura;

- Mantenha disciplina, e de prioridade 
as suas metas. Ser fisicamente ativo 
também pode fazê-lo ter mais energia, 
melhorar seu humor e reduzir o risco 
de desenvolver doenças crônicas.

- Tenha um horário fixo, assim evita-
rá que marcar outros compromissos 
nesse horário;

- Uma coisa de cada vez: se você 
quiser emagrecer, inicie seu treino 
com atividades aeróbias. Não pule 
etapas, tenha paciência, trabalhe com 
consciência e responsabilidade, a es-
tética e consequência de um corpo 
saudável.

Referências Bibliográficas
1. BARROS, Turíbio de Leite. O Programa 

das 10 Semanas: uma Proposta para Trocar 
Gordura por Músculos. Editora Manole. 2002.

2. PEREIRA, Benedito. Metabolismo Celular 
e Exercícios Físicos: Aspectos Bioquímicos e 
Nutricionais/Benedito Pereira e Tácito Pessoa 
de Souza Junior. – 2ª ed.- São Paulo: Phorte 
Editora, 2007.

3. Coyle, E .1995.Substrate utilization during 
exercise in active people. American Journal of 
Clinical Nutrition.

Acupuntura
Terapia milenar de origem 

chinesa que tem como pro-
pósito a prevenção e a cura 
de diversas disfunções or-
gânicas. Os pontos de acu-
puntura podem ser estimu-
lados por agulhas, stiper (do 
inglês Stimulation and Per-
manency – Estimulação Per-
manente), ventosa, ou pelo 
aquecimento pela moxa que 
é um bastão de Artemísia. A 
estimulação dos pontos pro-
voca a restauração do dese-
quilíbrio energético.

A função da acupuntura é 
fazer com que durante o tra-
tamento o próprio corpo 
produza seus elementos 
para restauração do equilí-
brio orgânico e metabólico, 
obtendo o efeito terapêuti-
co.

A acupuntura tem sido 
usada em diferentes formas 
de tratamento de um grande 
número de problemas de 
saúde e tem-se mostrado 
eficiente, sem os efeitos co-
laterais comumente encon-
trados na terapêutica medi-
camentosa.

A acupuntura é indicada 
para stress, dores em geral 
(coluna, muscular, reumáti-
ca, cefaléia), distúrbios res-
piratórios, hipertensão, insô-
nia, obesidade, problemas 
emocionais e muitos outros.

Trabalhamos com acu-
puntura, massoterapia, auri-
culoterapia, moxabustão e 
floral.

Acupuntura Estética 
facial e corporal.

Agende seu horário:

energizar_terapias@hotmail.com

www.energizar.yolasite.com

OPERAÇÃO

Rua Cruz e Souza, 574 - Campinas - São José - SC

48.3034.3035

AULA DE DANÇA

JUI-JITSU

MUAY-THAI

TOTAL BODY

ALONGAMENTO

ABDOMINAL

BUNS

TRAMPOLIM

LOCALIZADA

STEP

STEP BURNING

AERÓBICA

BIKE

MUSCULAÇÃO

PILATES

ACADEMIA

CAMPINAS

Eunice R. Pereira
Acupunturista - CRF/SC 2884 

(48) 9902-0919

eunice.acupuntura@yahoo.com.br

energizar_terapias@hotmail.com

www.energizar.yolasite.com

Edifício Boulevard Nair Vieira
Rua Irmãos Vieira, n° 221 - Sala 53

Campinas - São José



07Novembro/2011

Imagine que você pode 
saborear uma deliciosa 
panqueca e ao mesmo 
tempo fornecer ao seu or-
ganismo alguns benefícios 
como, por exemplo, 
redução nos níveis de 
colesterol. Os alimentos 
funcionais estão aí para 
isso, eles apresentam sub-
stâncias bioativas que atu-
am na manutenção da 
saúde. 

Em função desta novi-
dade na utilização dos ali-
mentos temos uma área na 
Nutrição denominada Nu-
trição Funcional, que con-
sidera a individualidade 
bioquímica, o equilíbrio nu-
tricional e a biodisponibili-
dade de nutrientes no 
tratamento de doenças e 
promoção do bem-estar 
entre os sistemas do cor-
po.

O uso dos alimentos com 
objetivo Funcional ocorre 

quando o consumo é regu-
lar e a preparação destes 
alimentos é adequada, 
sendo assim muito impor-
tante o acompanhamento 
com Nutricionista especial-
izado na área.

Alguns alimentos do nos-
so dia a dia possuem pro-
priedades funcionais:

• Peixe - rico em W3 
(ômega 3), contribui para a 
prevenção de doenças do 
coração;

• Alho – importante para 
a regulação da pressão ar-
terial;

• Tomate – rico em lico-
peno, substância que atua 
na prevenção de câncer de 
próstata;

• Berinjela – possui com-
postos bioativos que atu-
am na redução do coles-
terol e triglicerídeos;

• Uva e suco de uva (in-
tegrais) – preservam o 
sistema imunológico e 

também contribuem para a 
prevenção de doenças do 
coração;

Além destes, temos out-
ros alimentos funcionais 
como: aveia, cebola, ole-
aginosas (amêndoas, cas-
tanhas, nozes), cenoura, 
chocolate amargo, legumi-
nosas (grão-de-bico, lentil-
ha, ervilha seca, soja)...

É importante lembrar que 
o consumo dos alimentos 
funcionais deve ser asso-
ciado ao hábito de vida 
saudável e a uma alimenta-
ção balanceada, respeit-
ando a sua freqüência e 
quantidade consumida de 
acordo com a orientação 
do profissional especializa-
do.

Larissa Feiber e Martina Martins

Estagiárias de Nutrição FESSC

Supervisão: Nutricionista e 

Profª Daniele Hermes

CRN10 - 1407

Para 2 panquecas:
1 ovo;
1 colher de sopa cheia de farelo de aveia ou aveia em 
flocos finos;
1 colher de sopa cheia de quinua em flocos;
2 colheres de sopa de leite desnatado ou leite de soja 
light;
4 folhas pequenas de couve;
1 pitadinha de sal.

Modo de preparo:

Liquidificar tudo. Aquecer uma frigideira pequena 
de teflon untada com óleo usando um guardanapo. 

Colocar metade da mistura, virar formando uma 
panqueca. Com a outra metade da massa fazer a se-
gunda panqueca.

Rechear, enrolar e adicionar um fio de azeite de 
oliva extra-virgem por cima e acrescentar 1colher de 
chá de gergelim. 

Dica de Recheio: 2 fatias de tofu (amassar), acres-
centar 4 tomates secos picados, salsa picada a gos-
to, 1 pitada de orégano e cominho, misturar formando 
um patê (recheio para 2 panquecas).

ALIMENTOS FUNCIONAIS
Você conhece?

R E C E I T A :

Panqueca 
Funcional

3343.9872
Não cobramos taxa de entrega num raio de 6km
Rua Antonio Schroeder, 01 - Barreiros - São José

15 anos servindo você! 01 – Alho e Óleo – Mussarela, alho fatiado  

02 – Calabresa – Mussarela, calabresa, cebola 

03 – Marguerita – Mussarela, manjericão 

04 – Milho Verde – Mussarela, milho verde 

05 – Mussarela – Mussarela 

06 – Napolitana – Mussarela, provolone, bastante tomate 

07 – Paulista – Mussarela, milho verde, ovo, cebola 

08 – Presunto – Mussarela, presunto 

09 – Portuguesa – Mussarela, presunto, ovo, cebola 

10 – Quatro Queijos – Mussarela, provolone, parmesão,
 catupiry 
 

Pizza Promocional

11 – Alemã – Mussarela, bacon, ervilha, cebola 

12 – Bacon – Mussarela, bacon 

13 – Brócolis – Mussarela, bacon, brócolis, catupiry 

14 – Calabresa Moída – Mussarela, calabresa moída, alho,
 cebola, catupiry 
15 – Frango – Mussarela, frango 

16 – Frango Catupiry – Mussarela, frango, catupiry 

17 – Firenze – Mussarela, presunto, frango, champignon 

18 – Lombinho – Mussarela, lombinho, provolone 

19 – Sparts – Mussarela, frango, ervilha, milho 

20 – Vígolo – Mussarela, bacon, presunto, ovo, palmito 

21 – Madre – Mussarela, palmito, bacon 

22 – Vegetariana – Mussarela, brócolis, palmito, milho, ervilha 

23 – Fiorentina – Mussarela, presunto, champignon, ovo

24 – Frango com Milho – Mussarela, frango, milho, catupiry

25 – Calabresa com Palmito – Mussarela, calabresa, 
palmito, catupiry 
26 – Tropical – Mussarela, lombo canadense, abacaxi 

27 – Baiana – Mussarela, calabresa, cebola, ovo, pimentão 

28 – Frango Supremo – Mussarela, frango desfiado, 
creme de leite, milho 

Pizzas Tradicionais 

29 – Salame Italiano – Mussarela, salame italiano 

30 – Pizzaiolo – Mussarela, palmito, champignon, catupiry 

31 – Palmito – Mussarela, palmito 

32 – Italiana – Mussarela, champignon, bacon 

33 – Catuperu – Mussarela, catupiry, peito de peru defumado 

34 – Champignon – Mussarela, champignon 

35 – Chester – Mussarela, chester 

36 – Alitalia – Mussarela, filé mignon, palmito, cebola 

37 – Atum – Mussarela, atum, cebola 

38 – Camarão – Mussarela, camarão 

39 – Coração – Mussarela, coração 

40 – Espanhola – Mussarela, atum, champignon, cebola, alho 

41 – Romana – Mussarela, lombinho, atum 

42 – Tomate Seco – Mussarela, alho fatiado, rodelas de tomate seco 

43 – Especial – Mussarela, filé mignon, coração, cebola 

44 – Rúcula com Tomate Seco – Mussarela, rúcula, tomate seco 

45 – Strognoff – Mussarela, strognoff de carne, champignon, 
batata palha 
46 – Brasileira – Mussarela, presunto, bacon, pimentão, cebola 

47 – Mista – Mussarela, frango, palmito, presunto, ervilha 

Pizzas Especiais  

48 – Banana – Mussarela, banana, doce de leite, canela 

49 – Banana Nevada – Mussarela, banana amassada, chocolate branco 

50 – Brigadeiro – Mussarela, chocolate ao leite, chocolate granulado 

51 – Califórnia – Mussarela, figo, pêssego, abacaxi, canela 

52 – Chocolate Branco – Mussarela, chocolate branco 

53 – Chocolate Pretro – Mussarela, chocolate ao leite 

54 – Prestígio – Mussarela, chocolate ao leite, coco 

55 – Romeu e Julieta – Mussarela, chocolate branco, chocolate ao leite 

56 – Sedução – Mussarela, chocolate branco, morango 

57 – Sensação – Mussarela, chocolate ao leite, morango 

58 – Beijinho – Mussarela, chocolate branco, coco ralado, leite condensado 

59 – Floripa – Mussarela, pêssego, banana, coco ralado, doce de leite 

Pizzas Doces 

Todas as pizzas acompanham:
Molho de tomate, azeitona,
orégano e rodelas de tomate.

3 a 4 pessoas
até 3 sabores

12 Fatias
2 a 3 pessoas
até 3 sabores

8 Fatias
1 a 2 pessoas
até 2 sabores

6 Fatias
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Jornal Comunidade SJ: Como surgiu 
a arte em sua vida?

Saly Art: Na verdade acho que foi des-
de que aprendi a segurar um lápis. Está 
nas veias. Quando os professores toma-
ram conhecimento de meus dons artísti-

cos, então me propunham trabalhos diversos e tam-
bém as pessoas mais chegadas e isso foi fortificando 
a tendência até hoje, quando pratico artes já como 
profissão. No entanto, considero-me mais uma pes-
soa essencialmente criativa de que artística mesmo! 
E a criatividade, em termos de artes, é o que faz a 
diferença, pois saímos de um lugar comum para uma 
criação que, em princípio, é inédita, depois as pesso-
as passam a nos imitar e então deixa de ser singular.

Jornal Comunidade SJ: Qual é a tua técnica?
Saly Art: Trabalho com uma técnica que criei, sem 

grandes segredos nem mistérios e a denominada 
“arte jogada”. Primeiramente, escolho uma base regu-
lar para executar a arte. Como o trabalho é em muito 
alto relevo, então a nossa base não poderia ser flexí-
vel. O que se adequou a esta exigência foram MDF e 
Eucatex. Também foi necessário escolher as laterais e 
estas são de madeira, Pínus tratado, de 5 cmX2 cm, 
frisadas na parte que fica para dentro para que não 
seja facilmente deformada pela umidade ou calor em 
excesso. E, por fim, teria de colocar uma camada de 
proteção ao relevo, tanto para poder ser limpo de uma 
maneira fácil como para não quebrar-se à toa. Após 
muitas experiências insatisfatórias, chegamos à resi-
na acrílica que mostrou-se preencher estas necessida-
des em alto grau de satisfação e utilidade. É um mate-
rial tóxico deve ser manipulado ao ar livre, com másca-
ra, luvas e guarda pó. O resultado é uma camada bri-
lhante, impermeável e pode ser lavada com mangueira 
de água. A resina acrílica confere uma surpreendente 
abertura das cores utilizadas, assim como algumas 

surpresas tipo acender cor que você pensou não ter 
utilizado (resíduos de outras cores no pincel, corre-
ções, etc.), o que lhe confere mais arte ainda. Uma 
grande maioria de clientes prefere a obra neste estado 
mesmo, bastante brilhante, parecendo molhada. E há 
os que prefiram a tradicional opacidade atingimos 
usando spray de verniz opaco. Pessoalmente, acho 
interessante todo brilhoso mesmo, “foge do comum e 
confere nuances de luzes que deixam a obra intrigan-
te, mágica, atraente. Denominei esta modalidade de 
“painéis artísticos”, não é necessário levar molduras 
mas, se o fizer, ficam divinas!

Jornal Comunidade SJ: Que tipo de material você 
utiliza?

Saly Art: Eu uso tinta acrílica em qualquer modalida-
de: para tecidos, paredes, madeira, artística. Estas es-
tão totalmente protegidas com a impermeabilização 
ocasionada pelo banho de resina acrílica final e con-
servam suas cores mesmo expostas ao sol. Aproveito 
qualquer oportunidade para acrescentar aqui e ali, 
uma dose de realidade com a utilização de gravetos, 
madeiras, palitos, pedras, etc, de acordo com a deixa 
da obra. Fica divino!

Jornal Comunidade SJ: Qual a modalidade que 
você mais gosta de trabalhar?

Saly Art: Trabalho muito alto relevo e tamanhos pa-
dronizados. Efetuo todas as modalidades de artes, 
prefiro releituras de pintores contemporâneos como 
Thomas Kinkade, Jim Warren, Judith Gibson, Morteza, 
Iman Maleki e muitos outros.

Jornal Comunidade SJ: Se você fosse resumir em 
poucas palavras o significado das Artes na sua vida...

Saly Art: Para mim a arte significa contatar um mun-
do mágico e encantador. Isso tem gosto de paraíso e 
faz bem à gente.

Luiza Pelegrini, mais conhecida pelo nome artístico 
“Saly”.
Saly tem perto de 900 obras vendidas no Brasil e em outros países.
Graduada em Matemática, Ed. Artística pela UFSC, formanda 2011 em Turismo 
pela UNISUL.
Natural de Xanxerê - SC, reside em Campinas, São José – SC desde 1996, onde 
tem o seu ateliê.

Mandalas
Confecciono Mandalas de 0,90 cm de diâmetro e as decoro com sementes, nas cores 

em que as encontramos na natureza. Também confecciono Mandalas de mar, com todo 
tipo de conchas/corais encontrados. Todas as Mandalas recebem uma espessa cama-
da de resina acrílica, o que faz uma boa aderência das sementes/cascas coladas e tam-
bém para protegê-las da invasão de predadores (broca, besouro, cupim, etc.)

“Faço um trabalho imbuído também de um fim social: plantar árvores”

MARMITEX

R$ 5,80* Tele-entrega
(48)3346-8713/3241-2172

Av. Gov. Jorge Lacerda, 941 -  Campinas - São José - SC
Horário de Atendimento para reservas: das 7:30 às 13:30 hs.

 *Marmitex pequena com um pedaço de carne.

48 3240.5401

Horário de atendimento: 
De terça à domingo: 18:00hs as 01:00hs
Rua Vereador Walter Borges, 240 - Campinas- São José/SC
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Jornal Comunidade SJ
Qual é a maior dificuldade que o SR. en-

controu desde que assumiu Secretaria de 
Educação?

Secretário Círio Vandresen
A maior dificuldade foi responder as ne-

cessidades da comunidade em tempo real.

Jornal Comunidade SJ
Quais os projetos em execução na Edu-

cação?

Secretário Círio Vandresen
Creche no loteamento Campinas, início 

da obra começo de novembro.
11 novas creches para São José.
Merenda escolar orgânica agrega mais 3 

outros programas:
Óleo limpo: parceria com as mulheres 

desempregadas do Jardim Solimar, reco-
lhem o óleo nas escolas, viabilizam novos 
empregos, é produzido em torno de 200 kg 
de sabão.

Os alunos podem trazer o óleo e assim 
ajudam preservar a natureza.

Horta escolar Agroecológica: Composta 
por plantas e ervas medicinais onde o im-
portante é o aprender a fazer.

A idéia é preservar os recursos naturais, 
ajudar na saúde e queremos resgatar o sa-
bor colonial na alimentação das crianças.

Lixo Orgânico: compostagem do lixo or-
gânico, adubo para a própria horta, o proje-
to que transforma o plástico e os resíduos 

do lixo em tijolos para fazer casas pré-mol-
dadas, com o objetivo de diminuir a falta de 
moradia.

Construção de novas Unidades:
As novas unidades estão projetadas para 

conciliar o desenvolvimento e a preserva-
ção do meio ambiente, através da captação 
e armazenamento da água da chuva e cap-
tação de energia solar.

Além do projeto arquitetônico, as novas 
unidades contarão com Educação infantil 
em período integral, projetos na arte, músi-
ca, dança...

Monitoramento eletrônico para todas as 
unidades, onde os pais podem monitorar o 
seu filho a distância pela internet.

Sistema de melhoramento da iluminação 
nas escolas, que ajuda a inibir a violência, 
entre outros.

Jornal Comunidade SJ
A merenda escolar orgânica vai ser im-

plantada em todas as escolas municipais?

Secretário Círio Vandresen
Não tem produção suficiente para todas 

as escolas ainda, não tem produção por 
que não tem consumo.

Hoje temos a merenda orgânica em 13 
unidades, o objetivo é de atingir 30% da 
merenda orgânica nas escolas em 2012 e 
em dois ou três anos em todas as escolas.

Jornal Comunidade SJ
Quantos alunos participam da Educação 

integral nas escolas do município?

Secretário Círio Vandresen
Cerca de 1.500 alunos.
Em 2012 teremos uma unidade de Edu-

cação Integral na Procasa a Escola Altino 
Flores.

Jornal Comunidade SJ
No dia 31 de outubro o Sr. Prefeito Djal-

ma Berger assinou e encaminhou o novo 
plano municipal de Educação para análise 
da Câmara, se aprovado, será sancionado 
pelo Prefeito e transformado em lei munici-
pal.

O que o Sr. tem a dizer sobre o novo pla-
no municipal de Educação?

Secretário Círio Vandresen
O plano já estava praticamente elabora-

do quando eu cheguei como Secretário. A 
elaboração do Plano constituiu-se em mo-
mento singular de um planejamento con-
junto e democrático do governo com a so-
ciedade civil, para pensar as diretrizes e 
orientações da escola pública, é sem dúvi-
da um processo muito rico, que vem em 
conjunto com o PAR (Plano de Ações Arti-
culadas), ele vai consolidar uma visão para 
educação no longo de 10 anos, podendo 
sofrer algumas adaptações ao longo deste 
período. O novo plano é a Carta Magna 
para a educação de São José.

Jornal Comunidade SJ
O novo plano de Educação, já vai ser im-

plantado no próximo ano letivo?

Secretário Círio Vandresen
Sim

Jornal Comunidade SJ
Quais as maiores conquistas na Educa-

ção em 2011?

Secretário Círio Vandresen
A maior conquista é a inclusão social, 

possibilitar novas oportunidades, oportuni-
zando uma educação em quantidade e 
qualidade.

Jornal Comunidade SJ
O SR. é candidato nas próximas elei-

ções?

Secretário Círio Vandresen
Eu possivelmente serei candidato, o par-

tido vai definir, posso dizer seguramente 
que o partido vai ter candidato na chapa 
majoritária (ou prefeito, ou vice), nos tere-
mos candidato, eu estou a disposição do 
partido.

Jornal Comunidade SJ
Deixe uma mensagem para a Comunida-

de?

Secretário Círio Vandresen
A organização da Comunidade, quanto 

mais articulada, organizada e consciente, 
mais força a comunidade tem em suas rei-
vindicações junto ao governo.

“A vida sem saber não tem 
sabor”. Círio Vandresen

Natural de Rio Fortuna, município do Sul Catarinense, Círio é filho dos 
agricultores Valter e Verônica Tenfen Vandresen. Exerceu a função de pa-
dre de 1991 até 2008. Círio é licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia 
e mestre em Agroecossistema pela UFSC. Atuou como professor da rede 
pública estadual de ensino durante vários anos e também no Ministério da 
Pesca nos anos de 2006 a 2010. Foi candidato a prefeito no município de 
São José nas eleições de 2004 e 2008. De setembro a novembro de 2009, 
na qualidade de suplente, assumiu uma cadeira de Deputado Estadual na 
Assembléia Legislativa. Desde janeiro de 2011, exerce a função de Secre-
tário Municipal de Educação de São José.

Círio
Vandresen

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ – SC

Círio
Vandresen

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ – SC

3047. 3079
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Fernando 
Damásio - 

Secretário do 
Meio Ambiente 

com LIONS 
plantando da 

árvore na 
Avenida das 

Torres no dia 
mundial da 

árvore.

Dia das Bruxas do Ateliê da Dança

PROF. GRETZ É TRICAMPEÃO!

Desde que o prêmio foi instituído na categoria Palestrantes, em 
2003, ele está presente no ranking dos cinco palestrantes mais 
lembrados do País. Seis anos sucessivos no “Top-5”, eleito pelos 
votos de milhares de profissionais de RH, já é uma conquista 
inédita. 

Além disso, o Prof. Gretz é agora o único palestrante a conquis-
tar o tricampeonato no Prêmio Top of Mind Estadão-RH, o “Os-
car” brasileiro de Recursos Humanos.

Parabéns, Prof. Gretz !

David Fadel
www.fadelpalestrantes.com.br

Alunos do Ateliê com Pricila Delonê (sócia-pro-
prietária do Ateliê) de gatinha.

Renata Verani (sócia-proprietária do Ateliê 
da Dança) de vermelho e alunas do Ateliê 
da Dança.

Agenda cultural - Ateliê da Dança.

06/11 - Domingueira no Ateliê da Dança. 
Av. Presidente Nereu Ramos, 687 Campi-
nas - SJ. Das 18h as 22h. 4 ambientes.
20/11 - Domingueira no Ateliê da Dança. 
Av. Presidente Nereu Ramos, 687 Campi-
nas - SJ. Das 18h as 22h. 4 ambientes.

03/12 - Mostra de Dança MEU HOBBY 
NÃO É ROSA. Mostra de final de ano dos 
alunos Ateliê da Dança. 
Teatro Multiuso de São José
Sessão infantil - 18h
Sessão adulta - 20:30h

Feira de Ciências Colégio Paulo Freire 
Data da Feira: 29/10/2011
Tema da Feira: Profissões
Apresentando o tema Equipe de Engenharia de Petróleo.
O evento foi de grande sucesso, teve a participação dos pais e visitantes.

Aluna Karolyna Mattos Turma 2º ano Ensino Médio

DBR, 10 anos de experiência em 
manutenção automotiva.

O hábito da manutenção preventiva e periódica do seu carro ajuda nas questões de 
segurança, além de obter maior rendimento, economia e evita acidentes.

Devemos fazer manutenção:
Dos pneus, calibragem dos pneus, suspensão, freios, faróis, limpadores e correia 

dentada.
Fazer manutenção preventiva e periódica a cada 30.000 km ou a cada ano.
Fazendo a manutenção preventiva e periódica aumente a sua segurança e de sua 

família.

Fonte: Roberto Revelino Ferreira, Valdocir Bianchini e Andrei Carlos de Souza.

Quer fazer sua primeira tatuagem, mas está com medo de 
escolher o desenho errado, ou a arte escolhida não ficar tão 
perfeita como você imaginou e está com medo de se arrepen-
der depois?

Primeiro você deve lembrar que tatuagens são um compro-
misso permanente, mesmo existindo técnicas capazes de remove las, esse não é 
um processo simples e que pode ser doloroso e caro, não raro e ainda deixar 
vestígios do antigo desenho.

Na próxima edição, iremos dar dicas importantes para quem que fazer uma 
tatoo consciente e com qualidade. Acompanhe os passos que iremos dar e este-
ja pronto para fazer sua primeira tatuagem. E lembre-se: a tatuagem pode viciar.

Qualquer outra dúvida, entre em contato ou visite nosso site: e veja alguns de 
nossos trabalhos feitos.

Faça uma visita ao Studio, estaremos a sua disposição para poder melhor lhe 
atender .

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

3055.2251 - 3241.5522 - 3035.5220

Auto Elétrica Auto Mecanica

Rua: Leoberto Leal, 176 - Heriberto Hulse - Barreiros  - São José
www.cristianotattoostudio.com - e-mail: cristi_ano@hotmail.com

Recorte este anuncio e leve até o studio para concorrer a um sorteio Tattoo/Piercing
Mês: 10/12/2011 - Tattoo Valor R$ 100,00 e Piercing Valor R$ 50,00 

Cristiano Tattoo Studio & Love Piercing
Idade: 39 –Natural: Ourinhos/SP
Profissão: Tatuagens Artísticas e Body Piercing
Possui 10 anos experiência desde 2002 + ou – 5.000 tatuagens fei-
tas - definitiva, reforma, cobertura e Body Piercing.
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Mundo Cão

Se você mora em uma casa 
espaçosa, é muito fácil ter um 
animal de estimação. Mas 

para quem reside em um aparta-
mento, nem sempre as condições 
são tão favoráveis.

Para ter um bicho de estimação, 
é preciso saber primeiro quais são 
as necessidades da espécie escol-
hida. Os cães, por exemplo, pos-
suem regras básicas para se con-
viver com eles.

Regra 1: Cães precisam de ES-
PAÇO, pois necessitam se exer-
citar, gastar energia e, original-
mente, são animais andarilhos.

Regra 2: Cães precisam de 
COMPANHIA, porque a espécie 
vive em matilha e cachorros são so-
ciáveis, não gostam de ficar soz-
inhos muito tempo.

O desejo de ter um cachorro, 
para algumas pessoas, começa as-
sim: “Gostaria de ter um cão. Moro 
num apartamento não muito 
grande e trabalho fora o dia todo. O 
cão tem que ser pequeno e silen-
cioso. Que raça eu devo escol-
her?”. Como manter um animal em 
um local pequeno e sozinho o dia 
todo? O cão será infeliz e vários 
problemas irão aparecer, como lati-
dos, uivos (afinal, os cães que não 
estão contentes têm direito de pro-
testar), problemas com a vizinhan-
ça, destruição dos móveis da casa, 
estresse, etc..

Quem mora em um apartamento 
grande não deve pensar que 
poderá ter um cão de raça grande 
para combinar com o ambiente, ou 
de temperamento agitado. Lembre-
se da regra 1: cães precisam de 
espaço! E o seu conceito de espa-
ço e o do seu cão podem ser bem 
diferentes. A maioria das raças 
grandes serve para a caça, guarda 
ou trabalho. E na inexistência de 
condições que satisfaçam os instin-

tos caninos de farejar, cavar, correr 
e estar ocupado a maior parte do 
tempo, aguarde a eminente destru-
ição do seu apartamento.

O modismo também atinge o 
mundo animal. Periodicamente 
aparecem a raças que ‘estão na 
moda’. E nem sempre elas combi-
nam com a vida num apartamento. 
Um exemplo disso são os cães da 
raça labrador. Muitos se entusias-
maram pela simpatia da raça e a 
exposição incansável desses cães 
em propagandas. Mas poucos que 
resolveram se aventurar a ter um 
labrador em um apartamento, con-
seguiram manter seus animais por 
muito tempo. Labradores são muito 
ativos e precisam de espaço.

Cães, mesmo os bem pequenos, 
que vivem confinados em áreas de 
serviço ou varandas não podem ser 
felizes. Para esses, falta tudo. Es-
paço, companhia... E é muito fácil 
encontrar animais nessas 
condições porque os donos não 
querem que eles sujem a casa.

Um apartamento não é o melhor 
lugar para criar um cão, mas ele 
pode se adaptar caso lhe forem 
oferecidas condições para o seu 
bem-estar. E para isso, também há 
regras:

Regra 1: Escolha raças peque-
nas ou médias. As mais adaptadas 
são: poodle, yorkshire, maltês, fox 
terrier, shnauzer, pinscher, dachs-
hund, etc..

Regra 2: Mesmo que seu cão 
tenha livre acesso ao apartamento, 
ele precisa passear e se exercitar. 
Leve-o para a rua 3 vezes ao dia, 
por 30 minutos, no mínimo. Cansa-
do seu cão ficará mais tranquilo.

Regra 3: Ofereça a ele brinque-
dos ou ossos de couro para roer. 
Isso evita o ‘tédio’ e problemas 
comportamentais, além de diminuir 
a chance dele roer os móveis da 

casa ou desenvolver dermatites 
psicogênicas, como lamber as pa-
tas incessantemente por falta do 
que fazer.

Regra 4: Ter companhia não sig-
nifica deixar o cão aos cuidados de 
uma pessoa que sequer olha para 
ele. O cão quer atenção e gosta de 
brincar. Tire um tempo para brincar 
com seu cão diariamente.

Regra 5: Não deixe o cachorro 
sozinho o dia todo. Ele pode e deve 
ficar algumas horas sozinho, desde 
filhote, para se acostumar com a 
ausência do dono e para não se 
tornar um cão dependente. Mas ele 
não deve ficar isolado o dia todo.

Regra 6: Se houver um parque 
ou praça perto de sua casa, leve 
seu cão para passear por lá. O con-
tato com plantas e outros cães fará 
bem ao seu animal. Você não tem 
amigos? Seu cão também gosta de 
fazer amizades!

Regra 7: Não esqueça que você 
tem vizinhos! E eles não têm a ob-
rigação de ouvir seu cão latir o tem-
po todo. Há muitas maneiras de 
tratar o cão que late compulsiva-
mente. Muitos cachorros que latem 
em excesso por que estão infelizes, 
pois os donos não seguem as re-
gras anteriores.

É claro que um cão poderia ser 
bem mais feliz morando numa casa 
com um grande jardim, ou então 
em um sítio ou chácara, onde 
pudesse correr e brincar à vontade. 
Se você não pode oferecer isso, 
pense bem antes de ter um cão e, 
caso decida ter, saiba que você 
precisa assumir o compromisso de 
dar uma boa qualidade de vida a 
ele. Para o cão se adaptar a vida 
em apartamento, você terá que se 
adaptar ao modo de vida dos cães.

 Fonte: Pet Miau

ANIMAIS EM 
APARTAMENTOS

FONE: (48) 3240-2316
8453-7624

Fone: 3259-8563
Rua Ademar da Silva, 798 - Sala 1 - Kobrassol - São josé/SC

PET SHOP E 
VETERINÁRIO

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) 8461-2764
E-mail: marinhokern@ibest.com.br

Campinas – São José – SC – CEP 88101-260

JÚLIO RODAS
CONSERTOS DE: RODAS, PINTURAS, DIAMANTAÇÃO

EM GERAL, SOLDAS ESPECIAIS

FONE: (48) 3240-1651

AV. MAX SCHRAMM, 3157 - FUNDOS - ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC

48 3879.005

Av. Atlântica nº 990 - Jardim Atlântico - Florianópolis/SC 

PROMOÇÃO

R$ 25,00 pizza
Retirada no balcão

Lanchonete do Schneider

Após as 19hs.

roleta com carne assada 
frango assado e com 
recheio colonial. 

Toda sexta-feira 

frango assado com
recheio colonial e

costela assada.

Sábado e domingo 

Encomendas (48) 8476-1989
Rua Osni João Vieira - 322 - Próximo a policlínica de Campinas - Anexo ao estacionamento do Schneider.

ANUNCIE
(48) 3241-7279

e-mail: jornalcomunidadesj@hotmail.com
www.jornalcomunidadesj.com.br

Filtros centrais purificador de água
Limpeza e esterelização de caixas d’água

Água pura para sua casa
Condomínios
Industrias

Hospitais

Clínicas
Hotéis
Etc...

FILTROS CENTRAIS,
PURIFICADORES DE ÁGUA

Hidrofil Ind. e Com. De Filtros
Purificador de Água Ltda.

FONE/FAX (48) 3364-3274
RUA NATALINO MACHADO, 301 - CAPOEIRAS

 FLORIANÓPOLIS - SC

HIDRO FIL
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Pri Lapolli

Moda

Mulheres: Para as mulheres segue a mesma linha 
praticamente se for Black tie nada como um longo 
clássico, se for social esporte você pode ir de longo, 
apesar de estar mais democrático é bom lembrar que 
você é a formanda. As cores, tecidos e cortes podem 
variar. Na maquiagem você pode aproveitar um pou-
co  e fazer um pouco mais forte, porém se escurecer 
os olhos deixe os lábios mais leves com tons claros. 
As carteiras ou bolsas menores sempre são bem vin-
das, aliás são perfeitas para a ocasião. Nos pés san-
dálias de salto alto. Mas não se preocupe em combi-
nar a bolsa com a sandália e com os demais acessó-
rios (brincos, pulseiras, gargantilhas). O uso dos 
acessórios é bacana para compor o look, mas não 
exagere para não chegar antes no natal. Prefira gar-
gantilhas delicadas em vez de colares, as pulseiras 
seguem a mesma regra, já os brincos prefira os me-
dianos ou grandes porém com caimentos leves. Os 
pequenos podem ser usados também , mas prefira 
os que possuem strass para dar um brilho a mais ao 
look. Nas unhas prefira cores nude , terra, vermelho 
ou nos tons de rosa, por favor! Deixe as cores em 
preto, branco, roxo, marrom para outra ocasião mais 
propícia.

Importante: Use um vestido que valorize o seu cor-
po.

Carteiras Verão 2011 / 2012!
Os acessórios neste verão estão maravilho-

sos! Tanto em formas quanto em cores. As car-
teiras voltaram com tudo! Algumas em couro e 
até mesmo em palha e as estilizadas entram 
também na lista. Podem ser usadas desde um 
simples passeio até para casamentos e forma-
turas. Use e abuse das cores: amarelo, azul, 
vermelho, branco, roxo e cores terra.

Formaturas para formandos
Sabemos que final de ano é sinônimo de festa! E 

muitas formaturas acontecem o tempo todo e que 
roupa devo usar para a ocasião dede a colação, co-
quetel e baile.

Colação: 
Na colação se usa a beca que é de praxe e por 

baixo você pode utilizar a mesma roupa que você vai 
para o coquetel, ou se vai direto para o baile poderá 
usar a sua roupa de baile já.

Coquetel ou jantar
Enquanto as pessoas se acomodam no coquetel 

ou no jantar você pode aproveitar esse tempo para 
trocar de roupa e dar os últimos ajustes no visual, 
roupa, maquiagem, gravata, cabelo. Porém é impor-
tante ser recebido pelos convidados já com sua rou-
pa de baile.

Baile e agora?
Homens: Se o baile for black tie, por favor respeite 

a regra, senão um terno bem cortado cai muito bem! 
E nos pés lógico, sapato social.

BLACK TIE SOCIAL

Como é bom pegar umas férias no verão curtir novos ares não é mes-
mo? Praia ou campo, nada como descansar e aproveitar ao máximo o 
que a natureza e os hotéis e pousadas nos oferecem. Aqui vão algumas 
dicas para você evitar alguns probleminhas que nos aborrecem durante 
o nosso momento tão cobiçado de paz e diversão!

- Calça e casaco caso a noite faça um tempo um pouco mais frio;
- Se você tem o hábito de fazer esportes diariamente leve seus tênis e 

meias;
- Manteiga de cacau para os lábios;
- Leve uma roupa para sair a noite caso o local que você vá tenha 

barzinhos ou festas;
- Evite pegar muito sol, pois, além de prejudicar a sua saúde você não 

quer ficar 10 anos mais velho não é mesmo?
- Repelente.
Obrigada pelo carinho. Espero que tenham gostado das dicas deste 

mês! Até mais!

Viagem! O que devo levar?

O cabelo loiro vem com tudo. O 
verão pede tons claros, essa é a 

tendência da estação. As mechas ca-
lifornianas são pasaado, mas as lu-
zes estão com tudo.

A grande aposta são as cores bem 
ousadas, como loiro claríssimo e o 
platinado. 

Para aquelas que não possuem as 
madeixas claras vale também investir 
em luzes com tons de loiros para dar 
uma luminosidade especial aos ca-
belos nesta estação.

Mas sabemos que ser loira não é 
fácil, exige muitos cuidados e que, no 
verão, devem ser redobrados.

Dicas para cuidar cabelos loiros:

1 - Use filtro solar para os cabelos, 
pois evita o desbotamento e o resse-
camento dos fios causado pelos 
raios do sol.

2 - Invista em ótimos produtos de 
reconstrução e hidratação, pois os 
fios ficam mais porosos e ressecados 

devido à exposição aos raios solares, 
a água do mar e da piscina.

Já em relação ao corte de cabelo, 
a tendência no verão 2012 é na altura 
dos ombros e bem repicado, dando 
aparência de natural.

Como as franjas nunca saem de 
moda também estarão em alta nesta 
estação.

Aproveite as dicas para começar 
sua transformação e arrase no verão 
2012!

Fonte: Estúdio Clau.

CABELOS VERÃO 2012

Para você ficar por dentro das no-
vidades e fazer muito sucesso nas 
areias.

Algumas peças foram atualizadas 
formando combinações sofisticadas 
e sensuais, mas com formas mais 
comportadas, sendo uma das pro-
postas mais constantes nas novas 
coleções. Os Tops compostos por 
modelagens mais amplas com alças 
largas e bases maiores no busto vêm 
com tudo para o próximo verão. Já 
as calcinhas dos biquínis vêm com 
destaque nos modelos de cós largo. 
Outra tendência é as hot pants, des-
de as versões mais tradicionais de 
cós alto até as opções mais demo-
cráticas como os estilo “shortinho”.

As calcinhas com cavas mais aber-
tas e tops com linhas geométricas 
vem com tudo para o verão 2012 
principalmente para as mulheres 
mais jovens. Outra tendência que vai 
marcar a pró-
xima estação 
são os deta-
lhes, como 
as alças 
cruzadas 
e os dra-
p e a d o s 
que com-
põem a frente 
das produ-
ções e valori-
zam o busto 
das mulhe-
res, princi-
palmente 

os menores, criando a impressão de 
maiores.

Os modelos de biquínis tomara-
que-caia volta com tudo, entretanto 
atualizado com o decote mais arre-
dondado. Os maiôs vêm com o visual 
mais contemporâneo e jovial, desta-
cando entre as peças-chaves das co-
leções que já foram lançadas no Bra-
sil. Eles vem com recortes vazados 
laterais, com decotes mais ousados 
dando mais sensualidade as peças.

Já as tendências de moda para as 
saídas de banho, trazem saias, cal-
ças e vestidos com cortes mais sol-
tos de toques etéreos. As blusas cro-
pped ficam no lugar das túnicas para 
o verão 2012, que vem para deixar as 

mulheres confortáveis e ao mes-
mo tempo sensuais.

MODA PRAIA VERÃO 2012

Para manicure e pedicure juntos 

ganhe uma

 hidratação Ruggero no cabelo.

FORÇAS ARMADAS
AERONÁUTICA - EXÉRCITO - MARINHA

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
FEDERAL - ESTADUAL - MUNICIPAL

APOSENTADOS DO INSS

Compramos dividas de todos os Bancos e
liberamos mais dinheiro para você.

Temos Crédito Pessoal com Cheque, verifique! 

Rua Pedro Ivo - loja 04 - Esquina com a Cons. Mafra - Próximo a Casas da Água - Centro - Florianópolis - SC

(48) 3222.0233

EMPRÉSTIMOS
COM DESCONTOS EM FOLHA

CIFRA
CRÉDITO RÁPIDO
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Escorpião 23/10 a 21/11
Com Vênus, Mercúrio e Sol transitando por seu signo, 
terá mais clareza em suas escolhas. Defina novos obje-
tivos e organize os passos para alcançá-los. Estará 
brilhante e sensual, envolvida com projetos criativos e 
oportunidades de expansão profissional que surgirão 
repentinamente. Mas, para aproveitar o melhor do perí-
odo, terá de agir com maior liberdade. Haverá oportuni-
dades de viajar e realizar um projeto pessoal. Ampliará 
o poder aquisitivo e a visibilidade profissional, mas terá 
de lutar contra a impaciência e a ansiedade. Os novos 
planos poderão não incluir o parceiro. Estará um pouco 
individualista, buscando sua realização pessoal. Mas a 
relação continuará estável, em compasso de espera. Se 
estiver só, poderá se apaixonar repentinamente em uma 
viagem. Encontrará pessoas interessantes e diferentes.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 24 
realize seus projetos e defina mudanças estratégicas. 
Estará brilhante.
Vida profissional: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 
26 liberte-se de velhos padrões e experimente novos 
papéis.
Vida afetiva: nos dias 12, 13, 14, 17, 18 e 19, sentirá 
segurança na relação. Não fique presa ao cotidiano, 
sinta-se mais livre.

Áries 21/3 a 20/4
Compreenderá suas necessidades mais íntimas e apro-
fundará o relacionamento com o parceiro. Será um pe-
ríodo de cumplicidade e decisões importantes que au-
mentarão o compromisso. Uma viagem a dois contri-
buirá para sua segurança emocional. Receberá apoio 
do parceiro para resolver antigas angústias. Será um 
ciclo de transformação interior, que se refletirá em mu-
danças no ambiente social e em maior investimento na 
vida pessoal. Estará criativa e sensual, despertando 
paixões. Solucionará tensões no trabalho, sendo mais 
estratégica e diplomática na comunicação.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 26 
compreenda melhor o que precisa para ter maior tran-
qüilidade interior.
Vida profissional: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 
suas estratégias darão certo. Promova as mudanças 
com calma.
Vida afetiva: nos dias 2, 3, 24, 25, 26, 29 e 30 assuma 
compromisso com os planos a dois.

Touro 21/4 a 20/5
Concretize o novo projeto profissional. Este mês será 
de realizações e otimismo. Agirá com liberdade e auto-
confiança, resolvendo as angústias dos últimos tem-
pos. Haverá mudança repentina de parcerias ou rela-
ções de trabalho. Não encare a situação como perda, 
mas como uma oportunidade de expansão e descober-
ta de uma nova forma de atuar, com mais criatividade e 
autenticidade. Terá maior capacidade de decisão e lide-
rança. Com o parceiro, a comunicação estará tensa, 
mas muita conversa levará a um amadurecimento da 
relação, trazendo segurança emocional e confiança no 
futuro.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 le-
vante o astral, concretizará seus objetivos.
Vida profissional: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 
29 e 30 comemore suas vitórias e aproveite as oportu-
nidades para expandir.
Vida afetiva: nos dias 1, 4, 5, 27 e 28 fale sobre seus 
desejo de mudanças, mesmo que haja resistência. Ele 
acabará compreendendo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Será uma fase de renascimento e paixão. Resgate o 
prazer e curta a vida íntima, em clima de cumplicidade. 
Se estiver só, se apaixonará intensamente. Haverá 
maior compromisso com sua individualidade e com a 
realização de seus objetivos pessoais. Chega de dúvi-
das. Faça sua escolha e concentre as energias em seu 
novo projeto. Estará mais sábia e segura. Surgirá um 
novo objetivo para o desenvolvimento da carreira. O 
momento favorecerá os estudos e a descoberta de no-
vos focos de interesse. Aprenda a negociar, conseguirá 
melhores condições financeiras em seus projetos.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 
e 30 determine seus objetivos com firmeza. Poderá re-
alizá-los.
Vida profissional: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 

24 invista em sua formação, descubra novos temas 
interessantes.
Vida afetiva: nos dias 2, 3, 6, 7, 29 e 30 o prazer e a 
paixão serão fonte de inspiração. Curta seu lado român-
tico.

Câncer 21/6 a 21/7
A conquista de melhores condições financeiras trará 
mudanças positivas na vida pessoal. Invista na casa e 
torne o dia-a-dia mais agradável. Também será o mo-
mento de se livrar de manias antigas para conseguir se 
organizar e harmonizar as relações familiares. Busque 
mais independência. Na vida afetiva, livre-se de mágo-
as e comece de novo, intensificando sua sensualidade 
e afeto. Mude de atitude com o parceiro. Se trocar a 
reclamação pela sedução, tudo ficará mais divertido.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 24 
melhore o astral da casa, jogue fora o que não usa 
mais.
Vida profissional: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 
26 aproveite as chances para melhorar a vida financei-
ra.
Vida afetiva: nos dias 4, 5, 8 e 9 surpreenda com bom 
humor e viva o lado bom da relação.

Leão 22/7 a 22/8
Coloque sua documentação em ordem e solucione as 
pendências. Aumentará o seu poder pessoal e a auto-
confiança, adquirindo novo estímulo para conquistar 
seus objetivos. O processo emocional será intenso. 
Terá a sensação de ter de resolver várias áreas da vida 
de uma vez. Poderá mudar de casa, de parceria de tra-
balho e desenvolver outro papel profissional. Ou sim-
plesmente mudar a consciência em relação a esses 
assuntos, libertando-se de padrões de comportamento. 
Receberá apoio emocional dos amigos e do parceiro 
para dar uma virada.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 26 li-
vre-se do passado e comece uma nova fase.
Vida profissional: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 
invista no que realmente quer.
Vida afetiva: nos dias 6, 7, 10, 11 e 12 surgirão pro-
postas concretas do parceiro.

Virgem 23/8 a 22/09
Fará bons negócios. O período será favorável para ad-
quirir bens e reformular contratos financeiros. Construa 
sua segurança futura e renove o cotidiano. Tudo ficará 
mais fácil se mudar sua forma de pensar e seu estilo de 
vida, libertando-se de padrões rígidos. Será um ciclo 
bom para produzir intelectualmente e assimilar concei-
tos que ampliarão sua independência. Aliviará as ten-
sões no trabalho com uma comunicação mais estraté-
gica e precisa. Lute pelo que quer com coragem e de-
terminação, os resultados serão positivos.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 re-
programe o cotidiano e seja mais flexível ao tomar de-
cisões.
Vida profissional: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 
29 e 30 haverá precisão na comunicação e mudanças 
nas relações.
Vida afetiva: nos dias 8, 9, 12, 13 e 14 batalhe pelo 
que deseja da relação, não se conforme facilmente.

Libra 23/9 a 22/10
Com Marte transitando por seu signo, será um período 
de ação e decisões importantes sobre o projeto de vida. 
Terá mais coragem para se expôr e conquistar o seu 
espaço. Podem acontecer mudanças repentinas no tra-
balho, favorecendo sua posição. Aproveite para ampliar 
a participação social. As novas amizades abrirão cami-
nhos para o crescimento financeiro e aquisição de no-
vos conhecimentos. No amor, é tempo de realização de 
sonhos. Estará sedutora e firme. Não espere que o par-
ceiro adivinhe o que você quer, seja precisa ao se co-
municar.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 
e 30 confie em você e vá à luta.
Vida profissional: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 
24 invista nas relações, participando de eventos so-
ciais.
Vida afetiva: nos dias 10, 11, 12, 15, 16 e 17 conquis-
te o parceiro, tomando atitudes mais firmes.

Sagitário 22/11 a 21/12
Este mês será de interiorização e análise dos resultados 
dos últimos tempos. Avalie suas insatisfações, mas 
não deixe de reconhecer suas conquistas. Este fecha-
mento para balanço trará força espiritual e consciência 
sobre as mudanças que ainda devem ser feitas. Existe 
um mundo novo a ser construído, e não faltarão idéias 
brilhantes. Sintonize-se com a intuição e confie no futu-
ro. As novas informações que virão, através de amigos, 
facilitarão o caminho. Não desanime com atrasos nos 
planos. O importante será ter uma visão ampla dos ob-
jetivos e saber esperar o momento certo.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 26 
fortaleça-se interiormente antes de tomar decisões de-
finitivas.
Vida profissional: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 
planeje o futuro, contenha a ansiedade.
Vida afetiva: nos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22 haverá 
um compromisso profundo com o parceiro.

Capricórnio 22/12 a 20/1
O mês será agitado, com muitos encontros em novos 
ambientes. Os resultados na vida pessoal e profissional 
serão excelentes, mesmo que se sinta confusa em no-
vos relacionamentos. Recupere a capacidade de se 
emocionar e crie vínculos mais verdadeiros. O espírito 
solidário tomará conta de você. Envolva-se em projetos 
sociais e experimente diferentes formas de contribuir 
com o desenvolvimento das pessoas. Suas ações se-
rão mais abrangentes. Também será um ótimo momen-
to para se integrar a grupos de estudos ou ampliar a 
participação na equipe de trabalho.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 e 28 não 
se prenda a pequenos detalhes, aumente sua participa-
ção social.
Vida profissional: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 
29 e 30 crie vínculos de amizade e seja solidária.
Vida afetiva: nos dias 17, 18, 19, 22, 23 e 24 não seja 
disponível em excesso, distribua melhor o seu afeto.

Aquário 21/1 a 19/2
Terá de tomar uma decisão importante sobre o futuro 
profissional, escolhendo entre possibilidades diferen-
tes. A concretização de um projeto criativo trará boas 
perspectivas financeiras, além de desenvolvimento 
pessoal. Surgirá uma nova filosofia de vida que inspira-
rá a fé e a autoconfiança. Aproveite para explorar me-
lhor seus talentos, construindo uma visão mais clara de 
sua individualidade. Com o parceiro, será uma fase de 
otimismo, cumplicidade e aventura. Em pleno processo 
de expansão e renovação de valores, conquistará maior 
segurança emocional.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 
e 30 invista no autoconhecimento e amplie a consciên-
cia.
Vida profissional: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 
24 terá de fazer uma escolha definitiva para estruturar 
as finanças.
Vida afetiva: nos dias 20, 21, 22, 24, 25 e 26 una o útil 
ao agradável, construindo um projeto criativo de vida a 
dois.

Peixes 20/2 a 20/3
Encontre seu lugar e aumente o poder pessoal. Uma 
viagem repentina poderá inspirar novas idéias, colocan-
do-a em contato com a sabedoria interior. Renove sua 
consciência e suas crenças. Definirá um novo estilo de 
vida, mais adequado a suas necessidades. Mas terá de 
estudar e trabalhar arduamente para construir a nova 
posição. Poderá mudar de casa, de cidade ou de traba-
lho. Com o parceiro, o momento é de traçar planos e 
assumir compromissos. Se estiver só, terá um encon-
tro em uma viagem ou em um grupo de estudos.

MELHORES DIAS
Vida pessoal: nos dias 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 e 24 
surgirá uma nova visão da vida. Estará poderosa e sá-
bia.
Vida profissional: nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 e 
26 invista no desenvolvimento da carreira com determi-
nação e seriedade.
Vida afetiva: nos dias 1, 22, 23, 24, 27 e 28 dê priori-
dade à estabilidade, comprometa-se com os projetos 
da relação.

Autora: Rosa di Maulo

Horóscopo

Um dia difícil
O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, 
quando chega um brigão, arranca o copo de sua 
mão, bebe a metade e ainda joga o resto no chão:
— Fala alguma coisa, agora! Fala logo antes que eu 
te arrebente!
O sujeito responde triste:
— Hoje é o meu dia de azar, mesmo.

Logo de manhã eu perdi a hora porque acabou a 
energia e tive que descer 20 andares de escada. 
Eu fui sair da garagem, o pneu estava furado. Perdi 
meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e 
acabei batendo o carro.
Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com meu 
chefe e fui mandado embora. 
Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e 

peguei minha mulher na cama com o amante. 
Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara e 
acabei apanhando feio, fiquei coberto de sangue. 
Fui tomar um banho, levei um choque. E pra acabar 
de vez com o meu dia, eu estou aqui, na minha, me 
preparando pra me suicidar, me chega um idiota feito 
você e ainda toma todo o meu copo com veneno! 
Assim não dá!

&

FARMÁCIA E COSMÉTICOS

3241-0750 TELE ENTREGA

Descontos de até 70%

OSMAR
PNEUS

PNEUS | BALANCEAMENTO | SUSPENSÃO | FREIOS 

FONE / FAX (48) 3241.0982
RUA CRUZ E SOUZA, 30 - CAMPINAS - SÃO JOSÉ - SC

E-mail: marceloesquadrias@gmail.com
Av. Josué Di Bernardi, 1395 - Campinas - São José

Marcelo

Fone/Fax: (48) 3240-8345/9617-8150

9648-5555 - Henrique

9957-5336 - Elizeu

Horário de atendimento:
Seg à sex - 9:00 às 12:00/13:30 às 19:00hs
Sab - 9:00 às 12:00/13:30 às 16:00hs
Av. Irineu Bornhausen, 04 - Sala 02 - Kobrasol 
São José - SC - (próximo panificadora Big Pan)

CORTES
Tesoura R$12,00

Máquina R$10,00

OUVIDORIA

0800 644 9040
A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

MAIS PERTO DE VOCÊ

Novembro

Humor....
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Renda Extra

Renda extra para o Natal

De para seus parentes e ami-
gos com um belo cartão de 

Natal. A artesã Naomi Uezo ex-
plica como produzir um cartão 
com a arte do kirigami (corte em 
papel). Fácil de fazer, será um 
modo criativo de mandar seus 
votos para as festas de fim de 
ano. Siga os passos indicados e 
faça em casa!

Fonte: http://www.inventeaqui.com.br

Vela decorada

Material necessário:
1 vela pronta
1 retalho de tecido de algodão (motivo natalino)
Ferro de passar roupa (não pode ser à vapor)

Modo de preparo:
Pegue uma vela pronta.
Agora, coloque o tecido em cima da vela, da maneira que você desejar.
Com o ferro, “passe” o tecido, como se fosse uma roupa qualquer.
O calor fará com que a parafina derreta e o tecido, grude na vela.

Está pronta!

Fonte: http://www.artesanatonatal.com/natal/velas

Artigos de decoração e preparação de ceias são os produtos 
com maior potencial de lucro no final de ano.

Pode ser um pequeno papai-noel na estante, um arranjo em cima 
da mesa ou na porta da casa, uma corda de luz pendurada na fa-
chada, até motivos exuberantes no jardim, mas a maioria as pes-
soas que comemoram o Natal investem na decoração, na compra 
de guloseimas festivas e na troca de presentes. E esta época é 
uma boa oportunidade para ganhar um dinheiro extra.

Você vai precisar de:

1 cone de isopor
Retalhos
Alfinetes
Cola quente
Cola branca
Fita, cordão, festão, laços… Fru-frus decorativos!

Vamos lá.

Árvore de natal de retalhos
Uma boa dica é usar as mesmas estampas da mesa da ceia.

O primeiro passo é planejar!

Primeiro, faça um “X” na base do cone.

Use as marcas do “X” pra subir quatro traços 
até a ponta do cone, dividindo-o em 4 quartos 
(4/4).

Dentro de cada quarto, faça divisões diago-
nais, dando formas triângulares ao recortes. 
Parta da base para o topo, para ficar mais fácil.

Base:

Topo:

Agora chegou a hora de trabalhar com os re-
talhos. Você pode dar uma picotada, para deixá-
los mais perto das formas desenhadas, mas 
lembre-se de não cortar muito, porque você vai 
precisar de sobra para prendê-los no isopor.

Para que o retalho fique seguro no lugar, você 
pode prendê-lo com alfinetes:

Use as costas de uma tesoura, faca ou estile-
te para “enterrar” as bordas do retalho nas mar-
cações:

Ficou com dúvida? Dá uma olhada no PAP 
das bolinhas. Lá tem mais detalhes…

Quando terminar, é hora da lambança! Com 
um pincel grande, cubra tudo com uma camada 
de cola branca e deixe secar bem!

A decoração fica por conta da sua imagina-
ção, mas segue a minha sugestão: Esses cor-
dões com bolinhas dão um tom bem festivo.

Para prendê-los, primeiro, utilize alguns alfi-
netes…

Uma vez no lugar, você pode colá-los com 
algumas gotinhas de cola quente.

Depois é só tirar o alfinete que eles ficarão no 
lugar.

Alguns lacinhos também caem bem. No 
topo…

… e na base.

Pronto!

Sua decoração de Natal craft ganhou mais um item!

http://comofaz.net/2009/12/arvore-de-natal-de-retalhos/ 

GANDRÉ
GABARITOS
SERVIÇOS DE CIBORG

48 9133.8880
48 3348.8380

Rua Santiago Dantas, 103 - Estreito - Florianópolis - SC

Produtos para controle de peso e 
cuidados pessoais - revenda por 
catálogos. Ganhos excelentes . 

Lucros crescentes a partir de 25%.

Av. Mario Coelho Pires, 1060, sl 07 - Campinas - São José - SC

Ligue: (48) 9980-3974/ 3269-2709

Distribuidor Independente 



15Novembro/2011

CONTROLE DE GASTOS / MÊS:

ANUNCIE
(48) 3241-7279

e-mail: jornalcomunidadesj@hotmail.com

www.jornalcomunidadesj.com.br

Baixar no Excel: http://www.oeconomista.com.br/planilha-para-controle-das-financas-pessoais/

História do Seu Roma:
O Segredo do Seu Roma da Forquilhinhas.

Espaço destinado para as pessoas da comunidade de São José - SC

Participe!!!  Conte a sua história...
e-mail: jornalcomunidadesj@hotmail.com

Romalino Francisco de Oliveira, mais 
conhecido como Seu Roma, nasceu em 
Biguaçú – SC, casado com Elisiane Ben-
to Oliveira, tem dois filhos, Josiane de 
Oliveira Felipe e Jefferson de Oliveira.

A história do Seu Roma começou em 
1975 quando começou a trabalhar na 
Farmácia Karla, onde trabalhou por 12 
anos, só saiu para montar o seu próprio 
negócio. Em 1987 montou a Farmácia 
Josiane na Forquilhinhas, onde esta até 
hoje.

A sua equipe é formada pela filha Jo-
siane como farmacêutica, seu filho Jef-
ferson como administrador,  pela Neide 
que já trabalha na farmácia 24 anos, Cé-
lio 23 anos, Ana Paula, Rafael, Vera, 
Romário e Ricardo.

O Seu Roma conta que tinha hora para 
começar e não tinha hora para terminar, 
atendia as pessoas até tarde da noite e 
muitas vezes de madrugada.

O respeito e a confiança que o Seu 
Roma conquistou faz com que ele ainda 
hoje trabalhe 15 horas por dia, as pes-

soas chegam na farmácia e querem ser 
atendidas pelo Seu Roma.

Os clientes do Seu Roma passam de 
pai para filho, a Farmácia Josiane atende 
pessoas de vários bairros de São José.

Um acontecimento que ficou 
marcado na vida do Seu Roma:

“Seu Roma conta que chegou uma 
pessoa na farmácia com uma grave aler-
gia, ele prestou atendimento de emergên-
cia e encaminhou para o Hospital, alguns 
dias depois a pessoa retornou para agra-
decer e disse que: “O médico falou que 
se ele não tivesse o recebido o atendi-
mento do Seu Roma ele teria falecido”.

Seu Roma tem a satisfação de poder 
ajudar e servir as pessoas da comuni-
dade.

O segredo do Seu Roma é atender to-
das as pessoas sempre com muita dedi-
cação, respeito e honestidade.

FORMA
DE AMAR.

EM DEZEMBRO...

Mulheres, sempre foram minhas grandes amigas, hoje 
são minha inspiração.
Modernas, românticas, sensíveis e que buscam 
relacionamentos rápidos ou príncipes encantados. 
Algumas com todos estes opcionais, pelo amor de Deus!
A coluna conta com os homens, suas opiniões , relações 
inter pessoais e as respostas que procuram sobre as 
mulheres.
Dando a  oportunidade de também participar. 
Afinal, não é um CLUBE DA LULUZINHA.

Era uma vez..uma ilha conhecida como                        
 “ A ILHA DA MAGIA “ e logo alí no continente, as fantasias de  três 
mulheres totalmente diferentes que o destino coloca lado a lado junto 
ao caçula da turma, uma biba que completa o elenco principal da 
série Trajes Paixão & Sexo escrita por mim e narrada pela 
personagem  Anne Greg Shall, no  Jornal Comunidade São José.
Acompanhe e participe! 
Você pode participar com sua opinião e contar sua
história desde já, através do e-mail:  psformadeamar@hotmail.com
Licínio de Souza Junior



EM ALTA:

- Reforma do Ginásio NEDI VAL-
DO MACEDO/BARREIROS e o 
bom aproveitamento pela Comuni-
dade... AGORA!

 - Chegada do BANCO SANTAN-
DER ao lado da AENFLO/BARREI-
ROS.

EM BAIXA:

 - Faltando horário das 11 horas 
CEASA/ BARREIROS.

 - A derrubada (corte) de árvores 
da PRAÇA DE BARREIROS no 
futuro “ UPA”Unidade de BARREI-
ROS de PRONTO ATENDIMENTO.

- Falta de apoio da GUARDA MU-
NICIPAL de SÃO JOSÉ no TRÂN-
SITO e SEGURANÇA.

- Falta a presença dos moradores 
nas reuniões dos “CONSEGS” e 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES  
DE BAIRRO.

- Falta de “ABRIGOS” nas paradas 
de ônibus do CEASA.

- Concluir o calçamento no esta-
cionamento da CENTRAL DE PO-
LÍCIA SÃO JOSÉ.

- Tranqueira no trânsito de BAR-
REIROS.

 - A falta de mais horários de ôni-
bus de integração de bairros (IN-
TERBAIRROS).

- Onde andam e quem são os ve-
readores que foram eleitos por 
BARREIROS e região, que não 
aparecem?

VOCÊ SABIA...

Que no local da PRAÇA DE BAR-
REIROS será edificada uma POLI-
CLÍNICA e atrás da POLICLÍNICA 
será edificado “Duas Torres” de 
14 andares?

EM ALTA:

A chegada do “JORNAL COMUNI-
DADE SJ” que será PORTA VOZ 
dos bairros reivindicando melho-
rias para TODOS.

Homenagem da Câmara de 
Vereadores aos Líderes 
Comunitários.

Na noite desta terça-feira, 08 de novembro, Líderes 
Comunitários serão homenageados, em Sessão Espe-
cial, pelos vereadores na Câmara Municipal de São 
José. O Dia do Líder Comunitário é comemorado no dia 
10 de novembro – dia da fundação do movimento co-
munitário independente de São José.

Os líderes comunitários são dirigentes de Associa-
ções de Moradores e entidades afins ou aqueles que se 
destaquem por relevantes serviços prestados à sua co-
munidade.

Segundo o autor da Lei, vereador Edílson Alzemiro 
Vieira (PR), o líder comunitário é o indivíduo que conhe-
ce a comunidade e identifica problemas procurando dar 
encaminhamentos para resolvê-los: “o líder é acima de 
tudo a pessoa que dedica parte do seu tempo sem re-
muneração em diversas atividades, visando o bem estar 
social. Portanto é justo que seja reconhecido e homena-
geado”.

O Nosso Parabéns ao líder comunitário SR. Valdir só-
cio fundador da AMAC(Associação de Moradores de 
Campinas).

Homenagem mais que merecida

A Olaria Beira-Mar de São José, na Aveni-
da Beira-Mar do município, apresenta 
de 08 de novembro até o dia 06 de ja-
neiro a exposição de presépio “6ª Noite 

Celestial de Natal”.
Anualmente, nesta época do ano, os alunos 

da Olaria Beira-Mar produzem essas peças típi-
cas utilizando o barro como matéria-prima. A 
novidade desta edição é que os personagens 
trazem traços indígenas, uma homenagem aos 
costumes e tradições desse povo.

O público poderá conferir o presépio em tama-
nho grande com todos os elementos de terça a 
quinta-feira, das 9h às 17h. A entrada é franca.

“O figurativo na cerâmica regional moldado e 
pintado a mão é uma das mais autênticas ex-
pressões do imaginário popular onde o artesão 
transpõe para o barro o cotidiano e a forma de 
ver o mundo”, cita o professor da Olaria Beira-

Mar, Geraldo Germano.
Mantida pela Prefeitura de São José, por meio 

da Fundação de Esporte e Lazer, a Olaria Beira-
Mar oferece dois cursos: cerâmica utilitária e fi-
gurativa regional, coordenados pelos oleiros-ar-
tesãos Geraldo Germano e Newton de Souza. 
Atualmente, 60 alunos frequentam a escola.

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIO 
“6ª NOITE CELESTIAL DE NATAL”

 
Local: Olaria Beira-Mar de São José (próximo 
Fundação Municipal de Esporte e Lazer)
Data: 08/11/11 a 06/01/12
Visitação: 3ª a 5ª feira das 09h às 17h
Fone: (48) 3241-4992
e-mail: olariabeiramarsj@ig.com.br
www.olariabeiramarsj.blogspot.com

SÃO JOSÉ SEDIARÁ OS 
JOGOS ESCOLARES 
PARADESPORTIVOS

Competições acontecerão nos dias 17 e 18 de no-
vembro

Mais uma edição dos Jogos Escolares Paradespor-
tivos será realizada pela Prefeitura de São José, atra-
vés da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FU-
NESJ).

As competições acontecerão nos dias 17 e 18 de 
novembro, nas dependências da Fundação Catari-
nense de Educação Especial, na Rua Paulino Pedro 
Hermes, 2785, Bairro Nossa Senhora do Rosário. As 
modalidades serão definidas nos dias das disputas, 
conforme as exigências dos atletas inscritos.

“O objetivo é integrar os atletas com necessidades 
especiais, valorizar a prática do desporto em todas 
as idades e acima de tudo premiar este exemplo de 
superação”, ressalta o Superintendente da Funda-
ção de Esporte e Lazer, Luciano Heck.

A FUNESJ mantém um convênio com a Associação 
de Paradesporto de Santa Catarina, o que permite que 
os atletas da modalidade possam representar São 
José em competições em todo o país e no mundo.

 
Mais Informações:
FUNESJ (48) 3241-3511      
Departamento Técnico - Flávio ou Areas

DR. 
NEVES...

Seminário  de 70 anos do Hospital Colônia Santana do dia 07 a 12 de novembro.

EXPOSIÇÃO DE 
PRESÉPIO
“6ª NOITE 

CELESTIAL DE 
NATAL”

HOMENAGEIA 
POVOS 

INDÍGENAS

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ ABRE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E AUXILIARES
Vagas são em caráter temporário para o ano letivo de 2012


