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TRE disponibiliza telefone para 
os eleitores tirarem dúvidas

A partir da ul-
tima quinta-feira 
(27/09), o pú-
blico pode sanar 
dúvidas sobre as 
eleições 2012 por 
meio da Central 
de Atendimento ao 
Eleitor. O serviço 
funcionará do dia 
27 ao 30 de setem-
bro das 8h às 20h, 
do dia 1º ao dia 06 
de outubro das 8h 
às 22h, e no dia 
das eleições, 7 de 
outubro,  das 7h às 

17h, por meio do número  gra-
tuito 0800-6480148.
O serviço visa solucionar de-
mandas como a verifi cação do 
local de votação; o número do 
título eleitoral; de que forma 
retirar os formulários de jus-
tifi cativa; em que situações se 
deve pagar multa; como deve 
agir o eleitor que está no exte-
rior no dia da eleição; os pro-
cedimentos no caso de perda do 
título ou de todos documentos; 
para quem o voto é obrigatório 
e para quem é facultativo; den-
tre outras.
As informações também podem 

ser obtidas no site do Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, tre-sc.gov.br Outros 
dois serviços de informação 
criados pelo TER-SC também 
estão disponíveis ao eleitor. 
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Enquanto nos Estados Unidos os 
candidatos à presidência utilizam a 
internet com maestria para conquis-
tar os eleitores, aqui, no Brasil, nos 
deparamos com a falta de interesse 
dos marqueteiros tradicionais, que 
menosprezam o poder dessa nova 
mídia
Se levarmos em conta que o número 
de pessoas com acesso à internet no 
Brasil já soma mais de 82,4 milhões 
– o que corresponde a 43% da popu-
lação brasileira – e que essas pessoas 
passam cerca de cinco horas por dia 
nas mídias sociais e fazem uso cada 
vez mais diversifi cado delas, chega-
mos à conclusão de que se trata de 
uma mídia muito valiosa para ser 
desperdiçada. Das duas, uma: ou os 
marqueteiros temem perder o status 
que conquistaram a partir das Dire-
tas-Já, pois não dominam esta nova 
mídia, ou ignoram o muito que se 
consegue com a aplicação de uma 
boa estratégia digital.
Tudo indica que a democra-
cia não vai escapar das mudan-
ças provocadas pela internet, a 
exemplo do que já ocorreu com as 
empresas 2.0. Desde o momento 
em que os primeiros estrategistas de 
Business Intelligence identifi caram 
o poder das mídias sociais, todos 
os passos de seus consumidores são 
monitorados e as informações, in-
corporadas à rotina das equipes de 
marketing.
Aqui, no Brasil, nas últimas eleições 
pre-sidenciais  a internet foi fun-

damental para o segundo turno. O 
candidato José Serra e a candidata 
Marina Silva destacaram-se na web, 
mudando drasticamente o cenário 
que apontava para a vitória de Dilma 
Rousseff já no primeiro turno.
O fato é que a internet provocou uma 
intensa transformação no compor-
tamento da humanidade e na forma 
de fazer política. Foi assim anterior-
mente, com o rádio e com a televisão, 
porque o surgimento de novas mídias 
resulta em novos hábitos e práticas. 
A internet acrescenta à nossa vida 
algo que ainda não ocorria em outras 
mídias: a interatividade. No mundo 
virtual o candidato pode estabe-lecer 
uma interação com o seu público-
alvo, ao mesmo tempo que pode 
conferir se ele manifesta um inter-
esse maior pelo que está publicando 
e ainda interfere, dando sua opi-
nião, contrária ou favorável àquilo 
que sua campanha compartilhou na 
rede.
Interagir é o mais importante, porque 
na web não é permitido falar como 
se se estivesse num tradicional comí-
cio. Vale lembrar que nesse espaço 
democrático, antes de falar, é mel-
hor escutar, compartilhar, trocar ex-
periências, dividir e discutir pontos 
de vista.
O eleitor mostra seu interesse na me-
dida em que participa – um click num 
link; as respostas (@reply) e RTs no 
Twitter; os “curtir”, “compartilhar” e 
comentários no mural do Facebook 
e também em sites, blogs e vídeos 

publicados no YouTube. E o que é 
fantástico: toda a ação feita na inter-
net, seja ela num site ou em mídias 
sociais, pode e deve ser medida.
Monitoramento na internet dá ao 
candidato vantagem competitiva. 
Identifi car quem são os infl uenciad-
ores de uma comunidade, as neces-
sidades daqueles que lá residem, sa-
ber o que essas pessoas pensam e os 
problemas que enfrentam fazem toda 
a diferença na hora do diálogo com 
o eleitor.
Importante também é monitorar os 
adversários, mapear 
seus ati-vistas mais 
infl uentes nas mídias 
sociais. A internet 
possibilita agilidade 
para esclarecer mal-
entendidos, responder 
a críticas, desmentir 
boatos e agradecer 
o apoio de quem ex-
pressa sua opinião.
Nas eleições mu-
nicipais deste ano no 
Brasil, quase 2 mil-
hões de jovens vão às 
urnas pela primeira 
vez. Dados recen-
tes divulgados pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral apontam que 
41,36% do eleitorado 
brasileiro tem menos 
de 34 anos. Falamos, 
aqui, de jovens que 
respiram tecnologia e 

O eleitor está na internet, conquiste-o!
No Brasil, segundo IBGE, 41,36% do eleitorado brasileiro tem menos de 34 anos, ou seja, 

jovens que respiram tecnologia e vivem conectados
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São eles: o “Tira-Dúvidas”e o 
“Guia do Eleitor”. Ambos po-
dem ser adquiridos impressos 
nos Cartórios Eleitorais ou ai-
nda visualizados na internet.

vivem conectados – por computador 
ou smartphones. Essa imensa parcela 
de eleitores está na internet, interag-
indo nas redes sociais. Ou você acha 
que eles vão fi car na frente da TV as-
sistindo ao horário eleitoral gratuito?
Esta máteria é um trecho do artigo 
“O Eleitor está na internet, con-
quiste-o de Luiz Alberto Ferla que 
é CEO das empresas Knowtec, Talk 
Estratégias Digitais, DDBR e Keep-
ing Up. É engenheiro pós-gradua-
do em planejamento estratégico e 
administrador de empresas.

ERRATA
Informamos que esta é uma 
reimpressão da edi-
ção 15 na página 8 e 9, 
onde consta o logo do par-
tido PSC era para cons-
tar PSDC.
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O candidato à reeleição em 
São José, Djalma Berger 
(PMDB) tem mostrado cres-
cimento consistente nas últi-
mas semanas da campanha 
política na cidade. Prova 
disso é a pesquisa divulgada 
quarta-feira (3) pelo Instituto 
de Pesquisa Visão – Marke-
ting e Opinião Pública, que 
aponta Djalma à frente na 
corrida eleitoral:
36,32% das intenções de 
voto (espontânea), seguido 
de Adeliana Dal Pont (PSD), 
com 32,87%, Fernando Elias 
(PTB) com 1,84% e Rafael 
Melo (PSOL) com 1,15%.
A pesquisa é registrada no 
TRE/SC e foi feita com 435 
eleitores, entre os dias 28 e 
30 de setembro, com mar-
gem de erro de 4,7%.
O resultado mostra com 
mais realidade o momento 
político na cidade e refl ete 
o clima nas ruas, que aponta 
o crescimento e a vitória do 
candidato da situação. Na 
pesquisa Accord/RICTV/
Notícias do Dia, feita entre 
os dias 26 e 27 de setem-
bro, por exemplo, Djalma 
Berger aparecia com 32% na 
pesquisa espontânea, atrás 
de Adeliana Dal Pont, com 
40%. Ou seja, o peemede-
bista conseguiu virar o jogo 
e já desponta na frente, como 
mostra o Instituto de Pesqui-
sa Visão.
Pesquisa eleitoral de auto-
ria do Instituto de Pesquisa 
Visão, sob registro no TRE/
SC com número 00568/2012, 
com 435 eleitores, margem 
de erro de 4,7% para mais ou 
para menos, e grau de con-
fi ança de 95%. A coleta de 
dados foi realizada entre os 
dias 28 e 30 de setembro.

Djalma lidera corrida
Pesquisa do Instituto Visão indica grande virada do candidato à reeleição, a poucos dias do pleito

na reta fi nal
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A PEDIDO

Candidatos a prefeitura de São     
DJALMA BERGER

O tão esperado dia 7 de outubro, 
quando a população vai escolher os 
próximos vereadores e o prefeito 
de São José, está mais próximo do 
que nunca. Até lá, é tempo de inten-
sifi car o contato com a população, 
mostrar as propostas para a cidade 
e pedir o voto. É o que tem feito o 
candidato à reeleição Djalma Berger 
(PMDB). Nesta reta fi nal, Djalma 
está ainda mais presente nas comu-
nidades e tem recebido o carinho e 
o apoio de moradores em todos os 
bairros. Por onde passa, pede o voto 
de confi ança, para cuidar de São 
José por mais quatro anos.
No último sábado, nem a chuva 
forte foi capaz de enfraquecer a 
Caravana do 15, que reuniu mais de 
mil pessoas no Loteamento Lisboa, 
Madri e Santa Felicidade. Djalma 
estava acompanhado do irmão, ex-
prefeito de São José Dário Berger, 
com quem tem dividido reuniões, 
encontros e caminhadas na cidade, 
além de dezenas de candidatos a 
vereador da Coligação São José Pra 
Nossa Gente.
Nestas localidades, Djalma pavi-
mentou dezenas de ruas, implantou 
a calçada padrão, melhorou a ilu-
minação e está construindo creches. 
No Loteamento Lisboa está prevista 
a construção de uma policlínica com 

UPA (Unidade Pronto-
Atendimento) 24h. O 
Ministro da Saúde Al-
exandre Padilha com-
prometeu-se a ser par-
ceiro na obra, em visita 
recente a São José.

Mais de 40 caminhadas já foram 
realizadas pela Caravana do 15 nos 
bairros de São José desde o início da 
campanha.
Passado grande parte do período 
eleitoral, Djalma faz um balanço 
positivo da campanha e espera uma 
vitória consagradora nas urnas. 
“Nosso trabalho começou lá traz, 

com o Dário. Ele mudou o jeito de 
ser de São José. Resgatou o orgulho 
da nossa gente. E no nosso governo 
tivemos a mesma atitude. Os jose-
fenses reconhecem isso. São José 
tem luz própria, não pode voltar pra 
trás”, diz o candidato à reeleição.

Caminhada no Bairro Lisboa 

Caminhada no Bairro de Forquilhinhas FO
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RAFAEL MELO

O candidato a prefeito de São José 
Rafael Melo, da coligação ‘Fr-
ente de Esquerda’ tem feito cami-
nhadas, pedaladas e campanha de 
porta em porta. Rafael diz  que 
acredita que algo pode ser feito 
em favor da nossa cidade.

FERNANDO ELIAS
O candidato a Prefeito Fernando 
Elias diz que “Quem fez, vai fazer 
muito mais!”
São José sabe quem trabalhou, quem 
fêz. Vamos juntos. Estamos na luta. 
Fizemos muito mais. Tentaram nos 
parar inviabilizando nossa candida-
tura. Eu acredito num novo tempo. 
Garanta enquanto é tempo nossas 
conquistas.

Prestígio e presença de Dário Berger
estimula os resultados na reta fi nal

Em São José, o candidato Djalma Berger tem 
recebido o apoio incondicional do irmão, Dário 
Berger, prefeito da Capital, na campanha política. 
A escalada de Djalma na pesquisa é consequência 
da presença constante e do prestígio de Dário, que 
foi reeleito para prefeito em São José, em 2001, 
com quase 90% dos votos.
Dário tem participado ativamente de caminhadas 
pelos bairros, representado o irmão em encontros 
e fazendo corpo a corpo nas ruas. Na semana que 

antecede o pleito, Dário assumiu o compromisso 
de tomar conta da saúde em São José, área que foi 
a rota de choque dos debates durante a campanha. 
Na prática, Dário se oferece para ser o secretário 
da pasta, para resolver os problemas que ainda 
persistem na saúde municipal, apesar da melho-
ria por conta do trabalho de Djalma. É justamente 
a saúde que deve ser a plataforma da qual Dário 
dará sustentação a uma possível candidatura ao 
governo do Estado, em 2014.
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Residencial

Camila

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

Próximo ao Giassi Barreiros e ao Shopping Ideal

Entrega em novembro de 2013

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

churrasqueira à carvão em todas as sacadas
salão de festas

apenas 18 unidades

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

Barreiros - São José - SC

ADELIANA DAL PONT

José fazem balanço de campanha

A candidata do PSD à prefeitura 
de São José, Adeliana Dal Pont, 
fez um balanço das principais 
caminhadas e eventos de cam-
panha.
Segundo Adeliana, cada uma das 
sete grandes caminhadas rea-
lizadas aos sábados reuniu mais 
pessoas, que acabaram voltando 
e trazendo amigos e familiares. 
“Foi muito bonito ver as pessoas 
se envolvendo e acreditando no 
sonho de uma São José para to-
dos, com saúde que funcione e 
cuidando da cidade o tempo todo, 
não somente em ano de eleição”, 
disse.
Adeliana lembrou da primeira 
caminhada, realizada no Bairro 
Floresta e que também marcou 

Fazemos caminhadas pequenas 
de manhã, à tarde e também à 
noite. Não perdemos um minuto 
sem pedir o voto de alguém”, 
explicou Adeliana.
Um outro evento que movimen-
tou muita gente foi um encontro 
promovido com mulheres que 
apoiam Adeliana. Foi realizado 
no salão de eventos do Golden 
Executive Hotel, em São José, 
e reuniu mais de mil mulheres. 
Adeliana aproveitou o evento 
para explicar as ações que pre-
tende implantar para melhorar a 
atenção dada à mulher em São 
José, como saúde, escola em 
tempo integral para os fi lhos em 
idade escolar e creche para cri-
anças a partir de quatro meses.

o lançamento da candidatura. “De 
lá pra cá, muita gente se engajou 
nos eventos. Recebemos a visita do 
governador Raimundo Colombo, de 
ex-governador, de senador, do presi-
dente da Assembleia, de ex-pre-
feitos, de deputados, do secretário 
Paulo Bornhausen e de mais uma 
porção de gente boa, como a Rose 
Bartucheski, que vai ajudar São José 
a se desenvolver”, comentou a can-
didata. A campanha de Adeliana já 
passou com grandes caminhadas pe-
los bairros Floresta, Fazenda Santo 
Antônio, Loteamento Lisboa, Bairro 
Ipiranga, Bairro Forquilhinhas, Ser-
raria e Barreiros.
Adeliana  e José Natal caminham 
pelos bairros Campinas e Kobrasol. 
Além de caminhadas grandes, Ade-
liana e o candidato a vice, José Natal 
Pereira, fazem caminhadas pontuais 
nos bairros durante a semana. Na 
primeira metade da campanha, a 
agenda era repleta de reuniões com 
moradores, para ouvir as pessoas e 
ajustar o plano de governo de forma 
a atender as necessidades de todos. 
Na segunda metade se intensifi cou 
o pedido de voto de porta em porta.
“Por esse motivo fazemos essas 
caminhadas menores, para poder 
conversar com o eleitor, ouvir 
dele o que ele espera da prefeitura. 

Caminhada no Bairro CampinasCaminhada no Bairro Floresta
Vereador PMDB

C
N

PJ: 16.214.811/0001-25 Valor R
$ 300,00

C
N

PJ: 16.245.756/0001-30 Valor R
$ 150,00
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SO S 
CARTUCHOS 

TONERS

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

& 

Tele Entrega

3034-0027(48)

Promoções Especiais
Recargas com 

qualidade e garantia!
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Há anos o Rio Biguaçu vem so-
frendo com o assoreamento de 
seu leito e de sua foz, prejudi-
cando a navegabilidade e a ativi-
dade dos pescadores, além de 
contribuir para o alagamento de 
áreas próximas. Devido a isso, 
a Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (SEPLAN) está formali-
zando o projeto para a fi xação da 
barra do Rio Biguaçu, que prevê 
a construção de molhes e draga-
gem do rio. A expectativa é que 
em maio de 2013 todo o projeto 
esteja fi nalizado para dar início 
a esse grande  e necessário em-
preendimento ao município.
Para isso, a Prefeitura abriu 
um processo licitatório na mo-
dalidade Concorrência Pública 
Nacional (nº 29/2012) para a 
contratação de serviços de en-
genharia para a elaboração do 
projeto, incluindo ainda o Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA) 
e Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente (RIMA).
A empresa MPB Saneamento 
Ltda., de Florianópolis, foi a 
vencedora do certame e já está 
efetuando os estudos necessários 
sob a supervisão da equipe da 

SEPLAN.
Os recursos foram 
garantidos através 
de convênio fi rmado 
com o Governo do 
Estado, com repasse 
de R$ 600 mil para 
o projeto, sendo que 
o restante é de verba 
própria da Prefeitura 
Municipal. O valor 
global do projeto e 
dos estudos ambi-
entais chega à R$ 
743.570,00.
Segundo a Superin-
tendente de Engen-
haria da Prefeitura, 
Gê Amorim, que 
integra a equipe 
comandada pelo 
Secretário Felipe 
Asmuz, o projeto 
deve ser fi nalizado 
no mês de outubro. 
Após a conclusão 
dos estudos ambi-
entais, o projeto será 
encaminhado para o 
Ministério das Ci-
dades, que deve as-
segurar os recursos 
necessários a sua 
execução, estimados 
em R$ 5 milhões.

Estudo completo das 
condições do rio

Uma série de requisitos está sen-
do seguida rigorosamente para 
a elaboração do projeto, abran-
gendo aspectos de ordem técnica 
e critérios para o EIA/RIMA. “É 
necessário avaliar as condições 
e características do rio durante 
as quatro estações do ano”, ex-
plicou a Superintendente. Além 
disso, a elaboração do projeto é 
complexa e obedece a outras ex-
igências técnicas, como:

· Levantamento batimétrico, que 
avalia a topografi a do fundo do 
rio e de sua foz;

· Averiguação das espécies veg-
etais e animais que vivem nas 
águas e margens;

· Verifi cação da composição dos 
sedimentos submersos e presen-
tes nas águas;

· Análise detalhada de dados 
geotécnicos, oceanográfi cos e 
meteorológicos que infl uenciam 
as condições do rio;

· Dimensionamento 
e materiais a serem 
utilizados para a 
implantação dos 
molhes;

· Cálculo de volume 
de dragagem.

Licenças ambi-
entais já foram 

solicitadas

Enquanto o projeto 
está em elabora-
ção, a Prefeitura já 
protocolou pedidos 
de licenças ambi-
entais na Fundação 
Estadual do Meio 

Ambiente (FATMA) e no In-
stituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). “Estamos 
cumprindo todas as exigências 
estabelecidas em lei para que em 
maio do próximo ano as obras 
estejam iniciando”, afi rmou Feli-
pe Asmuz, Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão.

Projeto irá complementar 
ações contra as enchentes

As macroações contra as enchen-
tes no município seguem ritmo 
acelerado. Iniciadas em janeiro 
deste ano, já atingiram 34% do 
cronograma. Quem trafega pela 
Rua Sete de Setembro, no Cen-
tro do município, já pode visuali-
zar o encontro do canal que vem 
da marginal da BR-101 e chega 
ao Rio Biguaçu. Afi nal, é justa-
mente esse o objetivo da obra: 
levar as águas das chuvas até o 
mar e ao rio para evitar que as 
áreas urbanas sejam inundadas. 
O projeto dos molhes é mais uma 
etapa das ações estruturantes 
contras as cheias em Biguaçu.

Construção dos molhes deve 
iniciar em maio de 2013

Projeto irá complementar ações contra as enchentes
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Por David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

CARREIRA E MOTIVAÇÃO

A GENTILEZA É URGENTE !

Nos últimos 50 anos, os avanços da 
tecnologia, da ciência e da medici-
na têm sido inima-gináveis. Nunca 
fi zemos tantas descobertas científi cas 
e também no universo da saúde, espe-
cialmente no que se referem à exten-
são da juventude, cirur-gias estéticas 
e transplantes de órgãos. Podemos 
acompanhar a dinâmica do mundo em 
tempo real. Já se fala até em construir 
um avatar de você mesmo para deixar 
para a posteridade.
Espantoso? Creio que espantoso mes-
mo seja o fato de nos mantemos tão 

retrógrados no campo das emoções. Se 
traçarmos um paralelo entre esse es-
tonteante crescimento e o amadureci-
mento afetivo que tivemos no mesmo 
período, constataremos que estamos 
diante de um dilema bastante perigoso.
A Organização Mundial da Saúde 
prevê que, daqui 10 anos, a depressão 
será a segunda causa de improdu-
tividade, perdendo apenas para as 
doenças cardiovasculares; que a cada 
30 segundos, pelo menos uma pes-
soa cometerá suicídio no mundo; que 
cerca de 400 milhões de pessoas em 
todo o mundo sofrem de distúrbios 
afetivos como ansiedade, bipolaridade, 
TOC, entre outros.
E agora? A expectativa de vida aumen-
ta a cada ano, mas nossa capacidade de 
lidar com as emoções, expressar afeto 
ou simplesmente conversar sobre o que 
nos incomoda continua tão pequena. 
Sem falar na tão pouca consciência que 
temos sobre como ser gentil especial-
mente com as pessoas que mais impor-
tam, seja cônjuge, fi lhos ou familiares. 
No ambiente de trabalho, quantos ain-
da cumprem sua carga horária exclusi-

vamente em troca do salário, 
sem nenhuma pers-pectiva de 
transformação humana?
Claro que as atitudes que 
nos conduzem ao amadu-
recimento não são resul-
tado apenas de uma decisão, 
mas certamente é um bom 
começo. Depois, por meio 
de treinamentos, leituras e 
novos aprendizados, pode-
remos fazer um ótimo tra-
balho.
Sobretudo, que não nos en-
ganemos: conhecimento 
se dá pelo processo de as-
similação das informações 
corretas. Mas sabedoria, 
aquela que promove a 
transformação de que tanto 
precisamos para ir além 
da mediocridade, só é pos-
sível quando nossas atitudes 
são coerentes com o que 
sabemos. Ou seja, exercício 
diário, consistente e ininter-
rupto!

Rosana Braga

Prezados leitores, existe uma frase muito interessante e que serve para refl etirmos: “URGENTE é tudo 
aquilo que você deveria ter feito em tempo hábil e quer que os outros façam em tempo Recorde”. Nesta ed-
ição do JCSJ tenho a grata satisfação de apresentar um artigo da consultora de relacionamentos, jornalista 
e palestrante Rosana Braga, autora do livro “O Poder da Gentileza”, que em poucas e sábias palavras nos 

orienta na mudança comportamental que devemos adotar neste novo mundo que vivemos...Boa leitura!

Residencial

Camila

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

Próximo ao Giassi Barreiros e ao Shopping Ideal

Entrega em novembro de 2013

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

churrasqueira à carvão em todas as sacadas
salão de festas

apenas 18 unidades

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

Barreiros - São José - SC

Fernando
 Souza 

  K ABEÇA 
COLIGAÇÃO  PP- PSB - PSC

VEREADOR - SÃO JOSÉ

 40.100

AGORA É
A NOSSA

VEZ.

“Esse é o meu candidato!”
Cesar Souza
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ZIPAK

Av. Governador Jorge Lacerda, 941 
Campinas - São José

8404-0108
wwww.zipak.com.br

Serviços de Limpeza

Segunda
Segundaà

Feng Shui Serenidade: Nove dicas para
 repousar e repor as suas energias

Todos sabem que um dos prin-
cipais cômodos em uma casa 
é o quarto de dormir. É con-
siderado por muitos um “san-
tuário”, tal é a sua importância 
em nosso repouso diário e para 
recuperar nossas energias. Mas 
afi nal, qual é o móvel mais im-
portante do quarto?
Com certeza a “cama”. Mas 
se cama não seguir uma série 
de recomendações e cuidados, 
podemos ter muitos problemas 
energéticos para quem ai dor-
me.
Conheça abaixo os principais 
cuidados e os coloque logo em 
prática:

1. Cama de frente para a por-
ta do quarto: ter uma cama 
nesta posição não é recomenda-
do, pois toda a Energia que en-
tra no quarto pela porta irá dire-
tamente para a cama. Esse fato 
pode causar excesso de energia 
na cama e deixar as pessoas 
super agitadas, com insônia ou 
preocupações em demasia, por 
exemplo. A melhor solução é 
tirar a cama deste alinhamento 
ou colocar um biombo entre a 

porta e a cama. 

2. Excesso 
de sol sobre 
a cama: um 
quarto deve 
ser bem are-
jado e a luz do 
sol deve entrar 
todos os dias, 
o máximo pos-
sível. Só de-
vemos tomar 
cuidado para 
que a luz do 
Sol não banhe 
em demasia a 
cama. Pois se 
este fato ocor-
rer, a cama fi -
cara muito En-
ergizada e as 
pessoas, muito 
agitadas e ner-
vosas.

3. Não con-
seguir ver 
a porta do 
quarto: ao 
deitar, o que 
mais quere-
mos é relaxar, 
descansar e 
nos sentir pro-

tegidos e seguros. Mas, se ao 
deitar, não conseguimos ver a 
porta com facilidade, podemos 
fi car preocupados e assustados 
com qualquer barulho. Senti-
mos-nos desprotegidos. A me-
lhor solução e colocar a cama 
em uma posição que permita 
ver a porta com facilidade.

4. O espelho refl ete sua ima-
gem na cama: o Feng Shui diz 
que um espelho que refl ete uma 
pessoa dormindo ou ao se le-
vantar da cama, é sinal de azar 
ou de preocupações. A melhor 
solução é mudar o espelho de 
local ou cobrir o espelho ao 
dormir.

5. A cama fi ca escondida 
quando a porta se abre: tudo 
bem que ninguém irá ver você 
ao entrar no quarto e você 
poderá se sentir “protegido”. 
É pura ilusão. Pois, da mes-
ma forma que as pessoas não 
iram ver você e a cama, você 
também não irá ver quem está 
entrando no quarto. A melhor 
solução é mudar a cama de 
lugar ou, por um espelho numa 
posição que permita ver quem 
está entrando.

6. Cama de casal com uma 
das laterais encostadas na 
parede: quando cama de casal 
tem a cabeceira encostada na 
parede e uma das laterais em 
outra parede, uma das pessoas 

não irá se levantar com fa-
cilidade. Terá seus movimentos 
bloqueados. A energia das pes-
soas estará bloqueada. A única 
solução e ter as duas laterais da 
cama livres para circulação.

7. Ver o banheiro ao deitar: se 
ao deitar você tem a visão do 
banheiro e da privada, tenha a 
certeza que você esta sofrendo 
um roubo de Energia Vital. 
Para não fi car desvitalizada, 
mantenha a porta do banheiro 
sempre fechada e pendente no 
batente da porta uma esfera 
facetada para evitar o roubo de 
energia.

8. Cama encostada na parede 
do banheiro: se sua cama esta 
encostada na parede onde pas-
sam os encanamentos do ba-
nheiro, infelizmente você 
poderá estar sofrendo roubo 
de Energia Vital. A melhor 
solução é mudar a cama de lo-
cal ou colocar um móvel entre 
a cama e a parede.

9. Prateleiras e vigas sob a 
cama: se sobre a sua cama ex-
istirem prateleiras ou armári-
os ou vigas, tenha a certeza 
que você esta sofrendo muita 
pressão sobre o corpo, provo-
cando dores. A melhor solução 
e tirar a cama destes ali-
nhamentos.
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Por Rodrigo Rauth
chefrodrigorauth@hotmail.com

DICA DO CHEF

Camarões na 
Moranga

“Porções 
tamanho Família”

(48)

Av. Lédio João Martins, 854 - Kobrasol - São José - SC
Avenida Central do Kobrasol ao lado da Carioca Calçados- Antiga Vó Luiza

www.filhosrestaurante.com.br

Frango Coq au Vin 
& Batatas Rústicas

Quem já saboreou uma receita 
elaborada com redução de vinho 
sabe quanto é saboroso o aroma 
e os sabores que no fi nal são per-
cebidos por nossas papilas gusta-
tivas... E o que eu escolhi desta 
vez é uma receita de frango as-
sado e regado de molho de vinho. 
Acompanhado de espinafre, ou 
outra verdura de sua preferência, 
e batatas assadas, torna-se um 
prato completo, com tudo o que 
precisamos para uma refeição. A 

proteína do frango, o carboidrato 
das batatas e todas as vitaminas 
que necessitamos encontramos  
verduras, principalmente no es-
pinafre.Então vamos lá... Desta 
vez esticando nossa viagem gas-
tronômica até a Nouvelle Cui-
sine...

Ingredientes (Porção para 2 
pessoas)

500g Peito de Frango

Bacon em tiras
1 Cebola Roxa (picada)
2 Dentes alho
1 Cebola (picadinha)
50g Cogumelos (shitake)
100 ml Vinho Tinto Seco
1 Ramo de Espinafre
500g Batata Bolinha
Coentro / Salsinha / Sal
Pimenta do reino

Modo de preparo

Refogue a cebola, o alho, e o 
coentro em azeite de oliva até 
que a cebola adquira uma aparên-
cia transparente. Junte o vinho 
e os cogumelos e deixe reduzir 
1/3. Desligue o fogo e reserve. 
Corte os peitos de frango em ti-
ras com aproximadamente dois 
dedos de largura, de modo que 
seja possível enrolá-los para fa-
zermos pequenos medalhões. Ao 
enrolarmos o frango, tempera-
mos com sal e pimenta, e em se-
guida enrolamos também as tiras 

de bacon. Se necessário prenda 
os bacons com palito de dente. 
Unte uma assadeira com azeite de 
oliva e coloque os medalhões de 
frango para assar, por aproxima-
damente 25 minutos a 200 graus 
no forno já pré-aquecido. Nesta 
mesma assadeira podemos colo-
car as batatas bolinha, já lavadas 
e com a casca. Desta maneira o 
prato fi cará rústico, e a casca das 
batatas lhe dará certa crocância, 
enquanto por dentro estarão ma-
cias. Enquanto assamos o frango 
e as batatas, podemos cozinhar o 
espinafre, até que esteja al dente 
ou no ponto de sua preferên-
cia. Feito isso, retire e tempere 
com um pouco de sal e pimenta. 
Reserve. Passado o tempo ne-
cessário dos alimentos no forno e 
retire. Leve aquela frigideira com 
a redução do vinho novamente ao 

fogo e quando estiver quente o 
sufi ciente coloque os frangos para 
que o molho incorpore-se à carne. 
Deixe no máximo por 3 minutos, 
é mais do que sufi ciente. Agora 
vamos à montagem do prato...
Amasse cada uma de suas batatas 
com o dedão, somente para que 
“partam” ao meio, não as acha-
tando totalmente. Forre o prato 
com as mesmas e por cima sirva 
os medalhões de frango. Despeje 
ainda o molho da redução e sal-
pique por cima a salsinha fresca, 
e se quiser mais um pouco de 
pimenta moída na hora também. 
Anexe ao prato o espinafre fazen-
do uma decoração à sua escolha 
e criatividade. Pronto! Agora já 
podemos saborear esta deliciosa 
iguaria... Para acompanhar um 
bom Vinho Tinto de uvas Tanat 
fi ca perfeito! Bon appétit! 
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ZÉ DA PADARIA
VEREADOR

22123

JOSÉ FRANCISCO DA ROSA

Lutar para fazer
a diferença

�AR�IDO�DA�RE� BLICA

CNPJ 16.125.257/0001-00 - Valor R$ 200,00 

A PEDIDO
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Trabalho e Experiência a 
                           Serviço de São José
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Para evitar a enxaqueca, fi que atento ao que coloca no prato
Mal que acomete cerca de 15% 
da população brasileira, segundo 
a Sociedade Brasileira de Ce-
faleia (SBCe), a enxaqueca pode 
ser amenizada com algumas dicas 
simples, como comer de forma cor-
reta. “Evitar a hipoglicemia, que é 
a diminuição do açúcar no sangue, 
alimentando-se em intervalos regu-
lares, ajuda a barrar as crises”, ex-
plica Isolda Prado, nutróloga da 
Abran (Associação Brasileira de 
Nutrologia). “Evitar os extremos, 
como comer demais ou de menos, 
também ajuda”, frisa a médica.
A enxaqueca tem um componente 
hereditário e é mais comum em pa-
cientes com parentes que sofrem do 
mesmo problema. Entretanto, para 
o desenvolvimento da crise, é ne-
cessário que exista um gatilho ou 
uma infl uência ambiental. Um des-
ses gatilhos pode estar no seu prato.
Alguns alimentos contêm su-
bstâncias que, quando ingeridas, 
desencadeiam ou pioram a dor de 
cabeça. “Para as pessoas que so-
frem de enxaqueca, pode existir 
a sensibilidade para um ou outro 
alimento. O paciente deve procurar 
identifi car ou associar a ingestão 
com o surgimento da crise, evi-
tando a utilização daquele item”, 
explica Prado.

Veja alguns Itens:

•Aspartame: presente em 
adoçantes e alimentos dietéti-
cos. Neste caso, vale a regra de 
observar a reação consumo x nova 
crise.
•Alimentos gelados: sorvetes e 

bebidas muito geladas, quando em 
contato com o céu da boca, causam 
uma rápida contração e dilatação 
dos vasos sanguíneos na cabeça, 
podendo dar origem à enxaqueca.
•Ficar sem comer: o jejum é o 
aspecto alimentar mais importante 
para desencadear dores de cabeça, 
pois pode gerar gerar uma baixa no 
açúcar do sangue, com a produção 
de substâncias que causam dor. O 
ideal é alimentar-se em intervalos 
regulares, a cada 3 ou 4 horas.
•Cafeína: Substância presente no 
chocolate, no café e em bebidas 
como chá preto e refri-gerantes 
pode provocar enxaqueca se con-
sumida em excesso. O ideal é in-
gerir até 200 mg de cafeína por 
dia, distribuídas entre todos estes 
alimentos. Parar repentinamente de 
consumi-los não é bom, pois ocorre 
a abstinência de cafeína, o que tam-
bém pode causar enxaqueca.
•Glutamato monossódico: tem-
pero que realça o sabor, comum em 
produtos industrializados, como os 
salgadinhos de pacote, pode inibir 
a absorção de glicose por parte das 
células cerebrais, desencadeando a 
enxaqueca.

•Nitritos e nitratos: usados para 
fi xar a cor em carnes processadas, 
estão presentes em alimentos como 
salame, presunto, mortadela e sal-
sicha. Por sua ação vasodilatadora, 
podem dar origem à enxaqueca.
,

•Aminas: pessoas que sofrem de 
enxaqueca podem ter um metabo-
lismo mais lento em relação a essas 
substâncias, o que desencadearia 
as crises. Elas estão presentes em 

bebidas alcoólicas, como cerveja e 
vinho (em especial o tinto), choco-
late, queijos maturados, embutidos, 
molho de soja e carnes defumadas.

•Frutas cítricas: como limão, 
laranja e abacaxi aumentam a ab-
sorção de cobre, substância que 
pode ter um metabolismo anormal 
em quem sofre de enxaqueca.

•Lipídios e ácidos graxos: em 
níveis aumentados, essas substân-
cias, presentes em alimentos gor-
durosos e em oleaginosas, como 
nozes e amendoim, podem defl a-
grar crises de enxaqueca.

Dormir mal e viver sob estresse 
são outros fatores que pioram a en-
xaqueca. Por isso, não é surpresa 
que a população em idade produ-
tiva (entre 25 e 45 anos) é uma 
das mais acometidas por esse mal, 
segundo estudo feito pela SBCe e 
o hospital Albert Einstein. É justa-
mente nesta fase da vida, quando se 
trabalha com bastante intensidade, 
que o estresse e as poucas horas 
de repouso tendem a virar rotina. 
Nestes casos, lançar mão de téc-
nicas de relaxamento e estabelecer 
padrões regulares de sono podem 
ser boas formas de evitar novas 
crises.
Também chamada de migrânea, a 
enxaqueca é apenas um entre os 
mais de 150 tipos de dor de cabeça 
reconhecidas pela Sociedade Inter-
nacional de Cefaleia, e está entre 
as mais comuns dores de cabeça 
primárias, ou seja, aquelas que sur-
gem espontaneamente, sem uma 
causa aparente.
Além da dor, os pacientes cos-

tumam apresentar outros sintomas 
durante a crise de enxaqueca, como 
fotofobia (sensibilidade à luz), 
fonofobia (sensibilidade ao som) e 
intolerância a odores (osmofobia). 
Outros sintomas frequentes são 
náuseas e vômito.
Algumas pessoas apresentam na 
fase que precede a crise de dor 
fenômenos neurológicos transitóri-
os chamados de “aura”. As mais 
frequentes são a percepção de man-
chas no campo visual, como linhas 
bri-lhantes ou em ziguezague, 
e sensação de dormência de um 
membro, geralmente nas pontas 
dos dedos, na língua ou nos lábios. 
Formas menos comuns incluem 
incapacidade temporária para falar 
(afasia) ou fraqueza (paresia) de 
um ou mais membros de um lado 
do corpo.
A enxaqueca pode durar de quatro 
a até 72 horas, se não for tratada. Se 
passar desse período sem melhora, 
pode ser necessária até uma inter-
nação. Tem intensidade moderada 
a intensa e a dor é descrita como 
latejante e unilateral (em apenas 
um dos lados da cabeça). 

Nos casos mais graves e frequentes, 
o tratamento inclui medicamentos 
para serem usados durante a crise 
e para evitá-las. Estes remédios de-
vem ser prescritos pelo neurologis-
ta, que avaliará com mais precisão 
cada caso, após consulta médica. 
“Uma repetição das crises indica a 
necessidade de um tratamento pre-
ventivo”, diz o neurologista Mario 
Peres, do hospital Albert Einstein.
Vale lembrar que o abuso no uso 
de analgésicos, comumente usa-
dos por conta própria para aliviar 
dores de cabeça, pode vir a agravar 
a en-xaqueca, tornando-a a mais re-
sistente a longo prazo. “A tomada 
exagerada de analgésicos, dia-
riamente, pode agravar a dor de 
cabeça. Atenção especial aos 
analgésicos que contém cafeína”, 
pontua Peres. Isso porque essa sub-
stância é também é um fator precip-
itante da en-xaqueca, se consumida 
em excesso. Em seu site, a SBCe 
frisa que “analgésicos não tratam 
a enxaqueca, só aliviam a inten-
sidade e duração das crises, depois 
que ela já se instalou”.

Pesquisadora afi rma que internet em excesso atrofi a o cérebro

Para a cientista britânica Suzan 
Greenfi eld, crianças que passam 
tempo demais nas redes sociais po-
dem ter atrofi a cerebral
Pesquisa conduzida nos EUA reve-
la que jovens expostos a games 
violêntos tem atividade cerebral 
modifi cada
A internet e os games estão for-
mando uma geração de crianças 

com difi culdade para pensar por si 
próprias. Quem diz isso é a farma-
cologista e baronesa britânica Su-
san Greenfi eld, 61, que dá uma 
palestra hoje em São Paulo. Susan 
reconhece que a tecnologia tem 
efeitos positivos. Mas afi rma que 
ela pode, também, causar atrofi a 
cerebral em crianças que dedicam 
tempo demais a jogos e redes so-
ciais.
Suzan, que também esteve num 
evento ontem em Porto Alegre, 
costuma citar dois estudos em de-
fesa das suas ideias. O primeiro, 
divulgado na publicação científi ca 
PLOS One, leva a assinatura de 
diversos cientistas chineses. Eles 
acompanharam 18 adolescentes 

viciados em internet. Examinando 
seus cérebros, notaram uma série 
de alterações morfológicas propor-
cionais ao tempo em que estiveram 
mergulhados no mundo virtual.
Outro estudo, liderado nos Esta-
dos Unidos pela cientista cognitiva 
Daphne Bavelier, foi publicado na 
revista Neuron. Seu foco são as 
mudanças comportamentais tra-
zidas pela contínua exposição à 
tecnologia. A conclusão é que os 
videogames e a internet produzem 
alterações complexas no compor-
tamento das pessoas, e não é fácil 
determinar o que é bom e o que 
é ruim nelas. Mas Daphne deixa 
claro que as mudanças existem e 
fi cam gravadas no cérebro.

Outros cientistas destacam a in-
certeza apontada nessas pesquisas 
e criticam o fato de Suzan falar so-
bre o assunto sem realizar estudos 
aprofundados sobre ele. Um dos 
críticos é o britânico Ben Goldacre. 
Em seu blog, ele aponta que Suzan 
prefere falar à imprensa e ao par-
lamento britânico – onde ela ocupa 
uma cadeira na Câmara dos Lordes 
– em vez de escrever artigos cientí-
fi cos que seriam revisados e critica-
dos por outros estudiosos.
Suzan respondeu a ele numa entre-
vista à revista New Scientist di-
zendo que os cientistas que negam 
os da-nos cerebrais causados pelo 
excesso de exposição à internet são 
como aqueles que “negavam os 

malefícios do fumo 20 anos atrás”. 
Para ela, se formos esperar pelas 
evidências científi cas, será tarde 
demais para fazer alguma coisa de 
modo a evitar esses su-postos efei-
tos nocivos.
E a solução, é claro, não é banir a 
tecnologia, como declarou Suzan 
à New Scientist: “Só restringir o 
acesso das crianças à internet não 
ajuda muito. Em vez disso, eu 
perguntaria: ‘O que podemos ofe-
recer às crianças que seja ainda 
mais atraente e recompensador? 
Devemos planejar um ambiente 
3D para elas em vez de colocá-las 
em frente a um que seja bidimen-
sional.”

A PEDIDO
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São tantas tendências de moda, 
que fi camos louquinhas não é 
mesmo meninas?
Mulher que é mulher sempre fi ca 
enlouquecida com acessórios, 
sapatos, bolsas, clutchs, brincos, 
colares…!!! Nós amamos!!! Os 
acessórios sempre dão aquele up 
e complementam o look!
Bolsas - Bolsas para todos os 
gostos e estilos! Muitas opções 
de cores, tamanhos, estampas! 

Os modelos que arrasaram nas 
passarelas foram as bolsas com 
estampas geométricas e com as 
famosas padronagens (estampas 
que se repetem).

Os modelos com diferentes tex-
turas foi o que mais gostamos! 
Arraso total! O couro misturado 
com efeitos vazados e tramas 
montaram modelos simplesmente 
fantásticos!
Óculos - Para os óculos a apos-
ta dos estilistas foi nos modelos 
grandes! As lentes… em diver-
sos formatos e cores, coloridas, 
claras, redondas, quadradas.

São tantas tendências de moda

Outro modelo que fez sucesso 
foram as bolsas com formas geo-
métricas, sim, isso mesmo! As 
bolsas de diversos tamanhos e 
com formatos bem malucos! Re-
dondas, retangulares, quase trian-
gulares, quadradas!

Sapatos - Sapatos, ah os sapatos! 
Separamos aqui as tendências 
que mais gostamos em sapatos!
As anabelas como sempre são o 
hit do verão brasileiro!

A meia pata e os saltos grossos 
também vão fazer sucesso no 
verão!

Amamos os cap toes!!!! É hit 
do verão 2013! Os modelos são 
simplesmente maravilhosos! E 
vejam que bacana este modelo 
transparente!

As transparências também foram 
sucesso total nas passarelas, de-
ixou os sapatos com um toque de 
sensualidade… Lindos!!
E então meninas, o que acharam 
das tendências em acessórios?
Gostaram?

Emilio

12.161

Vereador

São José-SC

Este é o meu candidato!
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VALEU TIO BETO, OBRIGADO POR TUDO...

Por Renato D’Avila
renato170564@uol.com.br

Faleceu esse mês nosso eter-
no Treinador,  Jogador , Pai,  
Tio, Amigo Dos Amigos Tio 
Beto,  Mas também é con-
hecido no meio esportivo 
como Beto do América De 
Barreiros, Que também foi 
o  Fundador e jogador do 
Saldanha da Gama . Foram 

91  anos de vivência do fute-
bol amador de nossa região. 
Atuava no meio de campo, 
era conforme ele próprio fa-
lava, “um goleador que jo-
gava com muita raça.”  Teve 
a chance de ser um jogador 
profi ssional,  mas naquela 
época não se ganhava nada. 

Seu Beto  falava 
que  o jogador para 
jogar tinha que ter 
a chuteira, o calção 
e os meiões. Se 
não,  nem jogava.
Jogou   no Sal-
danha da Gama, 
que foi fundado 
em 1950. marcou 
o primeiro gol 
com essa camisa, 
contra o Postal 
Telegráfi co.    Em 
seguida veio para 
o América De Bar-

reiros a convite   dos irmãos   
Amir, Cola e Demica, Juntos 
com seu Pai Vicente Gou-
lart, Criaram , O América 
em 1955. dai começou a 
defender as cores do clube 
America de Barreiros.
Tio beto com ele aprendem-

os a ter amor e garra por uma 
camisa, deixou sua forte 
marca quer era aconselhar, e 
dar bons exemplos .Embora 
craque individual privile-
giava sempre o coletivo, que  
com sua simples presença 
nos deixava felizes. obriga-
do por fazer parte de nossa 
caminhada, sua humildade 
nunca vamos esquecer.  Seu 

beto  será Eternizado em 
nossas mentes. Sua   ami-
zade  nos deixou marcas 
positivas que o tempo 
jamais poderá apagar.  Que a 
tua história,  Seu  beto   seja 
várias vezes contada por 
teus fi lhos,  parentes e ami-
gos com respeito, admira-
ção, orgulho e apreço.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 75

Reação de
quem ficou
sem graça
com algo

Projeta-
das por

arquitetos
(cozinhas)

Material
de pesqui-
sas arque-
ológicas

Argila
colorida
por óxido
de ferro

Como é
servido o

uísque
"cowboy"

(?)
Moreira,
atriz e

cantora

O peso
buscado
através

de dietas

Capital da
Turquia

Represen-
tante da
turma na
formatura

Lewis
Hamilton,
piloto in-

glês de F1

Tudo, em 
inglês

(?) Santolli, cantora gospel
Sentimen-
to forte na
depressão

Almas;
espíritos
Arte, em

latim

É partilha-
do, no

divórcio
Hábito do
rabugento

Instituição 
que arreca-
da direitos
autorais de
músicas Avoada

(fig.)Pequena
placa de cerâmica
para revestir pisos

Doutora
(abrev.)

Filtre

Grande ave
corredora

"Indiana (?)", filme
de

Spielberg

Rua
(abrev.)

Acha
graça

Aspirina
(sigla)

O da Cam-
panha da 

Fraternida-
de em 2012
é a saúde
pública

(?) Lanka,
país

(?) Jorge,
cantor

(?)
Jackson:
o Rei do

Pop

A mulher que fica
para "titia" (pop.)

O "pit stop", nas cor-
ridas de Fórmula 1

Covarde

Nesse
lugar

Divisão do
vestibular
Armação
de óculos

Respon-
sabilizar-

se por

Grupo terrorista
irlandês

que
anunciou
o fim de
sua luta
armada 
em 2005

Cabeça 
de gado

Tesla
(símbolo)

Epiderme
"Errar (?)
humano"

(dito)

T E M A

3/all — ars. 4/cida — ecad. 5/arcar — cútis — nadia. 6/ancara.
As civilizações foram se sucedendo, 
muitos hábitos, costumes foram se 
alterando, mas o abandono de ani-
mais atravessou o tempo e continua 
a ser praticado. A cons-cientização, 
união e o conhecimento são as ar-
mas lícitas de luta que devemos 
utiliza-las, de maneira que seja pos-
sível conquistar espaços e garantir 
as mudanças que almejamos ver na 
sociedade.
O abandono de um animal é um ato 
cruel e degradante, demonstração 
clara, de falta de caráter e incapa-
cidade para assumir compromissos, 
e caracteriza-se num crime. Para 
fortalecer o conceito de que cada ci-
dadão deve ser responsável pelo seu 
animal, esta campanha educativa, 
visa comemorar no dia 4 de outu-
bro, o Dia Nacional de Adotar um 
Animal, onde é possível estabelecer 
uma mobilização em prol do direito 
dos animais. É um convite para que 
aconteça um amplo debate, na ten-
tativa de trocar o problema do aban-
dono pela oportunidade da adoção 
responsável. Além disto, esta inicia-
tiva presta uma justa homenagem a 
São Francisco de Assis, um exem-
plo de protetor dos animais, que nes-
ta oportunidade tem seus princípios 
e valores ressaltados.
O grande desafi o dos centros urba-
nos que visam a melhoria da quali-
dade devida enfocando a ética, é 
conseguir implantar e fortalecer 

a idéia, de que o bem estar animal 
não pode mais ser considerado como 
um ato de caridade e sim como uma 
obrigação legal, por isto é preciso 
incentivar as atitudes voltadas para 
promover as boas ações em prol dos 
animais e não simplesmente acredi-
tar que com esmola é possível ame-
nizar este grave problema.
Para mudar a sociedade é preciso 
que as pessoas mudem individu-
almente e, acreditem que com esta 
postura estarão caminhando na di-
reção certa, aprimorando a conduta 
moral no que diz respeito ao relacio-
namento com os animais.
A população de pequenos animais, 
que vivem e sobrevivem, em rela-
ção direta com as condições do meio 
ocupado pelo homem, não podem 
continuar sendo abandonados. Esta 
situação requer a urgência de unir 
esforços da comunidade, para que 
se obtenha o controle de natalidade, 
enfatizando a necessidade de sensi-
bilização da população sobre a posse 
e responsabilidade dos animais de 
estimação.
Comemorado pelo 13° ano con-
secutivo, o Dia Nacional de Adotar 
um Animal, já conseguiu através de 
iniciativas individuais e do apoio 
de entidades sérias, um resultado 
surpreendente, ocorreram muitas 
adoções e aproximação de muitas 
pessoas á causa dos animais.
A defesa do direito dos animais se 
faz estimulando a cidadania, o de-
sejo de fortalecer a responsabilidade 
social, e não apenas como um ato 
fi lantrópico. Precisamos combater 
a causa e não fi car se preocupando 
apenas em controlar as consequên-
cias. É preciso estimular a idéia que 
a proteção dos animais se faz através 
da conscientização, ou seja, é pre-

Doe seu carinho a um bichinho: adote!
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ciso apren-der a trocar o D de Doa-
ção pelo B de Boa ação. Através de 
esmolas, jamais veremos os animais 
sendo respeitados na sociedade, é 
preciso incentivar as atitudes coer-
entes e responsáveis para conseguir 
valorizá-los e garantir-lhes uma 
condição de vida digna.
O engajamento das escolas, nesta 
campanha em defesa dos direitos 
dos animais, também tem um papel 
relevante, pois permitirá que as cri-
anças passem a trazer consigo um 
compromisso ético para com o estes 
seres indefesos, combatendo as ati-
tudes do comportamento agressivo, 
criando uma sociedade melhor para 
todos.
Esta nas mãos de cada 
um, que se dispõe a aju-
dar os animais a pos-
sibilidade de encontrar 
a solução, se souber 
compartilhar suas idéias, 
estimulando a posse re-
sponsável e o controle de 
natalidade.
Nesta causa não existe 
vencer, mas sim con-
vencer seus semelhantes 
a serem mais sensíveis e 
unidos em prol dos ani-
mais.
Colabore, participe, faça 
a diferença:
- Divulgando esta pro-
posta para seus amigos, 
nas escolas, nas igrejas, 
enfi m ecoando no cora-
ção das pessoas. Através 
de cartazes confecciona-
dos com muito carinho e 
criatividade, você poderá 
divulgar em vários locais 
públicos, clinicas vete-
rinárias e pet shops, que 

4 de outubro é o Dia Nacional de 
Adotar um Animal.
-Cada aliado que se disponha ajudar, 
será sempre uma grande conquista e 
aumentará a 
possibilidade 
de diminuir-
mos o núme-
ro de animais 
abandonados.
- A sua en-
tidade poderá 
realizar even-
tos de mani-
festação de 
apoio e assim, 
fortalecer a 
sua participa-

ção neste processo de valorização e 
respeito ao animal na sociedade.
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Edilson Vieira
(Nino)

FORÇA, FÉ  e CORAGEM!

22.111

 Sou Edilson Alzemiro Vieira, atual vereador e parte da grande família Vieira 
que ajudou a administrar e desenvolver a município de São José nos últimos 50 
anos. Os Irmãos Vieira (12 irmãos) e seus descendentes, com destaque político-
administrativo:
 Germano Vieira(ex: Vereador, Prefeito e por 3 vezes Deputado Estadual),  
Alzemiro João Vieira(meu Pai),  Osni João Vieira(pai da ex-vereadora Nora Ney),  
João Ludovino Vieira(pai do ex-prefeito Dioceles Vieira),  João Vieira e Norberto 
João Vieira(ex-Prefeito de Leoberto Leal), Dioceles Vieira(ex: Vereador e Prefeito de 
São José).
 Participo desta história desde jovem e depois de adulto, me envolvendo 
nas discussões e desafios que passaram a fazer parte da vida dos antigos 
moradores e dos novos que chegavam.
 Ao longo  dos últimos quatro anos como representante das comunidades 
Josefenses apresentei, analisei e votei projetos e indicações que  ajudaram a 
melhorar os serviços ofertados e a qualidade de vida dos moradores do município.
 Quero continuar a ser vereador para cumprir com a minha missão em prol 
do bem comum. Tenho orgulho de exercer esta função.
 Sou adepto das novas tecnologias e desejo utilizá-las como   
instrumento de contato com os munícipes em minhas ações. Fica a disposição o e-
m a i l edilsonvieira@cmsj.sc.gov.br para mantermos contato.

Edilson Vieira
Vereador por São José e para Você!

Vereador por São José e para Você!

(Nino)

FORÇA, FÉ  e CORAGEM!
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EU VOTO NA EDUCAÇÃO!

Prefeito

Djalma 

Berger

12345
VEREADOR 

POR VOCÊ! PDT

No campo da política, o vereador é considerado o representante 
mais próximo do povo. É ele quem escuta as reivindicações das 
comunidades e leva-as para serem discutidas na Câmara de 
Vereadores. Quero ser vereador do Município de São José para estreitar 
ainda mais meus laços com todos os Josefenses, realizando uma gestão 
participativa, transparente e eficiente.

Juntos vamos construir uma São José com qualidade de vida para 
todos!
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