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SÃO JOSÉ TERÁ PRAÇA DE 
REFERÊNCIA NACIONAL 

CARREIRA

Max Geringher dá dicas para 
uma boa entrevista Pág.11

EMPREGO

São José lidera geração de 
Empregos no Estado Pág.07

Um espaço de 3.000m² no Bairro Jardim Cidade de Florianópolis, Distrito Barreiros, em São José, será transfor-
mado na Praça dos Esportes e da Cultura. O local integrará programas e ações cul-turais, práticas esportivas e de 
lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de inclusão digital e 
de prevenção à violência. Pág.06

COM BIBLIOTECA, TELECENTRO, CINEMA E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
CARREIRA EMPREGO

COM BIBLIOTECA, TELECENTRO, CINEMA E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
EXCLUSIVO
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R$ 500,00
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Editorial

Chegamos ao mês de agosto e 
nesta edição preparamos materias 
especiais que irão  além de entreter, 
te manter informado nos aconte-
cimentos nacionais, regionais e 
principalmente de nossa cidade.

Na coluna “Questão de direito” 
veja que tios e avós tem direito a vi-
sita asseguradas por lei. Em “Dicas 
do chef” aprenda a fazer Conchas 
ao Funghi que podem ser utilizadas 
como acompanhamentos de massas 
e risotos, além claro do famoso em-
padão da Rosário da Novela “Cheias 
de Charme” da Rede Globo.

Na coluna “Saúde e Estética”, a 
nossa personal Thalita Hartmann dá 
aquela força para as noivas entrarem 
em forma para o tão sonhado dia de 
suas vidas: O casamento.

Além de tudo isso, ainda temos 
um artigo de Max Geringher dando 
dicas importantíssimas para se dar 
bem naquela hora desesperadora 
para qualquer profi ssional: O da en-
trevista para um novo emprego.

Portanto, aproveite cada pá-
gina que foi desenvolvida com 
muito carinho para você leitor(a) 
e ajude-nos a fazer  as próximas 
edições. Colabore enviando notícias 
sobre seu bairro, receitas, dicas e 
sugestões, contamos com sua co-
laboração. 

E agora vamos ler?
Boa leitura e até a próxima 

edição.

Atenciosamente,  

Elenir Schneider
Editora
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O Jornal Comunidade SJ não 
se responsabiliza pelo contéudo 
dos artigos assinados por seus 

colaboradores ou de materias ori-
undas de assessorias de imprensa 
de orgãos ofi ciais e ou empresas 

privadas.

Anuncie Conosco

(48) 3035-4921

Telefônicas serão proibidas 
de cobrar duas ligações, 

caso a primeira seja 
interrompida

As operadoras de telefonia 
móvel serão proibidas de co-
brar pela segunda chamada, 
caso a primeira seja interrom-
pida. Para evitar nova cobran-
ça, o usuário terá de fazer outra 
chamada em no máximo dois 
minutos, do mesmo aparelho e 
para o mesmo destino.
A mudança está na proposta de 
alteração do regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal 
aprovada no dia 15 de agosto 
de 2012 pela Agência Nacional 

de 2007 e, segundo a agência, a 
alteração visa atualizar a regu-
lamentação às transformações 
do mercado, de modo a mini-
mizar prejuízos dos usuários.

“O ideal é que a chamada não caia, mas se não 
conseguimos controlar isso, pelos menos se esta-
belece que isso não seja cobrado e o custo repas-

sado ao usuário”, explicou o conselheiro.

de Telecomunicações (Anatel).
A impossibilidade de cobrar 
por novas chamadas será válida 
caso a ligação caia por qual-
quer motivo [não só técnico], 
para todas as operadoras, para 
todos os planos disponíveis e 
tanto para chamadas para celu-
lar quanto para telefones fixos. 
A regra incidirá sobre as contas 
pré-pagas e pós-pagas.
“O usuário tem o sentimento de 
que está fazendo a mesma 
chamada. Trazemos esse senti-
mento para a regulação do ser-
viço”, disse o relator da pro-
posta, Marcelo Bechara. “Esta 
proposta é para início imediato. 
As empresas podem começar a 
se preparar para essa nova 
realidade”, informou.
Caso a regra não seja cumprida, 
as operadoras poderão pagar 
multa, sofrer processo adminis-
trativo por descumprimento de 
decisão, ressarcir o usuário em 
dobro ou fazer repasse a ser re-
vertido a fundo de direitos difu-
sos.
A Anatel espera que em um 
mês a nova regulamentação es-
teja em vigor. A norma atual é 

Cobrança por chamada

A medida deverá beneficiar 
usuários de planos que cobram 
por chamada realizada e tam-
bém os que pagam por minutos 
falados. Quando a regra estiver 
em vigor, todas as ligações fei-
tas com os mesmos destinos e 
origens serão consideradas uma 
só.
Atualmente, para quem paga o 
serviço por minutos, é cobrado 
o mínimo de 30 segundos a 
cada ligação feita, mesmo que a 
chamada caia antes desse tem-
po. A partir da nova norma, es-
ses 30 segundos mínimos não 
serão contados e a cobrança 
ocorrerá como se a ligação não 
tivesse sido interrompida.
Segundo ele, os consumidores 
não podem ser penalizados por 
um problema de infraestrutura 
das empresas. O objetivo da 
medida não é reduzir o preço 
pago pelos usuários, mas forçar 
as empresas de telefonia a evi-
tar a interrupção das ligações.
As informações são da Agência 
Brasil.

Rua Joaquim Vaz, 1360 - Loja 03 - Praia Comprida  - São José - SC
(Ao lado da Casan- Próximo a Caixa)

3047-4735
3029-3331(48)

Florianópolis é a melhor 
Capital do Brasil em 

Educação

Florianópolis é a melhor Capi-
tal do Brasil quando o assunto é 
educação. Avaliando apenas as 
escolas municipais, entre o pri-
meiro e o quinto ano, a cidade 
atingiu a média 6,0, sendo que 
a meta estipulada pelo Ministé-
rio da Educação deste índice é 
para 2022. Com o candidato a 
vice-prefeito Rodolfo Pinto da 
Luz, secretário da Educação na 
atual gestão (desvinculado para 
concorrer às eleições), Flo-
rianópolis está 10 anos na 
frente do restante do País.
Trabalho de planejamento e 
aposta na qualidade do ensino 
público. Assim pode ser defi -
nida a gestão do professor Ro-
dolfo Pinto da Luz à frente da 
Secretaria de Educação de Flo-
rianópolis. Ao assumir a pasta, 
em janeiro de 2005, Rodolfo 
visitou todas as escolas da rede 
municipal. “Uma lástima as 
condições encontradas, mofo, 
goteira, vazamento, enfi m um 
mar de problemas. Foi, então, 
que arregaçamos as mangas, 
com o apoio do prefeito Dário 
Berger, e mudamos esse triste 
quadro”, afi rma o ex-reitor, por 
três oportunidades, da Univer-
sidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC).
Os índices do município su-
peraram os do Estado nos 
dois níveis de educação básica 
avaliados. Nas séries iniciais 
(1ª à 5ª série), o melhor de-
sempenho foi apresentado pela 
escola Dilma Lúcia dos San-

tos (6,6), localizada na Arma-
ção do Pântano do Sul. Assim 
como nas séries fi nais (6ª à 9ª 
série) a escola Henrique Veras 
(5,3), na Lagoa da Conceição, 
é a melhor conceituada. (Fonte: 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica)
Além disso, o número de sa-
las de aula passou de 250 para 
500, com escolas consideradas 
modelo para o Brasil. Tanto 
que a Fundação Carlos Cha-
gas, a pedido do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento), elegeu Florianópolis 
para ser o modelo de desen-
volvimento em Educação para 
o País. “Receberemos R$ 120 
milhões para dar continuidade 
a esse bom trabalho que esta-
mos fazendo”,explica Rodolfo. 
Até o fi m de 2012, já estão pre-
vistas a abertura de 670 novas 
vagas nas creches municipais 
em período integral.
“O melhor investimento que 
fi zemos foi em recursos hu-
manos. Com professores mo-
tivados e bem remunerados, a 
tendência é que esses números 
aumentem ano a ano”, destaca 
Rodolfo. Em Florianópolis, 
90% dos professores ganham 
acima de R$ 3 mil e todos 
recebem acima do piso.
O material didático oferecido 
e a informatização de todas as 
escolas da rede municipal com-
pletam o pacote da Capital com 
melhor ensino do Brasil.
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A Luta contra 
o preconceito 

Preconceito é uma postura ou 
ideia pré-concebida, uma atitude 
de alienação a tudo aquilo que 
foge dos “padrões” de uma so-
ciedade. Nas sociedades, o pre-
conceito é desenvolvido a partir 
da busca, por parte das pessoas 
preconceituosas, em tentar lo-
calizar naquelas vítimas do pre-
conceito o que lhes “faltam” para 
serem semelhantes à grande 
maioria. Podemos citar o exem-
plo da civilização grega, onde o 
bárbaro (estrangeiro) era o que 
“transgredia” toda a lei e cos-
tumes da época. Atualmente, um 
exemplo claro de discriminação 
e preconceito social é a existên-
cia de favelas e condomínios 
fechados tão próximos fisica-
mente e tão longes socialmente. 
Outra forma de preconceito mui-

to comum é o sexual, o qual é 
baseado na discriminação devido 
à orientação sexual de cada indi-
víduo. O preconceito leva à dis-
criminação, à marginalização e à 
violência, uma vez que é baseado 
unicamente nas aparências e na 
empatia.”
Os preconceitos têm mais raízes 
do que os princípios.Nicolau 
Maquiavel 
Somos todos espíritos em 
evolução. Deus ama todos seus 
filhos igualmente, independente 
de qual religião escolhemos, ou 
se somos altos, baixos, gordos, 
magros, bonitos, feios, negros, 
brancos, ricos, pobres, com defi-
ciência física ou mental De-
vemos dizer
 “NÃO AOS

 PRECONCEITOS.”

Entramos nas comunidades ca-
rentes da nossa cidade e pegamos 
carta de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos eles escrevem 
uma carta falando da sua vida e 
seu sonho e com uma foto colo-
camos no Shopping de Sonhos e 
apartir dai pessoas de SC  e do 
Brasil até mesmo do mundo in-
teiro podem entrar conhecer e rea-
lizar esses sonhos, tem sonhos de 
todos os tipos, desde, bonecas, 
calçados, roupa, carrinho, com-
putador, geladeira, celular, até 
mesmo casa... 
A busca no Shopping de So-
nhos pode ser feita pelo nome, 
cidade, e também pelo so-
nho. O Shopping de Sonhos
é um site de doação e realização 
de sonhos. 

Como participar

Para participar o interessado 
deve se cadastrar colocando as 
informações solicitadas pelo 
sistema. Após o cadastro, pro-
cure alguém que queira ajudar 
na guia “Realizar Sonhos”. Com 
a pessoa escolhida, confi rme a 

realização do sonho que o site 
envia uma mensagem a essa pes-
soa e a carta entra no sistema 
como realizada.

Dia da Beleza

Agora o Shopping dos Sonhos 
tem uma nova oportunidade para 
as pessoas carentes, estamos fa-
zendo o dia da beleza, uma vez 
por mês pegamos uma pessoa 
carente para fazer um trasfor-
mação com direito a tudo, esté-
tica, salão, corpo, roupa, sapato, 
acessórios, cesta de cosméticos, 
lingerie. 

Shopping de sonhos um projeto 
social sem fi ns lucrativos

PRECONCEITO
Luta Contra o

Não deve ser um ato
e sim um Hábito!

Acesse nossa página do face-
book e veja fotos de entregas e 
também das trasformações. 

Participe você pode ajudar
 realizar o sonho de 

alguém...
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São José colabora com a 
preservação do Meio Ambiente

As sacolas reutilizáveis em breve 
estarão sendo implantadas nos su-
permercados do município. 
O projeto é uma iniciativa do 
Vereador Edilson Vieira em par-
ceira com a Fundação Municipal 
do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.
A Prefeitura Municipal de São 
José  e a Fundação fecharam par-
ceria com a Associação Catari-
nense de Supermercados 
(ACATS) no início da semana.
Com essa nova parceria, a Funda-
ção propiciará uma oportunidade 
para que a população se torne 
mais consciente em suas ações 
com o meio ambiente, 
substituindo sempre que possível 
as sacolas plásticas pelas re-

tornáveis. O projeto, que fi cou 
sob responsabilidade da Funda-
ção do Meio Ambiente, já está 
sendo elaborado. 
“A intenção não é proibir nem 
agora e nem futuramente o uso 
das sacolas plásticas. Porém, 
sabemos o quanto o meio ambi-
ente é benefi ciado quando utiliza-
mos as sacolas retornáveis. Que-
remos mesmo é incentivar a 
população a reduzir expressiva-
mente o número de sacolas que 
vão para o lixo, já que esse mate-
rial demora aproximadamente 
500 anos para se decompor”, 
acrescenta o Superintendente da 
Fundação Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Antônio Carlos 
Machado.

Fundação do Meio Ambiente 
implantará sacolas reutilizáveis

Caminhão do Peixe:
 Você já ouviu falar?

O Caminhão do Peixe, que co-
mercializa grande diversidade 
de pescados pelos bairros de 
São José, funcionará durante as 
cinco semanas de agosto em 17 
comunidades. São elas: Santos 
Saraiva, Los Angeles, Barreiros, 
Kobrasol, Areias, Serraria, Bela 
Vista, Procasa, Campinas, Dona 
Wanda, Forquilhas / Lisboa, 
Roçado, Ipiranga, São Luiz, Po-
tecas, Forquilhas/Vila Formosa 
e Cristo Rei.
O cardápio possui mais de 15 
opções para preparar receitas 
práticas e saborosas, como: fi lé 

empanado, fi lé de pescada, isca 
de peixe, ostra gratinada, fi lé 
de sardinha, fi lé de linguado, 
caldeirada, casquinha de siri, 
sardinha, gordinho, linguado, 
camarão, corvina, espada, 
bolinho de siri, bolinho de ca-
marão, empanado, salmão, ca-
ção em posta e anchova fresca.
A iniciativa é da Prefeitura de 
São José e da Fundação Mu-
nicipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
em parceria com a Colônia de 
Pescadores Z-28 e o Ministério 
da Pesca e Aquicultura.
O projeto atende de terça a 
sábado, das 7h30min às 12h. 
Saiba mais informações sobre 
o Caminhão do Peixe no site 
da Prefeitura Municipal de São 
José.

Operação Tapete Verde
Planta árvores na Avenida Beira-Mar

Chegou a vez do trecho do iní-
cio da Avenida Beira-Mar até 
o Centro de Atenção à Terceira 
Idade (CATI) ser arborizado 
com a Operação Tapete Verde. 
A iniciativa da Prefeitura de 
São José e da Fundação Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
consiste no plantio de árvores já 
adultas para embelezar a cidade 
e trazer mais qualidade de vida 
para os josefenses e visitantes.
Nesta terceira etapa de arbori-
zação da Avenida, estão sendo 
plantadas: 50 palmeiras, 10 
goiabeiras, 10 pitangueiras, 10 
araçás, 10 gabirobas, 10 abricós, 
10 sibipirunas, 10 amendoeiras, 
10 fl amboaiãs, 10 quaresmeiras 
e 10 acácias-amarelas. No total, 
já foram mais de 800 árvores 
plantadas em toda a extensão da 
Avenida Beira-Mar.
“Trabalhamos com plantas na-

tivas e atrativas da ave-fauna, 
levamos também em considera-
ção a facilidade de adaptação 
delas no nosso solo e aquelas 
que não façam bloqueio visual, 
já que é uma Avenida de fl uxo 
intenso de veículos”, cita o co-
ordenador da Operação Tapete 
Verde, pai-sagista Augusto Mi-
gnoni Júnior.
O plantio dessas novas árvores 

tônio Carlos Machado .
Paralelamente à arborização da 
Avenida Beira-Mar, a Fundação 
Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
executa a manutenção dos de-
mais trabalhos da Operação Ta-
pete Verde, como nos Trevos de 
Forquilhinha e Barreiros e pra-
ças do município.                         

Marmitex

R$7,00
A PARTIRJosué Lemos

Antônio Machado Superintendente da Fundação do 
Meio Ambiente traz sistema inovador 

O Superintendente da Fundação 
do meio ambiente Antonio Ma-
chado conheceu a Endoterapia 
Vegetal em Cancun no ano pas-
sado e em conjunto com o pai-
sagista Augusto, convidaram a 
empresa INJEC-THOR  para fa-

zer um teste em São José.
A Endoterapia Vegetal  é um 
sistema de injeção a tronco, nas 
plantas, para controle, preventivo 
e curativo de pragas, stress, fun-
gos, carências gerais, para todos 
os tipos de plantas, recuperação 
e manutenção de arborização ur-
bana .
A vantagem do sistema é que não 
tem contaminação e impacto am-
biental, recuperação do ecosiste-
ma, elimina pragas, não migra 
para o lençol freático, baixo custo 
operacional, aproveitamento de 
100% do produto aplicado.
Empresa: INJEC-THOR com 

sede na Argentina e unidades 
Uruguai, Chile, Bolívia, Colôm-
bia, México, Espanha e agora 
implantando a unidade no Brasil, 
na grande Florianópolis – Dire-
tores: Gustavo André especialista 
em controle de pragas e Claudia 
Hävernick. 

Projeto idealizado pelo Vereador Edilson Vieira

22.111

EDILSON VIEIRA
Vereador

(NINO)
Vereador por São José 
e para Você!

PREFEITO

DJALMA BERGER
PADRE CÍRIO - VICE
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Presidente da (ACATS), Superintendente da Fundação 
do Meio Ambiente, Vereador Edilson Vieira, Sérgio 
Stalin e João fechando a parceria.

A PEDIDOdeve ser concluí-
do em 20 dias, 
mas o trabalho 
de manutenção é 
constante. “Te-
mos que fazer a 
revisão da ancora-
gem e também a 
rega periódica a 
cada dois dias, que 
executamos no 
período noturno, 
entre 20h e 22h, 
para não atrapal-
har o trânsito no 
local”, ressalta o 
Superintendente 
da Fundação Mu-
nicipal do Meio 
Ambiente e De-
s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável, An- R$ 400,00

Prefeito Djalma Berger e o Superintendente da Fundação 
do meio ambiente Antonio Machado 
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São José lidera geração de 

Empregos no Estado
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Rua Delamar José da Silva, 85 - Sl.02
Centro Comercial Shimidt - Kobrasol - São José - SC

Tel. (48) 3047-4767

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

Tel. (48) 3357-2792

Pelo 2º mês consecutivo, São 
José lidera a geração de em-
pregos formais em Santa Ca-
tarina. Em julho, o município 
registrou um saldo de 678 no-
vas vagas, conforme dados do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged). 
No ano, já são 4.542 novos 
postos de trabalho gerados no 
município, contabilizando tam-
bém a declaração de registros 
realizados fora do prazo. 
Novamente, o setor de serviços 
foi o que mais contratou em 
São José, com a abertura de 

593 novos postos de trabalho, 
seguido pela construção civil 
que gerou 97 novos empregos 
formais.
No comparativo com os outros 
municípios da região Sul do 
Brasil, São José também ocupa 
posição de destaque. Dentre os 
36 maiores municípios catari-
nenses, os 53 paranaenses e os 
61 gaúchos, São José foi o 4º 
maior gerador de empregos for-
mais no Sul do país. Ficou atrás 
apenas de Curitiba (2.259), 
Londrina (819) e Alvorada 
(740).

Mais de 13 mil crianças menores de 5 anos 
de idade devem atualizar caderneta de 

vacinação em São José
De 18 a 24 de agosto, pais e 
responsáveis deverão levar as 
crianças menores de cinco anos 
de idade no posto de saúde para 
avaliar a caderneta de saúde e 
atualizar o esquema vacinal, se 
necessário.
No município, são 13.255 cri-
anças menores de cinco anos 
que devem atualizar a caderneta 
de vacinação. Todas as vacinas 
do calendário básico da criança 
estarão disponíveis para esta 

ação, são elas: BCG, hepatite 
B, pentavalente, Vacina Inati-
vada Poliomielite (VIP), Vaci-
na Oral Poliomielite (VOP), 
rotavírus, pneumocócica 10 
valente, meningocócica C con-
jugada, febre amarela (somente 
para as crianças que viajarão 
para regiões endêmicas), trí-
plice viral (sarampo, rubéola e 
caxumba) e DTP (difteria, té-
tano e coqueluche).
“Essa atualização vacinal é 

muito importante para termos a 
certeza de que as crianças estão 
imunizadas contra as seguintes 
doenças: hepatite, meningite, 
sarampo, rubéola, coqueluche, 
difteria, tétano, formas graves 
de tuberculose, pneumonia, 
infl uenza e paralisia infantil”, 
reforça a Diretora da Vigilância 
Epidemiológica de São José, 
enfermeira Michelle Estácio.

Exposição “De barro se faz memória” 
celebra 7 anos da Olaria Beira-Mar

Manifestações da cultura aço-
riana estão representadas em 
peças de cerâmica na exposição 
“De Barro se faz Memória”. 
Alunos e professores da Ola-
ria Beira-Mar retrataram o Boi 
de Mamão, a tradição do Pau 
de Fitas, a pesca artesanal, a 
Procissão do Senhor dos Passos 
e artesanato de cerâmica utili-
tária e decorativa.

A mostra abre na segunda-feira 
(20), às 19h, na própria Olaria, 
que fi ca na Avenida Beira-Mar 
de São José. O período para 
visitação se estende até 13 de 
setembro, de terça a quinta-
feira, das 9h às 16h.
“De Barro se faz Memória” 
marca a comemoração dos 7 
anos de fundação da Olaria 
Beira-Mar. Mantida pela Pre-

feitura de São José, a Olaria 
Beira-Mar oferece dois cursos: 
cerâmica utilitária e fi gurativa 
regional para 60 alunos. 
“Em São José, a cerâmica é 
retrato de um passado que per-
manece e encanta”, ressalta 
o professor da Olaria Beira-
Mar”, Geraldo Germano.



J O RNA L

6 São José - Santa Catarina - Edição 12 - Agosto 2012CIDADE

Mais 6 Centros de acesso à tecnologia para 
inclusão social  (CATIS) serão inaugurados

Até o final do ano, São José con-
tará com 19 unidades dos Cen-
tros de Acesso à Tecnologia para 
Inclusão Social (CATIS). São 
locais devidamente equipados 
para acesso à internet e capacita-
ção na área de informática.
O CATIS do Centro Educacio-
nal Municipal (CEM) Antônio 
Francisco Machado já foi inau-
gurado e nesta semana outros 
seis também serão entregues 
para a comunidade, no CEM 
Governador Vilson Kleinubing 
(15/08, às 10h), na Escola Bási-
ca Municipal Vereadora Alber-
tina Krummel Maciel (15/08, às 
15h), no Centro Educacional 
Municipal Santa Terezinha 
(17/08, às 10h), no Centro de 
Atenção à Terceira Idade (CATI, 
17/08, às 14h30min), no Centro 
Educacional Municipal Profes-
sora Maria Iracema Martins de 
Andrade (20/08, às 10h30min) e 
no CEM Morar Bem (21/08, às 

10h).
Além desses locais, os CATIS 
vão funcionar em outras escolas 
municipais, na Biblioteca Mu-
nicipal e na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial.
Entre os cursos ministrados nos 
CATIS estão: Noções em inter-
net; Curso básico (sistema 
operacional); Suíte de Aplicati-
vo para escritório sistema 
operacional (processador de tex-
to, planilha de cálculo, apresen-

São José terá praça de Referência 
Nacional com Biblioteca, Telecentro, 
Cinema e Equipamentos Esportivos

Um espaço de 3.000m² no Bairro 
Jardim Cidade de Florianópolis, 
Distrito Barreiros, em São José, 
será transformado na Praça dos 
Esportes e da Cultura. O local in-
tegrará programas e ações cul-
turais, práticas esportivas e de la-
zer, formação e qualificação para o 
mercado de trabalho, serviços so-
cio assistenciais, políticas de in-
clusão digital e de prevenção à vi-
olência.
O objetivo principal da Praça dos 
Esportes e da Cultura é promover 
a cidadania. A construção da Praça 
deve iniciar ainda neste mês, pois 
a Prefeitura já fez licitação e con-
tratou empresa, que deverá en-
tregar as instalações completas em 
abril de 2013. A equipe da Secre-
taria Municipal de Planejamento e 
Gestão Orçamentária visitou o lo-
cal no dia 14 de agosto de 2012, 
para apresentar o terreno para os 
profissionais da empresa vencedo-
ra da licitação.
A implantação da Praça dos Es-
portes e da Cultura é uma parceria 
entre a Prefeitura de São José e o 

Governo Federal. “São José foi 
um dos poucos municípios de San-
ta Catarina a finalizar todo o pro-
cesso e conseguir aprovação do 
projeto no Ministério das Ci-
dades”, cita o engenheiro da Se-
cretaria de Planejamento e Gestão 
Orçamentária de São José, Sidart 
Gaia.
A Praça em São José contará com 
duas edificações multiusos com 
cine para 60 lugares, telecentro, 
biblioteca, salas multiuso e Centro 
de Referência de Assistência So-
cial (CRAS), além disso terá: pista 
de skate, jogos de mesa, espaço 
especial para as crianças, quadra 

coberta, kit básico esportivo com 
aparelhagem para vôlei, basquete 
e futebol de salão, equipamentos 
de ginástica e pista de caminhada. 
Cabe esclarecer que parte da área 
será de preservação permanente.
“Vamos iniciar neste mês reuniões 
comunitárias para definição em 
conjunto com a sociedade de ativi-
dades que sejam de interesse para 
serem desenvolvidas no local”, de-
talha o engenheiro. Gaia informa 
que apresentou um outro projeto 
ao Governo Federal para que São 
José seja contemplado com a 2ª 
Praça dos Esportes e da Cultura. 
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No dia 11 de agosto de 2012, na 
Escola Básica Estadual Laércio 
Caldeira de Andrade, localizada 
na Av. Brigadeiro Silva Paes, 
561, no Bairro Campinas, Mu-
nicípio de São José, SC, deu-se 
a votação da nova Diretoria da 
Associação de Moradores e 
Amigos de Campinas (AMAC).
Previamente inscrita junto a 
Comissão Eleitoral da As-
sociação de Moradores e Ami-
gos de Campinas (AMAC), 
concorreu ao pleito realizado 
nesta data, para a Diretoria Exe-
cutiva uma única chapa denom-
inada “INOVAR”, com os se-
guintes membros: 
José Sérgio da Silva Filho para 
presidente da Diretoria Execu-
tiva,
Rosan Crepaldi para vice-pre-
sidente, 
Adriano Gilwan Coelho da Sil-
va para 1ª Secretario,
Joice Teixeira da Silva Francis-
co para 2ª Secretaria, 

Giuliane  Graziele da Silva para 
Diretoria Jurídica, 
Mário César Malagoli para 1ª 
Tesouraria, 
Fernando Righetto para 2ª Te-
souraria,
Suelen Mari Machado para Di-
retoria Social,
Elenir T. Schneider para Direto-
ria de Comunicação e Divulga-
ção.
Para o Conselho Fiscal concor-
reram como titulares Odílio 
Francisco Rios, Waldir Sarmen-
to e Nelito Raimundo, e suplen-
tes Arlindo Alves, Maria Inez 
Rodrigues Alves e Tarciano 
Iunckes. Uma vez apuradas to-
das as cédulas depositadas na 
urna, o resultado obtido foi o 
seguinte: 73 votos dados a cha-
pa “INOVAR” e 03 votos em 
branco. Não houve voto nulo.
Logo após a contagem dos vo-
tos o SR. Waldir Sérgio de 
Melo, fez um breve discurso e 
empossou a nova Diretoria.

Na foto SR. Waldir Sérgio de Melo e José Sérgio da Silva Filho, no 
momento da posse da nova diretoria.

Eleição e posse da 
Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal da (AMAC)  
Associação de Moradores e 

Amigos de Campinas

Convite!

A Associação de Moradores e Amigos de 
Campinas (AMAC), convida para a 

posse oficial da nova Diretoria no dia 12 
de Setembro as 20:00 hs, na sede do 

Grupo Sul Brasil, na Rua Frei Hilário 
352, ao lado do Giassy - Campinas - São 

José - SC.
Contamos com a sua presença! 

Participe!
Juntos faremos mais...

CATIS integra o Projeto São 
José Cidade Digital, da Prefei-
tura para modernização da 
gestão e inclusão digital. Outro 
projeto de sucesso da Prefeitura 
já em operação é a Internet 
Grátis, que disponibiliza 116 an-
tenas em vários pontos do mu-
nicípio para transmissão do si-
nal. Em quatro meses de 
funcionamento, Internet Grátis 
já registrou mais de 250 mil 
acessos e tem 14.511 usuários 
cadastrados.
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tação); Sistema 
Operacional (soft-
ware livre educa-
cional); e Suíte de 
Aplicativo para es-
critório – software 
livre (processador 
de texto, planilha 
de cálculo, apre-
sentação gráfica). 
O início das ativi-
dades nos CATIS 
será definido em 
conjunto entre a 
Secretaria de De-
s e n v o l v i m e n t o 
Econômico, Ciên-
cia e Tecnologia e 
a Secretaria de 
Educação.
A implantação dos 

A PEDIDO

R$ 400,00
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O Despertar

Por Julia S. da Silva
ju_pgd@yahoo.com.br

Vejo tanta barbárie
E nem sequer mais me assusto

(Isso me assusta)
Miro várias paisagens

E em nenhuma há refúgio 

Não há passagens visíveis.
E para alguns, não há limites...

E então, há quem duvide:
É cabível nutrir esperança?

É possível alimentar 
nossas crianças?

Sim, mas precisaremos 
resgatar a justiça

Necessitaremos juntar 
nossos restos de sonho e luta 
despedaçados  e nos colocar-

mos na  linha de batalha 
Sabemos que há quem não 

valha a nossa luta, mas 
mudemos de lado!
Temos seres alados

 dispostos a nos auxiliar

Pensemos:
Onde foram parar os honestos?

Onde moram os corretos?
Qual o rumo certo?

Por ora só vejo desertos
Avisto sombras e a previsão 

é de chuva forte
E já não sobra muita reza

(que sozinha não 
venceu a guerra)

E aquele que despreza a fome
Que profere de Deus o nome
sem entender o signifi cado

 real do amor
Não pode ser comandante

 do nosso torpor
Acordemos, pois é 

chegada a hora!
Ou... talvez, outra vez, 
jogaremos tudo fora.

Como fazer cabides 
para organizar sapatos

Hoje trazemos uma dica de 
como fazer cabides para orga-
nizar sapatos. Essa é uma boa 
ideia para quem não gosta de 
organizar os sapatos por caixas, 
para não precisar abrí-las todas 
as vezes que procura por al-
gum.
A dica de como fazer cabides 
para sapatos é bem simples, re-
quer poucos recursos materiais 
e fi nanceiros e é super prática, 
pois deixa todos os seus sapa-
tos a mostra para quando você 
precisar deles. Confi ram!

Materiais:
•Cabide de ferro
•Alicate
•Papel para presente e cola

Passo a passo:
Para começar a fazer o seu or-

ganizador de sapatos, você pre-
cisará de cabides de ferro. Po-
dem ser velhos ou novos, como 
preferir, só é necessário que 
sejam fáceis de modelar.
Com a ajuda de um alicate, 
corte a parte de baixo do ca-
bide, a qual é suporte para as 
roupas, e o modele conforme 
mostra na imagem 2.
Faça dois arcos nas pontas do 

cabide, de modo que fi quem 
com um formato de um “u”, 
para que você possa colocar os 
seus sapatos em cabides sem 

que eles caiam.
Você precisará de papel para 
presente, tesoura e cola.
Corte uma tira do papel com as 
pontas na diagonal. Após, passe 

a tira sobre a base do cabide e 
cruze um dos lados das tiras 
conforme a imagem 1. Faça 
dos dois lados e passe bastante 
cola para fi xar. Se quiser dar 
um toque ainda mais delicado, 
ponha um botão no cetro do pa-
pel para presente.
E está pronto para você guardar 
os seus sapatos em cabides.



J O RNA L

8 São José - Santa Catarina - Edição 12 - Agosto 2012ELEIÇÕES 2012
Caminhada marca 

lançamento da campanha de 
Adeliana Dal Pont

A coligação Para Cuidar de São 
José promoveu o lançamento 
da candidatura de Adeliana Dal 
Pont à prefeitura de São José 
com uma caminhada, bandei-
raço e apitaço no sábado dia 11 
de Agosto.
Junto com seu candidato a vice, 
José Natal Pereira, Adeliana cir-
culou as ruas do bairro durante 
a manhã toda pedindo votos e 
reafi rmando seu compromisso 
em garantir para São José uma 
saúde de qualidade e mais cui-
dados com os cidadãos.
Com muita disposição, Ade-
liana começou a caminhada 
dizendo que estava em casa e 
agradecendo a presença de cada 
participante. A candidata lem-
brou o período em que esteve à 
frente da Secretaria de Saúde de 

São José e o trabalho que ela e 
sua equipe fi zeram pela popula-
ção josefense.
Entre uniformes, apitos e ban-
deiras, o vice, José Natal, disse 
que estava se sentindo com 
amigos, apesar das proporções 
do evento. Lembrou que co-
nhece muito bem a região e que 
sempre atendeu os moradores 
quando trabalhou na prefeitura, 
como secretário de Obras ou 
como deputado estadual. Natal 
se mostrou empolgado com a 
primeira caminhada.
Bem humorado, Natal, que 
conhece muito bem a região, 
fez questão de ir até a rua que 
leva seu nome, a Rua Natal, 
onde brincou com o candidato 
a vereador Andrezinho Francis-
co, do DEM.

Candidato à reeleição em 
São José visitou localidades 

do interior do município

A comunidade do Arruda, em 
Potecas, recebeu nesta semana 
o candidato à reeleição à prefei-
tura de São José, Djalma Berger, 
da Coligação São José Pra Nos-
sa Gente, para uma conversa. 
O presidente da Associação de 
Moradores do Arruda (AMA), 
Isac de Oliveira, fez um pedido 
para a construção de uma praça 
pública na comunidade, hoje 
carente de área de lazer. 
Pavimentação no Santos Sa-
raiva
Djalma também esteve no 
bairro Santos Saraiva, na com-
panhia do candidato a vereador 
João do Ovo, onde ouviu a co-
munidade. 
O candidato a prefeito destacou 
as obras realizadas no bairro 
na sua administração, como o 

asfaltamento de quase todas as 
ruas e a reforma da creche local. 
“Aqui é um paraíso. Temos 
tudo, ônibus, asfalto, água, 
posto de saúde, creche. Quando 
cheguei para morar era só uma 
picada”, reconhece a aposen-
tada Helena Duarte, 66 anos, há 
quase quatro décadas moradora 
do Santos Saraiva.
Jardim Solemar ganha atenção
O Jardim Solemar também 
recebeu a visita de Djalma, 
acompanha do candidato a vice-
prefeito, Círio Vandressen. Os 
dois caminharam pela locali-
dade e cumprimentaram os mo-
radores. Foram bem recebidos 
pela comunidade.
Candidato à reeleição em São 
José visitou localidades do inte-
rior do município

O lançamento da Campanha do 
candidato a Prefeito Rafael Ro-
drigo de Melo, deu-se dia 18 de 
Agosto as 20hs, no Salão La-
teral do Restaurante Barriga 
Verde. 
Rafael insiste na ideia! Pedala-
da, mobilidade, formas alterna-
tivas de ir e vir! 
Uma outra São José é possível!
Continuamos realizando as 
pedaladas pela mobilidade.
A campanha segue com a pan-
fletagem, visitas, palestras, 
gravação de programas, entre 
outros.

Candidato
Rafael 

Rodrigo de 
Melo lança 
campanha

Debate dos candidatos à Prefeito de São José da Record News
Os quatro candidatos à prefeitura de São José participaram sábado (18) do debate Eleições 2012 da Record News, na sede da emissora, em Florianópolis, transmitido 
ao vivo para todo o Estado. Ao longo de quatro blocos, Djalma Berger (PMDB), Adeliana Dal Pont (PSD), Fernando Elias (PTB) e Rafael Melo (PSOL) discutiram pro-

jetos, planos de governo e criticaram. 

Saúde, educação e mobi-
lidade urbana foram os temas 
que nortearam o programa

O esperado embate direto de 
perguntas e respostas entre 
Djalma/Adeliana não ocorreu, 
devido à ordem do sorteio da 
disposição dos candidatos no 
estúdio. No entanto, indireta-
mente, houve troca de farpas en-
tre os dois, com Djalma levando 
a melhor em parte das oportuni-
dades, principalmente quando o 
assunto era educação e saúde. 
Em um dos momentos mais 
polêmicos do debate, Djalma 
questionou os feitos de Adeliana 
em benefício à cidade quando 
a candidata estava à frente da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional da Grande Florianópolis.

Primeiro bloco equilibrado

No primeiro bloco, os candidatos 
responderam a uma pergunta co-
mum da produção do programa: 
como resolveriam o problema da 
escassez de repasses do Go-
verno Federal aos municípios. 
Djalma destacou que obras im-
portantes como a pavimentação 
inteira de bairros (Benjamin, Los 

Angeles, Sertão do Imaruim, 
Dona Zenaide), a construção 
das duas policlínicas e habita-
ções populares são feitas em 
parceria com o governo Dilma 
Rousseff (PT), que é do mesmo 
partido de seu vice, Padre Círio.

Clima esquenta na segunda 
parte

O segundo bloco contou com a 
participação de jornalistas do 
Grupo RIC/Record, que fi zeram 
perguntas aos candidatos, com 
direto a um comentário. O jor-
nalista Mauro Geres questionou 
Djalma sobre as propostas para 
garantir o ensino na cidade, com 
base no índice do IDEB. Djalma 
listou a construção de 15 cre-
ches, que possibilitam o atendi-
mento a 3 mil crianças, e a valo-
rização do servidor. Por volta 
de 15 mil alunos estão matricu-
lados hoje na rede municipal.

Adeliana comentou que, com ela 
na prefeitura, os diretores das 
escolas serão escolhidos pelos 
próprios professores. Djalma re-
bateu, dizendo que a candidata 
do PSD foi Secretária de Desen-
volvimento Regional da Grande 

uso consciente”, complemen-
tou Rafael, candidato do PSOL.

Djalma questiona realizações 
de adversária

No terceiro bloco, os quatro can-
didatos voltaram a fazer pergun-
tas entre si. Adeliana questionou 
Rafael sobre a necessidade de 
uma rodoviária em São José, a 
qual a candidata prometeu con-
struir. Rafael respondeu que 
uma obra isolada não vai resol-
ver e defendeu a criação de um 
instituto de planejamento urbano 
em São José. Djalma comentou 
que a rodoviária deve ser feita 
pelo Governo do Estado, pelo 
seu caráter intermunicipal, e 
lembrou que já havia reivindica-
do um terreno à Secretaria Re-
gional para execução da obra. 
“Se o Estado não faz, a prefei-
tura tem que fazer”, defendeu.

Em uma das partes mais quen-
tes do debate, Djalma instigou 
Por sua vez, Rafael perguntou 
a Djalma sobre a ausência de 
um portal da transparência em 
São José e que o site da prefei-
tura seria incompleto. “Não exi-
ste segredo nenhum”, garantiu 

Florianópolis recentemente e 
não realizou eleições diretas 
para diretor nas escolas sob ad-
ministração do órgão estadual.
O jornalista Yuri Grechi pergun-
tou a Fernando Elias sobre o 
transporte coletivo na região. 
Elias afi rmou que a tarifa em São 
José é a mais barata de Santa 
Catarina e criticou o Governo do 
Estado ao falar da mobilidade ur-
bana da região. “Ou vocês nos 
ajudam com a quadruplicação 
da Via Expressa e com a alça 
de contorno, porque está uma 
vergonha. O município sozinho 
não consegue resolver”, afi rmou. 
Rafael disse que faltam horários 
de ônibus e que pretende im-
plantar um Fundo Municipal de 
Transporte e Mobilidade Urbana.

Comentando pergunta sobre 
investimentos em tecnologia,
Djalma destacou que São José 
tem vocação para esta área. Des-
tacou a incubadora da Univali e, 
novamente, o Projeto Cidade 
Digital. Deu o exemplo do bairro 
Colônia Santana, onde há inter-
net, mas não há sinal de telefone 
celular. “A internet grátis, sem 
dúvida, é um bom projeto. Mas 
é preciso vir educação junto, do 

Djalma sobre as contas do mu-
nicípio, que são fi scalizadas pelo 
Tribunal de Contas, pela Câmara 
de Vereadores e pela população. 
Djalma pretende divulgar o sa-
lário dos servidores municipais 
na rede, assim como fi zeram 
órgãos federais e estaduais. 

Em uma das partes mais quentes 
do debate, Djalma instigou Fer-
nando Elias a listar três pontos 
que melhoraram em São José 
quando Adeliana Dal Pont foi 
Secretária de Desenvolvimento 
Regional. “Tenho que confes-
sar, não lembro, realmente não 
houve investimento. Lembro do 
secretário Gallina (que foi suce-
dido por Adeliana no órgão) inau-
gurando a nova ala de emergên-
cia do Hospital Regional”, 
afi rmou Elias. Djalma ratifi cou o 
discurso, dizendo que é preciso 
dar o crédito das obras a quem 
realmente as fez. “Tá na hora do 
Governo do Estado fazer algo em 
São José. O Regional está um 
caos, com maca no corredor e 
rato na comida”, complementou.

O quarto e último bloco foi reser-
vado às considerações fi nais 
dos candidatos.



J O RNA L

Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br 9ELEIÇÕES 2012

Mari Vieira e Círio na Inauguração do Comitê de 
Campanha

Djalma Berger e o candidato a
 vereador Serginho

Membros da ASCAGI com Prefeito e candidato 

Djalma Berger e o candidato a vereador de São 

José Erico Koenig.

Governador Colombo, Natal no lançamento da 
campanha da candidata a prefeitura de São 

José, Adeliana Pont

Fernando Elias continua no aguardo da decisão 
TRE sobre sua candidatura a Prefeitura de 

São José

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

Felizmente e comum as crianças 
ter o seu tempo de convivência 
com a família revezado entre 
pais e avós, porém, muitas famí-
lias não tão saudáveis não tem o 
privilégio de ter as crianças 
evolvidas com todos membros 
da família por conta de desaven-
ças entre os “adultos”. Nestes 
casos, onde as crianças e/ou 
adultos são punidos pela inabili-
dade de uma ou de vários mem-
bros da família em realizar de 
forma consensual (sem briga) a 
partilha do tempo com os filhos e 
netos o judiciário precisa inter-
vir.
Nestes casos, onde um dos geni-
tores (pai ou mãe) não 
exerce a guarda dos filhos e não 
cumpre (ou não exige) seu di-
reito de visitas, os avós que 
aprovei-tam deste período para 
ver seus netos, acabam frustra-
dos pela
inércia de seu filho ou filha, que 
acaba, por seu ato relapso, não 
permitindo que aqueles vejam 
seus netos.
Também é comum quando 
aquele que exerce a guarda da 
criança não tem bom relaciona-
mento com os avós da criança, 
criando assim, empecilhos no 
acesso deste na visitação aos 

seus netos.
Recentemente a lei civil passou a 
prever expressamente o direito 
dos avós em ter o direito de visi-
tação dos netos, mas antes disto 
tanto o Código Civil como o Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente, ambos à luz da Constitu-
ição Federal, já tinham previsões 
que poderiam ser aplicadas para 
efetivação de tal direito, pois a 
criança e o adolescente têm o di-
reito de viver no convívio de sua 
família, por isto o judiciário, an-
tes da nova lei já vinha conce-
dendo o direito de visitação dos 
avós aos seus netos.
Estes “pais com açúcar”, para 
um saudável desenvolvimento 
da criança e do adolescente não 
pode possuir óbice para a con-
cessão deste direito. Nosso Tri-
bunal de Justiça, igual a maior 
parte dos tribunais brasileiro, no 
mesmo sentido, possuem varias 
decisões concedendo o direito de 
visitação (e por vezes, até guar-
da) dos netos ao avós, inclusive, 
estendendo tal direito aos pa-
drinhos e tios.
Enfim, o direito de convivência 
familiar que é direito concor-
rente de todos membros da com-
posição familiar (criança, pais, 
avós, irmãos, tios, primos, pa-

drinhos, etc.), permite que quan-
do a convivência familiar encon-
tra-se dificultada por um de seus 
membros (pai ou mãe, por exem-
plo), pode, no judiciário, aquele 
que se sentir prejudicado, socor-
rer-se, afim de ter, novamente, 
em seu convívio, o amado neto, 
irmão, filho, sobrinho, mesmo 
que seja menor de idade.
O juiz, por sua vez, irá regular a 
forma desta visitação (convívio) 
com base nos estudos sociais (e 
psicológicos – quando necessári-
os). O direito de convivência das 
crianças com todos pais, avós e 
tios é garantido por lei, no Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te. E, é importante lembrar, que 
aquele que de alguma forma cria 
obstáculos para tal convivência, 
se for o detentor da guarda da 
criança, poderá, por conta do ad-
vento da Lei da Alienação Paren-
tal, perder a guarda, por exemp-
lo, como dita a referida norma 
(Lei n. 12.318 de 27 de agosto de 
2010): Art. 6º. [...] V - determi-
nar a alteração da guarda para 
guarda compartilhada ou sua in-
versão. 
Em conclusão, aquele que não 
possui em seu convívio o neto ou 
outro parente menor, pode, judi-
cialmente, através de advogado, 
propor ação de regulamentação 
de período de convivência a fim 
de se aproximar do ente querido.
É importante salientar, que o fato 
do pai não exercer o direito de 
visitação, não impede, aos avós 
de exercer tal direito. Afinal, os 
avós, “pais com açúcar” e seus 
netos não podem ser punidos 
pela conduta de terceiros.
A fim de enviar sua pergunta, 
sugestão ou crítica desta ou so-
bre as matérias anteriores, nos 
contate através dos contatos: 
E-mail: contato@douglasfreitas.
adv.br

Avós e tios 
tem direito a visita 

Av. Max Shramm, 3341 - Estreito
Florianópolis - SC

(Anexo ao Casa Grande Auto Shopping)

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!

Av. Lisboa, s/n - Qd.09 - Lt.01 - Sala 04 - Lot. Lisboa - São José - SC

Seu corpo em movimento!Seu corpo em movimento!

(48)3357-3693

Av. Brasil, 698 - Bela Vista - São José - SC

(48)3246-3423

Farmácia
PAULA

Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

Família
Inventários e Partilhas
Contratos
Usucapião e Possessórias

9925-6938
3333-2110

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

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC
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chefrodrigorauth@hotmail.com

CAPACITAÇÃO

Por David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

17 Dicas para uma boa entrevista
Nesta edição do JCSJ, Max Gehringer, um dos maiores conferencistas do Brasil nos brinda com um artigo de grande interesse popular, principalmente para você que 

busca por uma boa oportunidade de emprego, leia atentamente e siga suas dicas, é infalível. Abraços.David Fadel

Entrevista de Emprego é como 
dor de barriga. Dia mais, tem 
menos, a gente tem uma. E, para 
muita gente, a entrevista acaba 
sendo ainda mais dolorida, ou 
por ansiedade, ou por falta de 
preparação adequada, ou por re-
ceio de que o entrevistador irá 
fazer perguntinhas capciosas. A 
verdade é que não há o que te-
mer. Uma empresa precisa en-
contrar a pessoa certa para uma 
vaga, e a vaga pode ser sua se 
você não se afobar e seguir es-
tas...

1. Prepare-se - Estude a história 
da empresa, através do site ou 
de pessoas que trabalham nela. 
Descubra as coisas que a em-
presa mais valoriza. Resultados? 
Trabalho em Equipe? Respon-
sabilidade Social? Encontre 
pontos em comum entre as suas 
aptidões e as necessidades da 
empresa.
2. Vista-se de acordo com a 
empresa - Cada empresa tem 
um ‘traje padrão’. Algumas são 
conservadoras, outras mais li-
berais. Quanto mais você se 
parecer com a empresa, mais 
as suas chances aumentam. Se 
não for possível descobrir isso 
com antecedência, use uma 
roupa neutra e discreta, que não 
chame demais a atenção, e pou-
cos acessórios como pulseiras, 
brincos e anéis. Não exagere na 
maquiagem, nem no perfume.
3. Não se atrase - Chegue 15 
minutos antes da hora marcada. 
Muitas vezes, a Recepção é len-
ta e a fi la é grande, o que pode 
ocasionar perda de tempo. Em 
entrevistas, não há desculpa para 
atrasos.
4. Desligue-se do mundo - 
Tenha o cuidado de desligar o 
celular antes de entrar na sala. Se 

você se esquecer de fazer isso, e 
o celular tocar durante a entre-
vista, desligue-o imediatamente, 
sem pedir desculpas, e sem fazer 
qualquer comentário a respeito. 
Caso o entrevistador sugira que 
você pode atender a ligação, 
responda que nada no mundo é 
mais importante do que a entre-
vista.
5. Muito prazer - Cumprimente 
o entrevistador olhando nos ol-
hos dele. E diga seu nome de 
maneira bem clara. Não sente 
antes que o en-trevistador in-
dique onde você deve sentar. Se 
só houver uma cadeira, espere o 
entrevistador sentar antes de se 
acomodar. Se você trouxe uma 
bolsa, coloque-a no chão, a seu 
lado, e não sobre a mesa. Se o 
en-trevistador não disser o nome 
dele, pergunte como você deve 
tratá-lo durante a entre-vista.
6. Fale um pouco de você - Essa 
é quase sempre o início da con-
versa, uma espécie de quebra-ge-
lo. Em não mais que 2 minutos, 
diga sua idade, sua formação, e 
agradeça antecipadamente pela 
oportunidade da entrevista. Não 

conte a história da sua vida - em 
entrevistas, “um pouco” signifi -
ca “bem pouco”.
7. Converse com o entrevis-
tador - Evite o “olhar voador”, 
aquele que fi ca vagando sem 
rumo pelo chão, pela mesa, pelas 
mãos, pelas paredes e pelo teto. 
Fale em seu tom normal de voz, 
sem se apressar.
8. Espere a sua vez - Não inter-
rompa o entrevistador. Em hipó-
tese alguma. Mesmo que a cor-
tina atrás dele comece a pegar 
fogo quando ele estiver falando.
9. Responda o que foi pergun-
tado - Seja breve e concisa nas 
respostas. Não é necessário que 
você esgote o assunto com uma 
única resposta. Se o entrevis-
tador quiser mais detalhes, ele 
pedirá.
10. Não responda o que não foi 
perguntado - Por mais que você 
sinta aquele comichão de co-
mentar uma viagem ao exterior, 
ou um curso muito especial que 
você tenha feito, não mencione 
isso à toa, e no meio de nada. 
Tenha paciência, que a oportuni-
dade acabará surgindo.

11. Evite cacoetes de lingua-
gem - Não comece uma frase 
com “Ah”, “Veja bem”, “Com 
certeza”, ou qualquer outra ex-
pressão sem signifi cado. Não 
comece uma frase com “não”, se 
a resposta for sim.
12. Seja positivo - Não fale mal 
de ninguém. Nem do ex-chefe, 
nem de ex-colegas, nem de 
ex-empresas. Se você teve ex-
periências desagradáveis, e tiver 
que contá-las, é melhor atribuí-
las à sua inexperiência, e dizer 
que, no lugar da outra pessoa, 
você teria tido a mesma atitude 
que ela teve. 
13. Pense no outro lado - Mui-
tas perguntas são padronizadas. 
Por exemplo. O que você espera 
do futuro? Por que gostaria de 
trabalhar conosco? Todas as suas 
respostas devem levar em conta 
o interesse imediato da em-
presa. Se o sonho de sua vida é 
um dia ser escritora, o que é um 
excelente sonho, não diga isso. 
Aquela empresa provavelmente 
não está contratando futuras es-
critoras.
14. Reconheça suas fraquezas 

- A pergunta é inevitável: “Quais 
são seus pontos fracos?”, ou “O 
que você acha que precisa me-
lhorar?”. Diga algo verdadeiro, 
porém positivo. Por exemplo: 
“Sou um pouco tímida, mas 
venho tentando superar. Esta en-
trevista está sendo um ótimo 
teste para mim”.
15. Algo a Acrescentar? - Essa 
é sempre a última pergunta. 
Aproveite-a para perguntar ao 
entrevistador que atitudes a 
empresa não tolera num fun-
cionário. Ou que tipo de fun-
cionário é o mais reconhecido 
dentro na empresa. Isso lhe 
dará um par de informações ex-
tremamente úteis caso você seja 
contratada.
16. Agradeça formalmente 
- No dia seguinte, envie uma 
carta ou e-mail ao entrevistador, 
agradecendo pela oportunidade 
da entrevista. É uma maneira 
de ele marcar seu nome, porque 
os outros candidatos difi cil-
mente tomarão essa providência 
elementar. Se você não tem o 
e-mail dele, peça para a secre-
tária, e não para ele. Se ela não 
quiser ou não puder dar, peça o 
e-mail dela, e solicite que ela en-
caminhe sua mensagem.
17. Não pressione - Nos dias 
posteriores à entrevista, sua an-
siedade será grande. Não caia na 
tentação de ligar para perguntar 
como está o processo. Sua res-
ponsabilidade terminou ao fi nal 
da entrevista. Agora, é com a 
empresa. Se você agradou, al-
guém irá entrar em contato.

Max Gehringer - Conhecido 
por seus artigos em revistas 
com Época, Exame e Você S/A, 
dentre outras; Comentarista da 
Rádio CBN. e do  Fantástico, 
TV Globo.

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

Palmeiras do Roçado
 São José - 41 anos de história

O Palmeiras do Roçado é 
um dos clubes mais tradicio-
nais da Grande Florianópolis, 
sendo o primeiro campeão do 
campeonato promovido pela 
liga Josefense de futebol, no 
ano de 1990.
Com oito títulos conquista-
dos, o Palmeiras do Roçado é 
o clube mais vezes campeão 
de São José, título da copa 
São José de 1998, pois foi 
campeão em 1990, 1994, 
2001, 2002, 2004, 2006, 2009 
e 2010. Sendo que 2006, o 
clube foi campeão invicto.

Teve como seu maior cen-
troavante, o jogador Alexan-
dre um dos maiores artilhei-
ros que esse grande time ja 
teve. O Palmeiras tem outros 
títulos das décadas de 70 e 
80, quando a FCF promo-
via os campeonatos amadores 
da Grande Florianópolis, 
existem poucos registros.

Título estadual

A conquista mais importante 
do Palmeiras foi em 1981 
quando o clube conquistou 
o campeonato Estadual, que 
tinha o nome de Copa Dre-
her. A competição era real-
izada em várias regiões do 
Estado, sendo que os me-
lhores de cada região garan-
tiam vaga para a fase estadual.

Estrutura

O estádio Enio Amantino 
da Silva, de propriedade do 
Palmeiras é o melhor do mu-
nicípio, também sendo um 
dos melhores da Grande Flo-
rianópolis. O clube é um dos 
poucos da região que tem es-
critura pública de sua praça de 
esportes.
Os funcionários mais antigos 
são o Sr: Pedro e Natalino,e 
wilson.
O Presidente do Palmeiras do 
Roçado de São José é Alexan-
dre de Melo o popular Deco.

MUDANÇAS

(48)3259-9301 / 3258-6306 / 8451-7288 / 9937-4590

Segunda
Segundaà

Advocacia Geral e Preventiva

Marinho Marimon Kern 
OAB/SC 22.741

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

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

Campinas – São José – SC – CEP 88101-260

APOSENTADO, PENSIONISTA DO INSS
E SERVIDOR PÚBLICO!

Empréstimo pessoal com desconto em folha
 e com condições especiais 

Para você!

p r o m o t o r a d e v e n d a s

$

3241-1401 / 3241-6167

PRECISANDO DE

DINHEIRO?
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Empadão de Frango da Rosário, 
da Novela “Cheias de Charme”

Ingredientes:
Massa
2 xícaras de farinha de trigo
200 gramas de manteiga
1 colher de café de sal
2 gemas
2 col. de sopa de azeite de oliva

Recheio
500gr de frango cozido e desos-
sado
2 cebolas picadas
6 tomates sem pele e sem caroço 
cortados em cubinhos
3 dentes de alho picadinhos
½ xícara de azeitonas verdes sem 
caroço
2 colheres de salsinha picada
1 copo de requeijão
6 colheres de azeite de oliva
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo
Massa: Coloque a farinha em 
um recipiente, depois abra um 
buraco no centro dela e adicione 
manteiga em temperatura ambi-
ente, adicione ainda o sal e mis-
ture bem, até formar uma massa 
homogênea. A massa tem que 
fi car bem uniforme e fi rme, sem 
fi car quebradiça. Reserve.
Recheio: Em uma panela com 

RESTAURANTE
Santilina

fogo médio, refogue o alho pi-
cado e, em seguida a cebola, no 
azeite de oliva, até dourar. Em 
seguida, acrescente o frango 
desossado e cortado em peque-
nos pedaços junto com os to-
mates picados. Adicione o sal 
e a pimenta do reino, depois, a 
salsinha picada e as azeitonas. 
Deixe cozinhar em fogo brando 
até criar um caldinho e então adi-
cionar o copo de requeijão. Mis-
ture bem até dissolver totalmente 
o queijo e desligue o fogo. Deixe 
esfriar e reserve.
Montagem: Utilize um refra-
tário de aproximadamente 30 cm 
de diâmetro. Separe metade da 
massa para preencher o fundo e 
as laterais do tabuleiro. Quando 
isso estiver feito, coloque o re-
cheio frio sobre a massa e abra 
aos poucos o restante da massa 
para o fechamento do empadão.
Misture as 2 gemas com duas 
colheres de azeite e, com o 
auxílio de um pincel, cubra 
toda a superfície da torta. As-
se em forno pré-aquecido a 200° 
durante 30 minutos.

Prepare e arrase na cozinha!
*Receita do chef Écio Cordeiro de Melo.

Conchas ao Funghi 

Por Rodrigo Rauth
chefrodrigorauth@hotmail.com

Funghi Secchi é um cogumelo o 
qual podemos utilizar em várias 
receitas e combinações de tex-
turas e sabores, como risotos, 
polentas, macarronadas, etc... 
Desta vez, porém, o farei acom-
panhado de um delicioso macar-
rão. O Funghi Secchi tem um 
sabor inconfundível e incom-
parável, é peculiarmente delicio-
so e acompanha muito bem tam-
bém um belo vinho. O escolhido 
para esta ocasião foi o “Caracter 
– Carbenet Sauvignon”. Espero 
que gostem e aproveitem esta 
receita, assim também como a 
explorem e misturem com seus 
ingredientes preferidos! 

Ingredientes (2 pessoas) 

* 250g Macarrão tipo Concha 
* 50g Manteiga 
* 30g de Funghi Secchi 
* 20g de Queijo Parmesão 
* ½ Cebola 
* 1 Dente de Alho 

* 100ml de Leite 
* 1 Lata Creme de Leite 
* Sal e Pimenta a gosto 

Modo de Preparo 

Coloque o macarrão em água 
fervente e deixe até obter o ponto 
“al dente”. Enquanto a massa co-
zinha, você pode preparar o mo-
lho. Em uma frigideira, coloque 

a manteiga e refogue a cebola 
junto do alho, ambos bem pi-
cadinhos. Quando a cebola obti-
ver o ponto de leve transparên-
cia, adicione o Funghi e deixe-o 
fritando por alguns instantes. 
Mas tenha cuidado para não dei-
xar o alho passar do ponto, caso 
contrário fi cará com gosto amar-
go. Feito isso, despeje tudo em 
seu liquidifi cador e junte o creme 
de leite e o leite. Deixe batendo 
até que todo o Funghi esteja 
triturado, para que não o “mas-
tiguemos” no molho. Feito isso, 
retorne este conteúdo à frigideira 
junto do macarrão já cozido e 
devidamente escorrido. Deixe 
em fogo baixo todos os ingredi-
entes se incorporarem e adicione 
o sal e a pimenta a gosto. Sirva 
as porções e rale por cima seu 
queijo parmesão. Pronto! Está 
feita uma deliciosa receita itali-
ana que surpreenderá seu paladar 
de maneira incrível Basta abrir o 
vinho e aproveitar... 



J O RNA L

14 São José - Santa Catarina - Edição 12 - Agosto 2012BELEZA

Fo
nt

e:
 D

ic
as

 M
od

a 
Fe

m
in

in
a

Dicas de maquiagem que nunca falham

Modelos, atrizes e canto-
ras… Celebridades em geral, 
deixam sua beleza nas mãos 
de profi ssionais e é por isso 
claro que sempre estão lin-
das. Bem é claro que isso é 

uma pele perfeita e luminosa. 
Para isso devemos colocar 
um pouco de base nas mãos 
e depois esfregar com os de-
dos antes de aplicar no rosto, 
desta maneira fi xa melhor na 
pele.
Mergulhe os pincéis: Já se 
perguntou como as cele-
bridades conseguem obter 
um olhar penetrante e vi-
brante? Vamos contar o se-
gredo: umedeça o pincel an-
tes de aplicar na sombra, isso 
vai ajudar você a ganhar pro-
fundidade no olhar.
Simular uma pele perfeita: 
Como você sabe as celebri-
dades também tem suas im-
perfeições. Sem duvida as 

da saliva. Sim, por ser ácida, 
a saliva resseca ainda mais a 
pele. Portanto, nada de pas-
sar a língua ao redor dos lá-
bios ou você corre o risco de 
ganhar até alguns machuca-
dos.

4. Exfoliante caseiro
Se os lábios estiverem mui-
to rachados, vale fazer uma 
exfoliação leve, que vai re-
mover todas as peles soltas. 
Aqui, você pode atacar em 
duas frentes. Escolha um 

4 dicas para cuidar dos lábios no 
inverno

Não há batom que resista a 
uma boca ressecada. E bas-
tou fazer um friozinho para 
a pele dos lábios começar a 
se soltar, né? Para isso não 
acontecer, produtos certeiros 
e até mesmo receitas casei-
ras efi cientes podem te aju-
dar a manter a boca saudável 
e bonita

1. Eleja os produtos cer-
tos - Protetores labiais, ba-
tons e balms ricos em ativos 

emolientes são boas opções. 
Procure por ingredientes al-
tamente hidratantes, como 
manteigas de cacau, de kari-
té e de manga, além de cera 
de abelha, vitamina E e aloe 
vera.

2. Arma secreta - A pomada 
contra assaduras Bepantol 
continua sendo a campeã na 
hora de recuperar lábios ra-
chados. Outra sugestão bas-
tante efi ciente é a vaselina 
sólida. Seja lá qual for a sua 
escolha, passe uma camada 
generosa do produto na boca 
e vá dormir. No dia seguinte 
você já vai sentir a pele mais 
macia e recuperada.
3. Abuse do batom - 
Aproveite os dias frios para 
usar batom à vontade. Além 
de te deixar linda, os mais 
cremosos hidratam e prote-
gem a região do frio, do sol e 

PARQUE FLORES DO CAMPO
Pronto para morar - Apartamento com 2 e 3 dormitórios

Este material tem caráter meramente ilustrativo por ser tratar de bem em construção. Os materiais e cores representados poderão sofrer equenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade de materiais no mercado.
Registro de Incorporação: R.8/13.016 - Pronto para morar. Área útil 67 m2.
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olheiras são seus pior inimi-
gos. Então os maquiadores 
misturam sua paleta de make 
com um hidratante. O ideal 
é misturar as bases com um 
creme ou gel hidratante que 
suaviza a tensão em torno 
dos olhos e remove as olhei-
ras escuras.

Cuidado com rímel
 
Não há nada mais desa-
gradável de que excesso de 
rímel principalmente para 
uma celebridade. Desta for-
ma quando for aplicá-lo re-
tire o excesso. Você vai notar 
a diferença e vai fi car ainda 
mais linda.

um privilégio que a maioria 
de nós não pode pagar. Mas 
isso não impede que nós 
mesmas, não possamos nos 
ver como Divas. Hoje pre-
paramos 6 dicas de maquia-

gem que não falham.
O segredo da esponja: A 
maioria dos maquiadores 
aconselha usar uma esponja 
na hora de aplicar a base em 
seu rosto, se você usar tex-
turas líquidas ou de creme, 
porque permite um melhor 
acabamento.
Como recém beijada: para 
uma boca ultra-sedutora é 
melhor usar os dedos para 
passar batom. Deste modo 
traz naturalidade a sua boca, 
você vai fi car mais atraente.
Bases quentes: Não estou fa-
lando para usar algo muito 
quente ou qualquer outra coi-
sa estranha. O maior desejo 
de todos os maquiadores é 
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exfoliante leve 
e faça uma mas-
sagem rápida 
com a ponta dos 
dedos. Outra op-
ção é usar uma 
escova de dentes 
macia umede-
cida com água 
morna e passar 
suavemente so-
bre a região.
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Por Thalita Hartman
                    dicadapersonal@gmail.com

SAÚDE E ESTÉTICA

Novidade no mercado de Personal Trainer
Para você e seu casamento

Empresas de Consultoria 
Esportiva vem fazendo par-
cerias com cerimoniais de 
casamento, salões de beleza 
e estética. Esta novidade já é 
febre em váriascapitais como 
São Paulo e Rio de Janeiro e 
os resultados são garantidos 

e aprovados cada dia mais 
pelas noivas. 
Estes projetos são elabora-
dos por um grupo multidis-
ciplinar, como Educar Físico 
(PersonalTrainer), nutricio-
nista, esteticista, psicólogo, 
cerimonial de eventos, ca-

belereiro e assim como a cli-
ente desejar e escolher. Os 
profi ssionais envolvidos se 
responsabilizam em elaborar 
um treinamento adequado 
a partir das necessidades de 
cada noiva, normalmente 
em curto prazo, por isso uma 
equipe tão completa. 
Agora a moda entre as futu-
ras “casadas” é que durante 
a fase pré-casamento estas 
tenham o “Personal Noiva”. 
Com o objetivo de eliminar a 
ansiedade, orientar com uma 
alimentação adequada e cla-
ro, evitar ou eliminar aqueles 
quilinhos a mais que inco-
modam qualquer mulher. O 
Personal Trainer irá garantir 

um acompanhamento físico 
efi ciente e ajudará a melho-
rar as condições físicase es-
téticas da cliente até o dia do 
seu casamento. 
A parceria com estes profi s-
sionais super preparados e o 
atendimento a domicilio, fará 
com que estaseconomizem 
seu precioso tempo e terão 
a opção de defi nir horários 
e locais para realizarem seus 
treinamentos.  
Com o Slogan “Você precisa 
estar mais elegante do que 
sua festa!”.
Linda, leve e disposta no dia 
mais especial da sua vida! 
Você ainda vai pensar se real-
mente vale a pena contratar 

um Personal Noiva? 
A principal vantagem do 
programa é que o Personal 
irá avaliar as condições físi-
cas, psicológicas e sociais de 
cada uma, e despertar a von-
tade de praticar atividades 
físicas, com conselhos, dicas, 
alternativas criativas e su-
gestões de como superar essa 
fase tranquila e linda. Com 
uma noiva mais disposta, a 
equipe promete uma mulher 
deslumbrante no dia mais es-
pecial de sua vida, seu casa-
mento. 
Mais informações sobre o 
Personal Noiva ou outras 
matérias: dicadapersonal@
gmail.com

Ref. 103 Ref. 1238 Ref. 150Ref. W-42C

JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

VENDAS E CONSERTOS

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

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

Rua Eurico Gaspar Dutra, 1200
Estreito - Florianópolis - SC

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

www.jkcadeiras.com
e-mail: jkcadeiras@hotmail.com
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Este material tem caráter meramente ilustrativo por ser tratar de bem em construção. Os materiais e cores representados poderão sofrer equenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade de materiais no mercado.

PROMOÇÃO

C e n n a r i O
CASA NOVA CASA MOBILIADA

Comprando seu imóvel de 04 de agosto a 21 de outubro de 2012
Ganhe os móveis da casa. Mais informações com seu corretor

Em meio a um bairro residencial, repleto de tranquilidade 
e conforto, surgem as charmosas torretas de 5 andares 

com vista para a serra e ou para praia. 

Com estilo próprio, chama a atenção de quem passa 
e sinaliza o que todo mundo logo vai saber:

 Não há melhor lugar para se morar!

Mais Informações

Elenir T. Schneider
Corretora de Imóveis - 12757

teia@imoveissj.com

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios com suíte
No Bairro Praia Comprida em São José-SC

A partir de R$ 241.000,00

VENDAS

3035-4921 (48) 

www.imoveissj.com
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Feijoada

aos Sábados

R. Elesbão Pinto da Luz, 90 

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

9998-0475 - 9159-0470 - 9962-2386


