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Em
Breve

SAÚDE

Confira nesta edição do Jornal 
Comunidade SC, entrevista com 
as Dras. Adriana Striebel, Endo-
crinologista e Sílvia Guesser, En-
docrinologista Pediátrica, sobre o 
diabetes, ambas falam do Projeto 
(GADSJ) Grupo de Apoio ao Di-
abético de São José, do qual as 
duas fizeram parte da sua elabo-
ração.

Para começar, gostaria que  fal-
assem um pouco do Diabetes. 
Quais são os sintomas e as for-
mas de tratamento?
Diabetes é uma doença em que 
há aumento da glicemia (açúcar 
no sangue). Ele ocorre porque o 
pâncreas não produz insulina sufi-
ciente ou porque a insulina produ-
zida não age de forma adequada 
no organismo.
Os principais sintomas do Diabe-
tes são: emagrecimento, aumento 
na freqüência de micções e na 
quantidade de urina, sede inten-
sa, desânimo, fraqueza, cansaço, 
dificuldades visuais, dormências, 
cãimbras, sensação de pernas do-
loridas e pesadas.
O diagnóstico de Diabetes é con-
firmado por exames laboratori-
ais e seu tratamento consiste em 
alimentação adequada, exercí-
cios físicos regulares, medicação 
(comprimidos e insulina) e co-
nhecimento sobre a doença.

O paciente consegue levar uma 
vida normal?
Com certeza. É claro que o paci-
ente diabético modifica sua rotina 
na medida em que precisa tomar 
medicamentos ou aplicar insu-
lina. Também deve ter cuidados 
na alimentação e na realização de 
exercício físico, mas estes cuida-

dos não devem ser realizados ape-
nas pelas pessoas diabéticas. Os 
não-diabéticos também devem se 
cuidar, inclusive para não se tor-
narem diabéticos.

O diabetes pode apresentar al-
gumas tipificações que a dife-
re, como a Tipo 1, a Tipo 2 e a 
Gestacional. Quais são as dife-
renças de cada uma e quais os 
cuidados que é preciso tomar?
O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
é resultante da destruição auto-
imune das células produtoras de 
insulina. Consequentemente, o 
pâncreas pára de produzir insulina 
e o início dos sintomas costuma 
ser súbito. O DM1 representa 5 a 
10% dos casos de portadores de 
diabetes, e seu diagnóstico acon-
tece, em geral, durante a infância 
e a adolescência.  
O Diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), por sua vez, representa 
90% dos portadores de diabe-
tes. Nesses casos, o pâncreas di-
minui a produção de insulina e/
ou a insulina produzida não é bem 
aproveitada. É mais comum em 
pessoas com mais de 40 anos, que 
estejam acima do peso, sejam se-
dentárias, e sem hábitos saudáveis 
de alimentação. O início dos sin-
tomas costuma ser lento.
Já o Diabetes gestacional é carac-
terizado pelo aumento do nível de 
glicose no sangue em gestantes. 
Isso ocorre quando o pâncreas 
materno não consegue aumentar 
a produção de insulina para com-
pensar a resistência à ação desse 
hormônio que ocorre normal-
mente na gestação.

O paciente com diabetes precisa 
ter um cuidado especial com a 

alimentação, que tipo de ali-
mento ele deve evitar?
 O paciente com DM1, que é o 
foco do nosso projeto, deve ter 
uma alimentação bastante saudáv-
el, distribuindo adequadamente 
os nutrientes no decorrer do dia, e 
evitando açúcares (açúcar branco, 
mel, bolos, balas, bolachas doces, 
refrigerantes, sucos industrializa-
dos) e gorduras (carnes gordas, 
frituras, salgadinhos, temperos 
prontos industrializados).

O cigarro e o álcool podem ace-
lerar ou agravar os sintomas da 
diabetes?
 O cigarro e o álcool podem agra-
var o DM1 agudamente, alterando 
a glicemia (açúcar no sangue), e 
cronicamente, causando lesões 
em vasos sangüíneos, causando 
ou piorando outras doenças como 
Hipertensão Arterial (Pressão 
Alta), Infartos Cardíacos, Der-
rames Cerebrais, Gangrenas.

Pessoas com hipertensão, coles-
terol e sedentárias precisam ter 
um cuidado redobrado com a 
diabetes? 
Sim, essas doenças, associadas ao 
DM1, prejudicam ainda mais os 
vasos sangüíneos, aumentando o 
risco de morte.

O fator emocional pode aceler-
ar os sintomas da doença?
O fator emocional pode ser um 
dos fatores desencadeantes do 
DM1 em pessoas predispostas, e 
pode atrapalhar a compensação 
da doença.

Na suas avaliações, qual é a im-
portância do projeto de atendi-
mento aos pacientes portado-
res de Diabetes Mellitus tipo 1 
aprovado pela prefeitura de São 
José?
 O projeto é importante por mel-
horar o atendimento desses doen-
tes na rede pública da PMSJ, 
garantindo-lhes vagas especificas 
para DM1 com vários profission-
ais envolvidos no tratamento da 
doença (endocrinologista, nutri-
cionista, dentista, oftalmologista, 
enfermeiro, etc) e criando a opor-
tunidade de aprender mais sobre 
a doença, tirar dúvidas, conviver 

Projeto apoiará 
diabéticos de São José

 Eduardo Mello, 
Autor do projeto (GADSJ) Grupo de 

Apoio ao Diabético de São José 
e diabético a 29 anos.

“Ter diabetes não é tão dife-
rente, a pessoa fazendo o 
tratamento de acordo com o 
que o corpo precisa, não tem 
erro. Eu por exemplo, sou 
diabético a 29 anos, o meu 
diabetes é do tipo 1,  faço o 
tratamento de contagem de 
carboidratos, uso dois ti-
pos de insulina, a LANTUS  
(LENTA) e a HUMALOG 
(RÁPIDA),  ou seja, eu in-
jeto a insulina(RÁPIDA) de 
acordo com aquilo que eu 
vou comer, e a lenta eu uso 
todos os dias, ela fica 24 hs 
no organismo. E assim levo 

uma vida igual a todos.”

com outros diabéticos em re-
uniões educativas mensais.

Esperamos que a adesão ao 
tratamento melhore, assim 
como os índices de complica-
ções e internações.
Para finalizar que conselho as 
senhoras pode dar as pessoas 
que sofrem com o diabetes?
 O Diabetes é uma doença que 
pode ser muito bem controlada, 
desde que seja feito um trata-
mento adequado, com medica-
ções, mudança de hábitos de vida, 
acompanhamento médico aliado 
ao atendimento multidisciplinar, 
e principalmente, com o paciente 
tendo conhecimento sobre sua 
doença e seus respectivos cuida-
dos.

Eduardo MelloNa foto as Dras. Adriana Striebel e Sílvia Guesser.
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Dedicação passada
de geração pra geração!

Prefeita Adeliana recebe pré-projeto de 
trapiche e revitalização da Beira-Mar de SJ

A prefeita Adeliana Dal Pont rece-
beu, na tarde desta segunda-feira 
(22), o pré-projeto para a construção 
de um trapiche no Centro Histórico 
e de revitalização de parte da orla da 
avenida Beira-Mar de São José. A 
proposta, elaborada pelo engenheiro 
naval Franco Gnessi, foi apresentada 
pelo presidente da Acatmar (Asso-
ciação Náutica Catarinense para o 
Brasil) e do GT Náutico de Santa Ca-
tarina, Leandro Mané Ferrari. Na re-
união, também estiveram presentes 
o vice-prefeito José Natal Pereira, 
a superintendente da Fundação Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, Elenita 
Gerlach Koerich, o superintendente 

adjunto da Fundação, Carlos Eduar-
do Martins, e o diretor comercial da 
Acatmar, Adriano Wieickert.
Ferrari explicou que a proposta traz 
as primeiras idéias de Gnessi para a 
área. O italiano esteve em São José 
no último dia 24 de junho, a convite 
da Fundação Municipal de Cultura, 
para conhecer o local onde existia o 
antigo trapiche. “Trouxemos um pri-
meiro projeto para ser analisado pela 
prefeita e aguardamos uma resposta 
para que Gnessi faça as mudanças 
que forem necessárias”, afirmou o 
presidente da Acatmar.
O projeto se divide em duas partes. 
Para o Centro Histórico, no local 

onde existia o antigo trapiche, o en-
genheiro naval projetou uma estru-
tura similar a que havia no passado. 
A proposta é que o trapiche seja co-
berto, com áreas de convivência e 
espaço para lojas de alimentação e 
artesanato, por exemplo. Em anexo, 
ficaria o espaço para a chegada do 
transporte marítimo. Na apresenta-
ção do projeto, Gnessi explica que 
tentou preservar algumas caracter-
ísticas do trapiche, mas com uma 
visão mais moderna, “dando uma 
oportunidade para que as pessoas 
possam experimentar o tempo de es-
pera para o transporte marítimo pelo 
mar”.
À frente do trapiche, seriam co-
nstruídos dois molhes e uma marina 
onde se atracariam embarcações par-
ticulares e de pescadores. De acordo 
com Ferrari, a ideia é ter toda a es-
trutura em concreto flutuante, que 
causa menos impactos ambientais. 
“O interessante é que os molhes e a 
própria marina serviriam de abrigo 
para a área do trapiche e de em-
barque para o transporte marítimo”, 
destaca.
Gnessi também apresentou uma pro-
posta para a orla da Avenida Beira-
Mar, já que durante sua visita, a pre-
feita Adeliana manifestou interesse 
em revitalizar o local. Para esta área, 
o engenheiro naval propõe a criação 

O presidente da Acartmar e do GT Náutico, Leandro Mané Ferrari, apresenta o pro-
jeto para a prefeita Adeliana Dal Pont, e a superintendente da Fundação de Cultura, 
Elenita Koerich (de vermelho)

Projeção de como seria o trapiche com a marina de concreto flutuante

Franco Gnessi também apresentou uma proposta de revitalização da orla da Avenida 
Beira-Mar

de espaços de convivência, com o 
objetivo de fazer a interação da co-
munidade com o mar.
Adeliana diz ter gostado do pro-
jeto e sugeriu algumas alterações. 
A partir da avaliação da prefeita, o 
engenheiro deve fazer as mudanças 
e elaborar o projeto de arquitetura. 
“Este é um presente que Franco 

Gnessi e a Acatmar deram para São 
José, um primeiro passo. Agora va-
mos aguardar o projeto arquitetônico 
para começar a avaliar a viabilidade 
técnica, a questão orçamentária e 
consultar os órgãos competentes, 
como da área ambiental”, assinalou 
Adeliana.

As propostas foram elaboradas pelo engenheiro naval italiano Franco Gnessi
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Inventários e Partilhas • Família
Contratos • Usucapião • Possessórias

R$ ,00130

Rua José Gonzaga Regina Lima 65 - Kobrasol - São José - SC

A PONTE QUE LIGA

VOCÊ AO SUCESSO

PROFISSIONAL!

CENTRO DE CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES

Técnicas em estética Facial e Corporal
Massoterapia clínica

Terapias Naturais Aplicadas ( Naturopatia)
Maquiagem Profissional

Drenagem Linfática Pré e Pós Operatório
Coaching para Empreendedores 360

Rua José Gonzaga Regina Lima 65 - Kobrasol - São José - SC

O Brasil acordou, 
agora é preciso sacudir

Após anos de dormência, o 
Brasil finalmente acordou e a 
população saiu às ruas pedindo 
um basta à morosidade de pro-
cessos fundamentais para o de-
senvolvimento efetivo do país. 
O Brasil em crescimento ace-
lerado, com riquezas naturais 
e próximo do fim da pobreza, 
que era vendido internaciona-
lmente, na prática apresenta 
carências sérias e hoje vive 
uma fase diferente.
Entre todos os assuntos em dis-
cussão um é estrategicamente 
fundamental para sanear de 
fato problemas sérios que atin-
gem diariamente milhões de 
brasileiros. Trata-se da descon-
centração dos recursos para que 
os governos municipais e es-
taduais possam aumentar seus 
investimentos em suas políticas 
públicas, como, por exemplo, 
no transporte urbano, na edu-
cação, na saúde e na segurança, 
principais forças motoras dos 
movimentos reveladores da in-
satisfação popular.
O Brasil tem a carga tributária 
mais pesada entre os países 
emergentes. Além de pesada, a 
tributação é também complexa 
e injusta: ao mirar o consumo, 
que penaliza as faixas de menor 

renda. Além da forma injusta 
de arrecadação de impostos, a 
pirâmide de distribuição da re-
ceita tributária do país parece 
estar invertida. Hoje a União 
leve a maior fatia, mais 65%.  
O Estados ficam com pouco 
mais de 26% e os Municípios, 
que onde o cidadão mora,  com 
menos 6%.
A forma como o governo fe-
deral vem tratando alguns as-
suntos, também, merece rep-
aros. A lei federal 11.738, por 
exemplo, obrigou os Estados e 
os Municípios a implantarem 
o piso salarial para os profes-
sores, sem aportar nenhum 
recurso extra, criando apenas 
mais uma obrigação financeira. 
Para se adequar à lei, recursos 
antes destinados para manuten-
ção e reformas de escolas estão 
sendo remanejados, em muitas 
cidades brasileiras.
Da mesma forma, o maior prob-

lema na área da Saúde encon-
tra-se na defasagem da tabela 
aplicada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), de responsabili-
dade da União. Há mais de uma 
década não há registro de qual-
quer reajuste. Os Municípios e 
os Estados se vêem cada vez 
mais pressionados a aumentar 
os recursos aplicados na Saúde, 
acima do previsto por lei, e en-
fraquecendo outras demandas. 
O fato é que sem um reajuste 
da tabela do SUS, nunca tere-
mos condições de ter Saúde de 
qualidade para à população.
Acordar para esta e outras re-
alidades foi só um primeiro 
passo, agora é preciso sacudir 
nosso país e efetivar as mudan-
ças necessárias para equilibrar 
as desigualdades e garantir que 
os recursos disponíveis cheg-
uem de fato onde precisam, 
aos municípios. Precisamos ur-
gentemente de um novo Pacto 
Federativo, que garanta o tão 
sonhado desenvolvimento que  
o brasileiro merece.
 
Presidente da Fundação Ulys-
ses Guimarães de Santa Cata-
rina - Deputado Estadual Re-
nato Luiz Hinnig

O Galo de São José
Time adulto: Após vitória so-
bre a equipe do MC Sul Catari-
nense, o tricolor chegou a 24 
pontos, alcançando assim a 4º 
colocação na classificação ger-
al da 2ª Divisão do Brasileiro 
Toninho Society e precisa 
agora de mais uma vitória em 
quatro jogos, para definir sua 
classificação as finais. Os gols 
foram marcados por Luiz Au-
gusto duas vezes, com Thyago 
Libânio e Marcelo Koenig 
completando e fechando assim 
o placar em 4 x 1 para o Galo 
Josefense.
Categorias de Base: Na base, 
o projeto inicial deverá sofrer 

algumas alterações. Os trans-
tornos causados pelas chuvas 
têm impossibilitado vários tre-
inos no campo, tendo que ser 
transferidos para o ginásio do 
Colégio Luar. A diretoria de 

base se reuniu e deve em breve 
efetivar a mudança do treinos 
definitivamente para o Ginásio, 
transformando assim a equipe 
que seria de society em equipe 
de Futsal.
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PorJosé Nascimento
 nascimento.lozar@gmail.com

Jornalista
Reg. Prof. 6321/32/RS

Eleições 2014

Os rumores a respeito das 
próximas eleições ao gover-
no do estado estão, a cada dia 
que passa, mais quentes. Os 
boatos dão conta a respeito 
dos prováveis pré candidatos 
ao cargo de governador. Os 
prováveis candidatos são: 
pelo PMDB, Mauro Mariani, 
(mesmo derrotado na con-
venção do partido, seu nome 
saiu fortalecido pelo grande 
número de votos recebido) - 
Pelo PP o ex-governador Es-
peridião Amin - Pelo PSDB 
o senador Paulo Bauer - pelo 
PSD o atual governador Rai-
mundo Colombo - Pelo PT 
a candidata seria a senadora 
Ideli Salvati e ainda a ru-
mores de que o ex-prefeito 
(itinerante) Dário Berger 
estaria ingressando nas filei-

ras do PDT, já objetivando a 
disputa ao governo estadual. 
Será? Vamos aguardar o de-
senrolar dos acontecimento 
e dos acertos partidários.

Voto secreto

Os dias de votação secreta 
do senhores senadores, dep-
utados federais, deputados 
estaduais e vereadores, em 
todo o país está chegando ao 
fim. Em São José o vereador 
Túlio Maciel ingressou com 
Projeto de Lei, par alterar o 
artigo do regimento interno 
da Câmara, que trata do as-
sunto,  solicitando que  a vo-

tação seja aberta, seguindo 
o que está ocorrendo a nível 
nacional. Afinal, os repre-
sentantes do povo não po-
dem esconder seus votos, o 
povo quer saber como todos 
estão legislando com a carta 
que lhe outorgaram para rep-
resentá-los. Nada mais justo.
 
Recesso

Pois é, acontece no meio 
do ano o tradicional reces-
so nas câmaras municipais, 
assembleias legislativas, 
câmara dos deputados e se-
nado federal. São 15 dias em 
que os nobres representantes 
do povo tem par descansar 
ou visitar suas bases. Tudo 
bem, vamos acreditar que 
eles usem esse tempo para 
visitar suas base e agradecer 
o apoio, bem como buscar 

subsídios para projetos que 
apresentarão no retorno de 
suas atividades.
 
Recesso I

Em São José é muito raro, no 
período de recesso, encontrar 
vereador na casa legislativa. 
São raros, mas alguns estão 
lá e outros estão a todo o va-
por com toda sua equipe tra-
balhando como por exemplo 
o vereador do PDT Wallace 
Avanir de Souza (o Tetê). 
Parabéns vereador pelo trab-
alho e aos demais que tam-
bém estão laborando em prol 
da comunidade josefense. 

Observatório

E o observatório Social de 
São José está realmente 
“observando” as ações da 
administração municipal? 
Pois é, recentemente o ob-

servatório firmou convênio 
com a prefeitura e agora sua 
finalidade segue a mesma? 
Vamos esperar e acreditar 
que o observatório desem-
penhe seu papel como deve 
ser. 

Sintespe

O Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público 
Estadual de Santa Catarina, 
está programando para o 
próximo dia 29 de agosto, 
uma assembleia geral da 
categoria com indicativo de 
greve. Os servidores estão 
reivindicando: Reposição 
das perdas salariais, Iso-
nomia das gratificações, 
data-base e Plano de cargos 
e salários. Esperamos que o 
governo estadual atenda as 
reivindicações da categoria e 
que não tenhamos um greve.
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Dia dos
Aproveite nossas promoções para 

Rua Vereador Arthur Mariano, 886 - Forquilhinhas - São José - SC (48) 3357-1904

Prefeitura quer agilizar 
atendimento ao empresário

 josefense
O Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia 
da prefeitura de são José, Fernando 
de Souza, em entrevista ao Jornal 
Comunidade SC disse que nos seis 
primeiros meses frente a pasta, está 
buscando desenvolver um trabalho 
que venha ao encontro das necessi-
dade dos empresários do município, 
principalmente no tangente as ações 
da administração municipal. 
“Nossa meta principal é que o em-
preendedor tenha realmente, suas 
atividades facilitadas dentro do 
âmbito da prefeitura, para que eles  
possam desempenhar suas funções 
com total tranquilidade, com total 
agilidade e a gente conseguir pas-
sar algumas barreiras que estamos 
encontrando dentro da estrutura da 
prefeitura, como algumas falhas de 
contato entre as secretarias”, disse 
Fernando. 
De acordo com o secretário a in-
tenção da administração municipal 
e seguindo orientação da prefeita 
Adeliana Dal Pont é para que haja 
um entendimento maior entre as sec-
retarias para que se tenha um atendi-
mento de melhor qualidade nos pro-
cessos pertinentes aos empresários 
do município.
O secretário destacou que neste 
período foram desenvolvidas várias 
ações com destaque para:
- Fortalecimento de parceiras e ações 
coordenadas com a AEMFLO/CDL, 
nas diretorias e em especial no NU-
CONT - Núcleo de Contadores, no 
CRC - Conselho Regional de Con-
tabilidade, SESCON - Sindicato 
dos Escritórios Contábeis, FACISC, 
SESI, FETAESC, entre outras, sem-
pre focando na viabilização de no-
vos negócios, geração de emprego e 
renda;
- O fomento à regularização dos 
micro empreendedores individuais, 
das micro e pequenas empresas e a 
busca de empresas de porte é a for-
ma de aumentar a base de arrecada-

ção municipal. Parcerias e termos 
de cooperação estão firmados com 
a AEMFLO/CDL e o SEBRAE/SC 
com estes objetivos, além de cons-
tantes contatos com empresários em 
eventos e reuniões; 
-  Criação da Sala do Empreende- 
dor (SEm) que tem por objetivo o 
apoio à gestão e funcionamento das 
empresas, novas ou já existentes, do 
micro empresário às grandes, auxili-
ando o empreendedor em qualquer 
dúvida ou dificuldade que exista 
em relação a prefeitura, buscando 
agilizar os processos para as ativi-
dades no município e também com 
orientações sobre qualquer situação 
referente a administração pública, 
com a facilidade de tudo ser rapi-
damente feito através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, que funcio-
nará como porta de entrada do em-
preendedor na prefeitura de São 
José, com parcerias e capacitações, 
abrindo caminhos e auxiliando as 
relações com o poder executivo 
municipal. Serão realizados atendi-
mentos diários de empresários que 
buscam a solução sobre processos 
ou outras situações em relação a ad-
ministração pública municipal. este 
serviço está disponível para con-
tatos pessoais e pelo telefone; (48) 
- 3381.0051 e no e-mail: fernando.
souza@pmsj.sc.gov.br

Fundação do Meio Ambiente
 vistoria orla de São José

Toda extensão da orla de São José 
está sendo mapeada e analisada pela 
Fundação Municipal do Meio Ambi-
ente. O diagnóstico tem como obje-
tivo identificar os tipos de ocupação 
na região costeira de praia e rios e 
o despejo irregular de efluentes. 
Desde abril, já foram percorridos 41 
pontos dos 15 quilômetros de orla, 
começando pelo Rio Carolina até a 
divisa com Palhoça, no rio Imaruí. A 
expectativa é de que o levantamento 
esteja concluído até outubro. 
Segundo o superintendente da 
Fundação do Meio Ambiente, Edu-
ardo Bastos, São José carece de um 
diagnóstico que mostre a real situa-
ção de sua orla, principalmente no 
que diz respeito à balneabilidade. 
Pela primeira vez, um oceanógrafo 
integra a equipe da Fundação. As 
inspeções semanais são acompanha-
das por este profissional juntamente 
com um engenheiro ambiental, 
biólogo e agentes da Guarda Mu-
nicipal Ambiental.
Durante o levantamento, a equipe 
vistoria a situação das ocupações 
que estão instaladas no entorno das 
áreas marítimas, que vão de residên-
cias a estabelecimentos comerciais, 

indústrias e até maricultores. “Neste 
documento constarão os locais onde 
o esgoto e materiais pesados estão 
sendo jogados na água do mar. A 
partir deste diagnóstico, os respon-
sáveis serão notificados e terão um 
prazo para atender às determinações 
definidas”, explica o superintenden-
te da Fundação do Meio Ambiente.
As informações catalogadas vão in-
tegrar o relatório que será entregue 
ao Ministério Público de Santa Ca-
tarina, à Secretaria do Patrimônio 
da União, Casan (Companhia Ca-
tarinense de Águas e Saneamento) 
e Fatma (Fundação do Meio Am-
biente). “Este diagnóstico vai nos 

indicar quais são os problemas a 
serem enfrentados e o que podemos 
fazer conjuntamente para resolver. 
Teremos uma análise quantitativa e 
qualitativa da orla de São José”, res-
salta Eduardo Bastos.
Até o início da segunda quinzena de 
julho foram percorridos 3 trechos, 
totalizando 4,8 quilômetros. O le-
vantamento foi iniciado na divisa 
com Biguaçu e segue em direção 
ao Sul, sendo que até o momento, 
foram mapeados 72 pontos de lan-
çamento de esgoto, 46 pontos de 
ocupação irregular e 12 pontos de 
depósito de resíduos sólidos.

Câmara de SJ reduz gastos 
públicos pela metade

Mais um passo foi dado rumo à 
transparência na CMSJ (Câmara 
Municipal de São José). Desde a 
última sexta-feira (19), as remune-
rações e subsídios dos vereadores, 
servidores comissionados e efeti-
vos foram divulgados no Portal de 
Transparência do legislativo.
A divulgação é mais uma ação en-
tre uma série de procedimentos que 
o órgão está tomando para atingir 
as exigências de transparência pre-
vistas nas Leis de Transparência e 
de Acesso à Informação. No dia 1º 
de julho, a Câmara lançou o Portal 
da Transparência que disponibi-
liza, além da divulgação de salários 

e subsídios, informações sobre o 
cumprimento das competências da 
CMSJ, relativas ao julgamento das 
contas dos prefeitos, número de ser-
vidores (comissionados, efetivos e 
estagiários), licitações, contratos, 
lista de presença de vereadores, lista 
de carros, pagamentos etc.
Segundo informações do OSSJ (Ob-
servatório Social de São José), com 
o projeto de transparência já é pos-
sível perceber que a CMSJ reduziu 
as despesas quase pela metade - em 
48% no primeiro semestre de 2013, 
em comparação com o mesmo 
período de 2012. A nova postura 
frente ao dinheiro público represen-

tou uma economia de mais de R$ 2 
milhões aos cofres públicos. O fato 
é raro: o decréscimo nos gastos não 
acontecia há 20 anos em São José. 
Se a redução das despesas contin-
uar no mesmo patamar, a previsão 
é de economia de R$ 5 milhões até 
2016.
O vice-presidente de Administra-
ção da AEMFLO e CDL-SJ, Gil-
berto João Rech, diz que a transpar-
ência dos atos públicos deveria ser 
uma constante há muito tempo, 
mas mesmo com certo atraso é de 
fundamental importância para que 
a população conheça os gastos e os 
investimentos no município.
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Esq. de Aço e Alumínio

Ferramentas e Ferragens

Materiais Elétricos / Hidraulicos

Parafusos e Afins

Utilidades Domésticas

3246-7799(48) Av Leoberto Leal, 200
São José SC
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Venha conhecer a mais simpática
casa de massas da região

R.Gaspar Neves, 3143 - Centro Histórico de S.José
Telefone: 48 3343-1144

VINO, PIZZA E PASTA

Assistente Administrativo

Hostess Bilingue

Barman

Promo Padeiro
Promo vendedor
Copeira

Meri Hang solicita 
diagnóstico de saúde dos 

moradores de Potecas

No dia 12 de julho, a verea-
dora Méri Hang enviou ofício 
ao Secretário de Saúde de São 
José, encaminhando solicita-
ções da Reunião Pública rea-
lizada no dia 25 de junho no 
Bairro de Potecas sobre a La-
goa de Estabilização instalada 
naquela localidade.
Os moradores do entorno da 
referida lagoa, vem a muito 
sofrendo as consequências da 
inalação do ar fétido exalado 
pela estação, como também, 
a convivência diária com 
agentes vetores (roedores e 

insetos) e microrganismos 
(bactérias, vírus, fungos e 
protozoários), que proliferam 
naquele ambiente insalubre.
Este ofício objetiva solicitar 
que o poder público munici-
pal, através da Secretaria de 
Saúde, realize um diagnósti-
co para verificar se os mora-
dores residentes próximos à 
lagoa são passíveis de con-
trair doenças e se necessário, 
providenciar a devida imuni-
zação ou tratamento de forma 
individual.

Amauri dos projetos 
retorna as atividades

Depois de 30 dias de licença, o 
vereador Amauri dos Projetos 
(PMDB) retornou dia (15)  de 
julho à Câmara Municipal.  Du-
rante o tempo em que ficou afas-
tado, o vereador Moacir da Silva 
(PMDB), 1º suplente do PMDB 
assumiu os trabalhos.
De acordo com o vereador Amauri 
dos Projetos o pedido para licença 
teve como objetivo dar oportuni-
dade ao vereador Moacir da Silva 
desarquivar e votar um projeto de 
autoria dele.
O projeto de Lei nº 086/2012, que 
institui o Programa Municipal de 
Proteção e Conservação do Pa-
trimônio Imaterial ou Intangível 
de São José foi aprovado na sessão 
do dia 15  por 12 votos favoráveis 
e um contrário.  Mas durante a 
tramitação, teve dois pedidos de 
vistas que atrasaram as discussões 
e impossibilitaram que o autor do 
projeto participasse da última vo-

tação: “Eu ficaria muito satisfeito 
se o vereador Moacir estivesse 
hoje representando o projeto. 
Minha saída foi exclusivamente 
para isso”.
Durante a última sessão antes do 
retorno de Amauri dos Projetos, o 
vereador Moacir da Silva usou a 
palavra para explicar a importân-
cia da aprovação do projeto: “O 
projeto levanta os saberes, os cos-

tumes e a vivência da coletividade 
de São José. A ideia é primeiro 
identificar esses valores e depois 
registrá-los. De período em perío-
do vamos reavaliar o livro de re-
gistros. Mas de qualquer forma, 
estamos abrindo um espaço no 
Poder Público para manter essa 
cultura viva”.
Fonte: Câmara Municipal de São 
José - SC
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Pedido de CPI
Amauri dos Projetos vai entrar 
com pedido de CPI(Comissão 
Parlamentar de Inquérito), para 
investigar suspeitas de irregulari-
dades na administração da prefeita 
Adeliana Dal Pont.

Amauri afirma que  existem fatos 
e ações que  justificam o pedido da 
CPI, dentre eles: nepotismo, exo-
neração, comissionados, reforma 
de bem particular com dinheiro 
público, entre outros.

Amauri sabe que o pedido terá pou-
ca chance de prosperar, pois a pre-
feita conta com a maioria dos votos. 
Vamos aguardar e acompanhar o 
pedido no inicio das atividades da 
Câmara.



Parceria exclusiva para fabricação dos móveis do Alliance
Residence e Residencial Alcântara da Construtora Adeschamps

Farinhas do mesmo saco:
 Criatividade e Inovação
O trabalho criativo é que dignifica o homem

A criatividade é que nos diferencia 
das coisas e dos animais. Nenhum 
computador, máquina ou pedra, 
que eu saiba, até aqui, parou para 
pensar e ter idéias. Muito menos, 
parou para inovar criando novas 
formas de fazer e de perceber a re-
alidade. As aranhas, eu concordo, 
fazem teias magníficas, verda-
deiras “obras de arte” mas ainda 
não testemunhei nenhuma delas 
tomando distância para apreciar 
esteticamente a própria obra. Os 
pássaros, a exemplo do ser hu-
mano, constroem as suas próprias 
casas, algumas sofisticadas como 
a alvenaria do joão-de-barro, mas 
ainda não vimos nenhum deles 
comprando tinta para pintá-las na 
época do natal. Alguém, por acaso, 
já viu algum desses lindobichinhos 
colocando quadros nas paredes 
para embelezar a sua residência? 
Assim...
A arte de criar ou a expressão, às 
vezes, desinteressada de função 
que não a do prazer estético, é a 
singularidade do ser humano, aliás, 
a única vantagem que levamos. Os 
olhos da águia são melhores que os 
nossos, o olfato do cão é incom-
parável, a agilidade dos felinos 
é invejável e a longevidade das 
tartarugas é um sonho ainda ina-
tingível, para citar apenas alguns 
poucos exemplos. É na atividade 
criativa que o ser humano encontra 
sua identidade, sente-se gente, se 
comunica e se realiza.
Por outro lado, quanto mais roti-

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani

Bastidores com

Charles Colzani

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani
Anderson Soares e Kamilla 

Nunes....muita descontração com 
o cunhado Jeferson Soares....

Felicidades ao casal....

Anderson &
Kamilla

Cintya Lentz 
e Marialinda Silva 

curtindo as festas de São João

Festa de 
São João

O furacão Claudia Gomes esteve 
de corpo alma e coraçao no baile 
de Debutantes.... Um Beijo para 

essa grande madrinha!

O furacão
Cláudia Gomes

Querido amigo Israel Meneguelli, 
com sua empresa de decoração, 
fazendo sempre os melhores 

eventos do estado...grande bju

Israel
Meneguelli

A copetente Geane Machado Da 
radio Luar FM..... Obrigado por 

tudo...

Geane
Machado

Armi de Mello, se recuperando de 
uma cirurgia mas voltando com 
tudo .... Saude e muitas felicidades 

grande parceira!

Armi Mello
Recuperando

Carinho especial para Manú 
Heidershaidt que preparou as para 

a passarela no Baile Comunitário de 
Debutantes de Sao José... Ela que já 

foi Miss Santa Catarina e encanta 
com sua beleza e dedicação....

Manú
Heidershaidt

Perfeita e cheia de charme...Laura 
Heck sem duvidas é uma grande 
diva mirimmm....amo de paixão...

Laura Heck
Diva Mirim

A popstarrrr Dayne Lopes..... Uma 
das cantoras mais queridas da 
região, agora frente a banda 

Coringas....

Dayne Lopes
Popstarrrr

charlescolzani@hotmail.com

neira a atividade ou quanto mais 
tempo consumimos fazendo coisas 
automáticas, mais nos aproxima-
mos do mundo animal. Cá entre 
nós, oito horas por dia, carimbando 
documentos, por exemplo, é muito 
tempo desperdiçado para quem é 
dotado de espírito inovador. Tanto 
é assim que pessoas, que por de-
ver de ofício, executam tarefas 
não muito criativas, ou não se lhes 
oferecem momentos de inovação, 
ao findar o expediente rotineiro 
buscam em outros ambientes re-
alizar a sua porção humana.   Um 
cavaquinho no fundo do quintal, 
uma horta, uma roda de piadas, 
uma coleção de corujas, enfim, um 
ambiente onde possam exercitar 
o dom divino da imaginação e do 
sonho, mesmo porque ninguém su-
portaria ser uma coisa ou um ani-
mal durante as vinte e quatro horas 
do dia.
Acho que é por isso que a maio-
ria dos artistas de verdade não 
tem hobby. Quando questionados 
sobre o que fazem nas horas de 
lazer, é comum engasgarem sem 

saber o que responder. Por fim, di-
zem: “meu trabalho é meu diverti-
mento” que é uma resposta muita 
rara, infelizmente, na maioria dos 
trabalhadores e que caracteriza a 
maior parte das funções do velho 
mercado de trabalho para o qual 
trabalhar é sacrifício ou penitên-
cia. Este é o primeiro e principal 
motivo pelo qual devemos desblo-
quear a criatividade que está em 
nós: auto-realização. 
Além deste, porém, há um motivo 
não menos importante que é a ne-
cessidade da excelência no desem-
penho profissional. A competitivi-
dade baseada na melhoria contínua 
da qualidade exige do perfil para 
o trabalho contemporâneo a dis-
posição para a criação de soluções 
inovadoras, participação em equi-
pes multidisciplinares para ge-
ração de idéias e imaginação livre 
para ações que visem, por um lado, 
o aumento da produtividade e, por 
outro, um acréscimo substancial 
no grau de satisfação e fidelidade 
dos clientes. Haja criatividade. 

Waldez Ludwig.

8 CARREIRA E MOTIVAÇÃO
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                                     Meus caríssimos leitores,
 Nesta edição, trago um artigo especial do renomado Waldez Ludwig, apontado pelo meio empresarial como 
o melhor e mais completo palestrante corporativo e inovador do Brasil. 

"Existe algo ilimitado no amor de um pai, algo que não pode falhar, algo 
no qual acreditar mesmo que seja contra o mundo inteiro.Nos dias da 
nossa infância, gostamos de pensar que nosso pai tudo pode, mais tarde, 

acreditamos que seu amor, pode compreender tudo."

Feliz dia dos Pais
Vereador Chico Silvy
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CONTABILIDADE
CRC - SC 0898/0-4

AGENDE UMA VISITA COM
NOSSA EQUIPE DE CONTADORES 3240-7497(48)

Neste Dia dos Pais, nada de restaurante! 
Você é quem vai fazer um almoço especial para o seu pai.

Separamos uma receita muito fácil e saborosa, seu pai vai adorar.

Almoço dos Pais

Ingredientes:
•3 peitos de frango inteiros
sal e cominho a gosto
coentro a gosto (usei salsinha).
•1 colher (sopa) de extrato de tomate
•1 dente de alho amassado 
•1 xícara (chá) de água para cozinhar os pei-
tos
•1 cebola média
•2 copos (tipo americano) de leite
•2 colheres (sopa) de margarina
•2 colheres (sopa) de farinha de trigo
•1 colher (sobremesa) de vinagre 
•1 colher (sobremesa) de mos- 
tarda
•100g de queijo ralado
•1 lata de milho
•1 caixa de creme de leite
queijo ralado para polvilhar 

Preparo:
Tempere o frango com o sal, o cominho, a 
salsinha, o extrato de tomate e o alho. Deixe 
por 30 minutos mais ou menos e leve para
cozinhar com água e reserve 1 xícara (café) 

da água do cozimento.
Desfie o frango e reserve. 
À parte, no liquidificador, bata a cebola, o 
leite e a farinha de trigo. Leve ao fogo com a 
margarina e mexa até engrossar. Não precisa 
ferver. Fica um creme consistente. Reserve. 
Coloque o frango desfiado numa tigela funda, 
junte o vinagre, a mostarda, o queijo ralado, 
o milho, o creme de leite e a água do cozi-
mento reservada. Misture e adicione o creme 
de farinha de trigo. Misture muito bem. 
Espalhe num refratário, polvilhe queijo rala-
do e leve ao forno pré-aquecido médio por 
10 a 15 minutos. Apos os 15 minutos dei-
xe gratinar um pouco para dourar a parte de 
cima. Sirva com arroz branco e batata palha.

Galinha Safada

Ingredientes
•1 lata leite condensado 
•3 ovos,
•3 medida da lata de leite,
•100gr de coco ralado,
•acúçar suficiente para caramelizar.

Modo de Preparo
Caramelize uma forma com buraco no 
meio e reserve.
Misture bem todos os ingredientes, colo-
que na forma e leve para assar em banho-
maria por mais ou menos 35 minutos, à 
180 graus Pronto, receitas super  fáceis para você  

impressionar o seu pai.

Pudim com Amor
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Banho e Tosa

SDS, Fatma e prefeitura de São José
 firmam termo de delegação de 

competência

A Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (SDS), 
a Fundação Estadual do Meio Ambi-
ente (Fatma) e Fundação Municipal do 
Meio Ambiente de São José assinaram 
dia 22, um termo de delegação de com-
petência na área ambiental. A partir do 
acordo, algumas atividades relaciona-
das a licenciamento e fiscalização na 
área ambiental, antes exclusivas de 
órgãos estaduais, foram delegadas ao 
município.
Para o secretário estadual de Desen-
volvimento Econômico Sustentável, 
Paulo Bornhausen, hoje um dos maio-
res desafios enfrentados na adminis-
tração pública é relacionado ao meio 
ambiente. “Com este ato buscamos 
a descentralização para que os mu-
nicípios possam exercer as suas com-
petências no limite da lei”, afirmou 
Bornhausen.
A prefeita da cidade, Adeliana Dal 
Pont, destacou o trabalho realizado 
pela equipe da Fundação. Para firmar 
o termo, a Prefeitura se compromete a 
realizar algumas contrapartidas, entre 
elas, o investimento em pessoal. A es-
trutura da Fundação já recebeu refor-
ços, com a contratação de servidores, 
como um oceanógrafo, com o obje-
tivo de montar uma equipe multidisci-
plinar. “Estamos acreditando muito no 
trabalho de vocês, uma equipe jovem. 

Temos um longo caminho a trilhar, um 
passo de cada vez. Faz parte do papel 
de vocês convencer, por meio do 
trabalho desempenhado, que ao fazer 
cumprir a lei estamos fazendo o me-
lhor para a cidade de São José”, as-
sinalou Adeliana.
O superintendente da Fundação Mu-
nicipal, Eduardo Bastos, explica que 
a mudança está de acordo com a Lei 
Complementar 140, de 2011, que es-
tabelece o regime de competência e 
fiscalização dos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama).  Em Santa Catarina, São 
José foi o 19º município a assinar o 
termo de delegação de competência.
Segundo Bastos, o ato permite a 
Fundação ter maior autonomia de fis-
calização das atividades dentro do 
Município. Além disso, possibilitará a 
atuação em corte de vegetação, corte 
e poda de árvores em áreas públicas e 
intervenção direta em questões rela-
cionadas à Defesa Civil. “O Município 
fica mais fortalecido como órgão de 
fiscalização e de licenciamento am-
biental de atividades potencialmente 
poluidoras. Traz também maior 
transparência para a gestão”, pontua o 
superintendente.

Fonte: Prefeitura de São José
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O único requisito para se tornar membro 

é o desejo de parar de beber.

Grupo de A.A. Forquilhinhas, 

mais informações pelo fone: (48)3224-6713

Publicação Legal
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chefrodrigorauth@hotmail.com

SOCIAL

Segunda
Segundaà

Toda hora é hora de cantar!

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - São José - SC

Debutantes DebutantesDebutantes5 BAILE COMUNITÁRIO DEDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantesDebutantes55Debutantes5Debutantes°
Mais uma vez foi um sucesso O BAILE COMUNITÁRIO DE DEBUTANTES, na sua 5 º edição, 
foi uma noite de sonhos para 28 meninas de São José, a festa de 15 anos teve muito glamour 
e muita alegria. A animação ficou por conta da banda Fórum, no clube 1º de Julho. 
O baile é promovido e idealizado por CHARLES COLZANI.
Foi uma linda festa, parabéns a todos que ajudaram na realização do evento, ficou tudo perfeito.
Parabéns!

A madrinha Sandra Martins, ao lado da debutante Simpatia.

O deputado Renato Hennig também prestigiou o baileCom o empresário Volnei Zapelini

Com o vereador Clonny Capistrano

Meninas nos ensaios...

Com Gui Carlo Baldissera

As debutantes 2013 com os apresentadores do baile...Charles Colzani e Luiza Gutierrez.
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Top Five

Bom galera por hoje é só... Quer mandar 
dicas, sugestões ou criticas...

PorRenato D’Avila
 renato170564@uol.com.br

Hugo Avani da Silva

Hugo Avani Da Silva é o per-
sonagem em destaque deste 
mês, nascido em Barreiros no 
dia 22.08.1950, desde criança 
Huguinho já mostrava as suas 
habilidades com a bola. Iniciou 
na base do América de Bar-
reiros, onde era um dos des-
taques, não demorou muito 
tempo para vestir a camisa do 
time titular. Com brilhante pas-
sagem por Ipiranga De Bar-
reiros, Saldanha da Gama e 
Santos da Serraria, Hugo sem-
pre conquistou o coração dos 
torcedores pelo seu grande 
futebol e  pelo carisma em 
tratar as pessoas. Foi campeão 
Amador em 1972, jogando pelo
Saldanha da Gama e também 

da Copa Arizona. Hugo encer-
rou suas atividades esportivas 
jogando pelo Aquarius de Bar-
reiros.
Foram mais de 20 anos des-
filando seu belo futebol na 
grande Florianópolis, segundo 
Huguinho, o troféu mais valio-
so que conquistou foi o respei-
to e o carinho das pessoas por 
onde jogou, sem fazer  compa-
rações, Hugo afirma que pou-
cos jogadores de hoje jogariam 
no seu tempo, acabou o amor 
a camisa e  ficou a Ganância 
pelo dinheiro. Huguinho é uma 
lenda viva do futebol amador, 
que o tempo nunca vai apagar a 
sua história.
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Marinho e Adilson no Campo do América de Barreiros

1-We can’t stop - Miley Cyrus
2-Tunnel Vision - Justin Timber-
lake
3-Maior que As Muralhas – Fresno
4-True Love - P!nk feat Lily Allen
5-Nem mais nem menos - Oba 
Oba Samba House
Ooh La La - Britney Spears ( A 
canção faz parte da trilha sonora 
do filme de animação Os Smurfs 
2.

Toque Vintage

Uma nova leva de músicas está 
dando um ar nostálgico no cenário 
da música mundial, pra ficar mais 
chique um toque “Vintage”.
Quem nunca curtiu Rock with you 
de Michael Jackson ou ate mesmo 
Bee Gees com a famosa Stayin 
Alive!
Estava precisando dessa renovada 
nos playlist das rádios.
Começou com a estrela Pop Justin 
Timberlake e o som Suit & Tie  na 
parceria com Jay-Z, destaque tam-
bém para Take Back The Night, es-
ses sons tem a pegada das baladas 
disco com as batidas atuais, não 
podemos esquecer de Get Lucky 
de Daft Punk & Pharrell Williams 
que esta em 2º lugar no Hot 100 
da billboard, e o super contagiante 
Bruno Mars com o som chamado 
Treasure, Simplesmente demais 

esses sons! Esperamos boas bati-
das como essas daqui pra frente.

Homenagem ao
Brasil

Seu último remix para um dos 
maiores nomes da cena eletrôni-
ca mundial o Dj Calvin Harris, 
“Thinking About You” será lança-
do no dia 05 de Agosto. No remix, 
uma homenagem especial a uma 
cidade que adora: chama-se “Belo 
Horizonte At Night Remix”...

P9
Galera, vocês conhecem o P9??
É uma boy band pop brasileira 
formada por Igor Von Adamov-
ich, Jonathan Couto, Guilherme 
dos Santos e Michael Band que 
começou em 2012 no Rio de Ja-
neiro e de lá pra cá estão fazendo o 
maior sucesso.

Dicas de Livro
A Seleção É o primeiro livro da 
série da autora Kiera Cass. Seu se-
gundo livro A Elite e o terceiro e 
mais aguardado The One (tradução 
livre: A Um), tem lançamento pre-
visto para 6 de maio de 2014 nos 
Estados Unidos.
A história se passa num futuro 
alternativo, em um país chamado 
Illéa: Uma monarquia em que a 
sociedade é divida em castas. Os 
eventos ocorridos são narrados por 
sua protagonista, America Singer, 
uma jovem de casta Cinco que en-
tra para a seleção onde vem a com-
petir com outras 34 garotas a mão 
do Príncipe Maxon, assim como o 
título de princesa e futura rainha 
de Illéa.

Trilogia Crossfire de Sylvia 
Day... Toda Sua (01) Profunda-
mente Sua (02) Para Sempre 
Sua (03).
 Eva Tramell tem 24 anos e acaba 
de conseguir um emprego em uma 
das maiores agências de publi-
cidade dos Estados Unidos. Tudo 
parece correr de acordo com o 
plano, até que ela conhece o jo-
vem bilionário Gideon Cross, o 
homem mais sexy que ela - e pro-
vavelmente qualquer outra pessoa 
- já viu. Gideon imediatamente se 
interessa por Eva, que faz tudo o 
que pode para resistir à tentação.

Dicas de Cinema

1-Os Smurfs 2 - Lanç. 02/08/2013 
- Gên. Animação,Família,Comédia
2-Círculo de Fogo - Lanç. 
09/08/2013  Gên. Ação, Aventura.
3-Gente Grande 2 - Lanç. 
16/08/2013  Gênero Comédia
4-Percy Jackson e o Mar de 
Monstros - Lanç. 16/08/2013 
Gên. Fantasia, Aventura
5-Invocação do Mal  - Lanç. 
13/09/2013 - Gênero - Terror.

Smartphone
1. Contador de Calorias 
FatSecret - Grátis (Controle de 
calorias)
2.DJREMEDY - Grátis ( Todos 
os estilos musicais)
3.Temple Run 2 – Grátis ( Jogo) 
4.Crackle - Grátis ( Filmes ) 
5. iFood - Delivery de Comida 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
Peças, serviços e recuperação de material rodante, 

Fiatallis, Komatsu, Caterpillar, Huber, Case

9933-4847(48) Lourival Nicoletti
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                    dicadapersonal@gmail.com

MODA E BELEZA

Sim, as franjas estão em alta!

Você que quer mudar o visual e 
fazer aquela transformação para 
arrasar no dia-a-dia, mas tem dúv-
idas de qual corte realizar? Então 
entenda que cortar a sua franja 
será uma ótima decisão. Ter um 
modelo diferenciado de franja te 
deixará mais jovem e estilosa, e o 
mais importante, pode ser usada 
em qualquer rosto ou cabelo.
Antes de aderir ao look e investir 
em qualquer mudança no visual, é 
preciso estudar o desenho do rosto 
e a composição dos cabelos para 
escolher a franja adequada. A sua 
beleza natural e o seu perfil devem 
sempre ser respeitados. Confira 
as dicas abaixo para não errar no 
corte:

Franja para rosto redondo

Dica: o mais indicado para esse 
formato de rosto é adotar o fran-
jão lateral. O repicado nas pontas e 
nas laterais do cabelo pode deixar 
o visual mais harmonioso e ainda 

contribuir para disfarçar o arredon-
dado do rosto e até dar a impressão 
de uma face mais alongada.
Evite: a franja reta deve ser evi-
tada porque acentua muito as bo-
chechas.

Franja para rosto quadrado

Dica: a franja mais longa é a mais 
adequada para esse tipo de rosto. 
O volume dessa cortininha deve 
ser controlado, pois pode deixar o 
visual com uma aparência muito 
marcada.
Evite: as franjas curtíssimas de-
vem ser evitadas, pois acentuam 
as maçãs do rosto.
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Franja para rosto triangular

Dica: uma franja mais longa é o 
estilo ideal para o rosto triangular. 
Além disso, não deve ser volu-
mosa, para conferir suavidade ao 
visual.
Evite: para tornar o rosto mais 
harmonioso, o espaço entre a tes-
ta e o queixo não pode ser muito 
grande. Por isso o comprimento 
mais longo da franja é aconse- 
lhado para esse formato.

Franja para rosto oval

Dica: quem tem esse tipo de rosto 
pode abusar da franja. Esse é um 
formato que fica bem com quase 
todos os modelos, desde os mais 
curtos e retos até o franjão lateral. 
Se quiser dar um ar mais moderno 
e garantir a forma, opte pelo estilo 
desconectado.
Evite: se optar pelo desfiado, 
confira com seu cabeleireiro qual 
a melhor técnica para seu cabelo, 
pois o corte pode deixar a franja 
muito armada.

Como usar 
o trench coat

O trench coat é a peça clássica do 
inverno e com certeza vale a pena 
ter no armário!
É uma peça super versátil e que 
combina com todo mundo. São 
vários modelos disponíveis, desde 
os compridos até os mais curtin-
hos, para você ficar quentinha e 
estilosa!
O frio e a chuva estão intensos em 
alguns estados e este é um ótimo 
motivo para sairmos encapuzadas 
da cabeça aos pés. As estações 
mais frias são sempre vistas como 
as mais elegantes, apesar do calor 
marcar seu território aqui no Bra-
sil.
O trench coat pode ser uma ótima 

opção para quem mora em regiões 
um pouco mais geladas aqui no 
país ou até mesmo para quem 
sente muito frio à toa, e não quer 
permanecer no básico. Por não 
fazer parte da maioria dos guarda-
roupas dos brasileiros, não vemos 
tantos deles na rua. 
Uma dica bacana é, quando for 
sair, colocar um sapato super 
luxo para compor o look, já que 
só ele aparecerá se o casaco esti-
ver fechado. É possível encontrar 
em lojas de departamentos trench 
coats de tecidos um pouco mais 
leves, se você não é daquelas que 
sente muito frio.
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A união perfeita entre conforto e bem estar

Vendas 48 3241 2574
Rua Ivo Reis Montenegro
Floresta - São José / SC
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 Academia de Natação
 Hidroginástica
 Musculação
 Hidroterapia, 
 Fisioterapia
 Nutrição

 MusculaçãoMusculaçãoMusculação
   HHHidroterapia, idroterapia, idroterapia, 
 FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia
  NutriçãoNutriçãoNutrição

Rua: Caetano José Ferreira, 356 – Kobrasol - São José - SC 

Horário de Funcionamento
Seg. a Sexta 7:30 as  11hs / 14 as 22hs

 Academia de NataçãoAcademia de NataçãoAcademia de Natação
   HidroginásticaHidroginásticaHidroginástica
 MusculaçãoMusculaçãoMusculaçãoMusculaçãoMusculação

(48)3259-4949

Frutas e Verduras • Produtos 
Orgânicos • Iorgute Natural 

Água de Côco • Caldo de Cana 
Tigela de Açaí • Sucos e 

Vitaminas • Empanados e 
Sanduíches Integrais

Av. Salvador di Bernardi, 743 - Campinas - São José - SC
Tele Entregas 3241-0604

/santafrutta

Avenida Central
Posto

Kobras    l

DN EA RV IAAL 28 anos bem passados!

Aceitamos cartões

de Débito e crédito

Limpeza: Expressa e a Seco • Hidratação de Couros  
Antílope e Nobuck • Edredon, cobertos e colchas • Tênis 
• Bichos de Pelúcia • Bonés • Travesseiros • Tapetes de 
Sisal • Persa • Chinês • De Pele • Cortinas • Almofadas • 

Sofás • Cadeiras

Tingimento Industrial(Washtec) • Wash Jeans • Color 
Jeans • Normal

3259-6528
3259-7764

(48)

R Delamar José da Silva 185 Sl.02 - Kobrasol - São José, SC | CEP: 88102-101

O fim de comprimidos e 
agulhas está perto

A nanociência, representada 
em filmes como o Homem 
de Ferro 3 e A Viagem Fan-
tástica, deixou as telas de ci-
nema para tornar-se realidade, 
por exemplo, na pesquisa de 
novos medicamentos para 
tratamento de diabetes, dores 
crônicas, náuseas, hiperten-
são e anticoncepcionais. Em 
1940, o cientista Albert Sabin, 
criador da vacina contra a po-
liomielite, já pesquisava o uso 
de nanopartículas de ouro no 
tratamento de reumatismo.
A tecnologia avançada per-
mitirá que pacientes não 
precisem mais ingerir medi-
camentos em forma de com-
primidos ou aplicar injeções. 
Já está no mercado os remé-
dios transdérmicos, adminis-
trados por aplicações diretas 
ou por adesivos que liberam 
a substância de modo cons-
tante. A principal vantagem 
é a de eliminar ou reduzir os 
efeitos colaterais.
“Em pouco tempo não vamos 
precisar tomar mais nada por 
via oral. No futuro todos os 
medicamentos serão trans-
dérmicos. Quando a pessoa 
estiver com dor de cabeça, vai 
passar o medicamento na têm-
pora e a dor vai melhorar. No 

futuro, não vai precisar mais 
engolir um remédio”, explica 
o professor de biotecnologia 
no Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará, Marco Botelho.
Segundo Botelho, há estudos 
para que a aplicação de insu-
lina em pacientes com diabe-
tes dispensem o uso de agulha 
para dar lugar ao remédio 
transdérmico. O tratamento 
de tumores também pode ser 
beneficiado, com o uso de 
medicamentos inteligentes, 
em doses muito menores, que 
reconhecem e atacam direta-
mente o tecido doente. Tudo 
isso é fruto da nanotecologia, 
explicou.
O avanço nos estudos da 
ciência também abriu camin-
ho para os nanocosméticos. 
Atualmente, o setor empre-
sarial já oferece produtos de 
preenchimento de rugas por 
meio de micropartículas de 
rejuvenescimento, protetor 
solar mais potente e maquia-
gem com brilho diferenciado.
De acordo com o coordenador 
de micro e nanotecnologias 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), 
Flávio Plentz, o Brasil é o 
segundo mercado de produ-
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tos cosméticos e de higiene 
pessoal no mundo. “É uma 
área de muito sucesso. Temos 
várias empresas produzindo e 
comercializando produtos na 
área de nanocosméticos. Tem 
muitos grupos de pesquisas 
ativos e é uma área que tem 
impacto econômico muito 
grande”, analisa.
No País, o grupo Boticário 
investe 2,5% de seu fatura-
mento anual em pesquisas na 
área de nanotecnologia. A em-
presa trabalha com estudos no 
setor desde 2002 e já tem no 
mercado produtos anti-idade 
e filtros solares que atuam na 
redução de rugas.
“Com a evolução das pes-
quisas, chegamos também 
ao pioneirismo da tripla-
nanotecnologia, que tem 
como diferencial a chamada 
“liberação direcionada”, ou 
seja, as minúsculas partícu-
las de ingredientes ativos 
penetram nas diferentes ca-
madas da pele de acordo 
com a necessidade de cada 
uma delas”, explica o diretor 
de Pesquisa e Desenvolvi- 
mento do grupo, Richard 
Schwarzer.

Exclusivo!!!

3034 004848

www.helpbebidas.comRua São Pedro, 1233 - Areias - São José - SC

Energético 

2 Lts

3034 0048

Energético 

2 Lts

7,49
Plus Energy
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COMERCIAL MATES Telhas • Canos • Forros de PVC

Caixas D’Água

Materiais de Construção

Rua Professora Regina Ramos, 180 - Barreiros - São José - SC

e-mail. marcus_lobato@hotmail.com

48 3258-1076 / 8845-3598

Rua São pedro, 1636 - Areias - São José - SC  Próximo ao restaurante Cheiro Verde

3094-0943

• PATAS PRA QUE TE QUERO

Alimentos tóxicos para os cães
“O que posso dar para o meu 
cachorro comer?” – Muitos já 
se fizeram essa pergunta. Pa-
rece ser fácil de responder, 
mas na verdade não é tão fácil 
assim. Os cães se alimentam 
de forma diferente e seu orga-
nismo funciona diferente dos 
seres humanos. Não é porque 
podemos comer algo que não 
nos faz mal que um cão tam-
bém pode. Então é bom a gente 
aprender o que pode fazer mal 
antes de oferecer para o cão.
As comidas a seguir mostr-
aram-se ser TÓXICAS para os 
cães. A quantidade suficiente 
pra fazer mal ao cão vai de-
pender normalmente do tama-
nho do cão e de quanto ele in-
geriu. Como fica difícil prever 
se seu cão é resistente ou não, 
a dica é: não dê esses alimentos 
ao seu cachorro.
 
Chocolate

Já falamos disso por aqui. 
Chocolate contém uma subs- 
tância altamente tóxica para 
os cães, a Teobromina. Quanto 
mais escuro um chocolate é, 
mais Teobromina contém. Os 
sintomas de envenenamento 
aparecem quando o cão comeu 
acima de 45mg por peso; os 
cães podem falecer caso ingi-
ram mais de 52mg por quilo. 

Uma vez que seu cão comeu 
o chocolate, não tem nenhum 
método ou ant[idoto que rever-
ta a overdose de Teobromina.
Leia mais sobre os perigos do 
chocolate para o seu cão.
 
Café, chá, mate e refrigeran-
tes de cola

A cafeína em alta quantidade é 
tóxica para os cães. A cafeína 
costuma ser tóxica acima de 
63mg por quilo de peso do cão.
 
Cebola e alho

A cebola e o alho contêm uma 
substância chamada dissulfeto 
de n-propil, que altera a hemo-
globina, provocando a destru-
ição de glóbulos vermelhos 
e causando anemia, icterícia 
e sangue na urina. Se não for 
tratado, pode ser fatal. Se for 
diagnosticado a tempo, essa 
intoxicação pode ser revertida 
com transfusão de sangue. Na 
dúvida, proteja a saúde do seu 
amigo e não dê.
 
Uva e uva-passa
Existem alguns casos reporta

dos de cães que sofreram rea-
ções tóxicas ou morreram de-
pois de ingerirem uma grande 
quantidade de uva ou uva-
passa. A substância que causa 
essa intoxicação não foi identi-
ficada, mas causa um problema 
renal no cão.
 
Macadâmia

Raramente fatal, a ingestão de 
macadâmias pode causar sérios 
sintomas, incluindo vômito, 
tremores, dores abdominais, 
confusão mental e problema 
nas juntas.
 
Batata e pele de batata

Se a pele da batata ou a batata 
em si está verde, ela contém 
uma substância chamada sola-
nina. Isso pode ser tóxico, mes-
mo em pequenas quantidades, 
então sempre descasque ou re-
tire qualquer parte verde antes 
de dar ao seu cão.
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Oito alimentos que podem 
salvar o seu coração

1- Feijão preto - O mais queri-
do - Figura certa do prato do 
brasileiro, especialmente do ca-
rioca, o feijão preto tem uma ex-
pressiva quantidade de isoflavona, 
ácido que previne doenças coro-
narianas, segundo estudo do In-
stituto Agronômico de Campinas, 
em parceria com a Universidade 
de São Paulo (USP). O legume 
também é rico em ácido fólico, 
magnésio e fibra, o que ajuda a 
controlar tanto o colesterol quanto 
os níveis de açúcar no sangue.

2 - Vinho tinto - Mas com mod-
eração - Diversos estudos apon-
tam que um pouco de vinho tinto 
é benéfico para o coração. Ele 
tem resveratrol e catequinas, dois 
antioxidantes capazes de proteger 
as paredes das artérias. O álcool 
também pode aumentar o HDL, o 
bom colesterol. Mas homens não 
devem passar de uma taça por dia, 
enquanto que mulheres, meia.

3 - Salmão - Ômega 3 - Ótima 
opção para a saúde do coração. O 
salmão é rico em ômega 3, subs-
tância que diminui pressão arte-
rial, o nível de triglicérides no 
sangue e a inflamação. A Ameri-
can Heart Association recomenda 
duas porções de salmão ou outro 
peixe gordo por semana.

4 - Nozes - Colesterol e inflama-
ções - Um punhado de nozes por 
dia ajuda a baixar o colesterol e 
reduzir inflamações nas artérias do 
coração. Elas são ricas em ômega 
3, gorduras monoinsaturadas e 
fibras. Elas podem substituir as 
gorduras ruins, como as de batatas 
fritas e biscoitos, sem aumentar a 
conta calórica.

5 - Laranja - Pectina e potás-

sio - Esta fruta saborosa contém 
pectina, polissacarídio que reduz 
o colesterol. A laranja também 
contém potássio, que controla a 
pressão sanguínea. Um estudo 
apresentado na conferência anual 
da Associação Americana do Co-
ração defendeu o consumo da 
fruta para evitar problemas cardio-
vasculares.

6 - Cenouras - Controle do açú-
car no sangue - Um estudo do 
Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças de Atlanta observa que o 
alfacaroteno, presente na cenoura, 
protege contra doenças cardíacas. 
A cenoura também controla os 
níveis de açúcar no sangue e re-
duz o risco de desenvolver diabe-
tes. Elas também são as principais 
combatentes do colesterol, gra-
ças à grande quantidade de fibras 
solúveis.

7 - Café - Três a quatro xícaras 
por dia - Estudos mostram que 
pessoas que bebem de três a quatro 
xícaras por dia podem ter um risco 
de ter doenças cardíacas reduzido 
em 25% - mesmo o descafeinado. 
O alerta, entretanto, é para os que 
têm diabetes e hipertensão, já que 
o café pode complicar o quadro.

8 - Cereja - Função protetora do 
coração - Composta de antociani-
nas, um antioxidante cujos estudos 
indicam para a sua função prote-
tora dos vasos sanguíneos. Cerejas 
de qualquer forma fornecem esses 
nutrientes saudáveis para o cora-
ção: as cerejas doces em forma de 
coração, as ginjas utilizadas para 
o cozimento, assim como cerejas 
secas e suco de cereja.

Fonte: O Globo Online 
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Av. Central do Kobrasol, 544 - São José - SC
Aberta de segunda a sexta das 9:00hs as 19 horas. E sábado das 9:00hs às 18horas. 3259-396148

Ser pai é vencer na vida sem nunca ganhar uma batalha, contudo, não 
desistindo nunca para não perder a guerra.

A todos, um feliz dia dos pais.
Uma homenagem da Equipe do Jornal Comunidade SC


