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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ REFORMA E 
REVITALIZA CENTROS DE SAÚDE

Fortes investimentos em saúde, estão sendo uma das marcas da administração municipal

Reformas em Unidades de Saúde, construção da Policlinica de Barreiros e contratação de novos profissionais são alguns dos investimentos fei-
tos na área da saúde do munícipio. Pág. 04 e 05

CAPACITAÇÃO ESTÉTICA MODA CIDADE DIGITAL

Um artigo exclusivo e muito es-
pecial do palestrante internacio-
nal Steven Dubner. Presidente da 
ADD - Associacao Desportiva de 
Deficientes. Leia na Pág. 07

Dormir com cabelos molhados, 
utilizar bonés, stress, água do mar 
e muito mais. Saiba oque é mito e 
o que é verdade e cuide de seus ca-
belos. Leia na  Pág. 14

Artigo exclusivo com 
Steven Dubner

Mitos e verdades no 
cuidado dos cabelos

Excluído das passarelas no ano de 
1990, os os conjuntinhos de duas 
peças dão os ar de sua graça no 
inverno deste ano. Leia na Pág. 15

Projeto “Internet Grátis” completa 
3 meses e contabiliza 11.738 pes-
soas cadastradas e 142.648 aces-
sos Leia na  Pág. 03

A Volta dos Conjuntos 
dos anos 90

Projeto Internet Grátis  
completa 3 meses.

DIREITO

Até uns 5 anos atrás, ao judiciário 
se posicionava muito favorável 
aos consumidores, reduzindo taxas 
abusivas, entretanto isso tem mu-
dado. Leia na Pág. 06

Juros Bancários
Você paga muito?

Rua menino de Deus, 10 - Barreiros - São José - SC  - Próximo ao 7° BPM - Odonto_santos@hotmail.com

Atendemos diversas especialidades

Ortodontia
Implantes
Tratamento de canal
Extração

Clareamento
Restauração
Próteses
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Casa das

Silvy

Rua Águas Mornas, 98 - Bela Vista I - CEP. 88110-520 - São José - SC
www.mangueiraseborrachassilvy.com.br

e-mail: mangueirassilvy@hotmail.com

3346-2222 / 3240-1591(48)

Perfis esponjosos, EVA, feltro, lençois de borracha, etc

PMDB confirma candidatura de 
Gean Loureiro à prefeitura de 

Florianópolis

O PMDB oficializou neste domin-
go a candidatura de Gean Loureiro 
à prefeitura de Florianópolis (SC). 
Por unanimidade, os 65 delegados 
do diretório municipal aprovaram 
o nome dele para suceder o atual 
prefeito da cidade e também pee-
medebista Dário Berger.
Aos 39 anos, o jovem candidato 
já foi vereador por cinco man-
datos e atualmente é suplente do 
PMDB na Câmara dos Deputa-
dos. Gean foi eleito vereador pela 
primeira vez aos 19 anos e vem 
sendo apontado pelos peemedebi-
stas como a “grande revelação” 
da política local. Na convenção, 
realizada em um hotel de Flori-
anópolis, o PMDB sacramentou 
o nome de Loureiro para a corrida 
eleitoral e manteve a candidatura 
própria da sigla para a sucessão 
de Berger. “Somos o partido com 
a maior representação política de 
Santa Catarina e não poderíamos 

abrir mão de ter um candidato na 
capital”, disse o vice-governador 
Eduardo Pinho Moreira, presiden-
te estadual do PMDB.
Após quatro horas de convenção, 
Loureiro fez um inflamado discur-
so agradecendo aos peemedebistas 
e aproveitando para provocar um 
dos possíveis adversários, César 
Souza Júnior, do PSD. “Não sou 
uma aposta, sou o candidato mais 
experiente nesta disputa. Não sou 
aventureiro como outros que estão 
aparecendo por aí”, disse.
O agora candidato peemedebista 
destacou o resultado da pesquisa 
Ibope, realizada pelo Grupo RBS 
e divulgada neste sábado, em que 
aparece em segundo lugar com 
12 pontos percentuais. “Estamos 
subindo a ladeira enquanto os ou-
tros estão caindo”, disse. “Fiquei 
muito satisfeito com o resultado”.
Ao final do discurso, Gean Lou-
reiro levou o pai ao palco e disse 
acreditar em uma “força suprema” 
que o levará à vitória. “Quando 
vou à Igreja todas as semanas, 
vejo que uma força quer o meu 
bem, afirmou. “Deus vai levar o 
PMDB a mais uma vitória em Flo-
rianópolis”.
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Parceiro do segmento, Hinnig
 prestigia abertura da Exposuper Acats 2012

O secretário Regional da Grande 
Florianópolis, deputado Renato 
Hinnig, participou na tarde de 
terça-feira (19) da abertura da 
Exposuper Acats, em Joinville e 
da abertura oficial do pavilhão de 
Produtos, Serviços e Equipamen-
tos para Supermercados, como 
representante oficial do gover-
nador Raimundo Colombo. Hin-
nig, que é parceiro da Associação 
Catarinense de Supermercados 
(Acats) e dos segmentos coliga-
dos, destacou o potencial das em-
presas catarinenses, fruto do tra-
balho competente da associação.
Santa Catarina tradicionalmente é 
composta por redes de supermer-
cados e produtos catarinenses, re-
sultado do árduo e eficaz trabalho 
da Acats”, disse.
Após a abertura do evento, Hin-
nig acompanhado de membros da 
diretoria da Acats percorreu os 

estandes do pavilhão, conversou 
com empresários, degustou e co- 
nheceu os produtos expostos. 
“Uma magnífica oportunidade 
para exposição de produtos e fe-
chamento de negócios, estimu-
lando e promovendo a economia 
catarinense”, disse.
O deputado, também, falou do 
projeto de geração de energia 
limpa, apresentado recentemente 
à Acats, que objetiva implan-
tar placas de geração de energia 
nos estacionamentos dos su-
permercados. Durante a soleni-

dade, o Presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), Sussumu Honda, foi ho- 
menageado com a outorga do tí-
tulo de Sócio Honorário da Acats. 
Em sua fala, Honda destacou o 
pioneirismo da entidade catari-
nense em diversos projetos e com 
isso tornado-se referência para 
todo o Brasil, especialmente na 
condução do Programa Lixo Zero 
e no Projeto Alimento Sustentável, 
de rastreabilidade de produtos nos 
supermercados catarinenses.

PMDB da Grande Florianópolis trabalhará 
integrado na campanha  municipal

Os deputados estaduais Renato 
Hinnig, Valter Galina, Edison 
Andrino e Dirce Heiderscheidt, 
da Grande Florianópolis, traba-
lharão unidos na eleição munici-
pal da Grande Florianópolis com 
o objetivo de garantir os melhores 
resultados do PMDB, nos 13 mu-
nicípios da região. O anúncio foi 
feito em reunião almoço, nesta 
segunda-feira (18), em São José, 
com a presença do presidente 
estadual do PMDB, Eduardo 
Moreira, do vice, Paulo Afonso 
Vieira, prefeitos e pré-candidatos.
“A ressaca do final de semana é 
ótima para o PMDB catarinense, 
após as convenções. O clima é de 
muito ótimo, não só aqui, mas em 
todo o estado. As notícias são as 
melhores possíveis. Tenho con-
vicção plena de que vamos cres-
cer”, disse Moreira ao comemorar 
a união das lideranças.
A reunião foi promovida por Hin-
nig e Galina, que junto com os 
outros deputados estão articulados 
e integrados nas ações partidárias 
da região. 
Valter Galina, explicou que o 
PMDB está unido na Grande Flo-
rianópolis e que a coordenação 
ocorrerá a oito mãos, fazendo 
referência aos quatro deputados. 
Ele classificou o encontro como 

uma “reunião histórica”
Entre as primeiras ações do grupo, 
segundo Hinnig, destacam-se a 
padronização da campanha nos 
municípios da região, o fortaleci-
mento do “15” no horário da pro-
paganda eleitoral a ser utilizado 
pelo candidato Gean Loureiro, de 
Florianópolis, e a participação ati-
va das lideranças nas campanhas.
O ex-governador Paulo Afonso 
falou do potencial eleitoral da 
região, na qual o PMDB nos últi-
mos 20 anos teve um crescimento 
surpreendente, se fazendo pre-
sente, atualmente, com prefeitos 
em cerca de 80% dos municípios.  
A média no resto do estado é de 
40%. “Agora temos a oportuni-
dade de eleger pela primeira vez 
em 46 anos o prefeito de São José, 
de manter os atuais números e re-
cuperar o que perdemos, especial-
mente em Biguaçu”.

Ainda durante a reunião, Moreira 
parabenizou o grupo destacando 
que a unidade será a chave para 
o crescimento e informou que o 
PMDB vai oferecer assessoria ju-
rídica a seus candidatos.
Atualmente, o PMDB comanda 
76% das prefeituras, com 10 pre-
feitos, e se faz presente como vice, 
em São Bonifácio – prefeitura co-
mandada pelo PSD. Os municípios 
de Biguaçu e Santo Amaro da Im-
peratriz estão sob o comando do 
PP e PSDB respectivamente.
Estiveram presentes no encontro 
os prefeitos de Palhoça, Antônio 
Carlos, São Pedro de Alcântara, 
Florianópolis, São José, Gover-
nador Celso Ramos, Anitápolis, 
Águas Mornas, Angelina, e os 
pré-candidatos da região, presi-
dentes de partido, vice-prefeitos e 
vereadores.

ASAPREV

O Prefeito Djalma Berger, acom-
panhado do amigo Djalma Car-
doso, visitou a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de 
São José (ASAPREV) na ocasião 
o presidente, Sr João Osmar Pa-
checo, fez reivindicações e pro-
postas, sociais e culturais, as quais 
foram bem recebidas pelo SR. 
Prefeito,  que disse não medir es-
forços para atendê-las.
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PMDB confirma candidatura de 
Djalma Berger à reeleição em 

São José

Projeto Internet Grátis completa três meses 
nesta semana com quase 150 mil acessos

Na quinta-feira (21), o Projeto “In-
ternet Grátis” completa três meses 
de implantação no município e a 
adesão ao sistema continua ativo. 
“Neste período, foram: 11.738 
pessoas cadastradas e 142.648 
acessos”, contabiliza o Diretor 
de Tecnologia da Informação da 
Prefeitura de São José, Fernando 
Augusto.
Para fornecer o acesso em diversos 
bairros do município, a Prefeitura 
instalou 116 antenas em escolas, 
centros de saúde, prédios públicos 
municipais e também na Avenida 
Lédio João Martins, no Kobra-
sol. “Se você estiver utilizando 
um dispositivo móvel, as antenas 
transmitem o sinal no raio máximo 
de 150 metros e caso você possua 
uma antena externa para captar o 
sinal, o raio é de até 1 km”, ensina 
Fernando Augusto. O endereço 
completo das 116 antenas está 
disponível no site da Prefeitura: 
www.pmsj.sc.gov.br, menu: “Ci-
dade Digital”.
Os pontos de maior acesso no 
município são: Centro de Edu-
cação Infantil São Luiz (Bairro 
São Luiz), Centro Educacional   
Municipal Vila Formosa (Bairro 
Forquilhas), Centro Educacional 

Municipal Luar (Bairro Serraria), 
Centro de Saúde do Bairro Colô-
nia Santana e Avenida Lédio João 
Martins (conhecida como Avenida 
Central do Kobrasol). “A Prefei-
tura de São José entende que o uso 
de redes de informação e conhe-
cimento abre novas dimensões e 
oportunidades, sobretudo para as 
comunidades em situação de vul-
nerabilidade social, que a partir 
do uso das novas tecnologias de 
informação podem se desenvolver 
social e economicamente”, res-
salta o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Cleonny 
Capistrano.
A internet oferecida é denominada 
social por ser gratuita e possuir ve-
locidade limitada de 128 kbp/s por 
usuário, suficiente para pesquisas, 
verificação de e-mails e interação 
nas redes sociais, levando infor-
mação e cultura para os josefenses.
Se você ainda tem dúvidas de 
como se conectar a internet grátis 
fique atento ao passo a passo. 
1) Você precisa verificar qual a 
distância entre a sua localização e 
o ponto de acesso mais próximo. 
Lembrando que as antenas da Ci-
dade Digital transmitem o sinal 

no raio máximo de 150 metros 
se você estiver utilizando um dis-
positivo móvel e de até 1 km caso 
você possua uma antena externa 
para captar o sinal.
2) Se você estiver dentro do raio 
de abrangência da antena verifique 
se seu computador possui uma 
placa de rede Wi-Fi. Desconecte-
se de sua rede residencial, caso 
tenha. Veja quais redes sem fio 
o seu dispositivo está captando. 
Você deve selecionar o sinal da 
CIDADEDIGITAL e escolher a 
opção “conectar”. 
3) Após a conclusão da conexão na 
rede da CIDADE DIGITAL, você 
deverá abrir o navegador. Auto-
maticamente será aberta a janela 
da CIDADE DIGITAL, sendo que 
você deverá digitar o seu usuário e 
senha ou realizar seu cadastro. 
 

Pronto! Agora você já pode 
navegar pela internet gratuita.

Por unanimidade de votos dos 
convencionais credenciados 
o Prefeito Djalma Berger foi 
aclamado na Convenção Munici-
pal do PMDB para concorrer à 
reeleição. A Convenção aconte-
ceu na tarde de domingo (17 de 
junho) no Golden Executive Ho-
tel, no Bairro Serraria, em São 
José, com a presença das princi-
pais lideranças estaduais do Par-
tido e afiliados, totalizando mais 
de mil pessoas.
Djalma quer disputar a Prefeitu-
ra de São José pela segunda vez 
com os apoio do PT, PR, PDT, 
PPL, PTB e PTdoB. A indicação 
do vice na chapa foi feita pelo 

PT que será Círio Wandersen. 
Foram homologados 20 candida-
tos a vereadores e 12 candidatas a 
vereadoras do Partido.
O principal cabo eleitoral de Djal-
ma é o irmão Dario Berger, que 
foi duas vezes Prefeito de São 
José. Dario vai fazer de tudo para 
eleger Gean Loureiro em Floria-
nópolis e vai se empenhar muito 
também  na eleição do irmão, 
afirmando que ele será o primeiro 
soldado de campanha nas eleições 
de São José e se comprometeu em 
ajudar Djalma Berger a adminis-
trar a cidade a partir de 2013 com 
sua reeleição.
Prestigiaram a Convenção Mu-
nicipal do PMDB: o Vice-Gover-
nador, Eduardo Pinho Moreira; 
o Ex-Governador, Paulo Afonso 
Vieira; o Senador Casildo Mal-
daner; o Professor Rodolfo Pinto 
da Luz; a Deputada Estadual Ada 
de Luca; o Deputado Estadual Re-
nato Hinnig; o Deputado Estadual 
Valter Galina; além de Presidentes 
de Partidos, Prefeitos , Vereadores 
e filiados.
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A implantação dos Pronto Atendi-
mentos de Urgência Simplificados 
(P.A.S) na rede pública de Saúde 
de São José, via SUS, vem aten-
dendo a demanda da população em 
casos que não precisam de inter-
nação clínica. Funcionando entre 
17h e 22h, de segunda a sexta-fei-
ra, as duas unidades que oferecem 
o serviço registraram desde o final 
de dezembro de 2011 até o começo 
de junho deste ano, 25.814 proce-
dimentos, entre consultas médicas, 
odontológicas e atendimentos de 
enfermagem. 
A maior procura é no Centro de 
Saúde do Bela Vista, primeiro a 
fazer parte do sistema, que acu-
mula até agora 21.940 atendi-
mentos, incluindo consultas com 
médico Pediatra. Já o Centro de 
Saúde de Areias, que inaugurou o 
P.A em março passado, registrou 
3.874 atendimentos até o final de 
abril (os números de maio e junho 
ainda não foram computados). A 
procura vem aumentando mês a 
mês, confirmando os estudos rea-
lizados pela Secretaria Municipal 
de Saúde, que resolveu ampliar a 
estrutura da rede. 
Os moradores que buscam o ser-
viço de urgência, passam por uma 
triagem antes do encaminhamento 
aos médicos ou dentistas. Técnicos 
de enfermagem acolhem os paci-
entes, checando peso, altura, tem-
peratura e dependendo do caso, a 
administração de medicamentos. 
A diretora de Atenção Especializa-
da da Secretaria, Alessandra Ar-
ruda, afirma que “os Pronto Aten-

dimentos Simplificados, mesmo 
sendo uma solução emergencial 
para enfrentar a demanda repri-
mida enquanto as UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) de Bar-
reiros e Forquilhinhas não ficam 
prontas, alcançam os resultados 
esperados, evitando que muitas 
pessoas procurem os hospitais da 
região em situações que podem ser 
resolvidas nos Centros de Saúde”, 
disse. 
No P.A.S de Areias, apenas dois 
casos não foram solucionados: um 
paciente que estava com síndrome 
do pânico e ameaça de suicídio, 
foi encaminhado ao Instituto de 
Psiquiatria para avaliação. Outra 
paciente, com suspeita de colan-
gite (inflamação das vias biliares) 
precisou ser encaminhada ao Hos-
pital Regional São José para diag-
nóstico. 
A partir desta sexta-feira (22/06), 
o Centro de Saúde de Forqui-
lhinhas também deve contar com 
um Pronto Atendimento Simpli-
ficado nos mesmos moldes, am-
pliando para três as unidades que 
oferecem o serviço no município, 
atendendo reivindicação dos mo-
radores da região.  
Serviço:
P.A.S Bela Vista: Avenida das 
Orquídeas s/n – Bela Vista III – 
fone: 3246.1711
P.A.S Areias: Rua Independência 
s/n – Areias – fone: 3246.6799
P.A.S Forquilhinhas (a partir de 
22/06): Rua vereador Arthur Maria- 
no s/n – 3357.5417

Pronto Atendimentos de 
Urgência melhoram serviços

Equipe P.A.S Bela Vista e Diretora
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Fortes investimentos em saúde, estão sendo 

A Prefeitura de São José reforma 
e revitaliza Centros de Saúde

A Prefeitura de São José, por 
intermédio da Secretaria de 
Saúde, reforma e revitaliza 

Centros de Saúde do município.
 As obras iniciaram com 5 cen-
tros de saúde: Fazenda Santo 

Antônio, Ipiranga, Roçado, 
Areias e Luar.

Unidade Básica de Saúde Roçado 

A Unidade Básica de Saúde Roçado atende 
hoje cerca de 4400 famílias, realizando mais 
de 900 consultas médicas e quase 3 mil 
exames laboratoriais.
As obras de reforma compreenderam ma-
nutenção do telhado, colocação de forro, 
pintura interna e externa, entre outros re-
paros.

Unidade de Saúde Fazenda Santo Antônio

A unidade de saúde atende hoje cerca de 
2.000 famílias. São realizadas mais de 1 
mil consultas e 2.300 exames laboratoriais, 
aproximadamente.
As obras de reforma compreenderam ma-
nutenção do telhado e forro, pintura interna 
e externa, manutenção rede hidrossanitária, 
entre outros reparos. 

Unidade de Saúde Ipiranga

O Centro de Saúde Ipiranga atende hoje 
cerca de 5.437 famílias, tendo mensalmente, 
mais de 500 consultas e 4.980 exames labo-
ratoriais.
 A unidade recebeu pintura interna e externa, 
manutenção predial interna, instalação de 
nova rede elétrica, construção de muros de 
contenção interno, lixeira externa, entre ou-
tros reparos.

Unidade de Saúde Areias

A UBS Areias realiza mensalmente cerca de 
7 mil atendimentos médicos, odontológicos 
e de enfermagem e abrange uma população 
de mais 40 mil pessoas da região.
A reforma compreendeu pintura interna e 
externa, troca do piso, calçadas externas, 
sistema elétrico e hidráulico, forro, telhado 
e mobília para o consultório odontológico, 
farmácia e almoxarifado

Unidade de Saúde Luar

O UBS atende hoje cerca de 3.466 famílias, 
tendo mensalmente, mas de 500 consultas e 
4.052 exames laboratoriais.
A  reforma compreende em manutenção do 
telhado e forro, construção do novo contra 
piso, pintura interna e externa, manutenção 
rede elétrica e hidráulica, entre outros re-
paros.

A Associação de moradores e Amigos de Campinas (AMAC), com sede na Rua 
Osni João Vieira N° 785 – Campinas – São José – SC, CONVOCA através do 
presente Edital, todos os associados e toda a comunidade de Campinas, para par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 11 de Agosto de 
2012, na E.E.E PROF. LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADA, com a seguinte: 

Ordem do dia
1- Eleição da nova diretoria.
2- Outros interesses da AMAC.
Prazo para os associados montar chapa para a nova diretoria é até o dia 26 de julho de 2012.
Mais informações 9951-4943.                                                                                                           
                                                                                                           São José, 22 junho de 2012.              
                                          Waldir Sérgio de Melo
                                             Presidente

Edital de Convocação
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DA CIDADE DE SÃO JOSÉ
Serviços de Saúde 

em fase de ampliação 

Quatro grandes obras na área da 
saúde em São José em pleno an-
damento, vão melhorar em breve o 
atendimento aos moradores, prin-
cipalmente os casos de urgência e 
emergência, além da saúde mental. 
Para 2012 está prevista a inaugu-
ração dos dois Centros de Atenção 
Psicosocial (CAPS), atualmente 
em obras na rua Estefano Becker, 
bairro de Areias. Um para atender 
pessoas com transtornos mentais 
severos e outro para tratar de tran-
stornos pelo uso de substâncias 
psicoativas. O investimento da ad-
ministração municipal passa de R$ 
1 milhão. A Secretaria prevê abrir 
até outubro a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24 horas) que 
irá funcionar no mesmo prédio 
da Policlínica de Barreiros, para 

atender a demanda da população 
por serviços de urgência, como 
consultas, exames e medicação. 
A abertura da Policlínica deve fi-
car para o próximo ano e serão 
ampliados atendimentos de várias 
especialidades como ginecologia, 
mastologia, cardiologia, oftal-
mologia, urologia, fisioterapia e 
exames diversos. Já a Policlínica 
de Forquilhinhas, cuja construção 
iniciou no ano passado e teve os 
serviços paralisados por alguns 
meses devido à adaptações no pro-
jeto, que precisou ser reaprovado 
junto a Caixa Econômica Federal, 
está com as obras no ritmo normal 
e o novo prazo para funcionamen-
to é 2013. Nas Policlínicas, o in-
vestimento do município chega à 
R$ 6 milhões. 

Policlínicas e Caps vão atender casos de 
emergência e transtornos mentais

Contratação de novos profissionais 
é desafio para diminuir filas de espera

Desde 2011, após a realização de 
concurso público, a Secretaria de 
Saúde de São José vem aumentan-
do o quadro de servidores para 
atender a demanda da população 
e reestruturação das unidades. O 
foco da gestão compartilhada em 
saúde, implantada pelo Secretário 
Carlos Acelino durante sua gestão, 
é o atendimento das especialidades 
para atacar as filas de espera por 
consultas e exames. Dos aprova-
dos no concurso, 235 profissionais 
foram chamados e já estão atuando 
em suas áreas. São médicos, den-
tistas, psicólogos, farmacêuticos, 
assistentes sociais, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e técnicos 
administrativos, entre outros. 
Neste ano, com a implantação do 
Centro de Referência em saúde 

mental no bairro Serraria em mar-
ço passado e ampliação do aten-
dimento nos P.A.S (Pronto Aten-
dimentos Simplificados), foram 
contratados em caráter emergen-
cial conforme previsto em lei, 
outros 28 profissionais: 5 médi-
cos psiquiatras, 10 clínicos gerais 
e 13 médicos da família. “Este 
quadro ainda não é o suficiente 
para resolver o gargalo da saúde”, 
reconhece o diretor geral da Secre-
taria, Ruan Porton. “Com as duas 
novas Policlínicas em Barreiros e 
Forquilhinhas e os dois Centros de 
Atendimento Psicosocial (CAPS) 
em Areias, todos em construção, 
vamos precisar de mais servidores 
para suprir a demanda de acordo 
com a necessidade”, destaca. 
O cronograma de melhorias do 

serviço na rede de saúde de São 
José priorizou as reivindicações 
da população, ampliando a estru-
tura de atendimento na Policlínica 
de Campinas, onde atualmente 
15 médicos oferecem 22 espe-
cialidades. Destacando as áreas 
de neurologia, oftalmologia, otor-
rinolaringologia, endocrinologia 
adulto e pediátrico, pneumologia, 
cardiologia, entre outros. A Se-
cretaria investiu na aquisição de 
novos equipamentos de oftalmo-
logia, ultrassonografia, e eletro-
encefalografia, para que os profis-
sionais possam prestar um serviço 
resolutivo à comunidade. Fruto de 
convênio junto ao Ministério da 
Saúde, no valor de R$ 616 mil. “Acredito que a nossa cidade está evoluindo, mais ainda tem muito 

para ser feito,  estamos trabalhando para isso”. Djalma Berger

Os avanços nas obras da Policlinica de Barreiros

Secretaria Municipal de Saúde 
.quer expandir atendimento domi-
ciliar para pacientes acamados de 
todo o município .
O Centro de Reabilitação em Fi-
sioterapia, instalado no mês de 
maio na sede da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (rua Domingos 
Pedro Hermes em Barreiros), vem 
sendo bastante procurado pela 

população e se tornou referência 
pela estrutura montada. O ambu-
latório conta com equipamentos 
modernos e o atendimento é feito 
por seis fisioterapeutas. Os profis-
sionais estão fazendo a chamada 
de mais de 1.500 pessoas, que 
aguardavam na fila de espera da 
rede pública de saúde pela espe-
cialidade.

Centro de Reabilitação em 
fisioterapia é referência

Na unidade, que atende somente 
pacientes encaminhados pelos 
Centros de Saúde do Município, 
mais de 70 casos foram atendidos 
desde a entrada em operação, em 
cerca de 700 sessões que duram 
em média 40 minutos. O horário 
de funcionamento é das 07h às 
19h, em dois turnos, de segunda a 
sexta-feira. 
Uma das metas da Secretaria é ex-
pandir a partir do mês de julho, o 
serviço de fisioterapia domiciliar 
aos pacientes acamados de todo 
o município, como já acontece 
com moradores atendidos pela 
Policlínica de Campinas. Um con-
vênio a ser assinado entre o mu-
nicípio  e o CTG Os Praianos vai 
viabilizar também em breve, ses-
sões de Equoterapia (método te- 
rapêutico e educacional, que utiliza 
o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas de saúde, 
educação e equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial 
de pessoas com deficiências e/ou 
necessidades especiais.
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Centro de Reabilitação em Fisioterapia na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde de Barreiros

uma das marcas da administração municipal de São José.

AUTO ESCOLA ROCA

3248-8560
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3028-9695
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www.cfcroca.com.br

RUA MAX SCHRAMM, 2291 -  ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC

Tudo sobre carteira de motorista!

Despachante Roca
DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS
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Até uns 5 anos atrás, ações revi-
sionais de contratos bancários ou 
de financiamentos de veículos, por 
exemplo, o judiciário se posicio-
nava muito favorável aos consumi-
dores, reduzindo taxas abusivas, 
declarando nulidades nos contratos 
e fixando o juros a 1% ao mês, já 
que dificilmente haviam contratos 
que cumpriam as formalidades que 
a lei exige para justificar uma co-
brança de taxa de juros maior.
Nos últimos anos, isto mudou... E a 
ordem veio de cima!
O Superior Tribunal de Justiça - 
STJ, ou como se auto-intitula, o 
tribunal da cidadania, num revés 
jurisprudencial (entendimento 
sobre determinadas matérias em 
julgamentos), mudou seu posicio-
namento sobre os juros e as ilegali-
dades praticadas pelas instituições 
financeiras.
Para começar, independentemente 
da situação ou da formalidade do 
contrato, o referido tribunal passou 
a entender que os juros são os da 
média de mercado, ou seja, a média 
dos juros que os bancos em geral 
praticam.
Também passou a julgar que se o 
advogado não pede um determina-
do reconhecimento de ilegalidade, 

o juiz, de ofício, não pode reco-
nhecê-la.
Questões como índices de cor-
reção, taxas e cobranças abusivas, 
até inscrição indevida no SPC/SE-
RASA praticadas pelos bancos, o 
STJ mudou seu posicionamento.
Os juizes e desembargadores, nos 
fóruns e tribunais de justiça es-
taduais embora, nestes casos, não 
sejam obrigados a julgar em con-
formidade ao STJ, acabam por jul-
gar, na maior parte das vezes, no 
mesmo sentido: primeiro, porque o 
STJ é fonte de pesquisa e embasa-
mento das decisões do primeiro e 
segundo grau; segundo, porque se 
as decisões dos juizes e desem-
bargadores forem contrárias ao 
STJ, as instituições financeiras ao 
recorreem para este, as decisões 
contrárias ao seu entendimento 
acabam, que na totalidade, refor-
madas.
São alguns desses caminhos:
1. juros de mercado: ou como são 
chamados pelas decisões judiciais 
não são aqueles praticados pelos 
bancos, enquanto no Banco Central 
as instituições financeiras declaram 
que o cheque especial custa ao 
consumidor 6% a 8% na média, na 
realidade, cobram 12% ao mês, ou 
seja, esta diferença é ilegal e pre-
cisa ser revista.
2. recálculo da dívida: num rápido 
acesso ao Banco Central, na Calcu-
ladora do Cidadão, ao incluir nela 
o valor que a instituição financeira 
declara em seu contrato a taxa de 
juros e a quantidade de meses para 
seu pagamento, o valor da parcela 
nunca é igual ao que pagamos... 
sempre há uma diferença de 10 a 
20%, porque? Se não é má-fé, pelo 
menos, é erro de cálculo ou in-
clusão na parcela de outras taxas e 
incidências não previstas e conse-
qüentemente ilegais.
3. ativismo contra as instituições fi-
nanceiras: dificilmente as reclama-
ções feitas aos gerentes surtem 
algum efeito, por isto é imprescin-
dível recorrer ao judiciário, con-
signar valores em juízo e discutir o 
contrato e o extrato a fim de verifi-
car as ilegalidades existentes e sabe 
o que acontece na maior parte das 
vezes, principalmente em créditos 
sem garantia como cheque espe-
cial (crédito rotativo) ou cartões de 
crédito? As instituições financeiras 
dão descontos incríveis e renego-
ciam as dívidas pois para estes o 
dinheiro mobilizado no poder judi-
ciário a 1% é muito caro, quando 
em seu poder, poderão (re)empre-
star por 12% ao mês.
4. vício de vontade: quem nunca 
teve uma promessa de descontos ou 
benefícios que não foram cumpri-

dos, ou então, taxas de juros para 
créditos que nos primeiros contra-
tos são um determinado valor e du-
plicam, senão, triplicam em menos 
de um ano? Os comerciantes são os 
que mais sofrem este tipo de práti-
ca habitual. Tal qual os vícios de 
vontades (simulação, erro, lesão ou 
dolo), num contrato desta natureza, 
existindo tal situação não há dúvi-
das que o judiciário a reconhecerá!
5. Parcelamento compulsório de 
dívida: ao invés de pagar em 20 
vezes a dívida, para evitar o ina-
dimplemento, pode-se buscar a re-
visão da cláusula de parcelamento 
e majorar para 60 ou 120 vezes, 
por exemplo, a fim de que o valor 
nominal da parcela seja reduzido, 
tornando assim, possível o paga-
mento.
Estas e outras situações sem dúvi-
das são algumas de muitas teses e 
contra-teses que podem ser discu-
tidas no poder judiciário, princi-
palmente com um profissional es-
pecializado na defesa do direito do 
consumidor bancário.
As instituições financeiras que sem 
dúvidas fomentam o crédito e são 
responsáveis pelo crescimento do 
país, pela compra da casa própria, 
do sonhado carro, enfim, da 
aquisição dos sonhos de consumo 
e bens da vida, fazem parte do dia a 
dia de todo cidadão.
Aos bancos, somos gratos por tudo 
isto. Mas os bancos brasileiros tam-
bém são gratos a nós. Sabe porque?
Enquanto em todo mundo as ins-
tituições financeiras sofreram o 
revés da “crise”, no Brasil nem um 
arranhão foi dado na margem de 
lucro das mesmas que cresce ex-
ponencialmente a cada ano, pois as 
taxas de juros aqui praticadas são 
as maiores do mundo, ou seja, as 
instituições financeiras brasileiras 
tinham muita “gordura para quei-
mar”, ao contrario dos outros pai-
ses que operam com um décimo de 
nossas taxas, quando não, menos.
Importante salientar que NÃO SOU 
FAVORÁVEL AO DESCUM-
PRIMENTO DOS CONTRATOS, 
pelo contrário, sou um aguerrido 
fomentador do adimplemento das 
obrigações. Mas há de se reco-
nhecer que as instituições financei-
ras não estão fazendo algum tipo de 
favor aos seus consumidores, pelo 
contrario, estão prestando um ser-
viço e estão sendo muito bem pago 
por ele, logo, se há nesta relação 
nulidades, vícios e até má-fé, por 
qualquer uma das partes, é indis-
pensável procurar um advogado 
especializado neste tipo de contrato 
e EXIGIR seus direitos! 
Justiça é dar aquilo de direito, nem 
a mais, nem a menos...

 Prof. Douglas Phillips Freitas
contato@douglasfreitas.adv.br

por

QUESTÕES DE DIREITO
JUROS BANCÁRIOS – VOCÊ PAGA MUITO?

AUTO ELÉTRICA AVENIDA

SOCORROPRESTAMOS

NO LOCAL

www.bateriasavenida.com
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8449-0704
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Seu carro puxa para os lados?
Gasta pneu fora do normal?

Não dá alinhamento?

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

A Cada 10 reais em 
compras concorra a uma 

bicicleta de 18 marchas

Rua Álvaro Medeiros Santiago, 774 - Areias - São José - SC

8463-0908

Aceitamos encomendas 
de doces e salgados
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 David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

por

A distância mais longa é 
entre a cabeça e o coração

Quando me pediram para escre-
ver esse texto  pensei em como 
eu poderia fazer o meu coração 
escrever ? Sim, porque o meu co-
ração fala, grita, ri, chora, ama, 
mas ele nunca escreve. Então ele 
resolveu encarar esse desafio e pe-
diu ajuda para a minha cabeça, e a 
primeira grande descoberta foi que 
“a distância mais longa é e entre a 
cabeça e o coração”.
Pense muito bem no sentido des-

sa  frase ... a distância mais longa 
é e entre a cabeça e o coração..., 
você pode ter certeza que não é 
uma Maratona, um Ironman ou 
até mesmo a Caminhada de Com-
postela, e sim, ...entre a cabeça e 
coração.
Chega a ser absurdamente sim-
ples, mas quando você realmente 
entender... é fatal, é como se fosse 
um Click...tudo se encaixa. È um 
grito que desperta para as infinitas 
possibilidades do que pode vir a 
ser, em cada ser humano.
Porque as pessoas que estão vivas  
não optam em ser feliz?
Feliz, e em sintonia com  seu jei-
to e não o que é importante para 
o  outro. As pessoas muitas vezes 
se  anulam por causa do marido, 
esposa, filhos, familiares, amigos, 
namorados...
Cada um é feliz de um jeito, não 

dá para ser feliz em cima das es-
colhas do outro. Se uma pessoa  
estiver feliz , todos em sua  volta 
também estarão felizes. .
A forma como escolhemos olhar 
para o mundo, cria o mundo que 
vemos.
Porque as pessoas  tem Fé em tan-
tas coisas nesse mundo e não con-
seguem pegar 1% dessa Fé e ter Fé 
em si mesmas ? 
Porque precisamos lembrar para 
as pessoas aquilo que elas já sa-
bem ?
Como as pessoas conseguem criar  
seus próprios monstros, alimentá-
los e ainda passear com eles todos 
os dias ? Monstros que não exis-
tem. Monstros que os faz enxerga-
rem-se barrigudo, feio, manchas 
na pele, cabelos horrorosos, como 
se tudo isso fosse a coisa mais im-
portante do mundo,  como se as 

pessoas fossem só isso.
Alguém pode me explicar ?
Como as pessoas consegue rece-
ber da vida,  mil beijos todos os 
dias e quando toma um tapa na 
cara, transforma este tapa em um 
monstro e acaba esquecendo de 
todos  beijos.
Somos reflexo do que sentimos 
diariamente, e devemos agradecer 
tudo que esta em nossa volta, in-
clusive a dor.  E nunca  esquecer 
de agradecer pelos beijos.
Como as pessoas conseguem 
acreditar que serão amadas apenas 
pelo nariz, pela bunda, pelos seios, 
pela roupa? Não adianta isso não 
sustenta, chega a ser insano Você 
ama uma pessoa pelo que ela é, e 
pelo que você é...sem mais nem 
menos. E digo mais, não existem 
pessoas feias, você pode não gos-
tar de uma pessoa mas uma outra 
vai ama-lá, eu conheci muita gente 
sem braço, sem perna, desfigura-
das que eu amei tanto que parecia 
que o meu coração iria explodir, 
e o mais importante , eu continuo 
amando.
Não há coisa melhor do mundo 
que estar vivo, poder acordar de 
manhã e ter a consciência de que 
realmente estamos vivos, poder 
olhar para as pessoas, tocar nas 
pessoas, sentir as pessoas, ouvir 
música, sentir gosto de comida, 
sentir aromas maravilhosos, sen-
tir o amor, compaixão, felicidade, 

tristeza, medos. 
Porque se a vida fosse muito fácil,  
sem problemas e desafios,   seria 
muito chata de se viver. Entender 
a morte é entender a vida. Não es-
pere seu  médico dizer que você 
tem câncer e  tem apenas 30 dias 
de vida para começar a realizar os 
seus sonhos, e para começar essa 
maravilhosa jornada da vida e do 
amor, basta apenas dar o primeiro 
passo na direção entre a sua ca-
beça e o seu coração.
Se você está se perguntando se eu 
sou diferente de você, a resposta é 
não,  eu sou igual, a única diferen-
ça é que  trabalho há muitos anos  
com esporte para pessoas defici-
entes, e eles me ensinaram muitas 
coisas, como:

...para enxergar a minha vida 
com os meus próprios olhos e não 
com os olhos dos outros, princi-
palmente enxergar com os olhos 

do meu coração.

... que não sabendo que era im-
possível, ele foi lá e fez.

...  que não existe beleza física 
que seja maior que o coração.

...e que a distância mais longa é 
entre a cabeça e o coração.

precisa dizer mais alguma coisa?                                  
Steven Dubner                                                                                                                                      

Prezado leitor, nesta edicao tenho 
a honra e satistacao em publi-
car um artigo muito especial do 
palestrante internacional Steven 
Dubner, presidente da ADD - As-

sociacão Desportiva de Deficien-
tes, Tecnico de diversas categorias 
da selecao brasileira de deficien-
tes que representam o Brasil nas 
Paraolimpiadas, que sao nossos 

verdadeiros campeoes mundiais, 
pois superam-se diariamente e 
dao uma lição de vida em todos 
nós...boa leitura:



André Santos que promoveu o Jogo das 

Estrelas juntamente com Felipe Santana no 

Estádio Orlando Escarpeli, no Estreito.
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No dia 18 de junho no Armazém bar Café no Kobrasol , iniciou o projeto de todas as  Segundas-

feiras com Samba de Raiz  a partir das 21hs , onde  prestigiamos o Show da Banda Aroeira que 

recebeu a visita do grande músico Luiz Meira,  que também deu o maior show... A festa acontece 

todas as segundas com a promoter Patrícia Areias.
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Recargas com 
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Se você busca saúde e boa forma,
o seu lugar é aqui!

www.icangym.com.br

(48) 3034-2400
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A respiração e o 
desenvolvimento da face

O desenvolvimento da face como 
um todo depende das funções que 
ela exerce, bem como das carac-
terísticas genéticas de cada indi-
víduo. A mastigação, respiração 
e deglutição geram forças que es-
timulam o crescimento de múscu-
los e ossos. Quando estas funções 
estão equilibradas podemos espe-
rar um desenvolvimento também 
equilibrado.
No caso específico da respiração, 
o ar força passagem pelas nari-
nas. À medida que a pessoa cresce 
mais ar é necessário para suprir 
a demanda por oxigênio, logo, o 
espaço necessário torna-se maior. 
Juntamente com isso, ao respirar-
mos pelo nariz mantendo a boca 
fechada, nossa língua fica posicio-
nada com a ponta logo atrás dos 
dentes superiores e seu dorso de 
encontro ao palato duro (céu da 
boca). Este contato e a força que o 

ar exerce ao passar através da cavi- 
dade nasal são estímulos para o 
crescimento desta estrutura óssea.
Alguns problemas podem levar o 
indivíduo a respirar pela boca ao 
invés do nariz. Podem ser desde 
uma gripe, resfriado ou crise alér-
gica passageiros até problemas 
crônicos (de duração prolongada) 
de adenóides e mesmo alérgicos. 
Quando o problema é passageiro 
não há maiores conseqüências 
para o desenvolvimento da face. 
Nos casos prolongados, no en-
tanto, há grande possibilidade de 
haverem desequilíbrios no cresci-
mento e o aparecimento de prob-
lemas que necessitarão de inter-
venção médica e odontológica.
Quando a respiração acontece pri-
mariamente pela boca, não há o 
estimulo da passagem de ar pelas 
narinas. Uma vez que a cavidade 
bucal é bem maior que a nasal, a 
respiração fica mais fácil, mesmo 
com o crescimento do indivíduo. 
A boca estando aberta faz com que 
a língua fique posicionada mais 
para baixo. Com estes dois acon-
tecimentos perdemos grande parte 
do estímulo para o crescimento 
desta região da face.
As conseqüências disso podem 
ser observadas pelos próprios pais 

em casa. As crianças que respiram 
pela boca têm uma tendência a 
possuírem a face mais alongada, 
maçãs do rosto menos desenvolvi-
das, base do nariz mais estreita 
e frequentemente olheiras. Um 
exame dentro da boca vai mostrar 
um palato mais estreito e pro-
fundo. Muitas vezes também irá 
encontrar mordidas cruzadas, que 
se caracterizam pelos dentes supe-
riores encaixarem por dentro dos 
inferiores. A correção destes pro-
blemas passa pelo ortodontista, 
que irá, via de regra, expandir o 
“céu da boca” para corrigir a mor-
dida cruzada e melhorar o formato 
do palato; pelo otorrinolaringolo-
gista, que irá diagnosticar a causa 
da dificuldade de respiração nasal 
e tratá-la; pelo fonoaudiólogo, que 
irá educar esta criança, após ter 
seus problemas solucionados, a 
adquirir o hábito de respirar cor-
retamente.
Observe seu filho. Quanto mais 
cedo problemas deste tipo forem 
detectados e tratados, menores 
serão as conseqüências para o cor-
reto desenvolvimento da face.  
OdontoSantos - Dr.  Jairo Nunes 
dos Santos Jr - CRO-SC 5706
odonto_santos@hotmail.com
(48) 3246-4125/3246-5060

3° Ação Social Cristiano 
Tatto Studio & Love Piercing
Um dia de lazer com sua famí-
lia e as crianças das creches 
do Bairro do Ipiranga, São 
José. Contribua com um kilo 
de alimento não perecível 
ou qualquer outro donativo 
e concorra a uma linda tatu-
agem. Preencha seu cupom 
na loja até o dia 09/12/2012. 

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

$

3241-1401 / 3241-6167
vivabem@ficred.com.br

Rua Dom Pedro II, 520 - Sala 03 - Campinas
São José - SC - CEP. 88101-320

(Ao lado do Supermercado Giassi)

APOSENTADO, 
PENSIONISTA DO INSS
E SERVIDOR PÚBLICO!

EMPRÉSTIMO PESSOAL COM

DESCONTO EM FOLHA E COM

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!

PRECISANDO DE

DINHEIRO?

 Sem consulta ao SPC/SERASA!
 Sem cobrança de tarifas adicionais!
 Prazos e Taxas compátiveis!

Mais informações no site:  
www.cristianotattoostudio.com

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
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Torta de Queijo
Este mês repassarei a todos 
vocês leitores, uma receita 
muito simples, porém extrema-
mente saborosa, daquelas que se 
come um pedaço e não conse-

gue mais parar! É assim mesmo, 
esta Torta de Queijo fica muito 
saborosa, leve e tem enorme 
possibilidade de variação de in-
gredientes e condimentos. Per-

feita para um lanche rápido, já 
que não toma muito tempo para 
ficar pronta. Então vamos lá, 
mãos à obra!

Ingredientes

•200g Bolacha Água e Sal
•150g Manteiga
•50g de Queijo Parmesão
•20g de Queijo Gorgonzola
•50g de Queijo Provolone
•2 Ovos
•1 Lata Creme de Leite
•Presunto Parma ou Bacon
•Sal e Pimenta a gosto

Modo de Preparo

Coloque todo o conteúdo de 
bolacha no liquidificador e 
bata até que esteja bem moído, 
em forma de pó e sem peda-
ços maiores no meio. Coloque 
então esta bolacha moída em 
um bowl e adicione a manteiga, 

que deve estar em temperatura 
ambiente e misture até obter 
uma massa homogênea. Forre 
então uma forma com esta 
massa de bolacha, moldando 
também as bordas. Em outro 
recipiente junte todos os quei-
jos ralados, o creme de leite, 

os ovos e tempere a seu gosto.  
Pode usar seus condimentos 
prediletos sem problema! Eu 
gosto muito de usar um pouco 
de Curry nesta mistura, acho 
que combina muito com os 
queijos... Feito isso, despeje 
o conteúdo sobre a massa que 
esta na forma e cubra com algu-
mas tiras de Presunto Parma ou 
Bacon, como preferir. Leve ao 
forno pré-aquecido a 180 graus 
e deixe por aproxi-madamente 
30 minutos, variando de forno 
pra forno. Pronto! Sua torta 
está pronta para ser apreciada... 
Ideal para acompanhamento 
um Vinho Frisante Lambrusco, 
que também é muito leve, assim 
como a torta. Espero que gos-
tem e apreciem!

 Rodrigo Rauth
chefrodrigorauth@hotmail.com

por

E fui me falando e me repetindo
Até perceber: cadê o encanto?

E fui me perdendo, esfacelando
Até perceber: onde fui parar?

E fui me enojando, embotando
Até perceber: cadê a luz?

E fui me entendendo, empe-
nhando

Até perceber: foi preciso.

E fui me negando, ocultando
Até perceber: saudades de mim

E fui me buscando, tentando
Até perceber: nunca deixei de ser

E fui me alegrando, amando
Até perceber: sou eu comigo!

E fui caminhando, esvoaçando
Até perceber: só sou, só eu sei.

 Julia Souza da Silvapor

Até Perceber 
  

A
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nc
ie

3035-4921(48)

jornalcomunidadesj@hotmail.com

                                  Autora: Júlia Souza da Silva  
                                E-mail: ju_pgd@yahoo.com.br 

DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

BR 101 ‐ Km 203 ‐ Após o Trevo de Barreiros ‐ Marginal da BR ‐  Barreiros ‐ São José ‐ SC
Ao lado do Luciano automóveis e Concessionária VOLVO

(48)3346-6666 / 8414-1044 / 7812-4233

AGENDE UMA REVISÃO GRATUÍTA!
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A sopa pode ajudar a manter o 
corpo hidratado durante o inver-
no porque ela satisfaz as neces-
sidades de água do organismo 
humano. Dependendo dos seus 
ingredientes, a sopa pode ser 
definida como o prato princi-
pal da refeição, como acontece 
nos jantares de muitas famílias 
brasileiras durante os meses 
mais frios do ano.
São inúmeros os benefícios nu-
tricionais das sopas, especial-
mente quando elas possuem 
uma variedade de ingredientes. 
Esse prato tão típico nas noites 
de inverno ajuda a manter o 
organismo aquecido, além de 
oferecer uma série de nutrien-
tes através da combinação de 
legumes e carnes. Os temperos 
ajudam a tornar as sopas ainda 
mais saborosas e convidativas 
para esse friozinho.

Sopa de Palmito 

A sopa de palmito é um prato light, 
saudável e ideal para dar um novo 
sabor à sua dieta.

Sopa no inverno é tudo de bom!

RESTAURANTE
Santilina

Ingredientes
• 3 copos (600 ml) de água
• 3 xíc. (chá) de palmito picado
• ½ cebola picada
• 1 dente de alho picado
• Sal, orégano e salsa picada a 
gosto

Modo de preparo
Em uma panela, coloque a 
água, o palmito, a cebola e o 
alho e cozinhe por 10 minutos.  
Bata no   liquidificador e volte ao 
fogo. Acrescente os temperos e 
ferva por mais 10 minutos.

Sopa batida de legumes

Ingredientes
02 Unidades médias  de chuchu 
descascado em cubos médio 
2 Cenouras médias em cubos
1 Abobrinha média brasileira des-
cascada em cubos 
1 Colher de sopa de Azeite 
2 Dentes Alho picado

Caldo de legumes
½ Colher de sobremesa de sal 

Modo de Preparo
Descascar os legumes e cortar 
em cubos médios. Colocar para 
cozinhar em 1 litro de caldo de 
legumes, por 20 minutos ou até 
que estejam bem amolecidos. 
Depois de cozidos, bater no li-
quidificador com o líquido da 
cocção. Em uma panela, aquecer 
o azeite dourar o alho e colocar 
a sopa batida, acrescente o sal e 
deixe cozinhar até engrossar. Se 
necessário adicione mais água, 
deixe ferver e sirva em seguida. 

Sopa de mandioquinha
 com frango

A clássica receita de sopa de man-
dioquinha com frango ganha um 
toque especial na versão light.  
Você pode tomar sem medo de es-

corregar na dieta.

Ingredientes
• 4 copos (800 ml) de água
• 2 xíc. (chá) de mandioquinha em 
cubos
• ½ cebola picada
• 1 dente de alho picado
• ½ peito de frango
• Sal e salsa picada a gosto 

Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a 
mandioquinha, a cebola, o alho e o 
frango e cozinhe por 20 minutos. 
Reserve o frango e bata o caldo 
no liquidificador. Desfie o frango 
e junte ao caldo batido. Tempere 
com o sal e a salsa e ferva por mais 
10 minutos.

Sopa de folhas verdes

Experimente a sopa de folhas 
verdes, prato light, saudável e ide-
al para quem está de dieta

Ingredientes
• 2 col. (sopa) de cebola picada
• 1 alho picado
• 4 copos (800 ml) de água
• Sal, noz-moscada ralada, oréga-
no, páprica a gosto
• 5 folhas de escarola rasgadas
• 3 folhas de couve-manteiga ras-
gadas
• 2 folhas de acelga rasgadas

Modo de preparo
Em uma panela antiaderente, re-
fogue a cebola e o alho com um 
pouquinho de água (não use óleo). 
Acrescente o restante da água e 
os temperos e deixe ferver por 5 
minutos. Junte a escarola, a couve 
e a acelga. Cozinhe por mais 3 
minutos.
*Você pode variar a combinação 
das folhas: 5 folhas de escarola, 
3 de couve e 2 de repolho; ou 3 
fo-lhas de acelga, 3 de repolho e 
3 de couve.

Aproveite boa sopa 
e bom inverno!
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 Renato D’Avila
renato170564@uol.com.br

por

O início da sua carreira no 
futebol, foi no Futebol de 
Campo, no América de Bar-
reiros 1975 e 1976 – Infantil.
Em 1977, começou no Futsal 
pela equipe da Aprodasc - In-
fantil.

Conheça Átila Lisbôa

Jogou no Avai F.C infantil 
Futebol de campo, C.R. 6 de 
janeiro Futsal inf, juvenil e 
adulto. Seleção catarinense 
juvenil de Futsal, Astel fut-
sal adulto, Besc futsal adulto, 
CME São José, CME Palhoça, 
FME Florianópolis, AABB 
Florianópolis, Policia Militar, 
Colegial (Master).
Títulos de ÁTILA:
Campeão Citadino de futebol 
de campo infantil - Avai F. C. 
1977
Campeão Citadino de futsal 
Infanto Junenil - C. R. 6 de 
Janeiro -1979
Campeão Citadino e Estadual 
Juvenil - C. R 6 de janeiro - 
1980.
Campeão Citadino Adulto - 
BESC - 1985

Bicampeão Universitário 
Adulto - 1984 e 1985 - Es-
tadual.
Campeão Citadino de futsal 
adulto - AABB -1991
Bicampeão Copa Sesc Futsal 
adulto - 1997/1998.
Bicampeão Citadino de futsal 
Master - 2006/2007.
Jogou muito tempo também 
no All Star time de Adilson 
Silva, amigo e treinador, que 
foi fundado 25/06/1978.
Átila sempre contou com o 
apoio dos seus pais: Seu Lau-
ricy Lisboa e Dona  Hilda 
Lisboa,  seus pais dizem que 
o filho já nasceu jogando fute-
bol, que sempre valorizou 
os amigos, respeitou os ad-
versários e por isso teve uma 
carreira brilhante no futebol.

Sua carreira foi digna de elo-
gios, após várias dezenas de 
conquistas e colocações hon-
rosas ao lado de comandados 
excepcionais e inesquecíveis, 
sua humildade sempre nos 
contagiou, sempre colocou 
em prática a coletividade hu-
mana é o grande aprendizado, 
por onde passou o futebol 
agradece. 
Átila considera-se um pre-
destinado, grato ao Pai do 
Céu que lhe permitiu além da 
família uma vida onde pre-
valecem alegrias e muitas 
amizades.

Início do trabalho na área des-
portiva - 1986 a 1999 iniciou 
como treinador de futsal As-
tel, C. R. 6 de Janeiro 1988, 
FME Esportes São José 1990, 
Fucas 2004, Colégio Visão 
1998 a 2005.
Hoje trabalha na Associação 
Desportiva Colegial (coorde-
nação) e FME São José (Trei-
nador de Futsal) a 21 anos, 
ajudando alunos a ter uma 
carreira, ajuda a formar uma 
personalidade positiva nestes 
alunos, e a ter a mesma supe-
ração que ele teve enquanto 
jogou futebol.

Rua Antônio Scherer, 465 - Loja 02
Kobrasol - São José - SC

Acesse
www.petcursos.com.br

MATRÍCULAS

ABERTAS!
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 Marcus Aurélio Salvador
salvador517@hotmail.com 

por

Referência em Santa Catarina na 
busca do bem-estar e melhoria da 
qualidade de vida de seus clientes, 
o Instituto São José (ISJ), que em 
maio deste ano completou 44 anos 
de atividades, tem procurado, 
ao longo dessa trajetória, alcan- 
çar novos objetivos. Isso porque 
trabalha focado na excelência da 
qualidade dos serviços presta-
dos, visando a recuperação dos 
que procuram o hospital. Nesse 
sentido, nenhum detalhe pode 
escapar, seja com o corpo clínico 
competente e experiente, com a 
equipe interdisciplinar dedicada 
e comprometida com o trabalho, 
com o apoio de uma estrutura físi-

ca acolhedora e cercada de belos 
jardins, equipamentos de esporte 
e lazer e salas de apoio agrada-
velmente preparadas para receber 
os pacientes nas mais diversas 
atividades. 
A área de 15 mil metros quadra-
dos do Instituto São José com-
preende muito verde e edificações 
com vista para o mar. As unidades 
de internação são divididas em 
Serviço de Psiquiatria e Serviço 
de Dependência Química, com 
acomodações privativas, semi-
privativas para atender pacien-
tes com transtornos mentais e de 
comportamento do adulto. São 
aproximadamente 120 aparta-
mentos individualizados, com 
toda a estrutura possível, dentro 
da especificidade dos transtor-
nos, e com acompa-nhamentos e 
definições técnicas de tudo o que 
pode e deve ser disponibilizado 
em cada etapa do tratamento. 
“As unidades de internação con-

tam com área física organizada e 
equipe especializada para desen-
volver programas específicos de 
tratamento que atendam os clien-
tes na fase aguda  da doença (Uni-
dade de Cuidados Intensivos), em 
remissão de sintomas (Unidade 
de Ressocialização) e reabilitação 
(Unidade de Reabilitação).”
 Além dos ambulatórios com três 
consultórios, sala de espera, área 
para terapia ocupacional e esta-
cionamento, o cliente encontra à 
sua disposição oficinas de cozinha 
terapêutica e espaço gourmet, três 
quadras de esportes, academia 
para ginástica, oficinas terapêuti-
cas, videoteca, wii e home theater, 
biblioteca, pista para caminhadas 
e salas para lazer e grupoterapia, 
entre outras atividades.
Graças a uma parceria com o cor-
po clínico psiquiátrico, psicólo-
gos, terapeutas e outras espe-
cialidades médicas, o Instituto 
São José conta ainda com as ins- 

talações da Clínica das Palmei-
ras – Clínicas Integradas. Esta 
opção a mais coloca à disposição 
dos pacientes nove consultórios 
médicos e um para emergências, 
sala de reuniões, conforto médi-
co, três salas de espera e uma 
área de atendimento de grupos. 
A estrutura completa do Instituto 
inclui a equipe interdisciplinar, 
que alia farmacoterapia com am-
bientoterapia. Cada Unidade tem 
um coordenador e sua equipe 
interdiscipli-nar; e cada paciente 
conta com um médico psiquiatra, 
médico clínico, psicólogo, assis-
tente social que faz atendimento 
individual e em grupo, além de 
educador físico, farmacêutico, 
terapeuta educacional, nutricioni-
sta, enfermeiros, técnicos de en-
fermagem. Todos envolvidos na 
assistência direta ao paciente, du-
rante o período de internação. 
A atenção e a orientação à família 
também fazem parte do Programa 
Terapêutico e, semanalmente, 
é realizado o encontro do Pro-
grama de Assistência à Família 
comtemas relacionados aos trans-
tornos mentais e a internação, 
bem como informações sobre o 
tratamento e a importante contri-
buição da família para o sucesso 
do programa. As famílias tam-
bém recebem atendimento indi-

vidualizado da assistente social, 
psicólogo e psiquiatra para ava-
liação da dinâmica familiar e ori-
entação terapêutica.
O Instituto também desenvolve 
programas de atenção à comuni-
dade. São eles: 
PROFAM - Programa de Famí-
lias de portadores de Transtorno 
Mental. Com abordagem psico-
educacional possibilita a com-
preensão do problema, de forma a 
otimizar as relações e dinâmicas 
familiares, visando a conquista de 
qualidade de vida e a prevenção a 
novas crises.
Programa de Atenção à De-
pendência Química PADEQ A 
– Prevenção e Manutenção da 
Abstinência - Álcool PADEQ 
AD – Prevenção e Manutenção 
da Abstinência – Álcool e outras 
drogas PADEQ Família–Propor-
ciona orientações à familiares de 
dependentes químicos.
PROGRAMA DE TRATAMEN-
TO AO TABAGISMO - Coorde-
nado por equipe interdisciplinar 
conta com médico, psicóloga e 
enfermeiro para promover as-
sistência e ajudar os clientes a de-
ixar de fumar, manterem-se abs-
têmios e a pensar estratégias de 
mudanças de comportamentos 
que geram melhor qualidade de 
vida.  

44 anos comprometidos 
com a qualidade de vida

INSTITUTO SÃO JOSÉ CENTRO DE PSIQUIATRIA E DEPENDÊNCIA QUIMICA

VENDAS E CONSERTOS
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Usar bonés e prender o cabelo 
pode agravar a queda: EM 
TERMOS. Se usado com o ca-
belo úmido, o boné ou elástico 
pode aumentar a proliferação 
de fungos, agravando a queda. 
Usados com parcimônia, sem 
estarem apertados e com os ca-
belos secos, não há problema. 
Dormir com o cabelo mo-
lhado facilita a queda: VER-
DADE. A umidade dos fios fa-
cilita a proliferação de fungos 
e, consequentemente, a queda 
de cabelos. 
O cabelo cresce mais durante 
a gravidez: VERDADE. Es-
timulado pelos hormônios, o 

cabelo cresce mais durante a 
gravidez. 
O estresse estimula a queda 
capilar: VERDADE Assim 
como todo o organismo, o ca-
belo também sofre com o es-
tresse. Cada pessoa sente e 
expressa os efeitos do estresse 
em áreas diferentes do orga-
nismo. Porém, normalmente, a 
perda de cabelo por conta disso 
não é definitiva e ele voltará a 
crescer. 
Cortar o cabelo na lua cheia 
acelera o crescimento: MITO.
As fases da lua não estimulam 
o crescimento capilar. Na ver-
dade, o cabelo é uma pilha de 

queratina. Tudo o que acontece 
com ele está na parte interior 
do couro cabeludo, a três ou 
quatro milímetros de profun-
didade. Nossos cabelos nada 
mais são do que células mor-
tas impregnadas de queratina. 
Portando, não há uma conexão 
entre o crescimento dos cabelos 
com as fases da lua. 
O cabelo cresce mais rápido no 
verão: O cabelo cresce mais rá-
pido no verão. 
Se um fio branco for arran-
cando, outro nascerá com a 
cor natural: MITO. O cabelo 
fica branco quando as células 
próximas das raízes não con-
seguem fabricar o pigmento 
melanina, que dá cor aos fios. 
Em geral, a presença de cabelos 
brancos é uma condição geneti-
camente determinada. 
A água do mar é boa para os 
cabelos oleosos: VERDADE 
Sendo na medida certa, tanto a 
água do mar como o sol ajudam 
a diminuir a oleosidade, mas 
não interferem na queda. 
Cortar regularmente evita a 
queda: MITO. O cabelo curto 

Mitos e verdades sobre os cabelos
modifica o visual, mas não in-
flui na queda. Os fios são um 
pouco mais grossos na base, 
perto da raiz, do que na ponta, o 
que pode deixar o cabelo mais 
volumoso, temporariamente, 
depois do corte. 
A caspa favorece a queda: 
VERDADE A caspa se ca-
racteriza por uma oleosidade 
excessiva no couro cabeludo, 
seguida por inflamação e de-
pois descamação. A inflama-
ção produz uma vermelhidão e 
atinge as camadas superficiais 
do couro cabeludo. Já a desca-
mação pode variar de finas es-
camas à intensa. Esse processo 
inflamatório, mesmo sendo su-
perficial, pode acabar atingindo 
as células tronco do cabelo, po-
dendo acelerar a perda capilar 
quando não tratado adequada-
mente. 
Alguns esportes danificam os 
cabelos: MITO. Atividades 
esportivas só trazem benefí-
cios. Atletas com tendência à 
calvície ficarão calvos, inde-
pendentemente do esporte ou 
atividade física. Os esportes 

aquáticos podem ressecar os 
cabelos, mas é só recorrer aos 
processos de hidratação e revi-
talização dos fios para mantê-
los saudáveis e brilhantes. 
Lavar os cabelos todo dia au-
menta a queda: MITO. Na 
verdade, a lavagem apenas aju-
da a soltar os fios que já estão 
em fase de queda e que vão cair 
de qualquer forma. Vale lem-
brar que existem fases em que 
o cabelo cai mais e em outras 
menos - elas integram o proces-
so natural de renovação capilar. 
Fonte: Site Villa Mulher.

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

Tel. (48) 3357-2792

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

Tel. (48) 3047-4767
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 Luana Jales
luanna_jd@hotmail.com

por

Inverno com ar
dos anos 90

As fashionistas não negam, os 
maxicolares estão com tudo! As 
peças dão destaque e elegância ao 
look.
Os maxicolares são capazes de 
dar vida a qualquer produção e 
podem ser usados tanto durante o 
dia, quanto em um evento à noite.
“Eles casam bem com blusinhas e 
vestidos simples ou mais sofisti-
cados”
Lembramos ainda que a ma-
neira de tirar o melhor proveito 

dos maxicolares é saber que o 
acessório foi criado para causar 
impacto no visual, por isso nada 
de medo. 
Recomenda-se que eles sejam 
usados com peças mais básicas, 
lisas, deixando-o ser o item prin-
cipal do look.
Algumas dicas de como usar:
“Use com regatas, blusés, t-shirt, 
camisa básica, além de macacões 
e vestidos lisos. Podem ser usadas 
ainda com sobreposições, como 
blazers ou cardigans”, com blusas 
lisas e também com as estampa-
das.
 “Um maxicolar combinado com 
uma blusa estampada fica absolu-
tamente chic e atual”
Para quem tem seios grandes, e 
quer disfarçar:
“Busque usar uma blusa de cor ou 

Considerado por muito tempo 
“brega” após o fim dos anos 1990, 
onde a moda passou a ser descom-
binar, os conjuntinhos de duas 
peças foram abolidos da maioria 
dos guarda roupas, porém resol-
veram dar o ar de sua graça nas 
passarelas deste inverno, e volta-
ram com tudo, tendo aparecido 
em desfiles importantes como de 
Stella McCartney, Dolce & Gab-
bana, Prada, Cacharel e Balmain.
Os conjuntos ficam bem para to-
dos os tipos de corpo, e depen-
dendo do modo como é composto 
pode alongar a silhueta e até dar 
a impressão de uma cintura mais 
fina. Os modelos que combinam 
casaco e short são os mais versá-
teis e os favoritos das fashio- 

nistas que abusam da produção 
para desfilar no dia a dia e na 
balada. Já a clássica combinação 
com saia lápis e calça, transmite 
sobriedade e profissionalismo, 
devendo ser misturado com uma 
camiseta ou uma estampa mais 
descontraída quando usada fora 
do ambiente de trabalho.
Outra opção interessante, são os 
conjuntos com maxi print e ma-
teriais diferentes como paetês 
e lurex, que além de darem um 
toque moderno as peças, realçam 
a feminilidade, sendo exatamente 
este o ponto que difencia os con-
juntinhos de hoje em dia, dos que 
apareciam durante a década de 
1980 e 1990, mais masculinos e 
estruturados.

Maxicolares são a 
sensação da temporada

estamparia escura e um colar, de 
preferência em formato ‘V’, que 
alongará a sua silhueta”. No ge-
ral, color blocking entre o colar e 
a blusa cai muito bem. A personal 
indica uma blusa azul com um co-
lar alaranjado.
Se optar pelos maxicolares é me-
lhor ficar longe dos cintos, pois a 
ideia é de deixar o colar ser a es-
trela principal do look.
Outro cuidado diz respeito à 
escolha dos brincos. Um tipo 
grande e chamativo acabará polu-
indo o look. Quem não suporta fi-
car sem brincos pode usar as dicas 
das especialistas: peças pequenas 
e delicadas, como pontos de luz e 
argolinhas são permitidas.

Matriz - Palhoça
Rua Vereador Osvaldo de Oliveira, 4007
Telefone: (48) 3242-6812 / 3242-6811

Filial Campinas
R. Dom Pedro II, 520 - Sala 4
Ao lado da saída do estacionamento do Giassi
Telefone: (48) 3242-3372



LANÇAM
ENTO

Allure Residence Club
Balneário Estreito
Apartamentos
2 Dormitórios sendo uma suíte 
Coberturas Duplex com até 3 suítes
Espera para TV à cabo
Hobby Box  
Piso porcelanato 

3 dormitórios sendo 1 suíte 
Espera para Ar Condicionado Tipo Split 
Hidrômetro Individual 
Infra estrutura para aquecimento de água 
individual 
Sacada com Churrasqueira a carvão 
Bicicletário 
Luminárias com lâmpadas de alto 
rendimento nas áreas condominiais 
Espaço Reciclagem

Boulevard Olavo Bilac
Estreito
Apartamentos
2 ou 3 Dormitórios sendo uma suíte 
Espera para TV à cabo
Espera para Ar Condicionado Tipo Split 
Hobby Box 
Hidrômetro Individual 
Infra estrutura para aquecimento de água 
individual 
Piso porcelanato 
Garagem com 2 vagas 

Spazio San Pietro
Balneário do Estreito
Apartamentos
3 Dormitórios com três suítes
3 dormitórios sendo 1 suíte e 1 com demi-
suite
Hobby Box  
Espera para Ar Condicionado Tipo Split 
Hidrômetro Individual 
Infra estrutura para aquecimento de água 
individual 
Lavabo
Piso porcelanato 
Sacada com Churrasqueira a carvão 
Bicicletário 
Espaço Reciclagem
Car Wash com reaproveitamento de água 
da chuva
Vasos sanitários com caixa acoplada de 
duplo fluxo

Vintage Executive Center
Centro Florianópolis
Entrega Dezembro 2012
Áreas Comuns
Controle de Acesso
Infraestrutura para cabeamento estruturado
Leitura remota de consumo de água
Leitura remota de consumo de energia
Gerador Próprio de Energia
Vidros Laminados
Espera para Ar Condicionaado  Tipo Split
Possibilidade de modulação das Salas

Salas a partir de R$ 219.000,00

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

DIMAS EMPREENDIMENTOS!

CONFORTO E ESPAÇO DO TAMANHO DO SEU SONHO!

www.imoveissj.com

EXCELENTE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO!

Elenir T. Schneider (Téia)
Corretora de Imóveis - 12757

teia@imoveissj.com

VENDAS

FEITO 

PRA VOCÊ!

3035-4921 (48) 

Este material tem caráter meramente ilustrativo por ser tratar de bem em construção. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio 
aviso em função da disponibilidade de materiais no mercado.Allure Residence Club- Incorporação registrada no 3º Ofício do Registro de Imóveis na matrícula nº 42.345 
em 23/05/2012. (EM CONSTRUÇÃO) ; Spazio San Pietro - Incorporação registrada na matrícula nº 40.373, do 3º Registro de Imóveis. (EM CONSTRUÇÃO); Boulevard 
Olavo Bilac- Incorporação registrada na matrícula 40.150 no 3º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis.(EM CONSTRUÇÃO); Vintage Executive Center - 
Incorporação registrada na matrícula 75.822 no 1º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis. (ENTREGA DEZ/2012);


