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Valorizar o empresário 
é a nossa meta

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tec-
nologia da prefeitura municipal de São José Fernando Souza, 
em entrevista exclusiva ao Jornal Comunidade SC, destacou 
suas metas e prioridades para este ano “Nossa meta é fazer 
tudo o que a gente puder para ter os empresários que tragam 
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A cada dia a sociedade exige mais sucesso 
das pessoas, que muitas vezes não estão 
fisicamente preparadas. O que acarreta 
uma sobrecarga física, que se instala so-
bre o corpo, provocando alguns sintomas.
Daí a importância da fisioterapia, que 
propicia o desenvolvimento de ações 
preventivas primárias, secundárias e ter-
ciárias. “Essas ações visam à minimiza-
ção de disfunções decorrentes de doen-
ças crônico-degenerativas, prevenção 
de condições físicas e funcionais desfa-
voráveis e até de futuras possíveis lesões”, 
explica Camila Souza, fisioterapeuta do 
Programa BIA.
 
Área de atuação
 
A atuação da fisioterapia é ampla e a cada 
dia vem crescendo mais, atuando nas 
áreas preventiva e terapêutica e também 
na manutenção do quadro clínico, mes-
mo após a reabilitação.
O profissional fisioterapeuta se utiliza de 
métodos e técnicas que têm como finali-
dade restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do paciente, de acordo 
com cada caso em específico.
Vejamos algumas áreas de extrema im-
portância de atuação de um fisioterapeu-
ta e como o trabalho funciona:

Traumato-ortopédica
 
A fisioterapia atua nos casos onde há uma 
fratura ou uma patologia (óssea, mus-
cular ou articular), prevenindo contra 
as sequelas e preparando a musculatura 
envolvida para o retorno às suas funções 
normais.
O profissional está preparado tanto para 
trabalhar no pré-operatório (antes da 
cirurgia), como no pós-operatório (após 
a cirurgia). E tem o objetivo de diminuir 
as dores e inflamações e reabilitar o indi-
víduo, para que retorne normalmente às 
suas atividades diárias.
Neurológica

Em casos de problemas neurológicos, a 
fisioterapia deve ser iniciada logo no pri-

Gestantes
 
Pouca gente conhece, mas a fisioterapia 
durante a gestação também é uma grande 
aliada para facilitar o parto. A fisioterapia 
aplicada à Uroginecologia e Obstetrícia 
é uma especialidade existente na Europa 
há 20 anos e que esta sendo difundida no 
Brasil desde 2006. É indicada principal-
mente para o tratamento de disfunções 
urinárias e também para auxiliar a mul-
her em relação às alterações sofridas pelo 
corpo durante a gravidez.
O objetivo do tratamento é prevenir dores 
em geral, alterações no assoalho pélvico, 
melhorar o controle respiratório facili- 
tando o trabalho de parto, diminuindo a 
ansiedade e o stress, e proporcionar um 
parto mais participativo e humanizado, 
com melhores condições para a mulher 
vivenciar a gestação e o parto. De acor-
do com a fisioterapeuta Vivian Maria 
Spaulonci, “a fisioterapia conscientiza a 
grávida sobre suas alterações fisiológicas, 
orienta posturas mais adequadas durante 
suas atividades diárias e amamentação, é 
feito em gestantes de baixo risco e com 
acompanhamento médico”.
O tratamento é indicado a partir do 
terceiro mês de gestação e pode ir até 
o último. Segundo Vivian, “são reali-
zados trabalhos de postura, exercícios 
perineais, treino respiratório, alonga-
mento e fortalecimento de músculos 
específicos, conscientização corporal, 
drenagem linfática manual, relaxa- 
mento muscular e exercícios para a região 
do abdômen, períneo e para pelve”.
São necessárias no mínimo 10 sessões, 
que duram cerca de uma hora cada. De-
pendendo do caso, a paciente já sente a 
melhora logo nas primeiras sessões. Mas, 
assim como qualquer outro tratamento, 
“a paciente deve ser assídua às sessões, 
colaborativa e disciplinada”, lembra a fi-
sioterapeuta.

meiro momento. Ou seja: assim que o dia- 
gnostico for traçado e o quadro clínico do 
paciente estiver estabilizado.
Os exercícios são em caráter de ma-
nutenção e progressão das atividades 
diárias, e também de incentivo por meio 
de estímulos sensoriais. Tudo, é claro, de 
acordo com as limitações causadas pelo 
comprometimento neurológico do indi-
víduo”, alerta Camila Souza.

Respiratória

A fisioterapia pneumofuncional é reali-
zada através de manobras que incen-
tivam à eliminação de secreções e me-
lhor mecânica respiratória, facilitando a 
respiração e fortalecendo a musculatura 
envolvida. São atributos do fisioterapeuta 
o uso de incentivadores inspiratórios e 
expiratórios, bem como a implementação 
de posturas adequadas a determinadas 
patologias.
“Normalmente, a reabilitação pulmonar 
promove uma melhora na qualidade de 
vida de pacientes que apresentam dificul-
dades para respirar, mesmo aos menores 
esforços”, completa a fisioterapeuta.

Cardiológica
 
Em pacientes com problemas cardiológi-
cos, a fisioterapia é iniciada no período 
pré-operatório, num preparo cardiopul-
monar, visando uma rápida recuperação 
do indivíduo após a cirurgia.
Em pacientes em estado grave ou poten-
cialmente grave, os cuidados do fisiotera-
peuta começam ainda na unidade de te-
rapia intensiva.
 
Saúde da Mulher

Algumas doenças que acometem as mu-
lheres, como câncer de mama, incon-
tinência urinária, fibromialgia, entre ou-
tras, merecem atenção especial por parte 
da fisioterapia. Pois, ela tem um impor-
tante papel na manutenção e prevenção 
de complicações, inclusive no pré e pós-
operatório.

3246-1280
9907-8389

Clinifisio Fisioterapia Ltda

A importância da fisioterapia
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Valorizar o empresário 
é a nossa meta

O Secretário de Desenvolvimen- 
to Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia da prefeitura municipal de São 
José Fernando Souza, em entre- 
vista exclusiva ao Jornal Comu-
nidade SC, destacou suas metas 
e prioridades para este ano. Fa-
lando sobre as atividades de sua 
pasta, na administração anterior, 
o secretário disse que “a secreta- 
ria teve uma inércia muito grande, 
que não apresentou projetos, não 
deu apoio aos empresários e se dis-
tanciou da Aemflo, ou seja pouco 
trabalhou para os empresários de 
São José.
Fernando Souza destacou que a 
secretaria irá dar todo o incentivo 
ao empresariado local. “Nossa meta 
é fazer tudo o que a gente puder 
para ter os empresários que tragam 
emprego e renda para o município. 
Então nós precisamos dar todo o 
apoio, todo o respaldo da prefeitura 
para o empresariado. Já entramos 
em contato com a Aemflo, e indi-
camos uma pessoa ligada direta-
mente a entidade para ser o ajunto 
da secretaria”, frisou Fernando 
Souza.
Dentre os projetos destacados pelo 
secretário está a instalação, nos 
próximos meses, da “sala do em-

preendedor”, que será um local 
onde o empresariado receberá aten- 
dimento em qualquer setor que 
tiver dificuldade dentro da prefei-
tura. 
Outro fato destacado pelo secre-
tário, após contato com a prefeita 
Adeliana Dal Ponte, que já deu 
sinal verde, é a criação de uma 
comissão para elaborar uma Lei 
de Incentivos Fiscais, visando 
atrair novos empresários para o 
município e também os que aqui 
já estão instalados. Segundo o se-
cretário, atualmente o município 
não está preparado, ou seja, está 
atrasado, não tem nem um apoio 
ao empresariado. Muitos deixam 
o município e vão se instalar nos 
municípios próximos, pois São 
José não tem um apoio que venha 
ao encontro do empresário local. 
Fernando Souza disse que todo esse 
processo já está sendo trabalha- 
do e que tudo será executado de 
imediato. Ressalta que a comissão 
já está trabalhando e que a sala do 
empreendedor estará funcionando 
o mais breve possível.
Neste primeiro momento a secre- 
taria pretende fazer uma revitali-
zação das áreas industriais de São 
José em um trabalho que será rea- 
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Construímos uma nova
marca para comemorar
 40 anos de experiência

lizado em parceria com a secre-
taria de Infraestrutura, através 
do secretário José Natal Pereira. 
Foi feito todo um levantamen- 
to das áreas industriais do mu-
nicípio, que está sendo anali-
sado pelos técnicos da se- 
cretaria. 
Dentre os novos investimentos e 
apoio o secretário Fernando de-
stacou o apoio que será dado ao 
Aero Clube de São José, que hoje 
tem uma função importante para 
o município e região. “O Aero 
Clube não tinha qualquer incen-
tivo do poder público munici- 
pal nos anos anteriores e agora nós 
vamos dar total apoio. Está saindo 
ali o Aeropark, que vai ser um con-
junto de tecnologia, com vários 
hangares. Vai sair um condomínio 
tecnológico, onde 400 empresas do 
setor estarão se instalando no lo-
cal”, disse o secretário.
Segundo informou Fernando, 
várias empresas multinacionais 
já estão procurando a secretaria 
buscando informações para se ins- 
talar no Aeropark. “O que nós pu-
dermos fazer pelo Aero Clube nós 
vamos fazer, pois é um parceiro 
importante para o município. Esta-
mos tratando com algumas multi-

nacionais para vir ao Aero Clube, 
para ver os jatos deles, pois daqui a 
pouco a gente consegue trazer eles 
para São José, colocando suas filiais 
aqui”, frisou o Fernando Souza.

Tecnologia digital - Quanto ao 
programa cidade digital, que foi im-
plantado na administração passada, 
o secretário Fernando Souza disse 
que o mesmo está sendo avalia- 
do pela Comissão de Gestão Tec-
nológica, que foi criada para tratar 
de tudo o que diz respeito a tecno-
logia. “Tudo está sendo avaliado. 
Estamos fazendo o levantamento, 
vendo o que realmente está acon-
tecendo, qual o serviço que está 
sendo prestado e se vem de acor-
do com as nossa necessidades de 
nossa comunidade. O que for bom 
para o município nós vamos man- 
ter, ampliar e dar continuidade. 
Nós estamos fazendo estudos 
através da Comissão e vamos ava- 
liar tudo”, argumentou o secretário.

CATIS - Fernando Souza destacou 
ainda que os Centros de Acesso 
a Tecnologia para a Inclusão So-
cial, os CATIS, também implan-
tados na gestão passada, estão 
sendo ampliados. Nos próximos 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia da PMSJ Fernando Souza

dias serão entregues 12 novos 
CATIS (salas), sendo que cada 
uma delas terá 12 computadores, 
com mobiliário, ar condiciona-
do, projetores e uma lousa digi- 
tal interativa de 77 polegadas.
Os 12 CATIS serão instalados em 
unidades de ensino, Biblioteca 
Pública Municipal e Cidade da Cri-
ança. Os recursos deste programa 
são da União, através da Caixa 
Econômica Federal e uma contra 
partida da prefeitura de São José.
O Secretário Fernando Souza 
disse que a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia está de portas abertas 
para atender bem ao cidadão e ao 
empresariado local, pois é dever 
do poder público atender bem a 
todos. 
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Entrevista com o pastor da Igreja 

Quadrangular Independente de Campinas
Entrevistamos o Pastor Ede-
valde Pereira Filho da Igreja 
Quadrangular Independente 
do Bairro Campinas. Veja a 
entrevista na integra abaixo:

JCSJ – quando o senhor 
sentiu o chamado para o 
ministério pastoral, e como 
foi essa experiência? 
Pastor: logo após a minha 
conversão ao evangelho de 
Jesus Cristo, senti um amor 
muito grande pelas almas, e 
nasceu um firme desejo de 
preparar-me para orientar as 
pessoas a caminharem rumo 
a uma vida espiritual plena. 

JCSJ  – como o senhor vê a 
igreja de hoje, quais os pon-
tos positivos e negativos? 
Pastor: a igreja hoje tem 
um grande acesso à mídia, 
o que facilita a propagação 
do evangelho; porém, vemos 
com muita tristeza, que o 
comprometimento com ela 
já não é o alvo principal do 
convertido, e nem “daqueles” 
que fazem o uso como se 
fosse para a pregação do 
evangelho. 

JCSJ  – quais têm sido os 
principais desafios en-
frentados em sua cami- 
nhada como pregador da 
palavra? 
Pastor: o maior desafio como 
pregador do evangelho, foi 
junto às aldeias e tribos in-
dígenas na região do ama- 
zonas, onde permanecemos 
(minha esposa e eu) como 
missionários, por quatro 
anos consecutivos, onde fui 
acometido de malária por 
duas vezes e dengue. 

JCSJ  – em toda a sua tra-
jetória de vida, qual foi o 

seu momento mais impor-
tante na igreja? 
Pastor: foi o momento, em 
que após concluir os quatro 
anos de preparação no semi-
nário teológico, no estado de 
minas gerais, tornar concreti- 
zado o meu principal alvo: 
tornar-me um pastor de al-
mas. 

JCSJ  – a família tem sido 
o principal foco de muitos 
pastores, visto muitos lares 
(seculares) estarem sendo 
destruídos, como o pastor 
vê esta situação, e que con-
selho deixa-ria neste mo-
mento? 
Pastor: a família tem sido a 
grande preocupação de mui-
tos pastores nos dia de hoje, 
porque se a família estiver de-
sestruturada, imediatamente 
há o desequilíbrio pessoal, 
emocional e até financeiro, o 
que abala totalmente o inter-
esse e a motivação pela busca 
e pela realização dos sonhos 
que um dia foram plane-
jados. A família continua 
sendo o maior patrimônio 
do ser humano, o seu porto 
seguro, seu apoio e seu am-

AMAC preocupada com o 
aumento de ocorrências 

policiais no bairro de 
Campinas

O presidente e o vice-presi-
dente da Associação de Mo-
radores e Amigos do Bair-
ro CAMPINAS (AMAC), 
JOSÉ SÉRGIO DA SILVA e 
ROSAN CREPALDI, estão 
tomando várias providên-
cias em razão do aumento do 
número de ocorrências poli-
ciais. Um levantamento feito 
pela Associação de Morador-
es mostra que nos últimos 
45 dias( do dia 01/01/2013 
a 15/02/2013) aconteceram 
547 ATENDIMENTOS NA 
3° DRP(dados fornecidos 
pela 3° DRP) – SÃO JOSÉ, 
entre os mais graves; 37 aten-
dimentos de estelionato, 52 
atendimentos de furto a co-
mércio, 54 atendimentos a 
furtos de veículos e 56 aten-
dimentos a furto em residên-
cias.
Nos últimos tempos, a at-
mosfera de tranquilidade 
dessa região deu espaço a um 
grande sentimento de inse-
gurança. Os moradores estão 
assustados com o aumento 
no número de roubos.
A AMAC vai fazer uma re-

união com a Brigada Militar 
para reivindicar o aumento 
do efetivo nas ruas, foi pro-
metido que o posto da Polí-
cia Militar seria desativado 
para os polícias ficar na rua 
fazendo rondas. 
O Bairro de Campinas pre-
cisa aumentar o número de 
policiais nas ruas, pois os 
moradores e os comerciantes 
estão se sentindo inseguros, 
os dados da pesquisa feita 
pela AMAC(Associação de 
Moradores e Amigos do 
Bairro CAMPINAS) com-
provam uma situação bas-
tante preocupante.
JOSÉ SÉRGIO, presidente 
da AMAC, convoca os mo-
radores e comerciantes a 
participar das reuniões, pois 
uma comunidade unida 
pode fazer mais.
As reuniões são feitas na Es-
cola Laércio Caldeira de An-
drada na segunda terça-feira 
do mês, mais informações 
pelo fone: (48)8497-3380

DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

AGENDE UMA
 REVISÃO GRATUÍTA!

(48)3346-6666 / 8414-1044 / 7812-4233
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Pastor Edvalde e Esposa

paro. Não devemos sobrepor 
estes valores constituídos 
biblicamente, por outros 
efêmeros que podem trazer 
muitas tristezas e frustra-
ções. Jesus Cristo é o alicerce 
real e a base indissolúvel. 

JCSJ  – para finalizar, de-
ixe uma mensagem para os 
leitores do jornal comuni-
dade sc. 
Pastor: estamos vivendo 
uma época onde existem 
várias crises interiores, entre 
elas a do existencialismo, e o 
que eu posso deixar para os 
leitores deste jornal, é que em 
um mundo capitalista e cada 
vez mais individualista, ne-
cessitamos do Prenchimento 
interior, da paz de espírito, 
da esperança viva. E o doad-
or de todas estas coisas, é au-
tor da nossa vida e da nossa 
vida eterna, nosso Senhor Je-
sus Cristo. Convido o amado 
leitor a nos visitar, na Ave-
nida Irineu Bornhausen, 323 
– Campinas – São José – SC. 
(ao lado do estacionamento 
subterrâneo do Giassi). 
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vereadores de oportunizar um espa-
ço aos suplentes do partido. Diante 
desta possibilidade frisou que pre-
tende desenvolver um trabalho com 
qualidade, sempre pensando no 
bem estar das comunidades. Toni-
nho é o terceiro suplente do partido 
com uma votação de 1.094 votos.

EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES - PROJETOS E MANUTENÇÕES
ENGENHARIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR

WWW.BRASMEENGENHARIA.COM.BR

Oxigênio - Vácuo Clinico - Vapor - Ar comprimido medicinal - Aquecimento Solar

483222-5300
 Av. Prof. Osmar Cunha, 183 , sala:406-B

Centro Comercial Ceisa Center Florianópolis - SC

Cidade

Conheça a Trajetória de Toninho da Educação

Antonio Carlos da Silveira Junior, 
popularmente conhecido como 
“Toninho”, ingressou na prefeitura 
municipal de São José no ano de 
2000 com apenas 18 anos de idade, 
onde foi trabalhar como agente mu-
nicipal de saúde, passando depois 
para a secretaria de educação, traba-
lhando na comunidade do Pedregal, 
no projeto bandas e fanfarras, en-
sinando música as crianças e jovens 
carentes daquela comunidade, após 
foi para a Câmara Municipal, onde 
ficou por um período de seis meses, 
retornando depois para a secretaria 
de educação onde assumiu a direto-
ria de eventos e comunicação.
Em 2012, Toninho disputou pela 
primeira vez um cargo eletivo, onde 
conquistou 1.094 votos para o le- 
gislativo municipal, ficando com 
a terceira suplência do Partido dos 
Trabalhadores. Toninho decidiu in-
gressar na política após ouvir dos 
amigos que tinha plenas condições 
de ser candidato, pelo trabalho que 
desenvolvia junto as comunidades 
de vários bairros do município. “Eu 

estou muito próximo aos amigos. 
Estou num campo de futebol, em 
uma festinha, em uma aniversário, 
em uma confraternização. Eu sem-
pre tive um ciclo de amizade muito 
grande e a minha família, também 
é muito conhecida ali na região de 
barreiros”, disse Toninho. 
Durante sua trajetória, dentro da 
administração municipal, Toni- 
nho sempre procurou auxiliar as 
pessoas diante de suas necessidades, 
desenvolvendo um trabalho em prol 
dos menos favorecidos, na busca de 
soluções para suas reivindicações. O 
trabalho político, segundo ele, com 
o passar do tempo foi aflorando e o 
mesmo foi sentido, principalmente 
por representantes do PT e entre 
eles estava o Sr. João Pedro Xavier, 
que em certa ocasião disse que a sua 
sala mais parecia um gabinete de 
vereador e que ele deveria pensar so-
bre o assunto e se lançar candidato. 
“Ele estava sempre na minha sala, 
que na época não tinha sala, ele via 
as pessoas vindo e eu atendendo. 
Um dia ele disse: Toninho tua sala 
parece um gabinete de vereador, tu 
tens que ser vereador. Vem te filia no 
PT e vamos ser vereador. Na ocasião 
eu disse a ele que não, pois não tinha 
dinheiro e ele insistiu dizendo que 
iria me ajudar”, relatou. 
Diante da oportunidade e de ver um 
sonho realizado, Toninho pediu um 
tempo ao Sr. João, pois na época es-
tava filiado ao PSDB e ajudava um 
vereador e necessitava se desvincular 

de tudo para tomar uma posição. Foi 
então, que recebeu pleno apoio para 
se lançar como candidato a vereador. 
No mesmo instante, após sua de-
cisão de ser candidato, começou a 
receber manifestações favoráveis 
de amigos, colegas e familiares e, 
aí o processo começou a se de- 
sencadear e uma nova realidade se 
vislumbrava a partir de então. 
“A coisa aconteceu de um ano para o 
outro e começamos a pensar na cam-
panha e já criamos um  slogan que 
foi - INOVE EM 2012 - pela questão 
de inovação que a câmara de São 
José é uma câmara saturada que são 
sempre os mesmos ve-readores que 
eram, sempre os mesmos vereadores 
que se elegiam, a gente não precisava 
nem olhar os números, pois eram os 
mesmos de sempre”, frisou Toninho. 
Ele des-tacou ainda, que o seu slogan 
de campanha não foi egoísta que era 
um slogan da mudança e isso sem-
pre foi destacado para seus amigos 
e colegas de campanha. “Não que 
eu fosse fazer uma educação ino- 
vadora, fosse mudar a cidade, fosse 
inovar a cidade em quatro anos, 
porque uma andorinha sozinha 
não faz verão. Eu seria mais um 
pessoa que viria a contribuir, junto 
com os novos vereadores que viri- 
am para somar a esse projeto. Eu 
fiquei muito feliz que mudaram 
muitos vereadores, que entraram 
vereadores jovens, para a com-
posição da câmara e espero que esses 
que entraram não assumam os vícios 

dos antigos que façam um trabalho 
de qualidade, um trabalho que a ci-
dade espera que aconteça, que é um 
trabalho que eu gostaria de fazer”, 
destacou.
Toninho disse que já recebeu dos 
dois vereadores eleitos do PT a 
promessa de assumir uma vaga no 
legislativo, seguindo um acordo dos 

O vereador Adriano de Brito usan-
do a tribuna da câmara de verea- 
dores, no último dia 13/02, mais 
uma vez, trouxe sua preocupação 
com a possibilidade do município 
sofrer com as enchentes. Durante 
sua fala o vereador mostrou fotos 
do estado de conservação das mar-
gens do rio Araújo, que se apresen-

ta completamente tomado pelo 
mato e assoreado.
Na mesma oportunidade, Adria-
no também declarou a necessi-
dade que os munícipes vem mani- 
festando pela falta de vagas na 
rede pública municipal e também 
ressaltou o poder das redes sociais 
que são verdadeiras ferramentas 
de comunicação e de integração 
entre o poder público e a popu-
lação.
“Através deste poderoso veí-
culo estou mais perto do povo, 
de suas necessidades e de sua 
opinião, sendo assim mais ágil 
a resolução dos problemas e 
tendo quase que imediata-
mente um “feed-back” da popu- 
lação”.

Vereador Adriano de Brito 
Alerta mais uma vez o risco 
de enchentes em São José
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•SÃO JOSÉ

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

3047-4735
3029-3331(48)

Novo partido
Pois é, está surgindo mais um par-
tido no país. Depois de Kassab criar 
o seu partido agora é a vez da sena-
dora Marina Silva criar o seu. “REDE 
SUSTENTABILIDADE”, esse será o 
nome do partido de Marina. O que 
será que a senadora quer, manter 
seus fiéis eleitores ou será que quer 
um partido para poder controlar da 
forma como ela quer ou até mesmo 
negociar. Mas analisando bem os 
prováveis integrantes do partido, 
detectei que será um novo PV, pois 
a grande maioria é oriunda das filei- 
ras do verde.  

Novo Partido I 
Diante desse quadro, em SC o REDE 
SUSTENTABILIDADE vai nascer 
mais verde do que nunca. Aqui no 
estado, segundo uma das novas lide-
ranças do partido, Mauro Beal, que é 
advogado e mestre em Relações In-
ternacionais, o novo partido terá até 
o final do mês de maio prazo para 
coletar mais de 30 mil assinatura. 
Beal disse que este é o momento de 
descobrir novas lideranças e pre-
parar a sigla para as eleições de 2014.

Novo Partido II
Será que novas lideranças estão 
surgindo? Bem, vejamos: Beal era 
presidente do PV. Fabiano Piove-
zan, ex-vereador em Joaçaba do 
PV, Luciano Formighieri foi candi-
dato a vereador pelo PPS no último 
pleito, Miriam Prochonow e Wigold 
Schäffer, militantes históricos do PV. 
Essas são lideranças novas que es-
tão surgindo? Me poupe Beal... Me 
poupe Marina Silva...

Auxílio Moradia
Pois é senhores. Os nobres deputa-
dos do parlamento catarinense terão 
um pequeno reajuste no seu auxílio 
moradia. O reajuste está na casa dos 
79% e com isso, o parlamento catari-
nense está no cume da lista dos que 
mais recebem. 

Auxílio Moradia I
O reajuste foi proposto pela an-
tiga mesa diretora da Assembleia, 
que tinha como presidente o depu-
tado Gelson Merísio e o mesmo foi 
aprovado de uma maneira espetacu-
lar, ou seja em apenas uma sessão. 
Com o reajuste o auxílio passou dos 
singelos R$ 2.400,00 mensais para a 
bagatela de R$ 4.300,00. 

Auxilio Moradia II
Nessa história toda o pior é que o 
atual presidente, deputado Joares 
Ponticelli (PP), ferrenho defensor 
da moralidade no parlamento disse 
que o reajuste é legal, pois o auxílio 
não era reajustado desde 1999. Pois 
bem nobre deputado, pode ser legal 
mas é imoral, principalmente diante 
do irrisório percentual de reajuste 

do salário de um trabalhador co-
mum que labuta oito horas diárias. 
Detalhe: Os nobres deputados não 
necessitam comprovar onde gastam 
os R$ 4.300,00.

Auxílio Moradia III
Agora o fato que mais chama a at-
enção é a que uma boa parcela dos 
deputados tem residência fixa na 
Grande Florianópolis. Apenas o 
deputado Edison Andrino (PMDB) 
que mora na região abriu mão do 
benefício. Ele não recebe o auxí-
lio desde quanto o pagamento era 
de R$ 2.300,00. Além dos depu- 
tados, também recebem o auxílio 
os promotores e procuradores do 
Ministério Público, juízes e desem-
bargadores do Tribunal de Justiça e 
conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado. 

USJ
Durante a campanha eleitoral e nos 
debates a candidata e hoje prefeita 
Adeliana Dal Ponte, dizia de que 
uma de suas primeiras ações seria 
tirar a sede do executivo munici-
pal, de onde está lotado hoje, para 
um novo endereço, pois o espaço 
era destinado ao USJ. Pois é, já es-
tamos no segundo mês da admin-
istração da prefeita Adeliana e até o 
momento nada foi comentado sobre 
o assunto. Será que a prefeita esque- 
ceu de sua promessa ou ela percebeu 
que a troca é inviável aos cofres pú-
blicos?

Legislativo Josefense
O ano no Legislativo Josefense 
começou quente. Na primeira ses-
são foram definidos os membros 
das comissões da Câmara e houve 
uma varredura do grupo que apoia 
a mesa diretora. O grupo levou a 
presidência de todas as comissões. 
No entanto, quando foi solicitado, 
pela mesa diretora  a ampliação do 
tempo para a escolha dos presidente 
das comissões houve um desenten-
dimento, dos nobres edis, quanto a 
ampliação do horário. O presidente 
colocou sua solicitação em votação 
e levantaram os vereadores do G6, 
mais o vereador Neri do Amaral e aí 
a confusão começou.

Legislativo Josefense I
Diante dos fatos os vereadores que 
compõe o grupo oposicionista, o 

chamado G6, abandonou o plenário 
e a presidência da casa deu con-
tinuidade aos trabalhos seguindo o 
rito como determina o regimento 
interno. 

Legislativo Josefense II
Na segunda sessão a expectativa era 
grande em torno dos desdobramen-
tos da sessão anterior. Os ânimos 
permaneciam alterados e foram 
apimentados, ainda mais, quando, 
após a leitura da ata da sessão ante-
rior o presidente Sanderson colocou 
a mesma em votação. Os vereadores 
do G6 que se manifestaram, alega- 
ram que a mesma não tinha vali-
dade, pois não estava de acordo com 
o ocorrida e que eles estariam ingres-
sando na justiça para anular a ses-
são. Novamente o presidente, usan- 
do da prerrogativa que lhe é outor-
gada colocou a mesma em votação e 
no entanto, a votação foi empatada. 
Foram sei votos contra a aprovação 
da ata e seis favoráveis a aprovação 
e novamente a confusão se instalou.

Legislativo Josefense III
Os vereadores oposicionistas alega-
ram que a votação tinha sido em-
patada e que o presidente Sander-
son não tinha votado ainda e nem 
declarado seu voto. Então, diante 
da manifestação o presidente disse, 
“declaro meu voto”. Novamente uma 
divergência foi debelada, onde o s 
vereadores do G6 alegaram que o 
presidente apenas havia declarado 
o voto, mas que o mesmo não ha-
via dito se era a favor ou contra a 
aprovação da ata. Neste momento as 
discussões foram aumentando, che-
gando ao ponto de até ser pedido, de 
uma forma verbal o impeachement 
do presidente da casa. Agora é espe-
rar e ver no que vai dar. Quem será o 
vencedor nessa queda de braços.

PDT
O Partido Democrático Trabalhis-
ta, já visando as próximas eleições, 
começou a buscar reforços para 
engrossar suas fileiras. Um dos pri-
meiros nomes apresentado é do ex-
candidato Edson Vicente. O ingresso 
do suplente de vereador teve o aval 
do vereador Tetê e do presidente do 
partido Luiz Viegas. Edson deixa o 
PR e passa a ser um do nomes fortes 
do PDT.

PorJosé Nascimento
 nascimento.lozar@gmail.com

Jornalista
Reg. Prof. 6321/32/RS

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

R$ ,00130
Foto da esquerda para a direita: Luiz Viegas, vereador Tetê e Edson Vicente
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O grande campeão de votos nas 
eleições do ano passado foi o 
vereador Amauri Valdemar da Sil-
va, popularmente conhecido como 
Amauri dos Projetos. O vereador, 
que buscava sua reeleição disse que 
não esperava atingir essa votação - 
3.278 votos. Esperava se eleger, mas 
não em primeiro lugar. “Essa vota-
ção foi um troféu que a cidade deu 
prá mim, prá minha família para os 
meus amigos, em reconhecimento 
ao nosso trabalho”, ressaltou Am-
auri.
O vereador fez questão de destacar 
que foi um trabalho árduo e que foi 
desenvolvido com muita determi-
nação de toda sua família, amigos e 
grupo que o acompanhou durante o 
processo eleitoral. Foi um trabalho 
diário, pois com os 2.214 votos da 
último eleição, fez com que sua re-
sponsabilidade aumentasse ainda 
mais. Amauri em 2008 foi o sétimo 
colocado, pelo PTB. 
“Estou hoje vivendo um novo mo-
mento de alegria e de vitória com 
o resultado, o reconhecimento das 
pessoas e o carinho. É um momento 
atípico, um momento em que estou 
ficando distante da prefeitura, da 
administração. Antes sempre estava 
próximo e agora está diferente”, de-

stacou o vereador. Nessa administ-
ração o vereador está fora, não par-
ticipa ocupando cargo.
Quanto ao trabalho que pretende 
desenvolver a partir de agora como 
vereador e o mais votado do mu-
nicípio, Amauri disse que sua vo-
tação foi resultado de um trabalho 
que realizou como vereador, como 
secretário, pela reforma da câmara, 
pela forma de atendimento para 
com a população. “O compromisso 
que tenho é de continuar atendendo 
as pessoas. Hoje o serviço público 
está tão ruim, que a população vê 
no vereador a solução para todos os 
seus pro-blemas”, frisou Amauri.
Quanto aos seus projetos para o mu-
nicípio de São José, o vereador disse 
que sua principal bandeira, durante 
a campanha, foi o de trabalhar com o 
planejamento urbano, com o intuito 
de criar o Instituto de Planejamento 
da cidade. Hoje São José está com 
mais de 210 mil habitantes e não ex-
iste um plano de mobilidade urbano, 
projetos para o desenvolvimento da 
cidade. Amauri disse que atualmente 
a cidade está carente de profissionais 
ou de alguém que reúna os profis-
sionais da prefeitura, que são os 
maiores conhecedores da realidade 
e que têm plenas condições de reali-
zar um grande trabalho que busque 
o desenvolvimento de são José. “Te-
mos que planejar a cidade. Pensar no 
futuro da cidade, para as pessoas que 
nasceram aqui, para as pessoas que 
escolheram São José para morar, que 
pensam criar seus filhos, seus netos e 

Amauri dos Projetos quer Instituto de Planejamento para São José

Vereador Chico Silvy pede 
eleições diretas na Rede 

Municipal de Ensino

O vereador Francisco Silvy, do Parti-
do dos Trabalhadores (PT), apresen-
tou na câmara de vereadores, o seu 
primeiro Projeto de Lei, que dispõe 
sobre eleições diretas para direção 
das Unidades de Ensino da Rede 
Pública Municipal.
Em sua justificativa o vereador argu-
menta que a realização das eleições 
diretas é um processo democrático e 
transparente. O projeto está funda-
mentado nos princípios constitucio-
nais e na Lei Orgânica do Município, 
com vistas à democratização da 
Educação. O vereador também ar-
gumenta que o Ministério da Educa-
ção, no âmbito do Plano de Desen-

volvimento 
da Educação 
tem como 
base priori-
tária a gestão 
democrática 
da educação 
e além disso, 
ressalta que a 
Lei de Dire-
trizes e Bases 
da Educação 
Nacional, em 
seu artigo 14, 
e s t a b e l e c e 
que os siste-
mas de en-

sino definirão as normas, de acordo 
com as peculiaridades e observando 
entre outros princípios, a partici- 
pação e aproximação das comuni-
dades escolar e local.
O vereador destacou que se o projeto 
de lei, de sua autoria for aprovado, 
o poder público municipal estará 
apoiando e incentivando a imple-
mentação dessa iniciativa, somando 
esforços para a construção coletiva 
de um ensino público e democrático, 
participativo e de qualidade social-
mente referenciada. 

Alunos da Escola Laércio Caldeira se 
destacam nas universidades

Desde o inicio da gestão da Diretora 
Tânia Maurícia Willamil Silva, Clé-
sia Berckenbrok e Volnei Coelho em 
2011, uma das grandes metas têm 
sido alcançar através do sucesso da 
vida escolar dos alunos do E.E.B.  
Laércio Caldeira de Andrada, uma 
maior visibilidade na comunidade 
de campinas e Grande Florianópolis 
graças a um trabalho de equipe, que 
envolve professores, funcionários, 
pais e alunos, esta Unidade Es-
colar tem tido destaques de dife- 
rentes forma. Um exemplo disto, é 
o resultado do bom desempenho na 
escola no vestibular da UFSC/2012, 
onde obtiveram a aprovação de 8 
alunos na UFSC, contabilizando 
16% dos 47 inscritos.
A comunidade escolar sabe que ain-
da é pouco, quer que todos os alu-
nos do terceiros anos passem por 
esta experiência (algo que ainda não 
aconteceu), mas independentemente 
de qual resultado a escola possa ter é 
valida a importância do desafio.
A equipe destaca que o fato da escola 
oportunizar aos seus alunos a desco-
berta do Ensino Superior, é um dos 
méritos que uma escola pública de 
qualidade deve ter e a equipe peda-
gógica da E.E.B Laércio Caldeira de 
Andrada está caminhando para a 
conquista deste objetivo.
Alem da UFSC, alguns alunos ob-

Mirian de França Santos Pereira  Aprovada em 
Sistema de Informação UFSC. 

Luana de Oliveira Padilha aprovada em Ed. 
Física na UFSC

Joseane Santos Almeida  aprovada em Física na 
UFSC
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que querem um futuro melhor, com 
uma cidade preocupada com o dia 
a dia da cidade, com o dia a dia das 
pessoas”, disse Amauri. 

Legislativo x Executivo
Quanto ao relacionamento en-
tre o executivo e o legislativo, o 
vereador Amauri frisou que todos os 
vereadores tem uma grande parcela 
de conhecimento da cidade e que a 
não participação na administração, 
que foi uma opção da prefeita Adeli-
ana, o deixou muito triste. A situação 
toda é muito complexa, segundo ele. 
“Hoje São José, parece não ser São 
José. É uma parte de um grande bolo, 
um grande mapa e que a cidade é 
vista só politicamente. A cidade está 
servindo de um instrumento e não 
é isso que imagino, mas espero que 
mude em breve”, argumentou o par-
lamentar. Logo após as eleições foi 
ventilada a possibilidade de o verea- 
dor voltar a assumir a SUSP, fato 
este que não se concretizou. Ques-
tionado sobre o assunto Amauri dos 
Projetos disse que até hoje a prefeita 
não conversou sobre o assunto com 
ele ou com qualquer outro vereador.
Quanto a visita da prefeita ao legis-
lativo, onde na oportunidade foi di-
vulgada na imprensa de que a chefe 
do executivo municipal josefense 
fez uma visita oficial ao legislativo, 
o vereador Amauri disse que ele e 
os vereadores que compõe o grupo 
do G6 não foram convidados e nem 
comunicados do fato. “Foi uma falta 
de educação da assessoria dela e da 

presidência da Câmara. A falha foi 
das duas assessorias. O presidente 
somente convidou os vereadores que 
votaram nele e a assessoria dela não 
comunicou os demais”, sublinhou 
o vereador. Outro fato que deixou 
o vereador muito chateado foi o de 
não ser convidado para estar pre-
sente quando da visita do governa-
dor Raimundo Colombo a cidade de 
São José. 

Trabalho legislativo
No dia 4 de fevereiro ocorreu a aber- 
tura oficial dos trabalhos do legis-
lativo josefense, que contou com a 
presença de diversas lideranças co-
munitárias e políticas, dentre elas 
o da prefeita Adeliana Dal Ponte, 
do vice-prefeito José Natal Pereira 
e outras autoridades. Na oportuni-
dade houve saudação aos vereadores 
e as liderança comunitárias e políti-
cas presentes ao ato. Houve a mani-
festação dos vereadores com exceção 
do vereador Amauri dos Projetos 
que declinou de usar a palavra. Per-
guntado sobre sua atitude o vereador 
disse que foi um protesto ou que foi 
sua manifestação no momento.
Na primeira sessão de trabalho do 
legislativo houveram muitas dis-
cussões principalmente em torno da 
votação para a escolha dos membros 
das comissões. O fato foi agravado 
quando foi colocado para votação 
o pedido de prorrogação de horário 
para a escolha dos presidentes das 
comissões. Houveram desentendi-
mentos e o grupo do G6 se retirou 

do plenário por não concordar com 
a condução dos trabalhos por parte 
do presidente, vereador Sanderson 
de Jesus. 
Já na segunda sessão novamente 
as discussões voltaram chegando 
ao ponto de ser pedido até o im-
peachement do presidente. Se-
gundo o vereador Amauri dos pro-
jetos todos os fatos ocorridos no 
legislativo, nesses primeiros dias 
terão desdobramentos jurídicos. 
Segundo ele o grupo do G6 so-
mente quer fazer cumprir o regi- 
mento interno da casa “Quere-
mos a soberania do plenário”, 
disse. Para o vereador Amauri 
o presidente deve ser o maestro 
na condução dos trabalhos e que 
deve conversar com os verea- 
dores, fato este que não está acon-
tecendo. 
Quanto as atitudes dos vereadores 
do grupo do G6, onde alguns veícu-
los de comunicação colocaram que 
os mesmos deveriam estar trabal-
hando em prol da comunidade o 
vereador
Amauri disse: “Nossas atitudes não 
irá atrapalhar o crescimento da ci-
dade. O desenvolvimento de São 
José. São Discussões internas para 
o bom andamento dos trabalhos na 
casa. Os projetos em favor de nossa 
cidade, todos serão analisados com 
muita atenção e o que for bom para 
a nossa comunidade terá nosso total  
apoio”. 

tiveram notas no ENEM que pos-
sibilitaram a despedida da Educação 
básica e a ida para o Ensino Superior 
de instituições privadas e públicas.
Parabenizamos a equipe pedagógica 
da E.E.B. Laércio caldeira de Andra-
da e damos destaques para os alunos 
( protagonistas desta história) e para 
opções de cursos nas diferentes uni-
versidades:

Alunos aprovados na UFSC

1. Bruna E. de Souza - Filosofia
2. Luana M. da S.Marques - Design
3. Luana de O. Padilha - Ed. Fisica
4. Andressa da S. Chaves - C. Eco-
nomicas
5. Joseane Santos Almeida - Física
6. Mirian de F.S.Pereira - Sistema de 
Informação
7. Marinês G. Hammes - C. Eco-
nomicas
8. Wagner Augusto Elias - Biblio-
teconomia

Alunos aprovados na IFSC

9. Isadora dos Santos Batista - 
Química
10. Edna de Oliveira Bruning - Moda

Alunos aprovados nas 
demais universidades

11. Ana Paula Tavares – USJ
12. Greice Kelly Fink – USJ
13. Juliano D. Viega - UDESC
14. Carolina Huller - UNISUL
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Existe direito dos amantes?!?

Caríssimo leitor é um pra- 
zer voltar a dialogar com você 
sobre temas polêmicos e atuais 
do direito. A temática desta se-
mana, sem dúvidas é palpitante, 
mas antes de responder a per-
gunta se amantes tem ou não 
direitos, gostaria de fazer uma 
pausa e discutir alguns concei-
tos e fazer observações que julgo 
importantes para entendermos 
melhor o tema.
Vamos lá...
A palavra amante, infelizmente, 
se perdeu (contextualmente fa-
lando) ao longo da história da 
língua portuguesa, adquirindo 
um contexto diferente de seu 
real significado. No dicionário, a 
palavra “amante” é, em seu pri-
meiro significado, “aquele que 
ama”.
Ocorre que a utilização desta 
palavra não é utilizada para este 

primeiro significado, infeliz-
mente, mas, ao seu segundo sen-
tido adquirido, também descrito 
no dicionário como “concubino”.
O concubino ou a concubi-
na na legislação atual é con- 
siderado apenas aquela 3ª pes-
soa num relacionamento pú- 
blico e notório, é o “amante” em 
seu sentido vulgar. Mas para 
que seja considerado concubi-
nato o casamento ou a união 
estável tem que estar vigente, 
ou seja, as pessoas que estão 
separados de fato (que é a sepa- 
ração pública, notória, mesmo 
que não seja no “papel”), quando 
estão em novo relacionamento, 
para os fins de direito, este não é 
considerado concubinato.
É claro que para o primeiro 
marido ou esposa, o “outro” ou 
a “outra” sempre serão concubi-
nos, amantes de seus ex-maridos 

e esposas. Daí um dos 
motivos para tanta 
confusão e o mito que 
amante tenha direi- 
tos.
Ocorre que para piorar 
a situação dos advoga-
dos e principalmente 
os juízes, nossa socie-
dade tem realizado e 
até aceito novas con-
figurações familiares 
e de relacionamentos 
afetivos que o Estado 
não pode deixar de re-
conhecer e discutir.

Imagem: capa do filme Two Lovers. www.imotion.com.br

Douglas Philips de Freitas
www.douglasfreitas.adv.br – douglas@douglasfreitas.adv.br

Advogado • Professor de Direito
Presidente do IBDFAM/SC

Prof.Douglas Philips Freitas
OAB/SC 18.167

Família
Inventários e Partilhas
Contratos
Usucapião e Possessórias

9925-6938
3333-2110

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

Condomínio Jd. das Palmeiras
Campinas - São José - SC

como seu AMANTE VIRTUAL? 
Sua esposa o traiu?
São perguntas que levadas ao 
judiciário, os juízes, em várias 
decisões por mim copiladas, têm 
entendido que sim, é traição e 
motivo para fim de um relacio-
namento!

HÁ CULPA NA 
SEPARAÇÃO?

Embora, como visto acima, tenha 
sido ampliado então o conceito 
de traição, e até para alguns, do 
adultério, admitindo, portanto a 
virtual, não esquece os referidos 
julgados, que o adultério é ape-
nas espécie de um gênero maior, 
a FIDELIDADE CONJUGAL.
A fidelidade conjugal é o conjun-
to de regras que cada relaciona-
mento possui. Há casais que ad-
mitem que o outro possa dar uma 
“escapadinha” de vez em quanto, 
e isto, para estes casais, não é 
considerado traição, pois, estava 
dentro do combinado por eles, 
tanto, que existem casas especiali- 
zadas para estes tipos de relacio-
namento, as chamadas “casas de 
swing” ou de “troca de casais”. 
Nestes casos não há infidelidade 
ou mesmo adultério entre eles, 
pois foi consentido. 
Claro que isto é exceção (mas 
ocorre comumente, deixe-se 
claro), mas, na regra geral dos re-
lacionamentos, a fidelidade está 
vinculada a compromissos como 
mutuo auxílio, carinho, afeto,  
atenção, enfim, uma série de 

compromissos que os casais tem 
uma para com o outro.
Naquele caso que narrei, onde 
um marido flagra a esposa com 
outro, sem dúvidas ela quebrou 
um dos deveres do casamento, 
mas, será que o marido também 
não quebrara outros deveres, 
como, carinho ou atenção, será 
que ela era a única culpada pelo 
fim daquela união, ele nada con-
tribuiu?
Estas perguntas não são feitas so-
mente aqui, mas também no ju-
diciário, e em repetidas decisões, 
os juizes têm se negado a discutir 
quem foi o culpado pela sepa- 
ração, pois entendem que “não 
existem culpados no fim de uma 
união”, ambos o são, ou por ve-
zes, nenhum!

DANO MORAL PELA 
TRAIÇÃO

Por este motivo que é tão difícil 
obter decisões que condenem o 
cônjuge ou companheiro adúl-
tero por danos morais pela 
traição, raros são os casos em 
que há tal condenação. 
Os casos mais comuns deste tipo 
de condenação ocorrem quando 
passa da traição para a humilha-
ção pública, como levar a amante 
no local de trabalho da esposa e 
terminar o relacionamento em 
público ou nos casos em que se 
descobre que o filho é na verdade 
do amante.
ENFIM, amantes tem direito? de 
regra não, mas por vezes, aqueles 
considerados amantes não o são 
no conceito jurídico e nestes ca-
sos, sim, há direitos. Somente 
a análise do caso concreto re-
sponderá.
Faça a sua pergunta, sugestão e 
crítica: contato@douglasfreitas.
adv.br / 48 3333 2110, ou por 
carta: Rua Elizeu Di Bernardi, n. 
200, lj 01, campinas, CEP 88101-
050, São José/SC.

Hoje se fala em swing, troca de 
casais, relacionamento pela in-
ternet, amante virtual, enfim, 
uma série de novas formas de 
traição, adultério, relacionamen-
tos, que fogem aos conceitos 
tradicionais que a legislação tem 
nos apresentado. Por isto, vamos 
a alguns pontos polêmicos, como 
prometido...

AMANTES PELA 
INTERNET

O conceito de adultério está vin-
culado a relação carnal (beijo, 
sexo, etc) com pessoas que não são 
nossos cônjuges ou companhei- 
ros, mas uma relação não carnal, 
na verdade, VIRTUAL, pode ser 
reconhecida como adultério?
Exemplo. O marido flagra a es-
posa teclando obscenidades com 
um estranho pela internet, será 
que pode considerar este sujeito 
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PorDavid Fadel
 david@fadelpalestrantes.com.br

Palestrante
Empresário

Aos que 
Não sabem ouvir

 Pessoas que não ouvem, 
logo verão que seus colegas, 
amigos, subordinados ou 
mesmo chefes desistirão de 
lhes falar. Não adianta falar 
com pessoas que não querem 
ouvir. É perda de tempo.
Sem ouvir o que s outros têm 
a dizer, essas pessoas, como 
surdas, vivem na ignorância 
dos fatos, dos acontecimentos 
ficando isoladas da realidade 
concreta. Isoladas, tomam 

tante dali. Ouvir não é “fazer 
média”, convocando uma 
reunião para “ouvir a opi- 
nião” sendo que a de-
cisão já esta toma- 
da. Ouvir não é ter as por-
tas abertas só para parecer 
democrático. Ouvir não é 
fingir-se simpático.
Ouvir é prestar atenção e 
perguntar, questionar, dia-
logar, se interessar e respeit-
ar quem esta falando e levar 
em consideração sua opin-
ião. Ouvir é um exercício 
de humildade e polidez que 
todos deveríamos desenvol- 
ver em nós desde o nasci-

Prezados Leitores,

Em minhas consultorias pelo Brasil, sempre tenho dito aos meus clientes palestrantes:
“No trem dos palestrantes, a locomotiva é o Prof. Marins”, significa que ele é a maior referência no 
mercado de palestrantes brasileiros, pois o Prof. Marins, além de ser Antropólogo é um dos pioneiros 
do país em palestras corporativas, consultoria nas maiores e melhores empresas brasileiras e um dos 
maiores escritores (23 obras editadas) de Gestão Empresarial, Motivação e Comportamento Humano .
Tenho a honra, orgulho e satisfação de trazer nesta edição do Jornal Comunidade SC, um artigo práti-
co e objetivo do Prof. Marins sobre Comunicação.............Boa Leitura !!!!

decisões cada vez mais er- 
radas, perdem oportuni-
dades e mesmo a noção do 
ridículo ao mesmo tempo 
em que se acham impor-
tantes pela sua arrogância de 
não querer ouvir.
Vejo todo dia isso acontecer 
no ambiente de trabalho. 
Pessoas que se acham donas 
da verdade e que não se dis-
põem a ouvir seus clientes, 
fornecedores, colegas, subor-

dinados ou mesmo superio-
res. E o que mais me chama 
a atenção é que muitas destas 
pessoas não têm consciên-
cia de que não sabem ouvir. 
Ouvir não é ficar em frente a 
uma pessoa olhando para ela 
sem prestar a menor atenção 
ao que ela esta dizendo. Ou-
vir não é fingir que está in-
teressado. Ouvir não é fazer 
cara de atencioso quando 
a atenção está mesmo dis-

mento. Ouvir é ouvir e você 
sabe bem disso, pois sabe o 
que sente quando as pessoas 
não lhe ouvem.
Ouça, pois este con-
selho: aprenda a ou-
vir! E para apren- 
der ouvir é preciso primeiro 
querer ouvir e para querer  
ouvir é preciso deixar a ar-
rogância de lado e cultivar 
a humildade, que é o maior 
segredo dos verdadeiros lí-
deres.

       Pense nisso. Sucesso !

       Prof. Marins
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Energético Plus Energy
2 Lts

Energético Plus Energy
2 Lts

7,49

3034 004848
www.helpbebidas.com Rua São Pedro, 1360 - Areias - São José - SC

Energético Plus Energy

Rua São Pedro, 1360 - Areias - São José - SC

Exclusivo!!!

Cidades

Crédito p/Imóvel

a partir de

423,33*

Mensais

Cred.R$ 60.000,00
180 meses

Crédito p/Auto

a partir de

351,56*

Mensais

Cred.R$ 22.500,00
80 meses

Crédito p/Moto

a partir de

110,89*

Mensais

Cred.R$ 6.000,00
70 meses

Rua Altamiro Di Bernardi, 100
Campinas - São José - SC.

3298-4808(48) 

www.embracon.com.br

Preço sujeito a alteração sem aviso prévio Tabela 01/06/2012

Imóveis Novos
ou usados

Crédito para
 reforma ou
 construção

*Em planos específicos haverá a cobrança de taxa de administração antecipada

•Palhoça •Biguaçu
A Vitória de Palhoça

Uma grande notícia para os Palhocenses, 
todos os carros emplacados em Palhoça 
serão isentos de pagar o Pedágio a partir 
do dia 01 de março!
Em reunião com a Concessionária Au-
topista Litoral Sul ficou acertado que no 
próximo dia 28 de fevereiro de 2013 será 
assinado acordo que isenta cobrança de 
pedágio para veículos licenciados em Pa-
lhoça.

A reunião aconteceu no gabinete do pre-
feito com representante da OHL - Lucia-
no Zibordi (gerente de administração), 
Paula Varejão da Silva (gerente Jurídica), 
representantes da Câmara de ve-re-
adores (Tavinho) e Secretários munici- 
pais: Anestor Denoni (Ind. Comércio e 
Serviços), Leonel da Segurança e o Secre-
tário da Administração CACO.

Biguaçu incentiva a fruticultura

A área rural do município de Biguaçu é 
cercada por montanhas e possui um clima 
quente e úmido, condições propícias ao cul-
tivo das mais diversas frutas. Diante dessas 
condições, a Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Agricultura, e a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina (Epagri), apostam no 
projeto Fruticultura Tropical, incentivando 
e concedendo suporte técnico aos agricul-
tores no cultivo de frutas cítricas, banana, 
maracujá e açaí.  
O projeto, que iniciou em novembro de 
2009, sob orientação do Prefeito José Cas-
telo Deschamps, já literalmente colhe seus 
frutos. Nesta semana, o Secretário de Agri-
cultura, Élson João da Silva, e o Diretor da 
pasta, Leandro Marcílio Rodrigues, acom-
panharam os técnicos da Epagri na visita 
à propriedade do agricultor Maurício José 
Schmitz, que abriga um pomar experimen-
tal na localidade de Sorocaba de Fora.
O engenheiro agrônomo da Epagri, Cícero 
Luís Brasil, explicou que os agricultores 
do município que se interessaram em par-
ticipar do projeto frequentaram cursos 
sobre planejamento do pomar, qualidade 
das mudas, doenças e pragas, entre outros 
temas relativos ao plantio das frutas cítricas 
“As mudas foram plantadas há dois anos e 
meio, e já estão começando a produzir fru-
tos para comercialização ao preço de R$ 25 
a caixa”, destacou.
Pesquisador da Estação Experimental da 
Epagri em Itajaí, Osvino Koller, também 
visitou o pomar e fez uma explanação so-
bre as diferenças entre as 14 variedades de 
laranjas e tangerinas cultivadas. Koller en-
fatizou que “a qualidade das mudas é fun-
damental para uma melhor produção, que 
pode se estender a um período de 20 a 30 
anos.”

Parceria que dá resultado - Há 9 anos 
proprietário da área em que foram culti-
vadas as mudas, Maurício Schmitz con-
tou que está muito satisfeito com o apoio 
que tem recebido da Prefeitura de Bigua- 
çu e da Epagri.  “Por mais experiência que 
tenhamos, sempre aprendemos algo novo 
para melhorar a produção com o apoio 
técnico da Prefeitura e da Epagri”, afirmou 
Maurício, que conta com o auxí-lio dos fi-
lhos Everton e Kleverton, de 18 e 16 anos, 
respectivamente.
O produtor João Tomaz de Aquino, da lo-
calidade de São Mateus, também partici- 
pou da visita ao pomar e parabenizou a 
parceria entre Prefeitura e Epagri no auxí-
lio técnico aos agricultores. “Esse apoio é 
fundamental para a gente. Observei a quali-
dade das plantas, como já produzo laranjas, 
quero plantar outras variedades na minha 
área”, completou.

Potencial aproveitado - Segundo o Dire-
tor da Secretaria de Agricultura, Leandro 
Rodrigues, já no primeiro mandato do Pre-
feito Castelo, em 2009, o projeto da Fruti-
cultura Tropical começou a ser implantado. 
“Nosso município tem condições favoráveis 
ao cultivo das frutas tropicais e ainda temos 
ao nosso redor um mercado consumidor de 
cerca de 1 milhão de pessoas na região da 
Grande Florianópolis”, disse.
Além das condições climáticas e a aceita-
ção no mercado, o Secretário Élson da Silva 
acrescentou que há a preocupação em ofer-
ecer aos agricultores e suas famílias alterna-
tivas de produção e renda. “Na propriedade 
em que está o pomar, temos no espaçamen-
to entre as plantas o plantio de batata doce, 
desta maneira o agricultor não perde área 
e conta com mais um produto para comer-
cializar e incrementar sua renda”, finalizou.

Produtor João Tomaz Aquino destacou a qualidade das plantas e frutos
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chefrodrigorauth@hotmail.com

Delicias Brasileiras

Rua José Victor Rosa, ao lado 717 - Barreiros - São José - Próximo ao CEASA - (48)3258-5267

A comida brasileira é cada vez mais apreciada em todo o mundo
Nessa edição receitas simples e saborosas da comida brasileira

Paella do Rio Grande do Sul

Ingredientes:
250g de pernil de porco em cubos
250g de coxão duro em cubos
250g de lingüiça calabresa em rodelas
3 tomates em rodelas
1 pimentão verde picadinho
1 pimentão amarelo  e vermelho picado
2 cebolas em rodelas
2 dentes de alho picados
3 colheres (sopa) de extrato de tomate
2 tabletes de caldo de costela
sal e pimenta do reino a gosto
3 xícaras de arroz branco cozido
salsinha e cebolinha picada

Preparo:
Fritar todas as carnes separadamente, 
em seguida colocar a cebola o alho e o 
extrato de tomate para refogar um pou-
co. Colocar o arroz e aqueça juntamente 
com todas as carnes
Quando o arroz estiver quente colocar 
as rodelas de tomates, os pimentões, o 

ovo, a salsinha e a cebolinha para finali-
zar o prato.
Fonte: http://www.cozinhabrasileira.com

Pastelão de Liquidificador

Ingredientes Massa:
2 copos de leite
3/4 copo de azeite
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pacote (50g) de queijo ralado.
Recheio:
1 peito de frango cozido e desfiado
Palmito, ervilha, milho, tomate, cebola e 
cheiro verde, a gosto

Preparo
Bater todos os ingredientes da massa no 
liquidificador (a massa fica bem mole)
Com um pouco da massa forrar um 
marinex, dos lados também. Colocar o 
recheio, cobrir com o restante da massa. 
Colocar assar no forno pré-aquecido, a 
200°, deixar assar por 40 minutos

Recheio:
Faça um molho com o tomate a cebola e 
o cheiro verde
Coloque o frango desfiado e acrescente 
os demais ingredientes, engrossar com 
uma colher de trigo.

Tainha com Bacon e Paio

Ingredientes

1,5 Kg de Tainha limpo e sem espinha
300 g de linguiça paio picada
100 g de bacon picado e sem couro
3 xícaras de tomates picados
1 xícara de cebola picada
1/2 xícara de pimentão verde picado
1 colher de chá de alho picado
300 ml de suco de limão
200 ml de azeite de oliva
Azeitona a gosto picada
Sal, orégano, cheiro verde e folhas de 
louro a gosto

Preparo
Junte o suco de limão com o sal, oré-
gano, cheiro verde e as folhas de louro, 
misture bem e reserve.Logo após, em 
uma forma forrada com papel alumínio, 
acomode a tainha com a barriga aberta e 
espalhe bem o tempero no peixe
Deixe na geladeira por 30 minutos

Recheio:
Em uma panela coloque 3 colheres de 
azeite e refogue o alho, a cebola, o to-
mate, o pimentão e as azeitonas a gosto, 
reserve. Em uma outra panela coloque 
a linguiça paio e o bacon e frite-os sem 
óleo.Misture o refogado junto com a lin-
guiça paio e o bacon, deixe no fogo por 
mais 1 minuto, desligue o fogo e reserve.

Montagem:Pegue a tainha com a barriga 
aberta, coloque o recheio aos poucos, aper- 
tando devagar para não despedaçar o 
peixe. Feche com palitos de dente. Jogue 
3 colheres de azeite por cima e embru-
lhe com papel alumínio, apertando bem 
junto ao peixe. Com o forno pré-aqueci-
do, coloque o peixe por 30 minutos no 
forno. Depois retire o papel alumínio 
e jogue o restante do azeite por cima. 
Deixe-o no forno por mais 10 minutos 
e sirva ainda quente.
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Os acessórios grandões voltaram 
com tudo, e não só pro verão. 
Além dos já conhecidos maxi co-
lares que estiveram super em alta 
na última temporada, agora tem 
mais novidades que vieram para 
ficar, nessa e nas próximas esta-
ções.
Entre as apostas mais ousadas es-
tão os acessórios com tachinhas 
ou spikes (aquelas variações das 
tachas, que são pontiagudas e 
remetem ao estilo punk). Es-
ses spikes estão nas pulseiras, co-
lares, anéis e trazem estilo e per-
sonalidade para qualquer look, 
dando aquele toque mais “agres-
sivo”. Outro acessório que já virou 
queridinho dos fashionistas é o 
colar-gola. Esses dois exemplos 
não são necessariamente peças 
maxi só em tamanho, mas tam-
bém em estilo.
Para mostrar peças legais como 
essas, temos como referência a 
loja ZZOLO Acessórios. A marca 
surgiu de um sonho de aliar bom 
gosto, produtos de qualidade e 

bons preços. O projeto da ZZO-
LO Acessórios teve um prazo de 
conclusão de quase 1 ano, aliando 
muita pesquisa e análise. Tanto 
que este até virou uma tese de 
conclusão de curso de Engenharia 
de Produção. Desde sua concep-
ção sempre se buscou projetar 
algo grandioso, já incluindo a 
posterior expansão por meio de 
franquias. Seu nome é proveni-
ente do sobrenome de uma das 
sócias, Sra. Manuella Bertizzolo, 
que buscou imprimir bom gosto e 
sofisticação através de uma marca 
impactante.
Seu foco são as semi-jóias, mas 
também possuem várias opções 
em bijuterias, bolsas, linha infantil 
e masculina de acessórios. Sua es-
trutura revela a preocupação dos 
sócios em apresentar um ambien-
te confortável como de shopping 
center com preços mais acessíveis, 
trazendo a comodidade de ter 
uma gama gigantesca de opções 
em acessórios na melhor locali- 
zação de São José, no Centro Co-

mercial Campinas. Sempre atu-
alizada com a moda, a ZZOLO 
Acessórios busca novidades cons-
tantemente, por isso seu leque de 
opções em produtos é atualizado 
quinzenalmente.
Curtiu a ZZOLO? Então partici- 
pe do sorteio que você pode levar 
para casa esse maxi colar da foto! 
Basta enviar para o e-mail jor-
nalcomunidadesj@hotmail.com 
seu nome completo, telefone e sua 
resposta para a seguinte pergun-
ta: Qual foi o momento MAXI do 
seu verão? Não esqueça de colo-
car no assunto do e-mail “Sorteio 
ZZOLO”. A resposta mais cria- 
tiva será escolhida pela nossa 
equipe e entraremos em contato 
com o vencedor. Agora é só aguar-
dar o sorteio que acontece dia 08 
de março (Dia da Mu-lher). Boa 
sorte!
Ps. Se não ganhar o sorteio já 
sabe, corre para a ZZOLO que lá 
você encontra muito mais opções 
de peças legais pra montar o seu 
look!

helenamaes@hotmail.com

Maxi acessórios, maxi atitude!

 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
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Esse Maxi Colar pode ser seu. participe da Promoção dia da Mulher. Saiba mais...
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comBastidores 
Charles Colzani

Bastidores comBastidores com

Charles Colzani
Bastidores 

Charles Colzani
Bastidores comBastidores com

Charles Colzani
comBastidores com

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani
Bastidores 

Charles Colzani
Bastidores 

Charles Colzani
Bastidores 

Charles Colzani
Bastidores 

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani

Charles Colzani

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani

Todos os clicks com Job 
fotogra�as.

JOB 
Fotografias

O destaque da coluna vai para 
minha amiga Selma Ligth, a 

transexual mais conhecida do Sul do 
BRASIL, essa fez o carnaval ferver....

Destaque
Coluna

A bela dançarina Néia Vieira, 
mostrando sua arte no concurso 

de fantasias de Sao José.

Concurso de
Fantasias

O artista vai onde o povo esta, 
Raphael Soares des�lando 
numa escola de samba em 

Porto Alegre.....

Raphael 
Soares

Érico e Tete, dois 
queridos....curtindo o carnaval, 

no baile municipal...

Baile
Municipal

Mesmo nao podendo estar na folia 
de carnaval....D Senita assiste tudo 
pela tv....beijos de luz....muito axé...

te amo rainha...

D Senita
Folia pela TV

Charles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles ColzaniCharles Colzani
Encontro marcante no rio de 

janeiro, sem passarela em 
Floripa, Marja Nunes e Daniel 

Aranha...

Encontro no
Rio de Janeiro

Mais uma vez esbanjando 
beleza em sao jose, Renata 

Oliveira, rainha do carnaval do 
clube 1 de junho......

Rainha do
Carnaval

Charles ColzaniCharles Colzani

Queria fazer um agradecimento 
especial ao cantinho da fama que 

me recebeu muito bem, numa noite 
dessas....amei....cantei muito...bjus a 

todos os funcionários!
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Atividade de Força para 
crianças e adolescentes

Radialista
Américo Vargas

PorRenato D’Avila
 renato170564@uol.com.br

O radialista da Rádio Record 
AM e colunista do jornal Notí-
cias do Dia, Américo Vargas,  
Com quase 30 anos de profissão 
e referência na divulgação do 
esporte amador, o comentarista 
não resistiu a problemas cardía-
cos. Jogou no Saldanha Da 
Gama e América De Barreiros 
Em 2011, Américo foi reconhe- 
cido pelo apoio prestado ao 
esporte amador na região da 
Grande Florianópolis. O comu-
nicador recebeu prêmios pela 
Elase Futsal, Futebol Amador 
Norte da Ilha, Liga de Futebol 
do Vale do Rio Tijucas e Asso-
ciação de Futsal de São José.
No dia 20 de junho, em evento 
das premiações da Copa RIC 
Interligas, Américo Vargas foi 

homenageado pelos 25 anos 
dedicados à crônica esportiva 
de Santa Catarina. Ultimam-
ente no Grupo RIC Record, 
Américo já tinha atuado em 
vários veículos de comuni-
cação, entre eles rádios CBN 
Diário, Guarujá e SBT.
Um profissional que visava 
a notícia em primeiro lugar, 
era fuçador, guerreiro, ho-
nesto, amigo. Que o baixinho 
nos deixou muito cedo, com 
apenas 49 anos de idade, não 
resta dúvida, mas o legado de 
amizade e lealdade ficará para 
sempre nos nossos corações. 
Em sua Memória e Homena-
gem, hoje - agora e aqui - não 
posso deixar de evocar este sau-
doso, Querido Amigo e Colega.

Normalmente as crianças pre- 
ferem atividades mais dinâmi-
cas e intermitentes, nos quais 
intervalam corridas de intensi-
dade alta com curtos períodos 
de descanso ou menos cansa-
tivas. Também sabemos que a 
capacidade aeróbia máxima é 
menor nas crianças, mas não 
sendo um fator limitante para 
as atividades habitualmente  
exercidas. E não diferente 
dos   outros  indivíduos, todas 
as crianças ao iniciarem uma 
atividade qual for deve ser sub-
metidas a uma avaliação médi-
ca, que poderá ser aprofunda 
de acordo com as condições 
encontradas.
Os exercícios físicos bem orien-
tados aumentam de forma line-
ar e acentuada com a idade. Os 
garotos ganham mais força nos 
membros superiores enquanto 
as meninas melhoram o equilí-
brio e flexibilidade.
Já na puberdade, as diferenças 
de força e desenvolvimento 
já não dependem somente da 
idade mas, idade, sexo e ativi-
dade física. Para as meninas, o 
desempenho de força estabi-
liza; para os meninos, a força 
aumenta. Com essa vantagem o 
melhor é não estimular o treina- 
mento de força somente para 
ganho de massa muscular, mas 
para aumentar o rendimento e 
desenvolvimento motor. Esses 
ganhos significativos serão pos-
síveis apenas após a ocorrência 
das alterações hormonais.
Concluímos que crianças e 
adolescentes podem aumen-
tar a força muscular e a massa 
muscular com o treinamento 
de força, e o programa mais 

eficiente em relação ao numero 
de repetições permanece in-
definido. Um programa ideal 
pode incluir pesos livres, pesos 
máquinas, tubos elásticos ou 
mesmo o próprio peso corpo-
ral, treino dinâmico e muito 
divertido. O professor que qui-
ser trabalhar com TF com seus 
alunos não poderá esquecer de  
três situações importantes:
- Desenvolver sempre a flexibi- 
lidade das articulações; desen-
volver força dos tendões antes 
de força muscular (Treinamen-
to funcional, saltos, corridas e 
equilíbrio) e desenvolver a força 
central antes da força dos mem-
bros (abdominal, lombar e colu- 
na espinhal).
 
Dica da Personal:
 
Baseada nas recomendações da 
Academia Americana de Pedia-
tria para o treinamento de força 
em crianças e adolescentes, não 
esquecer:
 

1- antes de iniciar um programa 

de TF e obrigatório passar por 
uma avaliação pediátrica;

2- o treinamento aeróbio deve 
ser associado ao programa de 
TF;

3- sempre incluir um aqueci-
mento e uma volta a calma;

4- os exercícios devem ser ini-
ciados sem pesos até que sejam 
aprendidos;

5- o peso somente será aumen-
tado após conseguir realizar 
8-15 repetições com facilidade;

6- os exercícios devem benefici-
ar todos os grupos musculares e 
as amplitudes dos movimentos 
devem ser completas;

7- qualquer sinal de lesão ou 
doença deve ser avaliado antes 
de continuar com o treinamen-
to;

8- respeitar a individualidade 
de cada um, a comunicação en-
tre o professor e a criança deve 
ser a principal em qualquer 
atividade.

Repórter Américo Vargas aparece recebendo uma homenagem do Grupo RIC, ladeado 
pelo vice-presidente Marcelo Petrelli (E) e pelo diretor comercial Reynaldo Ramos. 
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Antibiótico é coisa séria

Rua Fúlvio Vieira da Rosa, 633 - Barreiros - São José - SC(Rua da Central de Polícia de Barreiros)
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Os antibióticos são os queridinhos da me-
dicina e não haveria como ser diferente. 
Antes deles, infecções que hoje são perfeita- 
mente tratáveis dizimaram milhares de pes-
soas e animais.  Por isso, não é à toa que a 
história da humanidade mudou após sua des- 
coberta – eles aumentaram a nossa per-
spectiva de vida.
O primeiro antibiótico descoberto foi a 
Penicilina, uma substância antimicrobiana 
produzida por fungos do gênero Penicil-
lium com o objetivo de eliminar bactérias 
competidoras. Devido a essa propriedade a 
Penicilina começou a ser usada no combate 
às doenças. A partir dela, a utilização dos 
antibióticos se tornou freqüente e diversos 
princípios antimicrobianos surgiram – e 
evoluíram – para acompanhar a resistên-
cia, cada vez maior, dos microorganismos 
causadores de doenças.

A escolha do antibiótico

O procedimento ideal para escolher cor-
retamente um antibiótico é fazer uma cul-
tura e um antibiograma para tentar identi-
ficar o microorganismo e certificar-se que 
o antibiótico a ser usado é eficaz contra 
ele. Como muitos proprietários me ques-
tionam sobre como funciona esse pro-
cedimento, irei explicá-lo: uma amostra 
é coletada do animal e através dela se faz 
o cultivo do microorganismo (cultura). 
Após o crescimento das colônias do mi-
croorganismo cultivado é feita sua iden-
tificação e um teste com vários tipos de 
antibióticos para saber quais deles comba-
tem aquele microorganismo em questão 
(antibiograma). Mas vale lembrar que esta 
situação ideal nem sempre é possível de ser 
realizada, pois todo esse trabalho labora-
torial leva certo tempo e em muitos casos 
não podemos esperar, visto que o trata- 
mento deve ser iniciado imediatamente. 
Nesses casos, é feita uma análise geral do 
quadro do animal para prever o agente  
atuante e utilizado um antibiótico de amplo 
espectro até que os resultados dos exames 
fiquem prontos.
Na escolha do antibiótico também devemos 
considerar o animal a ser tratado: seu esta-
do fisiológico e nutricional, sua idade, seu 
histórico de doenças, presença de doen-

ças concomitantes, prenhez e etc. É pre-
ciso cautela quando o uso de antibióticos 
se faz necessário, pois tais medicamentos 
possuem efeitos tóxicos para o organismo 
do animal, podendo agravar o seu quadro 
clínico, além de algumas substâncias serem 
contra-indicadas em certos casos, como na 
gravidez e na lactação. Uma vez determina-
do qual antibiótico será usado, o esquema 
de tratamento é montado de modo que a 
infecção seja eliminada no menor tempo 
possível e com os mínimos efeitos colater-
ais para o animal.
É comum os proprietários suspenderem o 
tratamento depois que os sintomas desapa-
recem e esse é um erro grave que não deve 
ser cometido.
Ao iniciar um tratamento com antibióticos, 
alguns pontos importantes devem ser res-
peitados. O primeiro deles é o horário de 
administração do medicamento (por exem-
plo, de 8\8 horas ou de 12\12 horas), que 
deverá ser seguido rigorosamente – isso 
porque ‘des-
lizes’ nos horários favorecem o surgimento 
de cepas (tipos) de patógenos resistentes, ou 
seja, que sofrem mutações genéticas que os 
torna capazes de não sofrer a ação dos anti-
bióticos. Os microorganismos que sofreram 
a alteração genética passam sua caracter-
ística de resistência à descendência. Assim, 
os antibióticos atuam como um agente se-
lecionador, eliminando as bactérias não 
resistentes e deixando vivas – e prolife- 
rando – aquelas mais fortes e resistentes 
que eles não conseguiram combater.
Portanto, os medicamentos devem sempre 
ser dados na hora certa, durante todo o trata- 
mento. A duração do tratamento, em geral, 
é de 5 a 10 dias, porém algumas enfermi-
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A lei Federal 9.605/98 I Decreto de Lei 24.645, prevê de três meses a um ano 
de prisão, mais multas, para quem é flagrado maltratando animais. 
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dades requerem um tempo maior. 
Portanto, ouçam o meu apelo: os antibióti-
cos, assim como outros medicamentos, 

nunca devem ser usados 
sem a orientação de um 
Médico Veterinário, cujas 
recomendações devem 
ser seguidas à risca. Se 
usados incorretamente, 
podem causar sérias 
conseqüências para o or-

ganismo do animal e para a saúde da popu- 
lação em geral devido ao surgimento de 
patógenos resistentes. Desse modo, a pre-
scrição e o uso desses medicamentos devem 
ser encarados com seriedade e a responsabi- 
lidade cabe tanto ao profissional, que pres- 
creveu, quanto ao proprietário, que fará o 
tratamento em casa.
Artigo escrito por Fernanda Martins, Vete- 
rinária formada pela UFRRJ (CRMV-RJ 
7783) e especializada em pequenos animais.




