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Em cinco locais do planeta é 
possível viver mais.  
O segredo das ilhas de Okinawa, 
Sardenha, Icaria, Península de 
Nicoya e Loma Linda é..Pág. 02

Aprenda a fazer um delicioso 
sanduiche Gourmet e um sa-
boroso caldo de camarão, muito 
indicado nesses dias gelados de 
inverno. Pág. 11

 
O verão logo estará chegando 
e a procura pela legalização e 
comércio de terrenos, casas e 
apartamentos em nossa região 
começa. Saiba sobre Usucapião 
e Inventário. Pág. 06

 
Participe das Palestras do Prof. 
Heinz em agosto ou de Alfredo 
Rocha em Setembro. Veja mais 
informações de como partici-
par. Entrada 1kg de alimento.  
Pág. 07

LONGEVIDADE CULINÁRIA

CAPACITAÇÃO

A Educação em São José
Projetos e ações demonstram que no Município o assunto é levado a Sério

A Secretaria de Educação do Muni-
cipio de São josé tem trabalhado in-
cesantemente para que os alunos das 
unidades de Ensino do Municipio 
tenham uma educação de qualidade.  

Merenda Orgânica, são servidas uma vez 
por semana em todas as unidades de en-
sino do municipio. O EJA, Educação para 
Jovens e Adultos proporciona àquelas pes-
soas que não possuem uma oportunidade 
de frequentar o ensino regular, a voltar a 
estudar. Além destas ações, três escolas 
iniciaram em 2012 a Educação Integral, o 

projeto, segundo Plano Nacional pretende 
colocar 50% dos alunos das escolas públi-
cas nacionais nessa modalidade de ensino. 
A Segurança é outra atitude a ser de-
stacada nesta área, monitoramente ele-
trônico e iluminações especiais estão sen-
do implantados nas unidades de ensino.  

Com estes e outros projetos, a Secretaria 
pretende ser mode-lo de ensino para o país, 
colaborando com talvez a mais importante 
necessidade do ser humano: a Educação!  
 
 Págs. 04 e 05

QUESTÕES DE DIREITO

Rua Wanderley Júnior, 307

panossurf@hotmail.com

(Ao Lado do Camelão)  
Campinas - São José - SC

(48)3241-2013
Calça Jeans 

54,90R$

A partir de:

*

 AIR GAS
C/ Elastano

* 
Im

ag
en

s 
m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
as

. M
od

el
os

 p
od

em
 v

ar
ia

r 
de

 a
co

rd
o 

co
m

 a
 d

is
po

si
çã

o.

Meia Mormaii 

15,90

R$

A partir de:

*
C/ 3 Pares

Bermuda Gangster 

29,90R$

A partir de:

*

 Tam. 38 -48 Tênis Bull Terrier

119,90

R$

A partir de:
*

BULL TERRIER

O MELHOR PREÇO DA PRAÇA
Trabalhamos com tamanhos especias Masculinos

lojapanos
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O Jornal Comunidade SJ não se 
responsabiliza pelo contéudo dos 
artigos assinados por seus cola-
boradores ou de materias oriun-
das de assessorias de imprensa 
de orgãos oficiais e ou empresas 
privadas.

“O segredo das ilhas 
de Okinawa, Sardenha, 
Icaria, Península de 
Nicoya e Loma Lin-
da é a alimentação”  
 
O desejo humano de alca-
nçar a vida eterna é fonte 
inesgotável de inspiração 
para a literatura e o ci-
nema. Vampiros e zumbis 
são criaturas que pagam 
um preço alto para nunca 
abandonar seus corpos. 
Romantizar a perenidade 
é uma forma de sonhar 
com ela. E estabelecer 
uma punição para aqueles 

que a alcançam é uma boa 
maneira de deixar clara a 
impossibilidade dessa am-
bição.
Bem, mas nem só os ar-
tistas criam ilusões para 
despistar a morte. Cien-
tistas do mundo inteiro 
trabalham duro no pro-
jeto viver para sempre.  
Primeiro passo? Desco-
brir quem mais tempo vive 
no planeta - e por quê.  
Onde se vive mais? Foram 
identificados cinco locais. 
Infelizmente nenhum no 
Brasil. São eles: a ilha de 
Okinawa, no Japão, outra 
ilha, a Sardenha, na Itália, 
a península de Nicoya, na 
Costa Rica, a ilha de Ica-
ria, na Grécia e a cidade de 
Loma Linda, na Califórnia.  
E agora o que interes-
sa de verdade. O que 
estas cinco comuni-
dades têm em comum?  
Resposta cer-
ta: a alimentação.  
Em todas elas os ha-
bitantes comem: 

1 – Alimentos naturais e 
não processados, como os 
cereais, que se transfor-
mam em pães, sopas e ou-
tros. Cereais são a base da 

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

alimentação em todas essas 
comunidades. É o que ga-
rante aos habitantes fibras 
e até proteína, já que em al-
guns desses lugares não se 
come carne de nenhum tipo. 

2 – Pouca carne verme-
lha. Peixes estão libera-
dos, mas a carne vermelha, 
quando é consumida, vem 
preparada de maneira que 
perca toda a gordura. Na 
ilha de Okinawa, no Japão, 
por exemplo, os habitantes 
comem bastante carne de 
porco. Mas as mulheres a 

deixam na panela até que 
toda a gordura se perca ali. 
 
3 – Legumes. Montes de 
legumes. Crus ou leve-
mente cozidos, eles são 
abundantes e estão presen-
tes em todas as refeições. 

4 – Além disso, em todas 
elas se come pouco. Em al-
gumas dessas comunidades 
há ditados que ensinam que 
se deve sair da mesa ape-
nas 80% satisfeito. Os out-
ros 20% de saciedade virão 
no tempo em que o cérebro 

entenda que o estômago já 
está cheio. Ou seja, são co-
munidades de gente magra. 
Outra coisa em comum 
entre eles é que fazem 
sempre algum tipo de e-
xercício. Nada radical. 
Não correm nem praticam 
esportes. Não frequentam 
academias. Na maioria 
dos casos fazem alonga-
mento ou cami-nham 
diariamente. Conven-
hamos, não está tão difícil 
assim viver muito, certo? 
Então, mãos à obra! 
E vida longa a todos! 
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Vida longa a todos
Em cinco locais do planeta é possível viver mais.

D r o g a r i a
São Pedro

Rua São Pedro, 1370 - Areias
São José - SC

(48) 3246-2950
APOSENTADO, PENSIONISTA DO INSS

E SERVIDOR PÚBLICO!

Empréstimo pessoal com desconto em folha
 e com condições especiais 

Para você!

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

$

3241-1401 / 3241-6167

PRECISANDO DE

DINHEIRO?
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MUDANÇAS

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

LBV no Morar Bem

A LBV oferece um espaço 
de Conveniência para adul-
tos e jovens da comunidade 
Morar Bem, na sede da As-
sociação de Moradores, ao 
lado do Posto de Saúde. 
Este espaço é para que os 
atendidos vivenciem di-
versas atividades que for-
talecem  sua cidadania.O 
programa colabora com a 
superação dos problemas 
sociais e enfrentados pelos 
participantes.
O atendimento do programa 
é oferecido todas as segun-
das, terças e quartas-feiras: 
Segunda-feira

Espaço de Conveniência de 
Idosos, das 14hs às 17hs.
Terça-feira
Espaço de Conveniência de 
Jovens e adultos, das 14hs às 
17hs.
Quarta-feira
Atendimento Social e visi-
tas domiciliares pela manhã 
com a Assistente Social Mi-
chele Silvy.

Reivindicação da AMAC é atendida 

Nova ponte sobre o Rio Araújo é motivo de comemoração para a Associação de Moradores e Amigos de Campinas (AMAC).

Pelo presente edital ficam convo-
cados os associados á AMAC, para 
participarem da eleição da nova di-
retoria da entidade, a ser realizada 
na Avenida Brigadeiro Silva Paes, 
561(Escola Estadual Básica Laércio 
Caldeira de Andrade), no dia 11 de 
Agosto 2012 ( Sábado ), das 09h ás 
17h.

Em respeito ás disposições estatu-
tárias e legais, a inscrição de chapas 
que concorrerão ao pleito deverão 
ser encaminhadas por escrito subs-
crito pelo candidato a presidente, 
indicando seu nome completo e 
endereço residencial. A inscrição 
deverá Constar a denominação da 
chapa e nominata dos membros dev-

idamente assinada Por todos os par-
ticipantes e entregue junto a Comissão 
Eleitoral na Av.Osni João Vieira, nº 
785 bairro Campinas,São José, SC até 
o dia 26 de julho.
Maiores esclarecimentos pelos tele-
fones – 3241.7952 / 9951.4943. 
 
A Comissão Eleitoral será Composta 
pelos seguintes membros relacionados 
abaixo:
Presidente: Waldir Sérgio de Melo;
Vice-Presidente: Antônio Rocha da 
Silva;  
Secretária-Geral: Dilma Lucia Dau-
fembaach;   
Membro: Carla Luciani Kramer;
Membro : Marli Ferreira Nihei;

A inscrição da chapa será publicada 
em locais públicos de bairro até o dia 
26 de Julho de 2012 e qualquer asso-
ciado terá 3 (três), dias para apresen-
tar junto a comissão Eleitoral pedido 
de impugnação da chapa.
A comissão Eleitoral terá mais 5 
(cinco), dias para julgar os pedidos de 
impugnação.
A homologação de inscrição das 
chapas seguirá restritamente as dis-
posições contidas, no Estatuto Social 
da Associação.
São José, 01 de Julho de 2012.

    Waldir Sérgio de Melo
      Presidente da AMAC

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria. 

Passeata Outubro Rosa

Tempo de Aprender
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A Educação 
Projetos e ações demonstram que no 

Educação de Jovens 
e Adultos (EJA)

O EJA, Educação de Jovens e 
Adultos, é o nome da modali-
dade de ensino do antigo suple-
tivo. O EJA é direcionado para 
pessoas que não concluíram o 
Ensino Fundamental (1º grau) 
ou o Ensino Médio (2º grau) na 
idade própria.
Em São José os alunos do EJA 
podem estudar mais tranquilos, 
com a correria do dia-a-dia, 
muitas vezes os alunos não ti-
nham tempo de comer antes das 
aulas, a Secretaria da Educação 
Municipal, preocupada com o 
bem estar dos alunos, jovens e 
adultos que trabalham, organi-
zou um cardápio onde é servido 
aos alunos do EJA três vezes 
por semana em dias alternados,  

jantar com cardápio elaborado 
por nutricionistas (arroz, feijão, 
carne e salada) e duas vezes por 
semana lanche também com 
cardápio preparado por nutri-
cionistas (bolo, achocolatado, 
pão...)
2682 alunos da rede são ben-
eficiados diariamente, durante 
um mês são servidas 31.867 re-
feições.
No mês de julho, 461 alunos da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) de São José se formaram 
no Ensino Fundamental ou Mé-
dio. As cerimônias de entrega 
dos diplomas ocorreram, com 
solenidades nas próprias uni-
dades escolares.

Educação cada vez 
mais saudável

A merenda escolar dos estu-
dantes está mais nutritiva. Uma 
vez por semana, todas as uni-
dades escolares da Rede Mu-

nicipal oferecem alimentos 
orgânicos. A merenda livre de 
agrotóxicos proporciona uma 
alimentação mais saudável e 
nutritiva, motiva a permanên-
cia dos agricultores no campo 
e valoriza a produção regional.  
Frango orgânico, ovos, arroz 
orgânico, mel de abelhas, queijo 
colonial, biscoito caseiro, suco 
natural concentrado de frutas, 
pão de milho e integral, frutas, 
legumes e vegetais (alface, tem-

pero verde, couve mineira, espi-
nafre), aipim descascado, doce 
de frutas orgânicas fazem parte 
do novo cardápio. 
O Secretário Municipal da Edu-
cação, destacou a importância do 
novo cardápio: “A alimentação 
escolar orgânica, além de ofer-
tar uma alimentação saudável, 
abre espaço para discussões de 
questões fundamentais à forma-
ção social de nossos educandos, 
como os aspectos ambientais e a 
necessidade de pensar no desen-
volvimento sustentável de nosso 
planeta”. 
Proporcionar uma alimentação 
mais nutritiva, incluir as crian-
ças e adolescentes como parte 
integrante do meio ambiente, 
motivar a permanência dos agri-
cultores no campo e valorizar a 
produção regional são algumas 
vantagens do programa. 

O Caminho rumo a Educação Integral

A Secretaria Municipal de 
Educação de São José iniciou 
a Educação Integral nas esco-
las municipais. No início deste 
ano, três unidades passaram a 
oferecer essa modalidade aos 
estudantes do 1º ao 3º ano: os 
Centros de Educação Munici-
pais São Luiz, Santa Terezinha e 
a Escola Básica Municipal Prof. 
Altino Corsino da Silva Flores.  
Anteriormente, o programa 
Mais Educação já proporciona-

va a 1385 estudantes da Rede de 
Ensino atividades no contra tur-
no escolar. Mas o objetivo é que 
esse programa passe a funcionar 
com o currículo integrado. 
O Plano Nacional de Educação 
também obriga que até o ano de 
2020, 50% dos alunos de esco-
las públicas brasileiras estudem 
em período integral. Mas a Se-
cretaria de Educação de São 
José quer oferecer esse beneficio 
para todos os alunos da Rede até 
o prazo estipulado pelo plano. 
Para isso, a Educação Integral 
será iniciada gradativamente no 
município. 
Em 2011 câmeras monitoram, 
em tempo real, 12 escolas de 
São José, inclusive externa-
mente, prevenindo ações e com-
portamentos indevidos, trazendo 

Monitoramento Eletrônico
nas unidades de ensino

Iluminação Especial para 
todas as Unidades Escolares

A Secretaria Municipal de 
Educação em parceria com 
Secretaria Municipal de Se-
gurança lançou no ano de 
2011, o Programa São José 
Iluminada e Mais Segura 
para as unidades escolares.  

 
O programa tem como objetivo, 
trazer mais segurança e conforto 
para a população, atendendo to-
das as unidades escolares mu-
nicipais, estaduais, particulares 
e federais.

Unidades educacionais municipais recebem novos ma-
teriais esportivos

O programa Bandas e Fanfar-
ras e outros projetos voltados à 
promoção do esporte nas esco-
las da Rede Municipal de São 
José irão começar o ano com 
novos materiais à disposição.
No final de 2011, a Secretaria 

Municipal de Educação conclu-
iu a licitação para a compra de 
novos instrumentos musicais, 
vestuário, materiais esportivos, 
troféus, medalhas, entre outros.  
O secretário Municipal de Edu-
cação de São José, explicou a 

maior segurança e tranqüilidade 
para alunos e profissionais da 
Educação, além de inibir o van-
dalismo.
Com um investimento de R$ 
120.000,00 mensais, da Prefei-
tura Municipal de São José dis-
tribuirá mais 540 equipamentos 
nas 60 unidades de ensino do 
Município beneficiando cerca 
de 26.000 alunos (as) e seus res- 
pectivos familiares.

Em 2011 câmeras monitoram, 
em tempo real, 12 escolas de 
São José, inclusive externa-
mente, prevenindo ações e 
comportamentos indevidos, tra-
zendo maior segurança e tran-
qüilidade para alunos e profis-
sionais da Educação, além de 
inibir o vandalismo.
Com um investimento de R$ 
120.000,00 mensais, da Prefei-
tura Municipal de São José dis-
tribuirá mais 540 equipamentos 
nas 60 unidades de ensino do 

Município beneficiando cerca 
de 26.000 alunos (as) e seus res-
pectivos familiares.

importância do investimento: 
“Os resultados das nossas 
ações voltadas ao esporte 
também dependem de uma 
boa estrutura. Por isso, rea-
lizamos essas aquisições”.

Laureci Cordeiro-SECOM/PMSJ
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em São José
município o assunto é levado a sério

Secretaria de 
Educação lança projeto 

“Olhar São José”

Foi lançado este mês de Março 
pela Secretaria Municipal de 
Educação em parceria com a 
Secretaria de Saúde, o projeto 
“Olhar São José”. O projeto 
visa beneficiar inicialmente os 
alunos do primeiro e segundo 
ano do ensino fundamental, 
dando assistência oftalmológi-

ca e fornecendo ócu-
los para o aluno que 
for diagnosticado 
com problemas vi-
suais.
O objetivo geral é 
contribuir para a me-
lhoria do apren-
dizado já que foi 
constatado que os 
problemas visuais 
são responsáveis 

por grande parte da evasão e 
repetência escolar. Estima-se 
que 30% das crianças em idade 
escolar apresentam algum tipo 
de problema
de visão, comprometendo a 
qualidade de vida e conse-
quentemente a relação com o 
meio social em que vive.

Secretaria Municipal de Educação 
oficializa setor voltado a estudantes 

com necessidades especiais.
Prezando pela inclusão social, 
as crianças com necessidades 
especiais também recebem 
atendimento de qualidade na 
Rede Municipal de Ensino. Em 
agosto de 2011, por meio de 
uma portaria, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação implantou 
o setor de Educação Especial 
em São José.
O departamento coordena os 
pólos onde, por meio de salas 
multifuncionais, se desenvolve 
o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Somente 
no ano de 2011, foram implan-
tadas 12 salas multifuncionais 
nas escolas da rede. Ainda para 
este ano,está prevista a inaugu-
ração de mais 11 salas.

O Atendimento Educacional 
Especializado contribui para a 
acessibilidade dos alunos com 
deficiência, transtorno global 
do desenvolvimento e altas ha-
bilidades/superdotação desde 
a Educação Infantil até a Edu-
cação de Jovens e Adultos. As 
salas multifuncionais permitem 
um processo de aprendizagem 

de acordo com a necessidade 
de cada estudante.
A parceria com o Centro de 
Apoio Pedagógico (CAP) e o 
convênio com a Associação de 
Pessoas com Deficiência em 
São José (Apedesc) também 
ampliaram o atendimento ao 
publico alvo da educação espe-
cial.

Mais nove Centros de Educação 
Infantil serão inaugurados até o 

final do ano

Em breve, mais 1800 vagas es-
colares serão criadas para crian-
ças com idades entre 0 e 6 anos. 
A Prefeitura Municipal de São 
José, por meio da Secretaria 
de Educação, está trabalhando 
para inaugurar mais nove Cen-
tros de Educação Infantil.
Dessas novas creches, 6 uti-
lizam recursos próprios, 3 
serão construídas com recursos 

federais.
As obras já estão em andamen-
to. Os locais contemplados são: 
Campinas, Lisboa, Real Park, 
Zanelatto e Bela Vista. 
Mas as comunidades de Dona 
Adélia, Araucária, Forqui-
lhinhas, Vista Alegre também 
irão abrigar novas creches. 
Vale lembrar que todos os cen-

tros de educação infantil foram  
projetados de acordo com as 
normas de acessibilidade, siste-
ma de captação, armazenamen-
to e aproveitamento das águas 
da chuva e aproveitamento da 
energia solar.  
As novas unidades representam 
um investimento de cerca de 15 
milhões de reais. 
A construção de creches é uma 
das prioridades da Secretaria 
Municipal de Educação.
Mais Vagas:
 O Secretário Municipal da Edu-
cação resumiu a meta planejada 
para a educação infantil: “Para 
cada três vagas oferecidas ao 
longo dos 28 anos de educação 
infantil em São José, vamos 
oferecer mais duas. Isso, em 
menos de dois anos”. 

Centros de Educação 
Infantil ganham novos 

parques infantis
O programa Bandas e Fan-
farras e outros projetos 
voltados à promoção do es-
porte nas escolas da Rede 
Municipal de São José irão 
começar o ano com novos 
materiais à disposição.
No final de 2011, a Secre-
taria Municipal de Educação 
concluiu a licitação para a 
compra de novos instrumen-
tos musicais, vestuário, ma-

teriais esportivos, troféus, 
medalhas, entre outros.  
O secretário Municipal de 
Educação de São José, ex-
plicou a importância do in-
vestimento: “Os resultados 
das nossas ações voltadas 
ao esporte também depen-
dem de uma boa estrutura. 
Por isso, realizamos essas 
aquisições”.

Elaborar um Plano Municipal de
Educação constituiu-se em um momento 

singular de planejamento conjunto e 
democrático do governo com a sociedade

 civil que, com base científica, e através da 
utilização de recursos previsíveis, se propõe 
a responder às necessidades sociais obede-
cendo as diretrizes do MEC – Ministério da 

Educação e Cultura.
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Laureci Cordeiro-SECOM/PMSJ

Foto meramente ilustrativa
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Av. Brasil, 698 - Bela Vista - São José - SC

(48)3246-3423

Farmácia
PAULA

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

3047-4735
3029-3331(48)

ZIPAK

Av. Governador Jorge Lacerda, 941 
Campinas - São José

8404-0108
wwww.zipak.com.br

Serviços de Limpeza

SO S 
CARTUCHOS 

TONERS

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

& 

Tele Entrega

3034-0027(48)

Promoções Especiais
Recargas com 

qualidade e garantia!

Por Prof. Douglas Phillips Freitas

USUCAPIÃO x INVENTÁRIO
Legalizando seu terreno

O segundo semestre está che-
gando e a procura por imóveis, 
próprias do final do segundo 
semestre exigem, daqueles 
que pretendem comercializar. 
O verão logo estará chegando 
e a procura pela legalização e 
comércio de terrenos, casas e 
apartamentos em nossa região 
começa com força total. 
Primeiramente é importante 
lembrar que a palavra “proprie-
tário” é utilizada para quem 
é o dono, em caso de bens 
imóveis. Mas, juridicamente 
falando, como bem lembra o 
Dr. Almir Martins em seu li-
vro “Usucapião”, proprietário 
é aquele “que é o legítimo 
senhor de bem material” (pg. 
73), no caso, aquele que tem 
o registro imobiliário em seu 
nome. Os que não tem o regis-
tro imobiliário em seu nome, 
mas, é o dono do bem, pois o 
comprou ou o herdou, chama-
mos, no linguajar jurídico, de 
posseiro, já que “é aquele que 
usa de uma coisa e a tem em 
seu poder como seu” (pg. 26). 

Em nosso região muitos que 
possuem bem imóveis, não tem 
registro ou o registro não está 
em seu nome (ainda em nome 
dos antigos proprietários ou 
de seus pais, por exemplo, em 
caso de herança).
No Brasil esta “irregularidade” 
não retira o direito daquele 
que é detentor de determinado 
contrato de compra e venda, 
ou herdeiro do bem, já que a 
posse concede direitos de pro-
prietário.
O problema é que ao ten-
tar vender o bem; financiar 
junto algum banco (como por  

exemplo, no atual projeto 
Minha Casa, Minha Vida, da 
Caixa Econômica Federal) o 
terreno, casa ou apartamento 
tem que estar “legalizado”, ou 
seja, tem que estar registrado 
no registro de imóveis e aquele 
que vende tem que estar com o 
terreno em seu nome para que 
possa mudar o registro para o 
nome de quem comprou.
Como fazer se o imóvel que é 
seu, não está em seu nome?
Em caso de terreno onde o pro-
prietário é o pai, o avô, enfim, 
você HERDOU o terreno de um 
familiar, o caminho é ingressar 
com um INVENTÁRIO para 
regularizar esta situação e ter 
o registro modificado para seu 
nome. Pela Lei n. 11.441/2007, 
não havendo menores, incapa-
zes ou litígio, o inventário pode 
ser feito em cartório, e leva 
aproximadamente 30 (trinta) 
dias.
Havendo litígio na família, há 
outras formas – não tão rápi-
das, mas eficazes – de resolver 
a situação.
Já nos casos de terrenos onde 
você COMPROU, ou, o ter-
reno que você tem NÃO TEM 
REGISTRO IMOBILIÁRIO o 

caminho é outro, há de se ingres-
sar com uma USUCAPIÃO, 
para esta, na primeira opção, 
transfira a propriedade do ter-
reno, ou, no segundo caso, crie 
um registro imobiliário já em 
seu nome.
Outras ações também são pos-
síveis, dentre elas, a ação de 
adjudicação compulsória.
Acontece que muito tem medo 
de ingressar com estas ações 
por não terem dinheiro de 
pagar as custas judiciais, ocorre 
que desde 1950, a Lei n. 1060, 
recentemente ampliada e regu-
lamentada por portaria do Tri-
bunal de Justiça de Santa Ca-
tarina, concede as pessoas que 
não tem condições de custear o 
processo o benefício de isenção 
das custas, taxas e serviços, tan-
to do fórum como dos cartórios. 

Procure seu direito! Fale com 
um advogado!!

Faça a sua pergunta, sugestão 
e crítica: contato@douglasf-
reitas.adv.br / 48 3333 2110, 
ou por carta: Rua Elizeu Di 
Bernardi, n. 200, lj 01, campi-
nas, CEP 88101-050, São 
José/SC.

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito. 
www.douglasfreitas.adv.br – douglas@douglasfreitas.adv.br

AUTO ESCOLA ROCA

3248-8560
3244-4379

(48)

3028-9695
3037-9675

(48)

www.cfcroca.com.br

RUA MAX SCHRAMM, 2291 -  ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC

Tudo sobre carteira de motorista!

Despachante Roca
DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

(48)3258‐8803
(48)9136‐7311

www.saojoseinstaladora.com.br
e-mail:saojose_instaladora@hotmail.com

São José 
Montagens Elétricas

Residencial  Predial  Industrial

José Lemos
Gerente Administrativo

Imagem meramente ilustrativa
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Por David Fadel

Capacitação Gratuíta
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Palestras Empresariais

Prof. Heinz

Alfredo Rocha

Dia 13.08.2012
20h00

Dia 10.09.2012
20h00

Garanta já a sua 
cadastrando-se no site

www.aemi.com.br

Entrada 1kg de alimento não perecível
Local: Auditório do Ministério Impactar

Av. Atlântica, 609 - Jd. Atlântico  - Florianópolis

Apoio

david@fadelpalestrantes.com.br

Prezado leitor, nesta edição quero 
aproveitar para divulgar um pro-
jeto muito especial que a minha 
empresa Fadel Palestrantes está 
apoiando.
 
Trata-se do Cilclo de Palestras 
Empresariais promovido pelo 
Ministério Impactar, situado no 
Jardim Atlântico, que tem por 
objetivo reunir o maior número 
de pessoas possível entre em-
presários e colaboradores de 
suas empresas, não importando 
qual o cargo que ocupam, pois 
as palestras são voltadas para 
motivação pessoal e profissional, 
sempre com foco em vendas, 
liderança, empreendedorismo, 
desafios e auto conhecimento.
 
Os palestrantes estão entre os 
melhores do Brasil e a pedido 
de nossa empresa, tem colabo-
rado com o projeto vindo minis-
trar suas palestras com alegria e 

muito profissionalismo, deixando 
mensagens significativas para o 
público que prestigia o evento.
Demos início ao projeto com a 
palestra do Prof. GRETZ (maio), 
atual Top of Mind Brasileiro, o 
principal palestrante motivacio-
nal do Brasil, eleito por milhares 
de profissionais de RH como o 
palestrante mais lembrado do 
país, que deixou muitos ensi-
namentos e fez a platéia delirar 
com seu humor e entusiasmo. 
Na sequência o palestrante in-
ternacional Rodrigo Cardoso 
(junho), deu um verdadeiro show 
com a palestra Descobrindo sua 
Força, juntamente com seu DJ 
Edgar Santana, que é fundamen-
tal na metáfora da quebra da 
madeira, uma dinâmica trazida 
dos EUA, a  qual é apresentada 
no encerramento da sua pales-
tra, onde todos os participantes 
embarcam numa viagem de mu-
dança comportamental e atitude.  

O palestrante Dalmir Sant’Anna 
(julho) ministrou a palestra 
voltada para o comprometimen-
to e sucesso, além de um con-
teúdo e uma alta performance 
extraordinária, Dalmir usou al-
gumas mágicas que fizeram a 
grande diferença na assimilação 
dos conceitos apresentados, um 
verdadeiro show!
 
Como estas palestras são gratuí-
tas, o limite é a capacidade do 
auditório, segue abaixo o meu 
convite para todos os leitores 
da nossa coluna, para participar 
dos próximos eventos de agosto 
e setembro com os palestrantes 
Prof. Heinz e Alfredo Rocha, 
faça sua inscrição no site e leve 
seus amigos e familiares, pois 
capacitação é para todos e uma 
oportunidade destas é ÚNICA.
“ Motivação só não é tudo, mas 
sem Motivação você não faz 
nada “
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Ref. 103

Ref. 1238

Ref. 150

Ref. W-42C

JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

VENDAS E CONSERTOS

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

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

Rua Eurico Gaspar Dutra, 1200
Estreito - Florianópolis - SC

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

www.jkcadeiras.com
e-mail: jkcadeiras@hotmail.com

Fernando Elias 
Idade: 56 anos
Naturalidade: Bom Retiro
Formação: Administração de 
Empresas e em Direito 
Coligação: Para resgatar São 
José
Partido: PTB
Vida Pública: Ingressou na 
vida pública em 1988, como su-
plente de vereador e depois em 
1992 foi eleito vereador pela 
primeira vez. Depois reeleito 
vereador em 1996 e em 2000. 
Secretário da Educação do Mu-
nicípio de São José de 1997 a 
2004. Eleito Prefeito de São 
José em 2004, para o período de 
2005 a 2008.
Candidato a Vice: Jorge Osó-
rio (PRTB)

Rafael R. de Melo 
Idade: 32 anos
Naturalidade: Florianópolis
Formação: Educação Física, Pós-
graduado em Juventude e Religião .
Coligação: Frente de Esquerda
Partido: PSOL
Vida Pública: O candidato do 
PSOL é professor da rede municipal 
de São José, aprovado em concurso 
público em 2003 e da rede privada. 
Militante de movimentos juvenis, 
em especial na Pastoral da Juven-
tude desde 1995, onde foi assessor 
arquidiocesano. Realiza encontros, 
cursos e palestras para segmentos 
juvenis da Grande Florianópolis. 
Participou dos movimentos e rei-
vindicações da área da educação nos 
últimos anos.
Candidato a Vice: Carlos Müller 
(PSTU)

Adeliana Dal Pont
Idade: 51 anos
Naturalidade: Timbé do Sul
Formação: Engenharia Sanitária
Coligação: Para cuidar de São José
Partido: PSD
Vida Pública: Sua vida pública ini-
ciou-se em 1985, sendo a primeira 
secretária municipal de Saúde de 
Araranguá. Em 1994, foi secre-
tária municipal de Saúde em São 
José. Disputou sua primeira eleição 
em 2000, sendo eleita a segunda 
vereadora de São José mais votada 
daquele pleito. Em 2004 se reele-
geu vereadora e em 2008 concor-
reu à prefeitura de São José. No ano 
de 2010, foi secretária de Estado 
de Desenvolvimento Regional da 
Grande Florianópolis.
Candidato a Vice: José       Natal 
(PSDB)

Djalma Berger
Idade: 50 anos
Naturalidade: Bom Retiro
Formação: Administração
Coligação: São José da nossa gente
Partido: PMDB
Vida Pública: Em 1997 ingressou na política como 
Secretário de Obras na Prefeitura de São José. Foi 
Deputado Estadual em 2002, sendo eleito com 
35.619 votos. Na Assembleia Legislativa, atuou 
como segundo vice-presidente da Mesa Diretora. 
Também participou e presidiu as Comissões de Fi-
nanças e Tributação, de Turismo e Meio Ambiente 
e de Direitos e Garantias Fundamentais. Em 2006, 
foi eleito Deputado Federal, com mais de 126 mil 
votos. Participou de diversas comissões perma- 
nentes como: Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, Turismo e Desporto, além de 
Viação e Transporte. Em 2008, como Prefeito de 
São José e foi eleito com mais de 36 mil votos. É 
candidato a reeleição.
Candidato a Vice: Círio Vandresen (PT)

Eleições 2012: Conheça os Candidatos a Prefeitura de São José 

O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos votar em políticos com propostas voltadas para a melhoria de 
vida da coletividade. Vote consciente, valorize seu voto.

Foto Divulgação

Foto Divulgação
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Aconte
ceu!

A coligação “São José pra nossa Gente” realizou a primeira 
caminhada e bandeiraço no dia 21 de Julho, dando arrancada 
a campanha das eleições 2012. Os 15 partidos da coligação 
p a r t i c i p a r a m  c o m  m a i s  d e  2 0 0 0  p e s s o a s .

A frente Clonny Capistrano(PMDB), candidato a 
vereador participando da caminhada da 
coligação “ São José pra nossa gente”.

 “Em time que está ganhando não se mexe”, afirmou a Ministra das 
Relações Institucionais Ideli Salvatti (PT), em encontro realizado 
sexta-feira (27) com o candidato à reeleição na prefeitura de São 
José, Djalma Berger (PMDB) e Círio (PT) a vice, Ideli destacou a 
parceria e a integração entre a administração federal e municipal e 
São José, o que garantiu repasse de recursos federais para projetos 
importantes na cidade, como o Cidade Digital, a construção de 
policlínicas e creches.

O Centro de Atenção à Terceira 
Idade(CATI) celebrou o Dia dos Avós 
(26 de julho) com uma grande festa: a 
Fesavós.

Na sexta-feira (27), aconteceu a formatura da primeira turma do Curso 
Formação de Líderes. O curso foi idealizado pelo presidente da AEMFLO e 
CDL-SJ, Tito Alfredo Schmitt, e 53 alunos, dentre candidatos a cargos 
eletivos, gestores, entre outros interessados, participaram durante quatro 
meses das aulas e aprenderam conceitos de política clássica, ética, 
legislação eleitoral, responsabilidade fiscal, oratória, modalidade pública 
etc.

O atleta de Jiu-Jitsu, de Florianópolis, 
Roberto Piazza, ou “Mestre Piazza”, 

conquistou no último sábado, o Campeonato 
Mundial de Jiu-Jitsu 2012, em São Paulo.

Na foto Djalma Cardoso(PDT), candidato a 

vereador participando da caminhada da 

coligação “ São José pra nossa gente”.
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Saiba como enfrentar a Gripe A
A maneira mais correta e 
saudável de enfrentar essa In-
fluenza A .
O melhor que você pode fazer 
é reforçar o seu sistema imu-
nológico através de uma ali-
mentação correta e saudável, 
no sentido de manipular sua 
imunidade, preparando suas 
células brancas do sangue 
(neutrófilos) e os linfócitos 
(células T) as células B e célu-
las matadoras naturais. Essas 
células B produzem anticor-
pos importantes que correm 
para destruir os invasores es-
tranhos, como vírus, bactérias 
e células de tumores. 
As células T controlam in-
úmeras atividades imunó-
logicas e produzem duas 
substâncias químicas chama-
das Interferon e Interleucina, 
essenciais ao combate de in-
fecções e de tumores. 
Bem vamos ao que interes-
sa, ou seja quais alimentos 
são importantes (estimu-
lam a ação do sistema imu-
nológico e potencializam seu 
funcionamento). 
Antes de mais nada, tome 
pelo menos um litro e meio 
de água por dia, pois os vírus 
vivem melhor em ambien-
tes secos e manter suas vias 
aéreas úmidas desestimulam 
os vírus. Não a tome gelada, 

sempre preferindo água natu-
ral e de preferência água min-
eral de boa qualidade. 
Não tome leite, principal-
mente se estiver resfriado 
ou com sinusite, pois produz 
muito muco e dificulta a cura. 
Use e abuse do Iogurte natu-
ral, um excelente alimento do 
sistema imunológico. 
Coloque bastante cebola na 
sua alimentação. 
Use e abuse do alho que é 
excelente para o seu sistema 
imunológico. 
Coloque na sua alimentação 
alimentos ricos em caroteno 
(cenoura, damasco seco, be-
terraba, batata doce cozida, 
espinafre cru, couve) e ali-
mentos ricos em zinco (fígado 
de boi e semente de abóbora). 
Faça uma dieta vegetariana 
(vegetais e frutas). 

Coloque na sua alimentação 
salmão, bacalhau e sardinha, 
excelentes para o seu sistema 
imunológico. 
O cogumelo Shiitake também 
é um excelente anti-viral, as-
sim como o chá de gengibre 
que destrói o vírus da gripe. 
Evite ao máximo alimentos 
ricos em gordura (deprimem 
o sistema imunológico), tais 
como carnes vermelhas e de-
rivados. 
Evite óleo de milho, de giras-
sol ou de soja que são óleos 
vegetais poli-insaturados. 
Importante: mantenha suas 
mãos sempre bem limpas e 
use fio dental para limpar os 
dentes, antes da escovação.  
 
Com esses cuidados acima e 
essa alimentação... os vírus 
nem chegarão perto de você! 

A Implantodontia é uma das 
áreas da odontologia que con-
segue com maior eficiência  
repor os elementos dentais 
perdidos. Ela traz ao paciente 
conforto, estética e recupera a 
função mastigatória.
Atualmente, existem várias 
marcas de implantes no merca-
do, desde implantes importados 
que oferecem maior rapidez na 
colocação da prótese -  30 a 45 
dias – até os nacionais, que le-
vam de 4 a 6 meses.

Vale a pena ressaltar a im-
portância de se fazer exames 
pré-operatórios para que se 
possa diagnosticar a necessi-
dade e a viabilidade de implan-
tes; o material e a técnica mais 
adequada para cada  paciente. 
É possível também a utilização 
de enxertos ósseos, como forma 
de repor as estruturas perdidas 
decorrentes da falta dos ele-
mentos dentais.
Pacientes que fazem uso de 
próteses totais (dentaduras) 

também podem utilizar im-
plantes para ter mais conforto 
mastigatório. As próteses totais 
sobre implante podem ser fixas 
ou móveis, dependendo da ne-
cessidade de cada paciente e da 
estrutura óssea remanescente.
Pode-se afirmar, portanto, que 
os implantes são estruturas 
com baixo índice de rejeição 
e trazem grande satisfação 
para aqueles que os utilizam. 

Saiba mais sobre implantes dentais

Dra. Graciela N. Dos Santos 
Araujo 
CRO- SC 7425
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O quarto colégio 
eleitoral de Santa Ca-
tarina pode ver sua 
eleição transformada 
por novo entendi-
mento do Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE-SC). Acontece 
que a candidata Ade-
liana Dal Pont (PSD), 
teve suas contas con-
testadas pelo PRE. 
Uma nova lei seria a 
causa de nova inter-
pretação que incluiu 
1.059 candidatos nas 
eleições municipais 
de SC.

Adeliana responde 
ao processo PCA 
07/00137050, que a-
gora aguarda decisão 
do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SC) 
para saber se haverá 
proibição de sua can-
didatura. O prazo 
para análise segue até 
5 de agosto. Em caso 
de impugnação, a e-
xemplo do que ocor-
reu com o prefeito de 
Criciúma Clésio Sal-
varo (PSDB), a can-
didata pessedista tem 
três dias para recorrer. 

Entre as razões que 
podem impedir uma 
candidatura estão: 
falta de documentos 
ou certidões, suspeita 

de falsificação, su-
posto analfabetismo 
e ter as contas rejeita-
das pelo TCE (sendo 
no caso da Candi-
data Adeliana, a últi-
ma possibilidade).  
 
São 17.189 pedidos 
de candidaturas, por 
isso o TRE realiza 
força tarefa para ana-
lisar todos os casos 
até o prazo legal. 

Apenas em casos 
de condenação com 
trânsito em julgado 
resultam na impugna-
ção da Candidatura, 
Adeliana Dal Pont 
aguarda posição do 
TRE-SC. 

Para mais informa-
ções você poderá aces-
sar o site do TRE-SC, 
no endereço abaixo 
encontre a nova rela-
ção que elenca apro-
ximadamente 740 
nomes em 856 pro-
cessos de rejeição de 
contas do TRE-SC: 

http://www.tre-sc.
gov.br/site/imprensa/
noticia/arquivo/2012/
julho/artigos/pre-en-
contra-equivoco-na-
lista-original-de-con-
tas-rejeitadas-pelo-
tce/index.html

São José pode ter apenas 
3 candidatos a Prefeitura.

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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RESTAURANTE
Santilina

Por Rodrigo Rauth

Desta vez resolvi explorar algo 
diferente, que raramente tem o 
seu valor reconhecido e valori-
zado. Quem não aprecia um bom 
sanduíche? Rápido de preparar, 
sacia a fome, e pode ser muito 
saudável ao contrário do que mui-
tos pensam. Então vamos fugir 
daqueles sabores e texturas indus-
trializadas, aqueles lanches com 
sabor de isopor estão por fora! 
Que tal incrementar seu lanche, 
com um sanduíche realmente sa-
boroso, com ingredientes frescos 
e um mix de sabor inusitado? 
Dificilmente encontramos casas 
especializadas em sanduíches 
gourmets, onde os Chefs gastam 
muito de seu tempo buscando 
novos sabores e tendências, tudo 
para surpreender nossos pala-
dares. Sendo assim, faremo nosso 
próprio Sanduíche Gourmet, com 
carne magra, molhos e queijos, 
numa combinação deliciosa...

Ingredientes
•2 Hamburgueres de Peru
•1 Pão de Hamburguer

Sanduíche Gourmet
•1 Colher de maionese
•1 Colher de Azeite de Oliva
•5g de Queijo Gorgonzola
•5g de Queijo Provolone
•1 Fatia de Queijo Cheddar
•3 Colheres de Creme de Leite
•¼ Cebola cortada em tiras finas
•½ Tomate Italiano cortado em 
rodelas
•Sal e Pimenta
•Nos Moscada
•2 Colh. de Molho Barbecue
•Nachos (Doritos)

Modo de Preparo

Prepare o sanduíche normal-
mente como de praxe. Coloque 
a maionese sobre o pão e frite os 
hambúrgueres em azeite de oliva. 
Depois de virá-los, acrescente o 
molho barbecue e deixe finalizar 
a fritura. Ao retirla-los, cubra com 
a fatia do Queijo Cheddar, para 
que com o calor vá derretendo. 
No mesmo azeite e molho que so-
brou da fritura, jogue as cebolas e 
os tomates e deixe dourando por 
um tempo. Abaixe então o fogo e 

acrescente o creme de leite. Aos 
poucos vá adicionando os queijos 
e misturando sempre. Tempere 
com sal, pimenta e nos moscada. 
Feito isso, despeje tudo sobre os 
hambúrgueres e monte o san-
duíche. Batatas fritas são com-
panheiros inseparáveis dos san-
duíches, em sua grande maioria. 
Mas eu aconselho a experimenta-
rem servir com Nachos (Doritos), 
que mesclam com os queijos e 
o molho perfeitamente, fazendo 
uma nuance incrível de sabores 
dentro de sua boca. Para acom-
panhar, aconselho indico a Cer-
veja Eisenbahn Dunkel, que com 
suas notas de caramelo e gosto 
forte irão lhe conduzir para o Bis! 
Viu só!? Sem segredos...

chefrodrigorauth@hotmail.com

Caldo de camarão
uma sopinha ideal para o inverno

2 k de camarão miúdo (você 
pode achar que é muito, mas não 
é. Depois de cozido ele não vira 
nada)
1 colher de sopa, de manteiga
350 g de peixe de água doce sem 
pele ou espinhas
6 tomates bem maduros, picados
1 cebola grande, picada
4 dentes de alho, espremidos
3 colheres de sopa, de azeite de 
dendê ou azeite de oliva (use o 
que preferir)
3 pimentas malaguetas no azeite
6 fatias de pão de forma
1 litro de caldo de peixe ou 1 li-
tro de água
1 colher de sobremesa, de tem-
pero pronto para paella ou 1 co-
lher, das de sobremesa, de curry
400 ml de leite de coco
1 pote de requeijão cremoso

Modo de Preparo

Aqueça uma caçarola grande 
e junte o azeite de dendê. Re-
fogue o alho e a cebola e logo 
em seguida junte os tomates, o 
peixe em cubos e metade dos 
camarões. Salpique sal, tempere 
com pimenta e o tempero para 
paella e tampe a panela. Cozinhe 

até o peixe ficar macio e o tomate 
desidratar e se formar um caldo. 
Desligue o fogo, junte o caldo 
de peixe e bata esse refogado de 
camarões e peixe no liquidifica-
dor junto com as fatias de pão de 
forma. Reserve.
Aqueça a mesma panela que você 
fez o refogado e junte 1 colher 
de manteiga. Refogue o camarão 
nessa manteiga e só coloque o 
sal depois que o camarão estiver 
macio. Eu não gosto de temperar 
esses camarões miúdos antes de 
refogar... Acho que ele desidrata 
demais e fica borrachudo. 
Acrescente o caldo batido ao ca-
marão, junte o leite de coco e o 
requeijão, acerte o sal e espere 
ferver e engrossar (o pão de for-
ma faz o caldo engrossar).
Caldo para 8 pessoas.
Sirva com torradas e coentro ou 
salsinha picados.
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Tudo em Películas
Automotivas e residenciais

(48) 8402-0981

Auto CenterFix
 - Mecânica
 - Elétrica
 - Injeção Eletrônica
 - Trava Elétrica
 - Vidro Elétrico
 - Película
 - Alarme
 - Som

Rua Santos Saraiva, 1731- Estreito
Florianópolis - SC

(48)3024-6624

OC ���a
Campinas

Óculos ‐ Armações ‐ Lentes de Contato

3241‐0084(48)

Rua Josué Di Bernardi, 71
Campinas - São José - SC
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Por Renato D’Avila

Ipiranga 
Futebol Clube

Nessa edição tenho a alegria de 
falar sobre o Ipiranga de São 
José, fundado em 26/05/1962, 
falamos com o atual presi-
dente Sr: Eliater Silva popu-
lar “Tatá”, falamos sobre seu 
clube do coração, o Ipiranga é 
a sua segunda família. 
Sr: Eliater, disse que vai ao 
clube todos os dias e pretende 
ficar até o final do seu man-
dato, em 2012. Quando pe-
gou o Ipiranga, estava muito 
danificado, a  4 anos atrás, 
fez muros, portão eletrônico, 
reformou a sede social, duas 
salas de bar com salão, onde 
alugam para dar renda para o 
clube, colocaram alambrados 

no campo.
Tatá se emocionou ao falar 
de sua luta pelo clube, falou 
sobre a construção da cancha 
de bocha, cancha de futebol 
suíço, junto com uma parceria, 
hoje alugado trazendo renda 
para o clube. Seu novo pro-
jeto é fazer uma arquibancada 
em cima dos vestuários den-
tro do campo e salas para ra-
dio e televisão, para ter maior 
visibilidade para o clube que 
está disputando o campeonato 
amador da primeira divisão 
em São José.
 Queremos chegar na final do 
campeonato, fala nosso queri-
do Tatá, muito feliz por ter 

conseguido chegar a terminar 
de concluir essa grande praça 
de esportes, junto com seus di-
retores: Carlos, Elson , Jorge, 
Eder Jeremias, Hudison, Mau-
ricio, Leo jean silva, Davi, e 
não esquecendo do Miro que 
nos recepciona muito bem no 
bar do clube, alguns Presi-
dentes como: Talcídio Soares 
(falecido), Hélio Schoroeder, 
Adilson Silva, Cidral, Aldori, 
Adão (falecido), Adolfo Meu-
rer, Carlos Costa, Simas e 
muitos outros amigos e asso-
ciados que colaboram para que 
o Ipiranga seja sempre forte e 
grande. Uma frase que marcou 
nessa entrevista foi que Tatá 
falou que o Ipiranga está junto 
com sua família, fico aqui de 
segunda a segunda, relata o  
Sr: Eliatar, que é uma pessoa 
simples, trabalhadora  e dedi-
cada.
 Que Deus lhe dê muita saúde 
para seguir esse bonito traba-
lho.

3094-2525
3094-2929

(48) 

Colorindo Toda São José

Pedro Estevão Felisbino, S/N - Bela Vista - Palhoça - Santa Catarina
www.corecolor.com.brvendas@corecolor.com.br Rua Pedro Ângelo de Mello, 1496 - Serraria

São José - SC

JN JN Móveis Sob-Medida
JN - Industria de Móveis Ltda - ME

(48)8406-5088

www.jnmoveissobmedida.com.br

jnmoveispersonalizados@gmail.com

renato170564@uol.com.br

Marmitex

R$7,00
A PARTIR

MEGA MOTORS MEGA MOTORS 
Mecânica Automotiva e Auto Elétrica

MEGA MOTORS 

Rua N. Sª do Rosário, 594 - Estreito - Florianópolis- SC

MEGA MOTORS 

(48)3244-1424

(48)3028-4224

(48)3244-1424

Retífica de Motores

www.retificamegamotors.com.br

www.megamotors.srv.br



                                                      Social  13Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

DoutorDoutorCARROCARROMECÂNICA EM GERAL

BR 101 - Km 202 - N° 330 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!

O Amor-Exigente
salvador517@hotmail.com 

Por Marcus Aurélio Salvador

Estamos vendo, de norte a sul, neste 
nosso Brasil, o comportamento vio-
lento e autodestrutivo alastrar-se 
entre os jovens. E isto independe da 
idade, da raça, da religião, do nível 
de educação ou do poder econômico.
Os pais pensavam que, se criassem 
bem seus filhos, amando-os e dando-
lhes tudo de bom e do melhor, tudo 
daria certo. Pensavam que apenas 
crianças abandonadas, famílias de-
sestruturadas ou filhos negligencia-
dos acabariam com problemas. E a 
realidade demonstra que estamos 
enganados.
E quando os pais descobrem que o 
filho está usando drogas, geralmente 
quando o filho já está num processo 
avançado de dependência, o primei-
ro sentimento é de revolta e depois a 
vergonha.
Invariavelmente os pais sentem-se 
culpados pelo o que está ocorren-
do com o filho, quando deveriam 
sentir-se apenas responsáveis pelo 
ocorrido. E por incrível que pareça, 
esta diferença é de fundamental im-
portância para que os pais não sejam 

manipulados pelo filho.
E aí começam as brigas e a família 
entra num processo de desestrutu-
ração emocional e vive em função 
do filho, o que chamamos de code-
pendência. Ou seja, os pais ficam tão 
doentes quanto o filho usuário, por 
não conseguirem mudar o compor-
tamento do filho e passam a viver 
num desgaste emocional e finan-
ceiro que tendo a levar a situações 
de agressão física.
Quando conseguem levar o filho a 
buscar um tratamento, e isto não é 
nada fácil, sem uma ajuda externa, 
e encontram um local para o trata-
mento do filho, acreditam que o 
problema está resolvido, quando na 
verdade não está.
A família também vai precisar bus-
car uma ajuda uma vez que também 
está doente e precisa ser tratada. Ela 
precisa entender o processo da de-
pendência e como deverá lidar com 
a situação, uma vez que a dependên-
cia é uma doença incurável, progres-
siva e pode ser fatal.
Quando apenas o filho participa de 

um tratamento, ao retornar para a 
sua casa vai encontrar o mesmo am-
biente doentio, que deixou antes do 
tratamento, e isto pode ser fatal para 
a sua recuperação.
Neste sentido, o Amor-Exigente 
que é uma proposta de educação e 
de mudança de comportamento des-
tinada a pais, professores e jovens 
como forma de prevenir e solucio-
nar problemas relacionados ao uso 
e abuso de drogas e/ou por compor-
tamento inadequado, através de re-
uniões semanais de grupos de auto-
ajuda, é o espaço onde a família tem 
a oportunidade de buscar a sua recu-
peração e resgatar a sua dignidade.
O Amor-Exigente está presente em 
todo o Brasil e reunimos semanal-
mente em torno de 120 mil pessoas 
que participam das reuniões, com 
um total de 8.000 mil voluntários.
Em Santa Catarina estamos pre-
sentes nos seguintes municípios: 
Florianópolis, São José, praia da 
Pinheira, Criciúma, Tubarão, Lages, 
Concórdia, Mafra, Xanxerê, Join-
ville, Balneário Camboriú, Itapema, 

São João Batista, Timbó e Porto 
Belo. 
Em São José e Florianópolis, reuni-
mos em torno de 2.000 mil pessoas 
por ano, entre familiares e jovens, 
em nossas reuniões semanais além 
de palestras realizadas em escolas 
e Empresas destacando a questão 
prevenção ao uso indevido de dro-
gas.
Cabe ressaltar que o programa do 
Amor-Exigente não está ligado a 
nenhum partido político ou movi-
mento religioso, e todo o trabalho é 
realizado de forma voluntária pelos 
seus coordenadores não tendo custo 

“Qualquer tratamento envolvendo dependentes do uso indevido de drogas que não leve em conta 
que os familiares são codependentes e, que por isso, precisam também de alguma forma de trata-

mento, tem grandes chances de não dar certo.”

algum para aqueles 
que procuram as re-
uniões semanais.
Dependemos dos 
veículos de divulga-
ção para que o nosso 
trabalho seja conheci-
do e possamos prestar 
um apoio às famílias 
que precisam de aju-
da.
É importante desta-
car  que o programa 
do Amor-Exigente 
não é apenas para as 
famílias que estão 
enfrentando o pro-
blema das drogas, até 
porque, temos jovens 
que não usam drogas 
e que o seu compor-
tamento é uma droga.
Assim, quando o 
programa que você 

apresenta tratar do problema das 
drogas, relacionamento entre pais e 
filhos e mudança de comportamen-
to, gostaríamos de poder contribuir 
com o nosso conhecimento e levar 
a realidade das famílias que estão 
enfrentando os problemas relacio-
nados.

Se você quiser saber um pouco 
mais sobre o Amor-Exigente, en-
tre no site www.amorexigente.
org.br – ou entre em contato pelo 
e-mail sergio679@hotmail.com   
ou pelo telefone 9101-8121.
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Av. Lisboa, s/n - Qd.09 - Lt.01 - Sala 04 - Lot. Lisboa - São José - SC

Seu corpo em movimento!Seu corpo em movimento!

(48)3357-3693

Rua Vereador Arthur Mariano, 886 - Forquilhinhas - São José - SC

3357-1904(48)
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Como o stress 
pode afetar sua beleza

Pele, cabelos e unhas são os prin-
cipais alvos em épocas de tensão.
O estresse vivido no dia-a-dia 
pode provocar dores de cabeça, 
indisposição entre outros sinais de 
mal-estar que, se não forem com-
batidos, podem oferecer grandes 
riscos à saúde. Mas o que muita 
gente não sabe, é que além de ame-
açar a saúde, o estresse também 
prejudica a beleza. Pele, cabelos 
e unhas são os principais alvos. 

Pele
Durante a gestação, o sistema ner-
voso e a pele do bebê têm formação 
conjunta. De acordo com especia-
listas, isso explicaria porque muitos 
dos problemas emocionais – entre 
eles, o estresse – resultam em pro-
blemas de pele, que podem variar 
desde o envelhecimento precoce 
até doenças crônicas como vitiligo 
e psoríase. O estresse também in-
fluencia no aumento da oleosidade 
da pele.
Os períodos de tensão provocam 
alterações intensas no corpo, prin-
cipalmente hormonais, além da ge-
ração de radicais livres (o chamado 
de estresse oxidativo) e alteração 
do colágeno. Com isso, a pele fica 
mais suscetível ao surgimento pre-
coce de rugas, manchas, acne e ou-
tras doenças de pele.
Sem falar nas terríveis olheiras, 
que deixam a aparência cansada. A 
região em volta dos olhos é cheia de 
vasinhos e em situação de estresse, 
o excesso de adrenalina compro-
mete a circulação sanguínea e eles 
acabam congestionados. O resul-
tado disso é aquele aspecto de olho 
roxo.

Cabelos
Perdemos cerca de 50 fios de cabe-
lo por dia, é normal. Mas em situa-
ções de muito estresse, problemas 
psicológicos e o cansaço acumu-
lado, podem aparecer fios aos mon-
tes no travesseiro ou no chão do 
banheiro. A queda excessiva de ca-
belo também é uma forma do corpo 
sinalizar que há algo errado.
O excesso de oleosidade do couro 
cabeludo é outro efeito do estresse. 
Quando associada à ação de fun-
gos, essa oleosidade faz com que 
o couro cabeludo descame. O re-
sultado disso é a caspa, que desce 
pelos fios e fica aparente nas roupas 
e nas sobrancelhas. Outro inconve-
niente é a coceira.
Para acabar com o problema, a 
receita é usar loções antifúngi-
cas. Tinturas, alisamentos e outras 
químicas pioram a situação, pois 
deixam o couro cabeludo sensibili-
zado. Portanto, o melhor é evita-las 
enquanto a caspa não some.
 

Unhas
Os efeitos do estresse na beleza 
também podem ser percebidos 
nas unhas. Algumas pessoas têm 
unhas naturalmente frágeis. Mas, 
quem sempre teve unhas fortes e 
começa a notar que, de repente, 
elas começaram a se tornar menos 
saudáveis, precisa ficar alerta. Pode 
ser um sinal alguma disfunção hor-
monal, problemas na glândula ti-
reoide ou doenças que têm um fator 
emocional envolvido.
Além de procurar alternativas para 
aliviar o estresse e tratar esses dis-
túrbios, é importante manter as 
unhas bem aparadas para evitar que 
elas se quebrem com facilidade. 
Usar esmaltes fortalecedores à base 
de cálcio, uma vez por semana, aju-
da a endurecer as unhas.

ATITUDES QUE
DESESTRESSAM

Descubra maneiras de “de-
sacelerar” a rotina para man-
ter uma vida mais saudável: 
Metas para atingir no trabalho, 
cuidar dos afazeres domésticos e 
dedicar tempo à vida social deman-
dam esforço físico e psicológico e, 
consequentemente, podem provo-
cam altos níveis de estresse. Todo 
tipo de pressão, ansiedade e com-
petitividade podem desencadear 
distúrbios que fazem mal à saúde, 
além de transtornos emocionais e 
psicológicos.
Para a psicóloga Tânia Fontes, “o 
estresse deixa as pessoas emocio-
nalmente frágeis e esse é o motivo 
pelo qual suas defesas orgânicas 
baixam, assim como sua imuni-
dade, o que faz com que fique mais 
vulnerável a diversos tipos de 
doenças. Mesmo com a correria do 
dia a dia, é possível manter uma 
rotina tranquila a fim de manter 
baixos os níveis de estresse.
Mas, o que fazer para relaxar e ter 
uma vida mais “leve”? Pequenas 
atitudes podem reverter a situação 
e desacelerar a rotina. O mais im-
portante é, principalmente, “reser-
var um tempo para desacelerar”, 

sugere Tânia. Seja durante a sena, 
após o trabalho, ou aos sábados e 
domingos, é importante parar e 
pensar em si mesmo.

Alongamento - Esticar os braços, 
alongar os membros do corpo, 
ou seja, espreguiçar-se. Quando 
acordar ou estiver tensa demais, 
alongue-se. Isso pode dar mais dis-
posição e garantir mais calma para 
encarar o dia.
Use o corpo - Cada parte do cor-
po pode carregar “nós” de tensão. 
Sabe aquela dor na nuca que não te 
deixa em paz em dias estressantes? 
É um nó. Para desfazê-los, contraia 
a musculatura de cada região por 
dois segundos. O exercício benefi-
cia a mente também, já que o corpo 
estará relaxado.

Caminhe - O trânsito caótico das 
grandes cidades é capaz de es-
tressar até mesmo a pessoa mais 
calma e tranquila. Além disso, ele 
causa “traumas”. Aos fins de sema-
na, por exemplo, quando as ruas e 
avenidas estão livres, ainda assim, 
as pessoas têm certo receio em an-
dar de carro. Por esse motivo, uma 
ótima dica é “caminhe”. Caminhar 
também libera endorfina, uma sub-
stância liberada pelo próprio corpo 
e que dá sensação de bem-estar.

Durma bem - A noite é o principal 
momento de descanso e deve ser 
aproveitado como tal. Para isso, de-
ixa os problemas do lado de fora do 
quarto. Mantenha o ambiente are-
jado e bem arrumado. É importante 
relaxar ao máximo para dormir a 
noite inteira e acordar revigorado 
para enfrentar um novo dia de tra-
balho.

Além dessas ações e atitudes, é 
possível fazer mais pela própria 
saúde. Está cientificamente com-
provado que reduzir o uso do com-
putador e celular pode trazer efei-
tos benéficos ao corpo, melhorar a 
qualidade do sono, melhorar dores 
musculares e, até mesmo, reduzir o 
cansaço.



                            Moda e Sáude  15Acesse nosso site www.jornalcomunidadesj.com.br

A tendência que chegou para fi-
car neste inverno são os sneakers. 
Depois de aparecerem nos pés da 
cantora Beyoncé viraram febre 
entre 10 de cada 10 fashionistas e 
lotaram as prateleiras até das lojas 
populares, tudo isso devido a ver-
satilidade do sapato, que passeia 
pelos looks mais informais aos de 
balada.
Mas há quem não vá muito com a 

Por Luana Jales

cara do sapato, pois a primeira vis-
ta chega a causar certa estranheza, 
mas o veredicto final é um só: É 
peça obrigatória no seu guarda 
roupa daqui para frente.
Nas imagens podemos ver uma 
seleção de alguns sneakers dis-
poníveis em lojas de Santa Catari-
na. Os preços variam de R$180,00 
à R$380,00.

O Sucesso 
dos Sneakers

Por Thalita Hartman

Personal Trainer em domicílio: 
criatividade é a melhor amiga desse profissional!

O Personal Trainer que atua em 
domicílio deve entender que seu 
melhor equipamento é “sua imagi-
nação”. A criatividade é essencial 
para esse tipo de profissional, já 
que é necessário montar um plano 
de treino em espaços pequenos, 
muitas vezes restritos, e com ma-
teriais simples. O profissional tem 
que saber explorar a capacidade 
de inovação o tempo todo, desde 
realizar uma flexão em um banco 
ou até mesmo o step em uma es-
cadinha.
Portanto: Os condomínios podem 
oferecer riscos maiores!
Por isso é fundamental a orienta-
ção técnica de um profissional de 
Educação Física. Assim, os riscos 

são mínimos e os benefícios são 
máximos.
O profissional deve estar ciente 
para nunca deixar de atender os 
propósitos do seu aluno, e sempre 
deixar as técnicas e conhecimen-
tos científicos em primeiro lugar.
O ideal é mesclar e combinar 
diferentes tipos de atividades físi-
cas, para esta se tornar divertida, 
dinâmica e eficaz. A atividade físi-
ca não é um castigo, ela deve fazer 
parte da qualidade de vida e não 
do stress do seu aluno.
Os 10 DICAS da malhação em do-
micílio.
1) Busque combinar exercícios lo-
calizados com alongamentos;
2) Os exercícios funcionais com 
atividades que estimulem o corpo 
de uma maneira geral ou aeróbios 
também é uma opção dinâmica e 
eficaz;
3) Sentir dor não é proibido, mas 
não faça dos exercícios um castigo 
para seu aluno;
4) É necessário transpirar, tenha o 
suor como um termômetro, prin-

cipalmente se o objetivo for a 
queima de gordura, quanto maior 
a transpiração maior o tempo que 
seu aluno esta na zona de queima 
de gordura (60%FCmáx);
5) Tenha metas e objetivos men-
sais bem claros com seu aluno; 
6) Descansar é tão necessário 
quanto se mexer. Seu corpo agra-
dece;
7) Periodize, organize e customize 
o treino para cada aluno, ninguém 
é igual, todos merecem um treino 
único;
8) Nosso corpo é movido de ci-
clos. Programa-se também para 
as recaídas, mas não entenda isso 
como o abandono, é uma fase e vai 
passar. Se tiver a periodização cor-
reta terá o controle desse período 
e saberá lidar com este tempo de 
insatisfação do cliente; 
9) Atenção, concentração! Esteja 
presente, trabalhe sua mente junto 
com o corpo;
10) Divirta-se! O melhor exercício 
é o bom humor.

                    dicadapersonal@gmail.com luanna_jd@hotmail.com
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