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 2 dormitórios, sala, cozinha 
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Financiamento Minha Casa, Minha Vida

Apartamento Novo
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churrasqueira, cozinha e garagem
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Editorial

Chegamos ao mês de agosto, 
o mês dos pais e nesta edição pre-
paramos materias especiais que irão  
além de entreter te manter infor-
mado.

Na coluna Saúde, veremos uma 
matéria especial sobre gripe A e 
Resfriado. Na Coluna Questões de 
direito, o colunista Douglas trás uma 
materia sobre usucapião.

Em Dicas do Chef, Rodrigo pre-
para um delicioso camarão na mo-
ranga.

Portanto, aproveite cada página 
e dê sua opinião através de nosso 
site ou fan page no facebook. O Jor-
nal Comunidade é feito para você, 
colabore, envie-nos suassugestões.

Até a próxima edição.

Atenciosamente,  

Téia Schneider
Editora Responsável

Jornal Comunidade SJ
 Ltda ME
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Av. Gov Adolfo Konder, 867
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Anuncie Conosco
Vamos até você!

(48) 3035-4921

Josué Lemos

Editorial

E 2012 está chegando ao fim. 
Nesta penúltima edição do Jornal 
Comunidade SJ deste ano prepara-
mos materias especiais e variadas 
que irão te informar e entreter. No 
Destaque SJ, trouxemos uma en-
trevista com o Vereador eleito de 
São José, Chico Silvy, a promessa 
do vereador é um mandato com por-
tas abertas para a comunidade.

Além dos tradicionais colunis-
tas, nesta edição apresentamos dois 
novos parceiros: Nascimento, para 
a coluna Política e Gustavo, para a 
Coluna Economia, sejam bem vin-
dos a nossa família.

Na Coluna Gastronomia e arte-
sanato, receitas e dicas para se pre-
parar para o Natal.

É isso ai, aproveite cada página 
e dê sua opinião através de nosso 
site ou fan page no facebook. O Jor-
nal Comunidade é feito para você, 
colabore, envie-nos suas sugestões.

Até a próxima edição!

Equipe Jornal Comunidade SJ

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

Lei protege Josefenses de Telemarketings indesejados

Uma lei que protege consumi-
dores josefenses de ligações de 
telemarketing indesejadas resul-
tou no sistema que beneficia 

munícipes e tem fácil acesso. 
Podem ser inscritos números de 
telefone fixo e móvel. O órgão 
responsável é o Programa de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon), que não cobra pelo ser-
viço prestado. O sistema é volta-
do aos moradores de São José.
Interessados podem se cadastrar 
pelo site da Prefeitura de São José 
(http://www.pmsj.sc.gov.br/pro-
con), preenchendo um formulário 
com dados referentes à pessoa 
física ou jurídica. Ao término do 
cadastro, o cidadão terá um login 
e senha. Após 30 dias cadastrado, 
o número de telefone será impedi-

Descoberta abre caminho para diagnóstico 
de câncer antes de tumor ‘aparecer’

Cientistas britânicos descobri-
ram uma proteína presente em 
muitos tipos de câncer, o que 
poderia, no futuro, levar a um 
exame único capaz de detectar 
várias modalidades diferentes 
da doença e também auxiliar no 
diagnóstico precoce da doença.
O grupo, baseado no Instituto 
Gray de Oncologia e Biologia 
da Radiação, relatou ao Insti-
tuto Nacional de Pesquisa de 
Câncer da Grã-Bretanha ter 
identificado câncer de mama 
em ratos semanas antes de um 
caroço inicial ser detectado.
A mesma proteína, chamada 
gamma-H2AX, é encontrada 
em tumores de pulmão, pele, 
rins e bexiga e é produzida 
como uma reação do organis-
mo a DNA danificado.
De acordo com os cientistas, 
este é um dos primeiros indí-
cios de que uma célula está se 

tornando cancerígena.

Formação de tumores

O estudo utilizou um anticorpo 
que é o “parceiro perfeito” para 
a gamma-H2AX e capaz de 
procurá-la no organismo.
Sexo oral causa mais câncer de 
garganta que cigarro
O anticorpo recebeu então 
pequenas quantidades de mate-
rial radioativo, servindo como 
“termômetro” para identificar 
a presença de câncer no orga-
nismo.
Caso os médicos identifiquem 
um acúmulo de radiação num 
determinado ponto do corpo, 
há grandes chances de que ali 
esteja o início da formação de 
um tumor.

Diagnóstico precoce

A professora Katherine Val-
lis diz que, nos ratos usados 
em laboratório, caroços só pu-
deram ser sentidos quando as 
cobaias já tinham cerca de 120 
dias de idade, mas “nós de-
tectamos mudanças antes disso, 
entre 90 e 100 dias — antes de 
um tumor ser clinicamente apa-
rente”.

Ela disse à BBC que a proteína 
gamma-H2AX era, em grande 
parte, um “fenômeno comum” 
e que “seria um sonho” desen-
volver um exame único para 
vários tipos de câncer.

Estágio inicial

Embora a comunidade cientí-
fica e os pacientes que lutam 
contra a doença tendam a ver 
os estudos em torno da nova 
técnica com muita esperança, 
eles ainda se encontram em um 
estágio bastante preliminar.
— Esta pesquisa inicial revela 
que rastrear essa molécula im-
portante poderia nos permitir 
detectar danos no DNA em 

todo o organismo. Se estudos 
mais aprofundados comprova-
rem isso, a proteína poderia nos 
fornecer uma nova rota para 
detectar o câncer em sua fase 
muito inicial, quando ainda há 
mais chances de tratá-lo com 
sucesso.
Julie Sharp, do instituto britâni-
co Câncer Research UK, avalia 
o estudo como um avanço.
— Esta pesquisa importante 
revela que ter como alvo esta 
molécula-chave poderia nos 
fornecer uma rota animadora 
por novos caminhos para detec-
tar o câncer em um estágio ini-
cial e ajudar a aplicar radiote-
rapia e monitorar seus efeitos 
sobre os tumores.
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do de receber ligações de telemar-
keting. Essa medida é amparada 
pelo decreto nº 33.169/2011, que 
regulamenta a Lei 5.039/2010.
Usuários inscritos no sistema 
poderão denunciar, após 30 dias, 
empresas que continuarem in-
sistindo nas ligações indesejadas. 
Para realizar a reclamação, o 
munícipe deverá comparecer 
ao Procon de São José, situado 
na Rua Irmãos Vieira, nº 20, no 
Bairro Campinas.
Cabe à empresa que presta ser-
viço de propagandas via telefone 
consultar a lista de cadastrados no 
órgão competente, antes de efe-

tuar a ligação. Empresas que não 
cumprirem as obrigações estabe-
lecidas pela lei estarão sujeitas à 
multa, conforme o artigo 56 do 
Código de Defesa do Consumidor 
(Lei Federal 8.087/1990).
Empresas também deverão ca-
dastrar-se no mesmo link, para ter 
acesso à lista de inscritos no siste-
ma. Também será possível excluir 
o cadastro a qualquer momento, 
acessando com login e senha do 
usuário. O Procon de São José 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 20h. Mais informações 
pelo telefone (48) 3259-6910.
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Eleito, Chico Silvy, fala de sua vitória e planos para o 
mandato de vereador em São José a partir de Janeiro

Francisco Bento Costa Silvy, 
mais conhecido como Chico 
Silvy, ou Chico das Borra-
chas nasceu em Biguaçu no 
ano de 1953. Casado com 
dona Eliete e pai de três fi- 
lhos. É empresário do ramo 
de auto peças desde 1989 com 
a Casa das Borrachas Silvy, 
inicialmente na Leoberto Leal 
e atualmente no bairro Bela 
Vista as margens da BR 101 
em São José. Sempre atuante 
na cidade, tanto na igreja, 
como também participando 
em vários movimentos soci-
ais ao longo de sua história. 
Hoje atua com intensidade 
na vida política de São José, 
sendo atualmente o presidente 
do Partido dos Trabalhadores. 
Já havia disputado o pleito na 
eleição municipal em 2004, 
onde conquistou 1.025 votos. 
Dessa vez, Chico Silvy saiu 
vitorioso, sendo o primeiro 
colocado do PT com 1766 
votos, contando com o slogan 
“A força da amizade”, devido 
a grande corrente de amigos 

que estava o apoiando.

1 - Depois de duas tentati-
vas sem sucesso, o Sr con-
seguiu finalmente se eleger 
vereador. Qual a sensação?

De muita alegria por poder 
representar as comunidades 
na câmara de vereadores e 
otimista de que farei um tra- 
balho diferenciado. É claro 
que sei que o trabalho do 
vereador tem suas limita-
ções, mas vejo grandes possi-
bilidades de poder contribuir 
como eu disse, com um tra-
balho diferenciado.

2 - Um pequeno grupo den-
tro do PT, o acusou de ter 
entregue o PT aos irmãos 
Berger e de assim ter enter-
rado o partido em São José. 
O que o Sr pode nos dizer 
sobre isso?

Não há nenhum arrependi-
mento, pois tenho a certeza de 

que fizemos a coisa certa. Na 
disputa interna sobre nossa 
vinda para o governo, ven-
cemos por 27 votos a favor, 
contra 6 e eles não souberam 
respeitar o voto da maioria, 
assim como nunca respeita-
ram nossas outras vitórias 
em votações internas do par-
tido, sendo elas qual fosse. 
Então eu é que pergunto, que 
democrácia é essa que eles 
pregam? Eles só pagam a con-
tribuição mensal obrigatória,  
nunca ajudaram com nada e 
nunca deram importância por 
aquilo que fizemos pelo par-
tido e que consequêntemente 
ajudou a elege-lo por 3 man-
datos.

3 - O vereador Chico Silvy, 
vai fazer ou não oposição ao 
governo Adeliana?

Com certeza teremos uma 
posição de equilibrio, porque 
queremos contribuir para o 
bem estar dos munícipes, in-
dependente de quem esteja 
como prefeito. Mas também 
precisamos cumprir nosso pa-
pel fiscalizador junto a admi-
nistração municipal.

4 - Quais vão ser as areas de 
maior atuação de seu man-
dato e qual vai ser o seu 
diferencial?

Eu não me vejo preso a uma, 

ou outra área de atuação. Te-
nho comigo pessoas capacita-
das e com domínio nos mais 
variados assuntos. Então eu 
vou estar tanto conversando 
com os movimentos sociais, 
como também debatendo com 
os empresários do nosso mu-
nicípio. E sobre o meu dife-
rencial, com certeza será ter 
as portas abertas do gabinete 
como afirmei durante a cam-
panha e a contribuição para o 
pleno exercicio da cidadania, 
onde vamos contribuir para 
os movimentos sociais na luta 

pelos seus direitos.

5 - Para finalizar, deixe uma 
mensagem para o povo jose-
fence.

Primeiro agradeço ao povo 
josefense e as 1766 pessoas 
que fizeram e vão continuar 
fazendo parte dessa corrente 
chamada a força da amizade. 
Também, quero dizer que 
serei um amigo das comu-
nidades, presente nos bairros, 
ouvindo e encaminhando suas 
necessidades.

“...o meu diferencial, com certeza será ter as portas abertas 
do gabinete como afirmei durante a campanha e a contri-
buição para o pleno exercicio da cidadania, onde vamos 
contribuir para os movimentos sociais na luta pelos seus 

direitos...”

ti
10 anos 

Rua Mário Coelho Pires, 221 - Bloco C Sala 56a
Campinas - São José - SC

www.suportesc.com.br
Trabalho e dedicação

para as soluções da sua empresa

3035-5738
9960-9079

(48)
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Fundação Municipal do 
Meio ambiente realiza 
aplicação de larvicida

Sua caracteristica princi-
pal e não causar nenhum 
dano ao meio ambiente, 
ao mesmo tempo que 
aplicado nas corredeiras 
dos rios que circundam a 
região, provocam quase 
que imediatamente a 
eliminação dos transtor-
nos trazidos pelo borra-
chudo.
Esta aplicação e feita se-
mestralmente neste bair-
ro, no Sertão do Marui, 
em Potecas e no bairro 
Lisboa, onde a prolifera-
ção do mosquito é acen-

tuada.
A Fundação trabalha tambem 
na concientização da popula-
ção atingida, para evitar jogar 
lixos e dejetos a céu aberto, 
gerando o aumento dos mes-
mos.

A Fundação Municipal do 
Meio Ambiente de São José 
no dia 01.11.2012, realizou 
na comunidade da Colonia 
Santana, aplicacao do larvi-
cida BTI, que elimina os pro-
blemas daquela comunidade 
com o borrachudo.
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Rua Joaquim Vaz, 1360 - Loja 03 - Praia Comprida  - São José - SC
(Ao lado da Casan- Próximo a Caixa)

3047-4735
3029-3331(48)

As Damas de Ferro 
Em homenagem a competência 
das mulheres brasileiras pode-mos 
elencar os nomes e cargos ocupa-
dos por elas, e em especial a nossa 
nova mais nova e primeira Prefeita 
do Município de São José, Adeli-
ana Dal Ponte.

Este colunista deseja muito suces-
so e prosperidade as “DAMAS DE 
FERRO” josefenses.
 
Adeliana Dal Ponte: Primeira 
mulher eleita ao cargo de Prefeita 
de São José –SC.

Gleisi Hoffmann: A ministra-
chefe da Casa Civil é atualmente o 
braço direito da presidente Dilma 
Rousseff.

Marina Silva: Nascida no Acre, 
Marina Silva é reconhecida inter-
nacionalmente por sua defesa ao 
meio ambiente. Ex-seringueira, 
chegou a Brasília como a senado-
ra mais jovem da história, aos 36 
anos, sendo reeleita para o cargo 

Por Marcos Aurélio Salvador
                 salvador517@hotmail.com

Mari Vieira: Ex-Presidente do 
Partido PMDB Mulher e ainda 
Presidente Municipal do PMDB- 
São José -SC.

Dilma Rousseff: A atual presiden-
te do Brasil marcou história por ter 
sido a primeira mulher eleita para 
o cargo.

Miriam Belchior: A ministra do 
Planejamento foi a primeira mu-
lher anunciada para o primeiro es-
calão pela presidente Dilma.

Marta Suplicy: È uma conhecida 
defensora dos direitos dos homos-
sexuais. Ela defende o casamento 
gay e a criminalização da homofo-
bia, entre outras causas...

Zelia Cardoso de Melo:  
Ministra da Economia no governo  
Collor.

Martha Rocha: A delegada de 52 
anos é a chefe da Polícia Civil do 
Rio de Janeiro desde fevereiro de 
2011. Primeira mulher a ocupar o 
cargo, ela comanda 12 mil polici-
ais, de quem exige lisura e ética.

Luiza Helena Trajano: Presidente 
do grupo Magazine Luiza, um dos 
gigantes do varejo nacional. Sua 
trajetória à frente da rede levou 
a presidente Dilma a cogitar seu 
nome para assumir a Secretaria da 
Micro e Pequena

Maria das Graças Foster: Atual 
presidente da Petrobras, é a pri-
meira mulher a comandar a maior 
empresa brasileira em quase 60 
anos de história. Assumiu o cargo 
em fevereiro de 2012.

Ellen Gracie: A ex-ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
foi a primeira mulher a integrar 

Parabéns, a todas essas guer-
reiras que fizeram, fazem e con-
tinuam fazendo história.
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Prefeito Djalma Berger  (PMDB), recebeu 
visita cordial da Prefeita eleita,  Adeliana Dal 
Pont  (PSD), nessa terça-feira (6) no seu 
gabinete com o objetivo de prestar todas as 
informações necessárias para o processo de 
transição.
"Já foi determinado um local onde será 
recebida a equipe de Adeliana,   designei por 
decreto uma comissão organizadora da 
Prefeitura através das principais secretarias 
para conduzir o processo e prestar todas as 
informações importantes que venham a 
colaborar com o futuro e crescimento de 
nossa cidade, “esse trabalho se prolongará 
até dezembro”, afirmou Djalma Berger.
Adeliana  agradeceu a receptividade, 
disponibilidade e a vontade que o prefeito 
Djalma Berger tem demonstrado em 
colaborar nesse primeiro lance para o passo 
de transição, “facilitando assim uma melhor 
condução do destino de nossa cidade,” 
disse Adeliana. 

Valentina Berger, filha de Alessandra Berger,  Diretora de RH da 
ORSEGUPS  de São José,  comemora  sorridente seus  4 anos de idade 
nessa quinta-feira (9) junto da família Berger e também com seus 
coleguinhas de escola no Clube da Mônica.

“Consciência não tem prazo de validade. Remédio tem”. Esse foi o mote 
de campanha promovida pelo curso de Farmácia da Estácio para o 
descarte correto de medicamentos. Alunos e funcionários puderam levar 
remédios vencidos que tinham em casa para receberem a destinação 
adequada. A foto é da equipe organizadora.

Festa de Halloween na Escola de Idiomas Influx em outubro no bairro 
Campinas - São José.
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Por Gustavo Lima Soares
Economista - Corecon- 3341 glimasoares@gmail.com

A taxa de desemprego avan-
çou para 5,4% em setembro, de 
acordo com dados da Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME), 
divulgada nesta pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).
A taxa de desemprego de setem-
bro é a menor para o mês na série 
histórica do IBGE, iniciada em 
2002.
O resultado mostrou leve alta 
em relação aos 5,3% apurados 
em agosto, e ficou abaixo do de-
semprego de 6% da População 
Economicamente Ativa (PEA) 
registrada em setembro de 2011.
O IBGE informou que o rendi-
mento médio real habitual ficou 
em R$ 1.771,20 em setembro, o 
que representou avanço de 0,1% 
sobre agosto, e alta 4,3% na com-
paração com setembro de 2011.
A massa de rendimento real ha-
bitual alcançou R$ 41,3 bilhões, 
valor 0,9% maior que o total 
registrado em agosto, e foi 6,5% 

maior que o verificado em setem-
bro do ano passado.
A PME abrange as regiões me-
tropolitanas de Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre.

Influências

O ligeiro aumento na taxa de de-
semprego na passagem de agosto 
para setembro nas seis regiões 
metropolitanas pesquisadas pelo 
IBGE ocorreu por conta do au-
mento da População Economi-
camente Ativa (PEA) em ritmo 
maior que o da geração de em-
pregos.
De acordo com os dados divulga-
dos hoje, a PEA cresceu em 250 
mil pessoas (1,0%) em setembro, 
na comparação com agosto. En-
quanto isso, a população ocupada 
aumentou em 212 mil (0,9%) no 
mesmo período. Assim, houve 
um acréscimo de 38 mil pessoas 
desocupadas no período, fazendo 

a taxa média de desemprego pas-
sar de 5,3% para 5,4%.
Já na comparação com o mesmo 
período do ano passado, a PEA 
aumentou em 387 mil pessoas 
(1,6%) num ritmo bem menor 
que o do emprego, que cres-
ceu 512 mil vagas (2,3%). Em 
setembro do ano passado, o de-
semprego alcançava 6,0% da 
população ocupada. A taxa de 
5,4% do mês passado é a menor 
para o período na série histórica 
do IBGE, iniciada em 2002.

Dilma prorroga IPI menor 
para veículos até fim do ano

A presidente Dilma Rousseff 
anunciou nesta quarta-feira, du-
rante a cerimônia de abertura 
do Salão do Automóvel de São 
Paulo, a prorrogação da redução 
do IPI para a produção de veícu-
los no país até 31 de dezembro. A 
redução do imposto se encerraria 
no final de outubro.

O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, afirmou que a pror-
rogação do benefício busca in-
centivar as empresas a manterem 
preços baixos no fim do ano e a 
criação de empregos. Segundo o 
ministro, esta deve ser a última 
prorrogação e, em novembro 
e dezembro, o governo deverá 
abrir mão de mais de R$ 800 mil-
hões em impostos.
Imposto menor ajudou a aumen-
tar as vendas
O benefício para as montadoras 
começou a vigorar em maio, e já 
foi prorrogado em agosto. O go-
verno federal estaria controlando 
com os descontos na venda de 
automóveis para ajudar a aliviar 
a pressão sobre a inflação. As 
projeções do mercado (boletim 
Focus do Banco Central) para o 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) são de 5,44% no 
fechamento do ano, quase um 
ponto percentual acima do cen-
tro da meta, de 4,5%.
Dados da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) mostram 
que as vendas de veículos re-
agiram à tática e, entre janeiro e 
setembro, ficaram 4% acima do 
registrado em igual período do 
ano passado.

Índice de inadimplência volta 
a crescer no país em outubro

Depois de atingir, no mês pas-
sado, o menor índice dos últi-
mos dois anos, o percentual de 
famílias inadimplentes voltou a 
crescer  em outubro. 
As famílias com dívidas ou 
contas em atraso passaram de 
19,1% em setembro para 20,5% 
neste mês, segundo Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor, divulgada dia 
25/10 pela Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC).
O total de famílias com dívidas 
(não necessariamente em atraso), 
como cheque pré-datado, cartão 
de crédito, carnê de loja, emprés-
timo pessoal, prestação de carro 
e seguros, também subiu – de 
58,9% em setembro para 59,2% 
em outubro.
A pesquisa mostra, no entan-
to, que o total de famílias sem 
condições de pagar as contas ou 
dívidas atrasadas teve uma leve 
queda, de 7,1% para 7% entre 
setembro e outubro.
Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, todos os 
indicadores melhoraram, já que, 
em outubro de 2011, os percen-
tuais eram os seguintes: famílias 
com dívidas (61,2%), inadim-
plentes (21,3%) e famílias sem 
condições de pagar as contas 
(8,2%).

Segundo IBGE, Taxa de desemprego 
avança para 5,4% em setembro
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As eleições deste ano, na 
grande Florianópolis, dese-
nharam um novo quadro na 
política da região que ficou as-
sim distribuído: 
Palhoça: O PMDB depois de 
dois mandatos consecutivos, 
com o prefeito Ronério Heider-
scheidt da lugar ao candidato 
do PSD  Camilo Martins.
São José: O PMDB de Djalma 
Berger dá lugar a candidata do 
PSD Adeliana Dal Pont.
Florianópolis: O PMDB de-
pois de dois mandatos con-
secutivos com o prefeito Dário 
Berger dá lugar ao candidato do 
PSD César Souza Junior.
Governador Celso Ramos: O 
PMDB de Anísio Soares depois 
de dois mandatos consecutivos 
da lugar ao candidato do DEM 
Juliano Duarte Campos.
Antonio Carlos: O PMDB de 
Geraldo Pauli dá lugar ao can-
didato do PP Antônio Paulo 
Remor

São Pedro de Alcântara: O 
PMDB de Ernei Stähelin fez o 
sucessor Jucelino Kremer.
Biguaçu: O PP do prefeito José 
Castelo Deschamps foi reeleito 
para mais um mandato.
Santo Amaro da Imperatriz: 
O PSDB de Edésio Justen da 
lugar ao candidato do PSD 
Sandro Carlos Vidal. 

Eleições 2012 - I - Nos 08 mu-
nicípios da grande Florianópo-
lis o grande vencedor nestas 
eleições foi o Partido do Go-
vernador Raimundo Colombo 
PSD que elegeu 04 prefeitos. 
O PP elegeu dois candidatos. O 
DEM elegeu um. O PMDB, foi 
o maior derrotado neste pleito 
das seis prefeituras perdeu 
em cinco, ficando apenas com 
uma. O PSDB tinha uma e fi-
cou sem nenhuma.

Eleições 2012 - II - A grande 
expectativa agora é pelo cum-

primento das promessas de 
campanha dos candidatos, pois 
a grande maioria se apresentou 
como a mudança, a transfor-
mação. Vamos esperar e cobrar 
dos candidatos as mudanças 
e transformações que prome-
teram. 

Legislativo I - O grande des-
taque na disputa do legislativo 
dos municípios da grande Flo-
rianópolis, nestas eleições, foi 
a eleição do candidato do PDT 
Tiago Silva que conquistou 
6.860 votos. Um grande feito 
de um jovem rapaz, defensor 
da liberdade sexual, que pro-
moveu vários eventos GLBTS. 
Tiago Silva, também teve atu-
ação destacada no PROCON de 
Florianópolis, quando bateu de 
frente com grande instituições 
e empresas privadas em favor 
do consumidor. Estes feitos 
foram determinantes para sua 
eleição.

No último dia 29 de outubro 
acompanhei a história de uma 
pessoa, atravessando a ponte 
Pedro Ivo Campos, por volta 
das 06h30min em um triciclo 
elétrico. Diante das barbáries 
que já acompanhamos nesta 
ponte e também na Colombo 
Salles, nada mais me sur-
preende. Nesta história toda 
o que me chama a atenção é 
a falta de policiamento, tanto 
na torre continental como na 
insular, base da policia mili-
tar. Cadê o policiamento? Eles 
deveriam estar ali para dar se-
gurança as milhares de pessoas 
que utilizam as pontes, mas 
infelizmente essa não é a rea-
lidade. Recentemente as duas 
torres passaram por uma refor-
ma, onde foram gastos recurso 
com uma soma considerável. 
Ao invés do dinheiro gasto para 
reforma deveriam colocar mais 
policiais nos locais em todos 
os turnos, para coibir situações 
como estas. É lamentável que 
isso venha ocorrendo nas pon-
tes. Acorda comando da polícia 
militar. Mais ação e menos dis-
curso.

Fiscalização 
nas Pontes

nascimento.lozar@gmail.com

Por Nascimento

Eleições 2012

Logo após sua vitória, Tiago 
Silva já vem causando polêmi-
ca no meio político. Segundo 
ele sua primeira ação no le-
gislativo florianopotiano será 
apresentar projeto de lei, pro-
pondo uma nova jornada de 
trabalho dos vereadores, pas-
sado dos atuais três dias sema-
nais para cinco dias. Segundo 
ele se o prefeito trabalha todos 
os dias porque o vereador não 
trabalhar também. Além disso, 
Tiago também irá propor que a 
carga horária seja de oito horas 
diárias. Será que ele terá voz 
desta vez?

Legislativo II - Após ler alguns 
comentários de candidatos elei-
tos e não eleitos para o legisla-
tivo dos municípios, constatei 
a choradeira de muitos. Alguns 
candidatos reclamam que sua 
região ficou sem representante 
e que outros tiveram muitos 
representantes. Só para lem-
brar aos nobres edis (eleitos) e 
aos derrotados que o vereador 
eleito é para legislar em todo o 
município e não somente por 
um bairro. É lamentável esse 
tipo de comentário. 

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

JKCADEIRAS
LAR TRABALHO E LAZER

VENDAS E CONSERTOS

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

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

Rua Eurico Gaspar Dutra, 1200
Estreito - Florianópolis - SC

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

www.jkcadeiras.com
e-mail: jkcadeiras@hotmail.com
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Rabanada 
Salgada de Natal

Ingredientes

1 pacote de pão de 
forma
5 ovos
½ pacote de creme de 
cebola
½ xícara (chá) de leite
200g de mussarela de 
búfala
Tomate seco
Orégano ( usei man-
jericão)
Azeite (usei óleo)

Modo de Preparo

Na receita original pede para 

Petit Gateau
Ingredientes

200 g de chocolate 
meio amargo
2 colheres de man-
teiga sem sal
1/4 de xícara de chá de 
açúcar
2 colheres de sopa ra-
sas de farinha de trigo
2 ovos inteiros
2 gemas
1/2 envelope de coco ralado

Modo de Preparo

Dica de Mauro Rabelo

GASTRONOMIA

Estamos aceitando reservas 
para festas de final de ano!

Rua Adhemar da Silva, 467 - Bairro Kobrasol - São José - SC

3247-8337(48)
Assados, massas, Salmão e sobremesas

(48)
3346-8713
3241-2172Marmitex

R$7,00
A PARTIR

Av.Gov.Jorge Lacerda, 941 - Campinas - São José - SC

Atendimento
para reservas das

7h30 às 13h30

Aceitamos reservas para os eventos
de final de ano

x-s
ala

da

R$ 5
,90

www.pizzariatarantella.com.br

Tele Entrega 3240-1133

retirar a casca de cada fatia 
do pão de forma e reservar. 
Eu já comprei o pão sem 
casca e cortei cada fatia em 
4.Em uma vasilha, bater os 
ovos, acrescentar o leite, o 
creme de cebola e misturar 

bem.
Passar as fatias de 
pão nos ovos batidos 
e temperados e fritar 
em uma frigideira com 
pouco óleo. Fritei de 4 
a 5 fatias de vez.
Coloquei num tabu-
leiro com papel to-
alha para escorrer um 
pouco da gordura. De-
pois fui montando na 

travessa de servir. Coloquei 
por cima a mussarela em 
pedaços, o tomate seco e o 
manjericão. Na receita pede 
para ir ao forno mas não fiz 
isso.

Com a chegada das festas de fim de ano 
os cozinheiros e cozinheiras de plantão já vão se preparando para
 surpreender toda a família na hora da ceia de natal e para deixar 

esse evento ainda mais bonito e prático, preparamos duas dicas 
para surpreender no Natal.

Derreta a manteiga e o cho-
colate em banho-maria. Bat-
er os ovos e as gemas com 
açúcar até ficar bem clar-
inho. Junte o chocolate der-

retido, o coco ralado e 
a farinha de trigo, mis-
turando bem e deva-
gar. Depois, unte as 
formas, passe trigo e 
coloque a massa.

Pré-aqueça o forno e 
leve para assar de 6 a 
10 minutos em fogo 
alto até os bolinhos 
crescerem, mas o meio 

deve ficar molinho. Deve-se 
desenformar quente e direta-
mente no prato acompanha-
do com sorvete de creme.

Camarões na 
Moranga

��orç�es 
taman�o �am�lia�

(48)

Aberto de Terça a Domingo
para almoço e janta

Av. Lédio João Martins, 854 - Kobrasol - São José - SC
Avenida Central do Kobrasol ao lado da Carioca Calçados- Antiga Vó Luiza

www.filhosrestaurante.com.br

Estamos aceitando reservas
para festas de final de ano e 
confraternização de empresas!

AnchovaGrelhadaPara 2 pessoas
+acompanhamentos39 ,90

Fonte: http://quitutesdorahif.blogspot.com.br/
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 Artesanatos para o Natal

Veja o passo a passo da árvore de 
natal com garrafas PET. Bem ge-
nial, fácil e barato, além de ecologi-
camente correto. 1º PASSO: Pegue 
uma garrafa pet lavada e bem limpa 
de preferência na cor verde (tipo 
guaraná antártica de 2 litros). Em se-
guida, com a tesoura corte o fundo 
da garrafa seguindo a marquinha que 
existe na própria garrafa para facili-
tar um corte perfeito.

2º PASSO: Corte a garrafa em tiras 
com aproximadamente 1,5cm de 
largura até o fim do gargalho da gar-
rafa. Depois arrendonde as pontas 
com o auxílio da tesoura cada tirinha 
cortada. 

3º PASSO: Com cuidado utilize um 
vela. O segredo da árvore está no 
efeito que ela vai produzir passando 
cada tirinha na vela. ATENÇÃO: 
Segure bem, a medida que vai pas-
sando na vela para ela não enrru-
gar muito (senão ela vai encolher, 
além do necessário). Dê um espaço 
aproximadamente de 2,00cm a cada 
passada de vela (fazendo um movi-
mento pra cima e pra baixo com 
movimentos rápidos, como se fosse 
um vai e vem) até dá um tom escuro 
nas tirinhas cortadas da garrafa pet.

Depois de feito esse processo, o ta-
manho da sua Árvore de Natal vai 
depender da quantidade de garrafas 
utilizadas, consequentemente quan-

Árvore de Natal com 
garrafas pets

to mais garrafas utilizar maior será 
a sua árvore de natal. Observe: Na 
foto usei uma garrafa pet cortada ao 
meio e pintada com tinta spray dou-
rada, onde passei um cano de ferro 
enchendo no interior da pet de arga-
massa, fixando junto com o fundo 
do vaso. Em seguida, decore ao 
redor da base onde fixamos o cano 
com festão.

Usando um balão com àgua no seu interior, mergulhando-o em parafina 
aquecida ao lume fazendo várias camadas sucessivas, cria-se uma vela com 
rebordo fino onde pode posteriormente colocar no seu interior uma outra 
pequena vela! 

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

Segunda
Segundaà

Av.Governador Jorge Lacerda, 941 (48)3241-6314 / 8474-9647
www.zipak.com.brCampinas - São José - SC

 Limpeza pós obra e comercial
 Limpeza pré e pós eventos
 Lavação predial
 Pintura
 Reformas em geral
 Porteiro
 Vigilante

Empréstimos para
 - Servidores Públicos Estaduais e Federais
 - Aposentados e Pensionistas do INSS

Av. Presidente Kennedy, 1333 Loja 4 (Em frente a Casas da Água)
Ed.Presidente - Campinas - São José - SC

saojose@credisul.com.br

(48)3259-9758
www.credisul.com.br

Tudo fica mais fácil!

 Taxas à partir de 1,49%.
 Prazo em até 58 meses.
 Desconto em folha.
 Sem consulta ao SPC-SERASA.
 Contrate sem sair de Casa: Atendimento em 

Domicílio.
 Caso tenha empréstimos em outro banco 

quitamos e fazemos um novo.

Agente Autorizado

Trazer último contra-cheque
N° do benefício

Contrate sem sair de casa

$

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

E OS FILHOS DO TUFÃO?!
A novela “Avenida Brasil” termi-
nou e a pergunta fica, “e os filhos 
do Tufão?”, isto porque o perso-
nagem Tufão, ex-jogador de fute-
bol vivido por Murilo Benício, 
descobriu que sua filha Ágata, 
mais nova, era fruto da traição de 
sua esposa, Carminha, com seu 
cunhado, Max.
O mesmo casal traidor eram os 
pais de Jorginho, filho mais velho 
de Tufão, adotado ainda quando 
pequeno pelo ex-jogador.
Com a revelação desta paterni-
dade muito passaram a perguntar 
se Tufão poderia perder a paterni-
dade de ambos filhos, caso Max – 
que faleceu nos últimos episódios 
– pedisse (invocasse) sua paterni-
dade.
A resposta, em ambos casos é 
NÃO.
O Direito evoluiu muitos nos úl-
timos anos e, uma das mais inte-
ressantes construções jurídicas é 
a da filiação sócioafeitva, onde o 
direito reconhece a máxima secu-
lar “pai é quem cria”.
A filiação sócioafetiva é o reco-
nhecimento jurídico de uma pa-
ternidade ou maternidade de um 
filho de criação, onde a filiação se 
deu por laços afetivos e não por 
questões biológicas.
Na verdade, a jurisprudência tem 
enfrentado situações, inclusive, 
de embates entre pais biológi-
cos e pais sócioafetivos e, estes, 
o pais sócioafetivo têm levado a 
melhor, pois à luz dos princípios 
“Melhor Interesse da Criança”, da 
“Dignidade da Pessoa Humana” e 
do “Afeto”, àquele que a criança/
jovem/adulto (pois o reconheci-
mento deste tipo de filiação pode 
ser dar a qualquer tempo) identi-
fica como pai e, reciprocamente é 
identificado como filho de forma 
publica e notória, com afeto e 
zelo, é reconhecido como filho e, 
tal reconhecimento supera quais-
quer laços biológicos.
No caso da novela, Jorginho, in-
dependentemente da descoberta 

de quem era seu pai, a filiação dele 
com Tufão se deu por adoção, que, 
por lei – e razão – é irrevogável, 
ou seja, Jorginho jamais deixaria 
de ser filho de Tufão. O mesmo 
não se pode dizer de Ágata, já que 
Tufão achava que a mesma era sua 
filha e veio a descobrir na traição 
de sua esposa que não era.
Neste caso há uma simulação, um 
engodo, onde muitas vezes o pai 
enganado vai ao judiciário plei-
tear através de ação negatória de 
paternidade o fim do vinculo de 
filiação.
Com máximo respeito a algumas 
decisões de vários tribunais que 
reconhecem este tipo de ação e 
declara a nulidade da paternidade 
decorrente do engodo, entendo 
que tal paternidade não pode ser 
anulada.
Acompanhe meu raciocínio...
Filiação sócioafetiva por evolução 
sócio-jurídica é àquela que reco-
nhece a historicidade de uma pai 
ou uma mãe e seu filho. Supe-
rando, inclusive os vínculos bio-
lógicos que este filho tenha com 
outras pessoas.
Em casos de adoção irregular (ou 
á brasileira), após certo tempo, 
mesmo descoberta a simulação ou 
vício na adoção esta não é anula-
da, pois é entendido que a histori-
cidade daquela família impede o 
fim da relação socioafetiva criada, 
ou seja, a filiação legal (registral) 
é criada ou mantida.
Note-se que a filiação sócioafe-
tiva esta vinculada ao elemento 
historicidade, o mesmo que, se 
por motivos mesquinhos, um pai 
ou mãe sócioafetiva resolve negar 
a paternidade numa ação de re-
conhecimento de filiação sócio-
afetiva, o juiz, mesmo com tal 
negativa, certamente declarará a 
filiação, pois a vonta não é im-
perativa, mas, a historicidade (o 
tempo de vida juntos, sua história 
– suas histórias).
A traição é triste e nefasta, pior 
ainda quando frutos desta traição 

leva a descobertas tão avassala-
doras como descobrir-se não ser 
pai biológico daquele que sempre 
foi chamado de filho. Entretanto, 
por mais traumático que seja, tal 
descoberta não subtrai a histori-
cidade, o que aquele pai e filho 
passaram juntos, suas histórias e 
suas experiências. A dor deste pai 
pode (e deve) ser imensa, mas ao 
filho, OUTRA VÍTIMA daquela 
traição e não co-parte na mesma, 
VÍTIMA acima de tudo, vê àquele 
homem que o criou como sendo – 
e SEMPRE ASSIM SERÁ – seu 
PAI. Reconhecer ações anu-
latórias de paternidade – com 
raríssimas exceções – é “jogar no 
lixo” toda a construção jurídica e 
social da filiação sócioafetiva.
Do mesmo AMOR que se constru-
iu a relação de filiação, a descobe-
rta da traição e da inexistência de 
laços biológicos com àquele que é 
chamado de filho e lhe chama de 
pai, é de tal AMOR que se bus-
cará a cura da dor, a superação do 
“baque” da descoberta, não sendo 
a anulação de tal paternidade, 
como se pudesse apagar a histo-
ria desta relação, a solução para o 
caso.
Tufão que jamais perderá a pater-
nidade de Jorginho pela adoção, 
com certeza poderá ficar tranquilo 
(assim como Agata) pois a histori-
cidade deste pai e filha, jamais se 
apagará independentemente do 
que fizera a mãe de Agata, Car-
minha. A filiação socioafetiva 
como tudo no afeto, é mais pode-
roso e sobrevive aos percalços 
quando é dada a chance ao afeto, a 
compreensão, ao perdão e, acima 
de tudo, ao AMOR. 

Tufão(Murilo Benício) e Jorginho(Cauã Rey-
mond, pai e filho em Avenida Brasil(2012).
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CARREIRA E MOTIVAÇÃO

Por David Fadel
david@fadelpalestrantes.com.br

Ele foi eleito pela quarta vez o pa-
lestrante mais lembrado do Brasil 
no prêmio Top of Mind Estadão 
de RH, considerado o “Oscar” 
da área de Recursos Humanos 
brasileira. Nos últimos 30 anos, 
já realizou mais de cinco mil pa- 
lestras para mais de 2.500 clientes, 
inclusive em outros países, como 
Japão e Estados Unidos. É autor 

Prezados leitores da coluna Capacitação e Treinamento, no dia 18/10/12 estive em São Paulo presenciando 
mais uma vez o Top of Mind Estadão RH e tive o previlégio de acompanhar de perto, nosso grande mestre 
Prof. GRETZ (que mora em Florianópolis), receber o troféu pela 4ª vez, tornando-se o palestrante mais 
premiado do Brasil, não resisti e resolvi entrevistá-lo para dividir esta notícia com todos que apreciam este 

sensacional Jornal Comunidade São José.

 Prof. Gretz, 
Palestrante Tetracampeão Brasileiro.

de 13 livros, um deles 
publicado também em 
Portugal e na Itália.
Estou falando do Prof. 
Gretz, considerado 
pela Revista Exame o 
palestrante mais requi-
sitado pelas empresas, 
a quem temos a satis-
fação de entrevistar 
nesta coluna.

Fadel: Além de ter 
sido premiado pela 

quarta vez com o troféu Top 
of Mind, já por sete vezes con-
secutivas você tem feito parte 
do ranking Top-5, como um dos 
cinco palestrantes mais lembra-
dos do Brasil. Como você se sen-
te ao participar desse ran-king 
todos os anos?
Prof. Gretz: Saber que meu nome 

tem sido sempre lembrado por mi-
lhares de profissionais de Recursos 
Humanos em todo o Brasil é para 
mim uma honraria ainda maior do 
que receber o troféu de vencedor 
do ano, porque os nomes do Top 
5 são lembrados espontaneamente, 
enquanto os eleitores do Top of 
Mind votam em um desses cinco 
nomes.

Fadel: Mas o que significa para 
você ter sido premiado pela 
quarta vez com o Troféu Top of 
Mind?
Prof. Gretz: Significa que eu vou 
me empenhar ainda mais, para 
fazer palestras cada vez melhores, 
com muito entusiasmo, retribuin-
do assim o carinho do público que 
me assiste nos eventos e que lê 
meus livros e acompanha meu site.

Fadel: Como foi que você saiu 
de uma atividade rural para 
tornar-se o palestrante mais pre-
miado do Brasil?
Prof. Gretz: De fato, nasci em 
Itapeva, interior de SP, onde fui 
agricultor e feirante. Aos 20 anos 
de idade me mudei para a capital 
paulista, para fazer curso supe-
rior. Lecionando à noite para me 
sustentar, acabei me formando em 
duas faculdades: História e Ad-
ministração de Empresas. Depois 
disso, trabalhando na Volkswagen 
do Brasil, comecei a ser indicado 
por meu diretor para fazer pa-
lestras motivacionais. Como sem-
pre gostei muito de contar “cau-
sos” e tenho bom humor, minhas 
palestras começaram a fazer 
sucesso e resolvi me dedicar a essa 
atividade em tempo integral.

Fadel: Qual o segredo do seu 
bom humor?  Ele é fundamental 
na vida de um ser humano?
Prof. Gretz: Costumo dizer que a 
menor distância entre 
duas pessoas é o bom 
humor. Ter humor 
não é contar piadas e 
sim encarar a vida de 
um modo diferente 
do que ocorre com a 
maioria das pessoas. 
É não levar as coisas a 
sério demais e, assim, 
ver o mundo com 
olhos abertos para 
aprender sempre. É 

criar um ambiente em que todos 
sejam envolvidos pelo prazer de 
participar. Os estudos comprovam 
que um líder consegue muito mais 
dos seus liderados quando sabe 
fazer com que todos participem 
com suas ideias, com sua cria-
tividade, e isso vale para qualquer 
atividade profissional.

Fadel: Quase sempre você ter-
mina suas palestras com uma 
história que se baseia nessa 
frase: “Quando você lança o co-
ração naquilo que quer, o corpo 
vai atrás.” Tudo é apenas uma 
questão de querer, ter vontade 
de alcançar um objetivo?
Prof. Gretz: É questão de atitude. 
Quem tem determinação sempre 
atinge seus objetivos. Como disse 
o filósofo Sócrates, “se você quis-
er algo na vida tanto quanto queira 
respirar quando está mergulhado 
na água, então receberá o que de-
seja”.
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Homem mais forte do 
Brasil reside em SJ

Nosso personagem de hoje 
é o homem mais forte do 
Brasil Ricardo Nort, Mora 
em São José onde tem sua 
academia no bairro bela 
vista l, Na rua manoel car-
doso número 8 onde até 
hoje treina pesado para re-
alizar seus sonhos. Nasceu 
em 12 de setembro de 
1973, se formou no colé- Africa do Sul.

 - Participou do GIANTS LIVE 2011 - 
Londres - UK
 - Participou do World Strong men 
Championships WSF - Abu Dhabi- 
Emirados Árabes.
 - Em 2012 competiu  em duas etapas 
do circuito profissional do “Homem 
Mais Forte do Mundo”, em Abu Dha-
bi (Emirados Árabes) e em Portugal, 
onde fiquei entre os 9 homens mais 
fortes do mundo.
 - 6x campeão mundial de levantamen-
to de peso, Ja participou da etapa do 
homem mais forte do mundo.
Esse ano de 2012 ja viajou para alguns 
Países defedendo sua força em várias 
modalidades.
O sofrimento e a dor faz parte de um 
atleta de alto rendimento relata Nort, 
Sempre trabalhando o psicológico, sua 
força ja foi testada pelos especialistas 
do  hospital Sírio- Libanês em são paulo, 
Conclusão, Ele tem 5 vezes mais força 
que uma pessoa do seu tamanho e peso 
principalmente na região lombar. Hoje 
com 39 anos de idade, 1,92 de altura, O 
esportista segue uma rotina de treino, 
E ja sabe enxergar o seu limite mais 
ainda vai dar muito o que falar, Com 
voz mansa o entrevistado Nort como é 
conhecido,  me fala que hoje é casado 
com Silmara Quintão Da Silveira sua 
escudeira para toda hora, Toca pia- 
no um de seus passatempos prediletos, 
Um dom que deus lhe deu. Tudo o que 
faz e com grande dedicação, Hoje sua 
academia é umas das mais aparelhadas 
do Estado. Nort sempre nos aconselha 
a fazer esporte  para ter equilibrio em 
nossas vidas.

gio catarinense em 1991 e logo após se 
formou na universidade  instituição de 
ensino CEFID - UDESC SC , E fez pós 
graduação em University of Maryland  
USA.
Resumo da Carreira:
Começou a treinar em 1996, Atleta der-
rotou concorrentes de todas as partes 
do País, possui Pós Graduação em Trei- 
namento Esportivo - Maryland - USA

Principais Títulos:

 - Vice-campeão mundial de karatê - 
wado international world chanpionship 
- 1997 - Orlando -USA
 - Bi - campeão sul brasileiro de jiu-
jitsu - Criciuma - 1999
 - Campeão mundial de supino e lev. 
terra - AAU worlds - Laughlin - USA 
- 2002
 - Campeão mundial de supino lev. 
terra e powerbiceps - WNPF worlds - 
New Jersey - USA - 2003
 - Campeão mundial de supino e lev. 
terra - WABDL worlds - Reno - USA 
- 2004
 - Campeão mundial de supino e lev. 
terra - WABDL worlds - Las Vegas - 
USA - 2006
 - Campeão mundial de supino e Lev. 
terra - WABDL worlds - California - 
USA - 2007
 - Campeão mundial e Lev. terra - 
WABDL worlds - Reno - USA - 2009
 - Bi-campeão brasileiro de 
strongman(homem mais forte do 
Brasil) - Camboriu/Porto Alegre - 
2007/2008
 - Esteve presente no WSM 2010 -  
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SAÚDE E ESTÉTICA
Por Thalita Hartman

                    dicadapersonal@gmail.com

Seus primeiros 5Km

Com o treino certo você poderá par-
ticipar de uma prova de 5Km em até 
5 semanas. 
Para mudar seu treino, sair da rotina 
da academia acrescentar motivação 
as aulas, nada melhor do que uma 
competição.
Para você que esta iniciando agora, 
5Km é a distância perfeita. Os resulta-
dos são em curto prazo, o treinamento 
não toma o seu dia todo e durante a 
prova encontrará várias pessoas na 
mesma situação que você, fará ami-
gos e futuros companheiros de treino. 
Inicie com uma avaliação física e 
corporal, para ver suas condições de 
treino. O segundo passo é ter a data 
marcada para a competição, pois com 
o compromisso marcado terá um mo-
tivo a mais para sair de casa correndo, 
treinando de 3 ou 4 vezes na semana, 
em 5 meses conseguirá completar 
uma prova de 5Km.

Dica da Personal:
1-Para quem esta iniciando a rotina de 
corridas agora, o melhor é concentrar-
se nos minutos, esqueça-se da distân-
cia no primeiro mês de treino, isso fará 
que evite aumentar muito a veloci-
dade para conseguir fechar o percurso 
e assim podendo atrapalhar sua meta 
final. Lembre se, você ainda não co- 
nhece seus limites e o aumento gradu-
al da velocidade ditara seu ritmo.
2-Um dos treinos da semana será 
chamado de TREINO LONGO, no 
qual você fará a média de quanto 
tempo você consegue fazer de uma 
vez, até atingir a distância de 5Km. 
Esse será aumentado gradativamente. 
E um mês antes da prova você vai 
ter como meta no TREINO LONGO 
completar de 6 a 8 km, para ganhar 
força e confiança durante a prova fi-
nal.
3-No restante dos treinos semanais 

você deve realizar em um ritmo con-
fortável, para completar a prova. 
Os treinos intervalados são ótimos 
para melhorar a corrida, aumentar 
a resistência aeróbia e a tolerân-
cia às distâncias longas (sensação 
de cansaço). Por exemplo, rea- 
lize 15 minutos de treino rápido (ve-
locidade), com 5 minutos de treino 
leve (corrida lenta). Com essas varia-
ções de intensidade ficará fácil para 
você identificar seu ritmo e aumentar 
seu limite anaeróbio (quando chega à 
fadiga). Com o passar das séries de 
treino, estará correndo mais rápido 
por mais tempo, esse é seu objetivo. 
Resumo da semana: Um treino con-
fortável (5Km), dois treinos inter-
valados e um TREINO LONGO (dis-
tância máxima de 6 a 8 Km). 
4-Nunca se esqueça dos 10 a15 minu-
tos de volta à calma, portanto sempre 
finalize seu treino com esse intervalo 
e uma boa caminhada. 
5-No dia da prova! Cuidado com seu 
ritmo, não entre no entusiasmo dos 
outros corredores. Mantenha um rit-
mo perto do que você esta acostuma-
do a fazer nos TREINOS LONGOS. 
6-Cuidado com as refeições do dia 
e até do dia anterior, lembre-se você 
não precisa armazenar energia para 
uma prova de 5Km, comidas leves 
de fácil digestão e pouca quanti-
dade. Também evite correr em jejum, 
faça uma opção leve como banana e 
cereais.
7-Aqueça bem antes da corrida, de 15 
a 20 minutos, para evitar lesões, dores 
musculares e até câimbras durante a 
competição.
8-Sua principal expectativa para o 
grande dia é se divertir e completar a 
prova, esqueça o tempo e curta a cor-
rida. 
9 - Nunca deixe de consultar um Edu-
cador Físico credenciado.
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Mercado brasileiro de animais de esti-
mação é o 2° maior do mundo

O Brasil possui o segundo maior fatura-
mento do mundo no mercado de animais de 
estimação, atrás apenas dos Estados Unidos.
De acordo com dados divulgados pela As-
sociação Brasileira das Indústrias Pet (Abi-
npet), em 2011, o setor movimentou R$ 12,2 
bilhões e a projeção para este ano é de R$ 
13,6 bilhões em vendas, ou seja, um cresci-
mento de 11,42%.
Os números mostram que o mercado já re-
presenta 0,39% do PIB nacional e está divi-
dido no país em quatro segmentos: pet food 
(alimentação), pet care (acessórios, produ-
tos para higiene e beleza, e equipamentos), 
produtos veterinários e serviços.
Em relação ao posicionamento interna-
cional, no ano passado, as exportações de 
produtos do Brasil destinados a animais de 
estimação somaram US$ 162,7 milhões e 
as projeções para 2012 é de US$ 187,5 mi-
lhões, o maior valor desde 1998, quando es-
tas medições tiveram início.
Ainda segundo dados da Abinpet, já são 
mais de 25 mil pet shops em todo o país. 
Entre janeiro e agosto deste ano, somente o 
segmento de alimentação cresceu 10,6% em 
faturamento e 3,7 em volume, comparado 
com o mesmo período de 2011.
O cachorro é o animal de estimação com 
maior população no Brasil, somando 35,7 
milhões. Em segundo lugar dos pets prefe-
ridos dos brasileiros está o peixe, com 25 
milhões, seguido do gato, que totaliza 19,8 
milhões.

Manicures para cães, 
será que essa moda pega?

Cuidados Especiais 
com os Pets

Já imaginou sair para dar um passeio usando 
as unhas iguais… As do seu pet?
Em Atlanta, nos Estados Unidos, esta 
novidade está pegando para valer. A  
exemplo dos que são usados por humanos, 
os esmaltes para pets estão sendo vendidos 
em várias cores e texturas, como strass e 
glitter.
Segundo Anais Hayden, uma estilista de 
beleza canina no Dog Spa Atlanta (EUA), 
os animais já podem desfrutar de tratamen-
tos estéticos como seus proprietários, e ela 
garante que eles adoram.
No caso do esmaltes, eles são vendidos 
em forma de canetas, através de sites espe-
cializados, onde também são encontrados 
produtos para limpeza de pele e anti-frizz 
para os bichinhos.
Mas por mais que pareça fofo e tentador  
deixar seu cão “estiloso’, algumas coisas de-
vem ser levadas em consideração.
Antes de tudo, a saúde do cão. Mesmo que 
o produto seja vendido como “próprio para 
pets”, não esqueça que ele pode lamber, se 
coçar, o que pode provocar alguma reação 
alérgica.
E vale também sempre usar o bom senso, 
como diz o médico veterinário Ricardo 
Henrique Santos Silva:
— Muita coisa já passa do exagero. A vanta-
gem de se conviver com um animal é a gente 
se aproximar da natureza, e não o contrário, 
que é fazê-los parecidos com humanos. Al-
gumas coisas têm necessidade, outras, não 
acrescentem nada na vida do bicho.

O Uso dos shampoos 
branqueadores

Cães brancos NÃO devem utilizar sham-
poos branquiadores em todos os banhos. O 
uso abusivo desses produtos deixa pele e 
pelagem ressecadas, quebradiças e amare-
ladas.
Indica-se o banho semanal profissional com 
shampoos neutros e máscaras de hidratação. 
Somente uma vez por mês o uso de sham-
poo para pêlos claros.
Se o pêlo do seu mascote já estiver amare-
lado, ressecado e com caspa (seborreia seca) 
procure o seu médico veterinário de confi-
ança para dar inicio ao tratamento adequado.

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. 

A Gente curte essa!
Colabora ai Galera!

MALTRATAR OU ABANDONAR
 ANIMAIS É CRIME!

Rua Fúlvio Vieira da Rosa, 633 - Barreiros - São José - SC(Rua da Central de Polícia de Barreiros)



Camas e casas
20% de desconto

As melhores rações
pacotes de 8 e 15kg

10% off
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Tomara-que-caia: nunca vi um 
verão em que o tomara-que-caia 
estivesse tão em evidência! Ainda 
mais aqueles torcidos no centro. 
Em alguns casos, para poder dar 
mais opções para a mulherada na 
hora de usar ou para aquelas que 
ainda não estão acostumadas com 
o modelo, a peça acompanha uma 
tira para prender entre o centro do 
busto e amarrar atrás do pescoço. O 
importante é que o corte do biquíni 
continua o mesmo, ou seja, o de-
senho que é tendência!
Atenção ao tamanho do busto, o 
tomara-que-caia é mais indicado 
para seios pequenos e médios.

O
fe

rt
a
s 

vá
lid

a
s 

p
a
ra

 o
  
V

e
rã

o
 2

0
1
2
/2

0
1
3

79, R$ 00

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

Tel. (48) 3047-4767

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

Tel. (48) 3357-2792

Verão 
Sol, mar

e óculos de sol!
Aproveite as promoções que

preparamos pra você

Òculos Solar da Linha Mondadori
Mais de 20 modelos

Biquinis, Escolhe seu modelo e arrase nesse Verão
O verão 2012 se aproxima e já é 
hora de escolher que tipo de biqui-
ni você vai desfilar nos dias de sol. 
A variedade de biquinis é grande, 
podem ser sofisticados, esporti-
vos, confortáveis e sensuais, além 
da infinidades de cores, estampas, 
aplicações. 
Para arrasar no verão e valorizar o 
seu corpo, confira algumas dicas e 
escolha qual biquini combina mais 
com você.
Biquinis para quem tem Seios 
Pequenos - O modelo ideal é o cor-
tininha com bojos ou tomara-que-
caia, que dão a sensação de seios 
mais volumosos. E para ajudar use 
biquinis com estampas ou drapea-
dos, sempre estampas médias ou 
grandes e cores mais fortes.

Biquinis para quem tem Seios 
Grandes - Você deve optar por 
modelos com decote em forma de 
V ou os mais estruturados onde as 
alças são mais largas e que tenha 
reforço na parte inferior. Não use 
muitas estampas e cores fortes, 

pois servem para aumentar o vo-
lume.

Biquinis para quem tem Pernas 
curtas - Opte por calcinhas meno-
res, quanto mais a lateral for fina 
e mais cavada ela for, mais longas 
parecerão suas pernas. As calcinhas 
modelo asa-delta também alongam 
as pernas, só cuidado com esse tipo, 
porque facilmente você vai parecer 
Garota do Fantástico de 1987.
Biquinis para quem tem Pernas 
Compridas - Se quiser disfarçar, 
use calcinhas tipo calção ou de 
cintura baixa, elas podem dar a 
impressão de que suas pernas são 
menores.

Biquinis para Fazer Cintura - 
Use biquinis de cores escuras e 

com a calcinha alta, as de laços 
de lado também dão a impressão 
de falsa cintura. Evite estampas e 
listras horizontais que elas trazem a 
sensação de cintura grande.

Biquinis para Gordinhas - Se 
quiser usar biquini procure cal-
cinhas mais altas, para dividir o 
volume, o estilo sunquini feito do 
tecido Jersey, que não marcam 
o corpo são ideais nesse caso. As 
cores escuras são a melhor opção, 
porém o jogo de listras pode disfar-
çar as gordurinhas, só ter atenção.

Biquinis para Magrinhas - Se 
quiser aparentar ter mais curvas, 
abuse dos biquinis enfeitados, com 
bordados, estampas fortes, plis-
sados, com laços, seja na parte de 

cima como na de baixo e use cores 
fortes. Só não use os modelos de 
biquinis mais arredondados como 
o sunquini.

Biquinis para quem tem Quadril 
Estreito - Opte por calcinhas mais 
baixas, de lacinhos na lateral e as 
mais cavadas no bumbum, as figu-
ras geométricas grandes ou peque-
nas também favorecem.

Biquinis para quem tem Quadril 
Largo - Escolha as calcinhas do 
tipo sungão, com as laterais mais 
largas, se quiser usar as de lacinho 
pode, mas fique atenta para elas 
não serem cavadas no bumbum. 
Cores escuras e lisas são a melhor 
opção.
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4º ação social entre amigos, 
Cristiano Tattoo studio & Love Piercing

O que for arrecado será divido entre duas (2) 
creches do Bairro Ipiranga - São José.
Cada creche comparecerá em torno de 15 
crianças, onde serão acompanhadas de res-
pectivos monitores neste grande dia de festa 

O evento contará com

1 - Cama Elastica
2 - Carrinho de Pipoca
3 - Escola de Desenho (Risca Mundi)
4 - Luis - Aerografia e Henna para criança
5 - Atelie de Pintura
6 - Varios Brinquedos
7 - Barraca de arrecadação de Brinquedos - 
Alimentos - e diversos.
8 - Barraca de Jogos - Monitor: Gabriel e 
Rafael -”kinect” vai ser show
9 - Dentista ”Graziela e Equipe” - equipe 
dando geral nos dentes das gurizadas.
10 - Fral - Sonorização

11 - Aguardando um palco (quem possa em-
prestar)

Empresas que apoiam
 a ação social

1 - Tropical Lanche
2 - La nona Restaurante (Paulinho)
3 - Jan Bebidas
4 - Cristiano e Família
5 - Amigos
6 - Marcio Scheerman e amigos do centro 
espirita.
7 - O Próximo apoiador pode ser você, par-
ticipe! 

16/12/2012 - a partir das 9:00 hs.
Rua Heriberto Hulsen - (Rua velha de Barreiros) em frente o studio

e brincadeiras.
O objetivo é arrecadação de material de hi-
giene pessoal, alimentos (não perecíveis) e 
brinquedos etc. Esta ação social só se forta-
lece a cada ano com sua ajuda.

Mais informações (48) 8834-1360 - (48) 3246-5988  
www.cristianotattoostudio.com

Colabore e Participe!


