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DESTAQUE

ANIVERSÁRIO

A MAIOR PALESTRANTE 
FEMININA DO BRASIL

CAPACITAÇÃO

SÃO JOSÉ COMEMORA
 262 ANOS

Leila Navarro com uma sólida carreira 
no Brasil e no Exterior, sendo a única 
palestrante mulher a receber o Prêmio 
Top of Mind nos brinda com um artigo 
exclusivo; Leia mais na Página 9

A quarta cidade mais antiga de Santa 
Catarina faz aniversário e para festejar 
os 262 anos, a Prefeitura de São José 
preparou uma programação especial. 
Página 3

A nutricionista do Grupo Pão de 
Açúcar, Lívia Martins Hasegawa, 
separa o que é mito do que é ver-
dade na nossa alimentação diária.  
Página 15

MITOS E VERDADES NA 
ALIMENTAÇÃO

SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ AGIU RÁPIDO
O Socorro as vítimas do vendaval foi imediato Pág.5

JR

A Ótica Mondadori Parabeniza São José pelos seus 262 anos!
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Mari Vieira, 
Uma Josefense de destaque

No mês da mulher, a nossa en-
trevistada é uma Josefense de des-
taque, Mari Vieira. 
Marilene Maura Vieira Damian, 
natural de São José, nasceu no 
bairro Fazenda Santo Antônio, 
Casada com Arlindo Mendes Da-
mian tem dois lindos filhos, Ga-
briel de 8 anos e Emily de 5 anos, 
Formada em administração com 
habilitação em Sistemas de Infor-
mação, participou do curso, res-
ponsabilidade Social o Terceiro 
Setor. A partir de 2004 Fundou o 
Instituto Santa Maria, organização 
sem fins lucrativos que se dedica 
ao desenvolvimento social de 
crianças e adultos no bairro Fa-
zenda Santo Antônio. Já em 2008 
participou do pleito eleitoral pelo 
PMDB, concorrendo ao cargo de 
Vereadora, onde obteve 2.385 Vo-
tos. Assumiu em janeiro de 2009 a 
Secretária de Planejamento e De-
senvolvimento Urbano e Social do 
município de São Jose, cargo que 
exerceu até 20 de Abril, saiu para 
assumir uma vaga de Vereadora na 
Câmara Municipal de São José, 
cargo que exerceu até outubro de 
2010. Em 2009 foi eleita Presiden-
te do Partido PMDB Mulher, após 
assumir a presidência, participei 
do Curso de Formação Política 
da Fundação Ulisses Guimarães. 
Em dezembro de 2010, recebeu 
novamente o convite do Prefeito 
Djalma Berger, para assumir a 

Secretária de Planejamento, onde 
trabalhou até janeiro 2012. Hoje 
Mari é a presidente do PMDB de 
São José.

1- Como Secretaria de Planeja-
mento e Gestão Orçamentária 
de São José, faça um balanço da 
tua gestão?
Mari Vieira: A Secretaria de 
Planejamento e Gestão Orçamen-
tária desempenha o papel captar 
recursos federais, estaduais para 
o desenvolvimento dos projetos 
municipais. Assessorando as se- 
cretarias na elaboração, captação, 
e controle de projetos em execução 
e futuros. Composta por duas dire-
torias, planejamento e informação 
e diretoria de gestão e orçamento.
Projetos desenvolvidos pela secre-
taria.
Projeto CAJ
Em convênio com a UNIBAN foi 
criado em 2010 o projeto CAJ – 
Centro de Auxílio Jurídico com a 
finalidade de prover a população 
de baixa renda de apoio jurídico 
gratuito (Em plantado e funciona-
ndo a todo vapor)
Projeto PNAFM
Programa Nacional de Apoio a 
Gestão Administrativa e Fiscal 
dos Municípios Brasileiros (em 
implantação)
Projeto PMAT
Programa de Modernização da Ad-
ministração Tributária e de Gestão 
dos Setores Sociais Básicos ( em 
análise nos órgãos federativos)
Praça do PAC – São José
Conforme convite do Ministério 
das Cidades, a secretaria por inter-
médio de sua equipe técnica, ela-
borou todos os projetos referentes 
à implantação da Praça do PAC 
– praça que em sua estrutura apre-
senta centro de artes, salas de estu-
dos, e espaços de criação, além de 
ginásio e áreas esportivas.
Todo o processo de montagem do 
escopo de ação, programas a serem 
implantados, e detalhamento das 
ações da praça foram criados pela 
equipe da secretaria. Os projetos 
de execução e complementares 
também foram desenvolvidos pela 
equipe técnica. Quando finalizada 
e em operação, irá atende uma 
população de 20.000 pessoas, mo-
radores de seu entorno e dará a 
oportunidade de estudo e criação a 
mais de 500 alunos por mês. (fase 
final de análise)
Plano Municipal de Saneamento 
Básico – Limpeza Urbana e Mane-
jo de Resíduos Sólidos.
Dando sequência ao plano munici-
pal de Saneamento básico, a se-
cretaria realizou o processo para 
a elaboração do plano de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos do município. Através de 
audiências públicas reuniões técni-

cas e consulta a varias instituições, 
o relatório final foi elaborado e 
aprovado conforme os parâmetros 
exigidos pelo ministério.

2- Mari, você já foi presidente 
do PMDB Mulher e atualmente 
é presidente do PMDB de São 
José, gostaríamos que falasse 
para a Comunidade, qual é o 
trabalho de um presidente de 
partido?
Mari Vieira: O presidente de um 
partido, como e PMDB tem o de-
ver de zelar pela unidade partidária 
e fortalecer o partido visando sua 
participação no pleito municipal, 
seja filiando novas lideranças e 
se coligando com outros partidos 
para ganhar eleições e governar 
em consonância com o programa 
partidário.

3- Quantos filiados há no seu 
partido em São José?
Mari Vieira: Atualmente temos 
3920 filiados ao PMDB e estamos 
num processo constante de filia-
ções. Esperamos chegar ao final 
de 2012 com 6 mil filiações. Esta é 
a meta da atual direção do PMDB, 
dobrar o numero de filiados.

4- Qual é o projeto que o PMDB 
tem para São José?
Mari Vieira: O projeto do PMDB 
para São José é a continuação da 
administração vitoriosa da atual 
administração. O compromisso 
do PMDB é com o crescimento e 
desenvolvimento de São José. E 
é nesta linha que o PMDB atua e 
está trabalhando para fazer a maior 
bancada no legislativo Josefense. 
O PMDB mais uma vez dará 
mostra da sua força e densidade 
eleitoral em São José. O Maior 
partido do Brasil também será o 
maior que sairá das urnas no dia 7 
de outubro de 2012.

5- Como você vê a situação da 
mulher hoje na política em ter-
mos de participação e de políti-
cas voltadas ao gênero feminino?
Mari Vieira: Infelizmente a par-
ticipação da mulher na política 
Josefense ainda está abaixo do es-
perado. Apesar de termos elegido 
duas vereadoras no último pleito 
municipal, poderíamos ter avan-
çado um pouco mais. A Lei Eleito-
ral fixa um mínimo de 30% para 
candidatas do sexo feminino. Ape-
sar deste percentual obrigatório, 
muitos partidos não conseguem 
preencher as vagas disponíveis 
para mulheres e o resultado fica 
aquém daquela cota. Acredito que 
nossa efetiva participação nos 
movimentos sociais, em associa-
ções de bairros e comunitárias, nos 
credenciará a participar dos pleitos 
eleitorais com maiores chances de 

êxito. Só para ilustrar, nossa As-
sembleia Legislativa tem 40 vagas. 
Na eleição de 2010, conseguirmos 
eleger 4 mulheres, ou 10% do to-
tal. Temos um longo caminho para 
avançar. É neste sentido que temos 
de trabalhar para que nossas can-
didatas tenham êxito nos pleitos 
eleitorais.

6- Qual trabalho é feito no par-
tido para que haja maior par-
ticipação feminina?
Mari Vieira: A maior dificuldade 
é o convencimento das mulheres 
a se integrarem na participação 
política partidária. Muitas tem 
uma forte ligação com o movi-
mento social e comunitário e de-
sejam apenas resolver o problema 
especifico de sua comunidade. Na 
participação política os anseios 
das diversas comunidades tem res-
sonância no âmbito partidário. É 
este convencimento que buscamos 
para formar e fomentar novas 
lideranças femininas. É assim que 
funciona no PMDB e nos demais 
partidos.

7- Você encontrou alguma 
dificuldade na política por ser 
Mulher? Qual?
Mari Vieira: Sim. As dificuldades 
foram enormes no inicio. Apesar 
de ter origem em uma família in-
teiramente voltada para a política, 
meu pai foi um líder comunitário 
na Fazenda do Max e toda eleição 
participávamos ativamente do 
processo como um todo. Quando 
decidi participar do pleito eleito-
ral, atendendo pedido de inúmeros 
amigas e amigos, por causa do 
Instituto Santa Maria, é que pude 
sentir as dificuldades que as mul-
heres enfrentam para fazer valer 
uma candidatura. Neste ponto 
o apoio familiar foi fundamen-
tal para vencer as descrenças das 
lideranças peemedebistas à época. 
O resultado final foi muito bom, 
considerando todas as dificuldades 
de uma primeira campanha.

8- Você tem um projeto político 
para as próximas eleições? Se ti-
ver, qual?
Mari Vieira: Particularmente não 
existe um projeto político solo. 
Existe um projeto político de um 

grupo e este grupo defende nossa 
candidatura a vereadora em São 
José. Para obter sucesso no pleito 
é preciso união e torno de um pro-
jeto único para São José. É neste 
projeto que nosso nome está e con-
tinua a disposição para decisões do 
grupo.

9- Para finalizarmos, quer acres-
centar algo?
Mari Vieira: Primeiramente a 
felicidade de poder esta partici-
pando da vida política do nosso 
município. Mostrar para as pes-
soas que o nosso trabalho no dia 
a dia é com muita luta e determi-
nação para conseguir a realização 
de um projeto de benfeitorias para 
as comunidades. Mostrando que 
a muitas vezes a burocracia não 
deixa o projeto sair do papel. Eu 
insisto, persisto e não desisto por 
que eu quero o melhor para nossa 
Cidade. A motivação que me levou 
a entrar na vida política em 2008 
é a mesma motivação que me faz 
sair de casa todos os dias para lutar 
pelo desenvolvimento de São José, 
eu devo isso as pessoas que estão a 
minha volta.

10- Deixe uma mensagem.
Mari Vieira: Parabéns a todas as 
mulheres que com a luta do dia a 
dia estão conquistando seu espaço 
com dignidade e respeito. 

Av. Salvador Di Bernadi, 787
Campinas - São José - SC - 88101-260
panificadorajuliana@gmail.com

 3241.9429(48)

Servimos buffet de café todos os dias
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Escuta, minha cidade, eu quero te falar
da ternura que sinto por ti, do encantamento,
carinho, respeito e amor. Para ti bato palmas, 
pois comemoras  teus 262 anos de existência.

São José, minha fortaleza, 
tu és guerreira, vitoriosa, nesta vida 

de lutas és uma vencedora.
És mãe a todos que por cá passaram, adentrando 

a capital do estado.
És protegida por  São José e dele recebes imenso amor. 

És fruto da gratidão de nós Josefenses de coração!
Ando pelas tuas ruas a sonhar, gosto de ver 
as pessoas andando a beira mar, de longe 

a fico a te espiar longo tempo, só a te admirar, a te namorar.
Sabes, daqui não saio não, criei raízes,

dei frutos, apaixonei-me, enamorei-me de ti.
Quem da tua água bebe jamais se esquece, 

é água boa, pura que mata a sede, esta que a todos concede.
São José, terra de encantos e magia, 

hoje despertas silenciosa,
calma, reluzente, tua beleza contagia,
teu sol, teu ar, a brisa que vem do mar,

em pleno cio murmura
entregando rede farta do bom peixe.

Ah, cidade rainha, és de beleza sem igual, 
são 262 anos de história, onde

ouço suaves melodias e bate um
momento de saudade chegando com o vento.

És um sonho ó São José, 
és meu sonho de amor!

Parab
éns

 São J
osé 

pelo
s 2

62 
ano

s!

São José...

São José Comemora 262 
anos com muitas novidades 

Lançamento de internet grátis para 
os josefenses também integra a 
programação.
São José, a quarta cidade mais 
antiga de Santa Catarina, faz ani-
versário. Para festejar os 262 anos, 
a Prefeitura de São José preparou 
uma programação especial de 10 
de março a 1º de abril. Inaugura-
ções de obras e ações, lançamentos 
de projetos, assinatura de ordens 
de serviço, editais, muitas atrações 
culturais, esportivas e recreativas. 
Dois shows nacionais completam 
a programação: 1) “You Need is 
Love” – Beatles cover - no dia 18 
de março, às 21h, no Centro Mul-
tiuso de São José e 2) Skank - no 
dia 19 de março, a partir das 22h, 
na Avenida Beira-Mar de São José.
Para a área da saúde, haverá 
muitas novidades: inauguração 
da nova unidade base do SAMU; 
inauguração do ambulatório de 
saúde mental na Serraria; insta-
lação da 5ª Farmácia Especial no 
Centro de Saúde Areias; assina-
tura de ordem de serviço para cli-
matização dos Centros de Saúde; 
abertura do Pronto Atendimento 
de Areias; realização de mutirão 
de exames e consultas nos Centros 
de Saúde Bela Vista, Forquilhinha 
e Policlínica de Campinas, além 
de implantação do Centro de Zoo- 
noses.
Na educação, serão inaugurados 
dois novos Centros de Educação 
Infantil nas comunidades: Ipi-
ranga e Goiabal, e inauguração da 
reforma do Centro de Educação 
Infantil Flor de Nápolis. Também 
será lançada a Educação Integral 
para o Ensino Fundamental em 
três unidades escolares e o Projeto 
Olhar São José (em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde) 
para identificar e corrigir pro-
blemas visuais em alunos matricu-
lados na Rede Pública Municipal 
de São José, atendendo os anos 

iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais 
(6º ano a 8ª série) do Ensino Fun-
damental, garantindo atendimento 
oftalmológico com fornecimento 
de óculos.
Na área da infraestrutura, o 
Prefeito Djalma Berger irá inau-
gurar cancha de bocha da Avenida 
Beira-Mar e pavimentação das 
ruas: Célio Veiga, Cândido Amaro 
Damásio, Doralice Ramos Pinho, 
Adão Schimdt, Coronel Américo 
e São Ludgero; assinará ordem 
de serviço para pavimentação da 
Avenida Lisboa.
As ações culturais contemplam: 
entrega oficial do inventário da 
Oferta Turística de São José, iden-
tificação de prédios tombados do 
Patrimônio Histórico, Mostras 
Fotográficas “Histórias de um So-
lar” e “A Cara da Cidade” e Ex-
posição “Cotidiano”, de Ronaldo 
Zacchi.
A programação terá ainda: 
Campeonato Catarinense de Vôlei 
de Praia, corrida rústica, Jogos da 
Terceira Idade, Primeira Etapa do 
Catarinense de Motocross, Cara-
vana do Lazer e Campeonato de 
Velocross no Motódromo Pedra 
Branca, em Potecas.
Entre os investimentos para segu-
rança estão: entrega de viaturas 
para Guarda Municipal, assinatu-
ras de ordem de serviço para abri-
gos de passageiros e 8 câmeras de 
monitoramento e assinaturas de 
editais para reforma da Base Mili-
tar e Projeto da Rodoviária.
Outra novidade, programada para 
as comemorações de aniversário 
de São José, é o lançamento da 
quinta etapa do projeto “São José 
Cidade Digital” que vai permitir 
aos cidadãos acesso gratuito à in-
ternet. Serão mais de 110 pontos 
distribuídos em vários bairros do 
Município.

O calendário Viva São José – 262 
anos traz muitas outras atrações 
culturais dentre eles:
- Noite Farroupilha: Gaúcho da 
Fronteira e Volmir Martins – Bom 
de Show. 15 de março, às 20h, no 
CTG Os Praianos.
- Banda Número Baixo. 17 de 
março, às 10h, na Avenida Lisboa, 
em Forquilhas.

Anote em sua agenda e acompanhe a festa dos 262 anos de SJ
- Jorge Negretti Show. 17 de mar-
ço, às 20h, na Avenida Beira-Mar 
de São José (atrás do Bistek)
- Neguinho da Beija Flor, Pau-
linho da Mocidade e intérpretes 
das escolas de samba de Floria-
nópolis e São José. 18 de março, 
às 14h, no Restaurante Praça 11, 
no Bairro Praia Comprida.
- Noite Nordestina: Julinho Tor-

res e Banda. 18 de março, às 20h, 
na Associação dos Nordestinos, 
em Forquilhinha
- Show Nacional “All You Need 
is Love”, banda cover dos Beatles. 
18 de março, às 21h. Centro Mul-
tiuso de São José.
- Caldinho de São José. Anima-
ção: Turbinado do Forró, Borog& 
Banda, Neném Maravilha, Banda 

Entre Elas, Boi de Mamão e Bat-
eria do Bloco Campeão do Carna-
val 2012. 19 de março, das 11h às 
18h, na Avenida Beira-Mar de São 
José.
- Palco Josefense. Animação Ney 
Platt e Banda, Rodrigo Barreto e 
Banda Fórum, Grupo Mania, No-
vos Bambas, Gabriel Reis, Legião 
Campeira e Leko Pereira. 19 de 

março, às 16h, na Avenida Beira-
Mar de São José.
- Show Infantil “Os Carrinhos – 
O Musical”. 19 de março, às 17h, 
no Centro Multiuso de São José.
- Show Nacional Skank. 19 de 
março, às 22h, na Avenida Beira-
Mar de São José.
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Iluminando São José

 Colunista 
 Patrícia Areias

patriciaareias.floripa@gmail.com

Domingo dia (11) foi marcado por 
alegria e descontração com a pre-
miação, de troféus e em dinheiro, 
dos três blocos vencedores do 
Carnaval Zé Folia 2012. O evento, 
que integra a Programação do An-
iversário de 262 anos de São José, 
iniciou às 14h, no Restaurante Pra-
ça XI, no Bairro Praia Comprida.
O Bloco Unidos do Jardim das 

Palmeiras, vencedor do Carnaval 
Zé Folia pela terceira vez, alcan-
çando 99,5 pontos na classificação 
final, recebeu premiação no valor 
de R$ 5 mil. O Bloco do Neném, 
que classificou-se em segundo 
lugar com 95 pontos, foi premiado 
com R$ 3 mil e o Madekalo, em 
terceiro com 93 pontos, ganhou 
R$ 2 mil.

Maestro Wyllian Farias, 
maestro de corais de São 

José ganhador do Concur-
so Músicas de Carnaval

Luciane Daux, Luiza 
Gutierrez e Polidoro Jr. no 

Floripalegria

Fabiano Aguiar 
Valdeci Motta

PREMIAÇÃO DOS BLOCOS VENCEDORES 
DO CARNAVAL ZÉ FOLIA 2012 FEZ PARTE 

DO CALENDÁRIO DE 262 ANOS DE SÃO 
JOSÉAconteceu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ AGIU RÁPIDO
O Socorro as vítimas do vendaval foi imediato

São José foi atingido por um 
forte vendaval com chuva no 
dia 29 de fevereiro, bastaram 
30 minutos de chuva intensa 
com fortes rajadas de vento 
para causar estragos provo-
cando alagamentos, queda de 
energia em algumas regiões, 
casas foram destelhadas e mui-
tas árvores foram arrancadas. 

Na Tribuna da Câmara Municipal, o Vereador João do Ovo, falou sobre os estragos causa-
dos pelo vendaval na Comunidade, que vários bairros foram muito atingidos, falou tam-
bém da rápida ação da Defesa Civil e que o Prefeito Djalma Berger ordenou que não 
faltasse um prego aos atingidos, na companhia de Djalma acompanhou os trabalhos de 
reconstrução de pessoalmente, fazendo visitas aos locais atingidos 

O Prefeito Djalma Berger, visitou os locais atingidos pelo vento e enfatizou que nenhuma família ficará 
desamparada. Foto: SECOM/PMSJ - Pedro Classem

Casas foram destelhadas em vários bairros de São José. 
Foto:Betina Humeres especial Agência RBS

De acordo com a Celesc, as descargas elétricas chegaram a 
comprometer 11 alimentadores, prejudicando 70 mil uni-
dades consumidoras. Foto:Betina Humeres especial Agência RBS

A equipe da defesa civil trabalhou incansávelmente para 
atender as famílias atingidas.Foto: SECOM/PMSJ - Pedro Clas-
sem

A Defesa Civil do município recebeu inúmeros chamados, 
mais de 100 casas foram destelhadas Foto: SECOM/PMSJ - 
Pedro Classem

Muro da Marcelia de Oliveira em São José. Foto: Julio Cava 
lheiro

Os ventos chegaram a 110 
km/h, os bairros mais atingi-
dos foram Forquilhas e Forqui- 
lhinhas, onde foram registra-
dos desabamentos de postes e 
placas, as ruas próximas à pre-
feitura e bairro do Roçado fi-
caram alagadas, faltou energia 
no Kobrasol, Campinas, Centro 
Histórico e Sertão do Imaruim. 

De acordo com a Celesc, as 
descargas elétricas chegaram 
a comprometer 11 alimenta-
dores, prejudicando 70 mil 
unidades consumidoras, preju-
dicando o abastecimento nas 
regiões dos municípios de São 
José e Florianópolis.
A Defesa Civil do município 
recebeu inúmeros chamados, 
mais de 100 casas foram deste-
lhadas, toda a equipe da de-
fesa civil trabalhou incansável-
mente para atender as famílias 
atingidas, e agiu muito rápido, 
distribuindo lona para as casas 
destelhadas e orientando as 
famílias.
O Prefeito Djalma Berger, 
visitou os locais atingidos pelo 
vento e enfatizou que nenhuma 
família ficará desamparada, 
para tanto, providenciou o for-
necimento de telhas, madeiras 
e todos os materiais necessári-
os para reconstrução das casas.
A Defesa Civil de São José 
manteve plantão 24h por dia 
nos telefones 199, (48) 3247-
8123 e 8808-4535. A orien-
tação foi que as famílias que 
tiveram a casa afetada entrem 
em contato com a Defesa Civil 
Municipal para vistoria, avalia-
ção e restabelecimento da nor-
malidade.
O Jornal Comunidade SJ, 
parabeniza o empenho e a 
agilidade da Prefeitura Mu-
nicipal de São José em ajudar 

as pessoas atingidas pelo ven-
daval e ao Prefeito Djalma 
Berger que visitou os locais 
pessoalmente e participou 

da distribuição de materiais 
para que as pessoas pudes-
sem reconstruir as suas casas 
e voltar a vida normal.

Djalma Berger conversa com funcionários da Celesc.
Foto:SECOM/PMSJ - Pedro Classem
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O lixo continua existindo depois 
que o jogamos na lixeira.
Não há como não produzir lixo, 
mas podemos diminuir essa 
produção.

COMO RECICLAR: Economi-
zar, inovar, mudar hábitos, reduzir, 
reciclar e reutilizar.
Todos os dias é produzido uma 
enorme quantidade de lixo. E 
esse volume só tende a aumentar 
se nada for feito para rever-ter a 
situação. 
Reciclar é preciso. Reciclar é 
preservar o Meio Ambiente!O 
Brasil é campeão mundial no 
reaproveitamento de garrafas 
PET e latas de alumínio, mas, por 
outro lado, despeja a maior parte 
dos plásticos e latas de aço nos 
“lixões” a céu aberto.

Precisamos usar a filosofia dos 3 
R’s - REDUZIR, REUTILIZAR 
E RECICLAR.

1. Reduzir: sempre que possível. 
Diminuir nossa produção de re-
síduos. Quanto menos produzi-
mos, menores serão os problemas 
para acondicionar, coletar, trans-
portar e dar destino final.
2. Reutilizar: materiais que no 

passado seriam descartados.
3 . Reciclar: Significa transformar 
resíduos em novos produtos.
É simples e o intuito é diminuir o 
volume de lixo descartado e au-
mentar o tempo de vida útil dos 
aterros sanitários.
Separar o lixo é, acima de tudo, 
uma forma de ser cidadão.
A facilidade que temos para com-
prar produtos é um absurdo. Hoje, 
compramos um boneco em uma 
loja e ele vem com a embalagem 
do produto, a embalagem da loja, 
o papel de presente. Não precisa 
de tudo isso, é completamente 
desnecessário...
Se o consumo não pode ser di-
minuído, que pelo menos o lixo 
produzido possa ser reduzido. 
Nós não deveríamos ter lixo! Se 
todo mundo coletasse, fi-zesse sua 
parte - que não custa nada - nós 
não teríamos lixo. 
Saiba o tempo necessário para a 
decomposição de alguns mate-
riais:
O QUE PODE SER RECICLA-
DO:  Papéis diversos, como folhas 
de caderno e bloquinhos de an-
otações, papelão, caixas em ger-
al, jornais, revistas, livros, listas 
telefônicas, papel cartão e carto-
lina. No quesito plástico, a coleta 
seletiva aceita saquinhos plásti-
cos, disquetes, CDs, embalagens 
de produtos de limpeza, garrafas 
PET.
Vidros também podem ser re-
ciclados. É só separar gar- 
rafas, frascos e potes em geral, 
além de copos. Não se esqueça dos 
metais também. Molas de camas, 
sofás podem ser separados, leva-
dos à reciclagem, além de latinhas 
de alumínio, tampinhas de garrafa, 
embalagens de metal em geral, 
como latinhas de azeite e de fer-
mento em pó químico.

Veja como pequenas ações
 podem salvar o Planeta!

Caixinhas de TetraPak - as de leite 
e sucos, que muita gente acha 
que não são recicláveis - também 
podem ir para a coleta seletiva. 
Existe hoje uma tecnologia ca-
paz de separar as 6 camadas que 
compõem a embalagem. 
Óleo de cozinha também serve de 
base para fazer sabão e biodiesel, 
portanto, também pode ser recicla-
do.

EMPRESAS QUE COLETAM 
ÓLEO DE COZINHA

DESTINO CORRETO.
Empresa coleta e processa o óleo 
saturado de bares, restaurantes e 
padarias.
(48) 9135-9954. Tratar com Aécio
aeciovieira@ig.com.br

ECO AMBIENTAL.
Coleta, armazenamento e destina-
ção final de óleos e gorduras veg-
etais e seus resíduos. 
Fone –(48) 3247-15-56 / 9953-23-
96  - E-mail: ecoambiental02@
yahoo.com.br
Lixo orgânico também pode ir 
para reciclagem, através de um 
processo chamado compostagem. 
Sobras de comidas, legumes, ver-
duras, frutas estragadas, cereais, 
sementes, casca de ovos, pão em-
bolorado, aparas de lápis aponta-
do, saquinhos de chá, guardanapos 
de papel, podas de jardim, galhos, 
serragem e pó de café, por exem-
plo, dão excelentes adubos que po-
dem ser utilizados na agricultura.
Lembre-se: sempre tudo que pode 
ser lavado deve ser en-tregue lim-
pinho. Fazendo a sua parte e mos-
trando aos outros como fazer, a 
começar pela nossa própria famí-
lia, a tendência é que a ação se es- 
palhe. Quanto mais gente contri-
buindo, melhor. 

Rua Victor Meirelles, 258-Esquina Elizeu di bernardi-Campinas-São José/SC

3055.2251 - 3241.5522 - 3035.5220

BAIANO
Borracharia

Rua Roberto Borba 868 
Ipiranga - São José - SC

(emergência)
(48)

3248-0633 / 9600-0902(48)

Rua Governador Jorge Lacerda, 845 - Campinas - São José - SC

Compra e venda
 de móveis usados

RODRIGO RAUTH
NEXTEL 124*92284 TIM (48) 9676-8894

FONE:(48) 3248-1908 / 3240-1681

msn/email: rodrigokrauto@hotmail.com

AV. GOV. ADOLFO KONDER, 867 LOJA 01

CAMPINAS - SÃO JOSÉ - SCIMP. & COM. DE FARÓIS E LANTERNAS

KR AUTOPECAS

JO  OA SS E
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Prefeitura de Florianópolis lança plano 
municipal de politicas publicas para as 

mulheres

A Prefeitura de Florianópolis 
lançou, no dia 08 de março o 
1º Plano Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres. O 

documento é um marco históri-
co para os direitos das mul-
heres, além de ser um precioso 
instrumento de implantação e 
implementação de ações e ser-
viços.
O secretário de Governo Gean 
Loureiro, que presidiu a assina-
tura do documento, destacou a 
importância das mulheres para 
a cidade de Florianópolis. De 
acordo com ele, o novo Plano 

é um claro exemplo de como 
a cidade está progredindo nas 
políticas públicas. “Sempre 
defendi uma maior participa-
ção das mulheres na sociedade 
e principalmente nas esferas 
públicas. Elas têm um olhar 
diferenciado e mais organizado 
que acrescenta, e muito, em 
qualquer administração” disse 
Gean.

Hinnig participa da abertura 
da 20ª Festa do Milho Verde

O secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional da 
Grande Florianópolis, deputa-
do Renato Hinnig, participou, 
na sexta-feira (9), da abertura 
da 20ª Festa do Milho Verde, 
em Santo Amaro da Imperatriz. 
Hinnig, que representou o go-
vernador do Estado, Raimundo 
Colombo, ressaltou a qualidade 
e a importância do evento. “ 
Esta festa contribui com o sus-
tento e a qualidade de vida dos 
agricultores de Santo Amaro da 
Imperatriz e os incentiva a con-
tinuar o trabalho”, disse. 
Segundo o secretário, a estru-
tura de festa tem aumentado 
nos últimos anos, bem como 
a participação popular, com a 
presença de representantes de 

municípios vizinhos. “Somos 
parceiros deste evento, por isso, 
gostaria de comunicar que esta-
mos avançando para atender às 
solicitações encaminhadas pela 
Prefeitura visando melhorias 
na infraestrutura do evento”, 
afirmou. 
Hinnig,  foi recepcionado pelo 
prefeito municipal Edésio Jus-
ten (PSDB). Também presen-
tes, o diretor geral da SDR, 
Flávio Bernardes, vereadores, 
gerentes da SDR, entre outras 
lide-ranças locais. 
A 20ª Festa do Milho Verde, 
foi realizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais.  

Assessoria de Imprensa
Deputado Renato Hinnig

Unidos do MRS apresenta nova 
equipe e uniforme

O campeão de 2011, do Troféu 
Hora de Santa Catarina de São 

José, Unidos MRS, apresentou 
no dia 28 de fevereiro os no-

vos diretores e os atletas que 
disputarão a Copa Interligas de 
2012. Além do atacante Nan- 
dinho, o Unidos MRS pro-
moveu a estreia de um pacotão 
de reforços para a Copa..
Nesta data também foram apre-
sentadas as camisas que vão ser 
usadas na liga e o uniforme de 
passeio.
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Pais separados 
e seus direitos

 Colunista
 Prof. Douglas Phillips Freitas

Advogado. Presidente do IBDFAM/SC. Professor de Direito

A falta de conhecimento sobre 
direitos básicos de um pai ou de 
uma mãe, causa, muitas vezes, a 
prática de excessos de um ou de 
outro, causando, muitas vezes, um 
acirramento da briga decorrente 
do término da vida a dois. Os fi- 
lhos, infelizmente, são aqueles que 
mais sofrem com situações como 
esta. Nesta relação familiar, alguns 
direitos consolidados precisam 
divulgados. Eis os principais:

GUARDA DOS FILHOS: a lei 
estabelece, independentemente 
de questões financeiras, que a 
guarda dos filhos será atribuída 
àquele que tiver melhor condições 
(tempo/ afeto/ responsabilidade) 
para criar e cuidar do filho. Ao 
que estiver com a guarda, se não 
tiver cumprindo com suas obri-
gações, poderá ser modificada.
DIREITO DE CONVIVÊN-
CIA: a lei, também determina, 
que àquele que não exerce a 

guarda do filho não pode ser 
privado do direito de convivên-
cia com o mesmo e o guardião 
deve sempre incentivar e fa-
cilitar esta convivência, sendo 
como modelo mínimo de direito 
convivência, ressalvadas certas 
peculiaridades de determinados 
casos, finais de semana alterna-
dos, dois dias durante a semana 
e metade do período de férias.

ACESSO ÀS INFORMA-
ÇÕES ESCOLARES: quem 

exerce a guarda não é, de forma 
alguma, “dono” do filho, ape-
nas seu administrador, e, por tal 
razão, deve sempre contar com o 
outro genitor para a decisão das 
questões mais importantes do 
filho, como mudança de escola, 
informações médicas, tratamen-
tos, necessidades e anseios. No 
intuito de evitar mal entendi-
dos que era gerado pelo efeito 
da guarda, onde pais guardiões 
muitas vezes informavam às es-
colas que não era para passar 

informações escolares ao outro
 genitor, e, grande parte das es-
colas atendia tal solicitação, tal 
situação – que nunca existiu ju-
ridicamente, era uma má-inter-
pretação dos efeitos da guarda 
– hoje encontra-se resolvida com 
a alteração da Lei de Diretrizes e 
Bases – LDB, decorrente da Lei n. 
12.013/2009, que DETERMINA 
que as escola prestem informa-
ções aos pais da criança, como 
notas, freqüência, etc., indepen-
dentemente de quem exerça a 
guarda ou se os pais são separa-
dos, casados ou em união estável.

GUARDA COMPARTILHA-
DA: com o intuito de de ampliar 
o direito de convivência com os 
filhos, mesmo estando separados 
os pais, surgiu a lei da guarda 
compartilha (Lei n.11.698/08) 
que significa o compartilhamento 
dos deveres, responsabilidades e 
decisões sobre a vida da criança..
ALIMENTOS: a parte financeira 
sempre foi objeto tormentoso 
em todas as formas de relacio-
namento e, por vezes, é o catali-
sador da dissolução conjugal e 
do aumento no litígio entre pais, 
quando são separados. Por isto, é 
importante que se esclareça que:
 a) quem exerce a guarda também 
tem que contribuir, as despesas 
dos filhos não é apenas do outro; 

b) o não pagamento de pen-
são não diminui os direitos de 
convivência do outro genitor;
c) a pensão é proporcional 
aos rendimentos de ambos, se 
houve aumento ou diminuição, 
deve ser revisada a pensão; 
d) o fato de estar aquele que 
paga pensão desempregado, não 
altera seu dever de prestá-la;
e) a constituição de filhos 
de novo casamento ou união 
pode mudar o valor da pen-
são paga à família anterior; 
f) de regra, a pensão deve ser 
fixada sobre 13º e férias; e, 
g) o não pagamento de pen-
são pode gerar prisão de até 60 
dias, penhora do próprio sa-
lário e do FGTS do devedor; 
h) e, o mais importante, a pensão 
pode ser revisada a qualquer tempo; 
i) mulher grávida pode re-
querer alimentos para si, an-
tes mesmo de nascido o filho.
Estas considerações, de certa for-
ma, colocam uma luz sobre estes 
temas que, de longe, são os únicos 
pontos de litígio decorrente de 
uma separação, mas, de certa for-
ma, pais e mães, cientes de seus 
direitos e obrigações, podem se 
focar noutros elementos que exi-
girão maior atenção, dentre eles, 
a necessidade real de seus filhos. 
Neste mês de março, PARABÉNS 
a todas mulheres por este dia!
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A base sustentável do sucesso é o 
autoconhecimento
É comum encontrarmos profis-
sionais em apuros quando soli-
citados a “pensar fora da caixa”, 
resolver problemas, propor 
soluções arrojadas e inovadoras. 
Cada vez mais precisamos de 
habilidades e atributos que não 
aprendemos no ensino formal. 
Experiências e relacionamentos 
têm sido fatores relevantes para 

 Colunista
 David Fadel

A base sustentável 
do sucesso e o 

autoconhecimento

david@fadelpalestrantes.com.br
Agente e Consultor de Palestrantes

Nesta edição do Jornal Comunidade SJ, tenho a grata satisfação de trazer um artigo da melhor palestrante 
do Brasil na área motivacional, LEILA NAVARRO que conta com uma sólida carreira no Brasil e no Exte-
rior, sendo a única palestrante mulher a receber o Prêmio Top of Mind - Estadão RH em 2005 na Categoria 

Palestrante do Ano.
Ela nos brinda com o artigo “A base sustentável do sucesso é o autoconhecimento”, que tem como essência 

a felicidade que todos buscam fora, esquecem de procurar dentro de si mesmo.
Prezado leitor, todo o mês, procuro trazer um artigo que faça a diferença na sua vida, para ter conteúdo de 
alta qualidade, meus parceiros que são os principais palestrantes do Brasil, me atendem com prioridade ao 
enviar seus artigos, portanto minha dica é:Em cada artigo que você ler no Jornal Comunidade SJ, pegue 

apenas um tópico e aplique na sua vida, você se surpreenderá com os Resultados......
Boa leitura...........

engrenar homens e mulheres na 
rota da ascensão profissional e 
melhor qualidade de vida.
Quando falamos em carreira 
de sucesso, podemos alinha-
var o termo a diversas pos- 
sibilidades. Isso porque o sig-
nificado da palavra ‘sucesso’, 
na prática, não nos conduz a 
um único sentido – tem dife-
rentes dimensões para cada 
indivíduo. Cada pessoa tem 

a sua visão de sucesso e esse 
cenário é construído de forma 
bastante peculiar para cada um 
de nós. Para um ele pode re- 
presentar uma vida pacata, um 
emprego estável, carteira re-
gistrada e um salário fixo su-
ficiente para viver. Para outro, 
ser presidente ou diretor de uma 
multinacional, ter agenda cheia 
de compromissos, reconheci-
mento social ou uma gorda conta 
bancária que garanta renda sem 
grandes preocupações.
Os extremos não invalidam 
o conceito nem as bases para 
alcançá-lo porque sucesso não 
tem a ver com fama, populari-
dade, condição social ou rique-
zas. A verdadeira conotação do 
termo está ligada à satisfação 
íntima, à realização de sonho, à 
conquista de um objetivo par-
ticular que tenha sido criado a 
partir de parâmetros pessoais. 
Por sua vez, a conquista de obje-
tivos está intimamente ligada ao 
conhecimento de quem somos e 
o que gostamos de fa-zer. Sub-
jetivismo? Certamente não. É 
paradoxal. O fato é que em plena 
era dos avanços tecnológicos e 
inovações revolucionárias em di-
versos setores, o número de pes-
soas que não sabe (ou tem medo 
de assumir) se casa, compra uma 

bicicleta ou viaja para Bangla-
desh é muito grande.
Autoconhecimento é a pala-
vra de ordem! Um aspecto re-
levante dessa competência é 
a identificação de talentos – a 
capacidade que cada um de 
nós tem de explorar os frutos 
da experiência pessoal para al-
cançar a realização. Pessoas que 
conquistam o seu espaço e o  
sustenta são aquelas que identi-
ficam e assumem as coisas que 
gostam e sabem fazer com natu-
ralidade, facilidade e prazer. O 
reconhecimento de aptidões e 
habilidades permite a criação de 
uma trajetória pessoal e profis-
sional diferenciada e bem-suce-
dida. No mundo dos negócios 
o conhecimento e o capital in-
telectual não são tudo. O sucesso 
acontece naturalmente para as 
pessoas que têm a coragem e a 
simplicidade de serem elas mes-
mas.
Leila Navarro é palestrante mo-
tivacional com reconhecimento 
no Brasil e no Exterior. Autora 
de 13 livros, entre eles, “Talento 
para ser Feliz”, “Talento à prova 
de crise” e “A vida não precisa 
ser tão complicada”. Saiba mais 
no www.leilanavarro.com.br
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Restaurante

 Hamburgueria

Pizzaria

(48) 3047-1994 

As noites de Campinas estão ainda mais saborosas...

Av. Salvador di Bernardi - 914 - Campinas - São José - SC

Cardápio diferenciado - Espaço Infantil - Ambiente agradável - Música ao Vivo

Ganhe dinheiro com 
Cestas de Páscoa

Vamos vai precisar de:

- 1 balão grande
- Cola branca
- Spray fixador para cabelo
- glitter ou purpurina
- tesoura e pincel
- Linha Anne de crochet (mesclada 
fica mais bonita)
- Papel crepom ou celofane corta-
do em tirinhas, para imitar o ninho 
dos ovos.
- 1 caixinha pequena e redonda (do 
tipo que vem com talco).

Vamos ao passo a passo:

1 - Encha o balão e amarre bem 
firme.

2 - Com a linha escolhida, dê di-
versas voltas na bexiga recobrindo 
totalmente.
3 - Coloque o balão sobre uma 
tijela para apoiar. Passe uma mão 

de cola com o auxílio do pincel. 
Quando secar um pouco, passe 
outra camada. Pincele delicada-
mente. Deixe secar durante a noite 
e só retome no dia seguinte.
4 - Quando estiver totalmente seco 
(não seque ao sol, mas deixe em 
local bem ventilado), fure o balão 
com um alfinete.

5 - Com o auxílio de uma tesoura 
afiada, corte uma abertura oval na 
frente do ovo. Tenha cuidado para 
não apertar o ovo ao cortar. Retire 
o balão.
6 - Pincele o gliter, e em seguida 

borrife spray fixador de cabelo em 
toda a superfície do ovo.

7 - Deixe secar bem, forre com o 
papel picado, encha com os ovi-
nhos, coloque belos laços de fita 
no alto e se quiser umas flores de 
papel crepom. Cole embaixo do 
ovo a caixinha redonda, forman-
do um “pezinho” para ele. E está 
pronto o Porta Ovinhos de Páscoa.

Retirado do site: http://arteciabyrenatta.
blogspot.com

Ganhe dinheiro com bolo 
Colomba Pascal

A receita custa apenas R$ 8,00 e 
reaproveita a casca da banana; 
quem ensina é o Cozinha Brasil, 
do Sesi.

Ingredientes:
Massa:
Casca de quatro bananas
2 ovos
2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de margarina
3 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de rosca
1 colher (sopa) de fermento em pó
1/2 xícara (chá) de uva-passa

Farofa usada na cobertura:
3/4 de xícara (chá) de castanha-
do-pará.
1 colher (sopa) de margarina
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de canela
meia banana

Modo de fazer:
Lave as bananas e descasque. Se-
pare quatro xícaras da casca para 
fazer a massa. Bata as claras em 
neve e descanse na geladeira.
Bata no liquidificado as gemas, o 
leite, a margarina, o açúcar e as 

cascas de banana. Despeje essa 
mistura em uma vasilha e acres-
cente a farinha de rosca e a uva-
passa. Mexa bem.Por último, mis-
ture delicadamente as claras em 
neve e o fermento. 
À parte triture a castanha-do-pará, 
corte a banana em pedaços peque-
nos e em uma vasilha misture to-
dos os ingredientes da farofa. Re-
serve.
Despeje a massa em uma forma 
descartável em formato de co-
lomba, coloque a farofa por cima e 
leve ao forno para assar por apro-
ximadamente 40 minutos.deixe 
resfriar por 30 minutos para retirar 
da forma.
Dica: substitua a uva-passa por 
frutas cristalizadas ou frutas pica-
das cozidas.

Fonte: Redação do pe360graus.com

Foto: Reprodução/Tv Globo
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 Colunista 
 Luana Jales 

Estudante de Moda      luanna_jd@hotmail.com
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Atual e despojado, o Tie Dye 
atravessou gerações e chegou aos 
dias de hoje como peça curinga de 
um guarda roupa moderno. Ama-
do pelas fashionistas a aplicação 
deste efeito é visto principalmente 
em roupas jeans, o que cria um ar 
despojado e rebelde. 
Para honrar as raízes hippies que 
deram origem a técnica, irei ensin-
ar como reaproveitar peças velhas 
e transforma-las no seu mais novo 
xodó, tudo isso sem precisar gastar 

um centavo. Então, mãos a obra!

Material:
• Calça ou camiseta de lavagem 
escura
• Água sanitária
• luvas de borracha
• Elásticos de dinheiro
• Uma bacia de água

Passo a passo: 
Coloque as luvas, encha a bacia 
com água e misture a um copo de 
água sanitária, se quiser um efeito 
mais ”drástico”, coloque mais, 

mas não exagere… Amasse bem a 
peça e amarre-a com elásticos em 
alguns pontos. Mergulhe a peça na 
água e deixe de molho por um dia 
(se não quiser que fique tão man-
chada, deixe menos). Não mexa, 
pra ficar bem manchada. Depois 
lave bem, umas duas vezes, pois 
o cheiro é bem forte e deixe secar.
Dica, para deixar as peças jeans 
com um ar mais surrado, passe 
uma lixa d’água nos bolsos e na 
região do joelho, até ela começar 
a desfiar.

Aprenda a fazer  
Tie Dye

Acupuntura na cólica 
menstrual

A dismenorréia, também conhe-
cida como cólica menstrual, é uma 
dor pélvica que ocorre antes ou 
durante o período menstrual. A dor 
pode ser caracterizada por várias 
maneiras, podendo ser localizada 
ou irradiar para a região lombar. 
Além da dor em cólica, podem 
ocorrer vários sintomas como 
náuseas, vômitos, cansaço, tontu-
ras, dores de cabeça, suores frios, 
até desmaios. 
A dismenorréia é um problema 
que chega a atrapalhar o cotidiano 
de mulheres e até seus relaciona-
mentos pessoais e profissionais.
A ação da acupuntura nestes ca-
sos é que estimula a produção de 
endorfina e serotonina no sistema 
nervoso central, neurotransmis-
sores que tem como objetivo o 
equilíbrio do sistema nervoso neu-
rovegetativo, podendo reduzir os 

espasmos uterinos, bloqueando 
a dor causada durante o espasmo 
muscular. Assim, pode-se também 
entender a correlação da acupun-
tura não apenas no tratamento de 
doenças relacionadas com dor, 
mas também a associação com 
outros tipos de patologias. 
A acupuntura pode ser mais efe-
tiva que suplementos naturais e 
analgésicos, além de deixar as 
mulheres menos propensas a efei-
tos colaterais. 
Trabalhamos com: Acupuntura, 
Massoterapia, Auriculoterapia, 
Ventosaterapia, Moxabustão, Flo-
ral, Reiki.

Estética corporal e facial.
Agende seu horário

Fone: (048) 9902-0919 
 energiizar_terapias@hotmail.

com.br

Cobrimos qualquer oferta com

até 20% de desconto

Imperdível na Óptica
Mondadori fazendo seu óculos

pagamos a consulta do seu
oculista

Limite máximo por consulta R$ 60,00
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R.I- 61631  - salvador517@hotmail.com 

             Natural de Florianópolis, é formado em Relações Internacionais, 
Administração Hoteleira e graduando em Direito.  Atualmente é servidor 

público na Prefeitura Municipal de São José.

Declaração do 
Imposto de Renda 2012

Iniciou no dia 01.03 a entrega da 
declaração de imposto de renda 
para pessoa física. O prazo para 
entrega é até dia 30.04.2012 e 
poderá ser entregue através do 
programa disponibilizado pela Re-
ceita Federal, nas agências Caixa 
Econômica Federal ou nas agên-
cias do Banco do Brasil.
Está obrigado a declarar imposto 
os que tiveram renda no ano de 
2011, superior a R$ 23.499,15 Os 

contribuintes que receberam ren-
dimentos superiores a R$ 40 mil, 
isentos, não tributáveis ou tribu-
tados exclusivamente na fonte; 
quem obteve ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, ou 
operou na Bovespa; e teve renda 
bruta maior que R$ 117.495,75 
em atividades rurais, donos de 
terras ou qualquer outra proprie-
dade no ano passado com valor 

superior a R$ 300 mil, também 
são obrigados a mandar o docu-
mento, assim como os estrangeiros 
que passaram a viver no Brasil e 
o contribuinte que vendeu imóvel 
residencial e, dentro de 180 dias, 
adquiriu outra moradia, também 
faz parte da regra e deve enviar o 
documento para a Receita.
Lembrando que não quem não 
cumprir os prazos de entrega esta 
sujeito à multa que varia de R$ 
165,74 a 20% do total devido. Não 
deixe para última hora, procure 
um contador e informe-se sobre a 
documentação necessária e envie 
sua declaração e fique em dia com 
o leão.

Daniella Bortoli 
Conta Certa Contabilidade

Eleições 2012
O poder emana do povo!

Através de nossos votos elegere-
mos o Prefeito, o Vice-Prefeito e 
os Vereadores. E você, já começou 
a pensar em que candidato a 
vereador e a Prefeito vai votar? 
Tenho feito essa pergunta constan-
temente aos meus amigos aqui de 
São José, e a resposta que mais 
escuto é: “não sei”. Realmente, 
está difícil escolher um candidato 
a vereador e a Prefeito em nosso 
Município. Então, se esta difícil, 
prepare-se para escolher com con-
sciência aqueles que vão represen-
tar você no poder. Segundo o (art. 
1°, da Constituição Federal) “Todo 
o poder emana do povo, que o exer- 
ce por meio de representantes elei-
tos”.
Desta forma, para uma boa esco-
lha, algumas dicas são imprescin-
díveis:
       
1º- Procure sempre saber o que o 
candidato já fez pela sua cidade 
ou pelo seu bairro, se é honesto, 

se trata as pessoas com respeito, se 
já participou de alguma luta para 
melhorara sua cidade.

2º- Observe bem se o candidato 
que você esta a escolher, segue as 
regras ditadas pela Justiça Eleito-
ral, fazendo uma campanha justa, 
honesta e limpa, sem querer ven-
cer os outros candidatos a qualquer 
preço.

3º- Procure saber se o seu candida-
to é capacitado, saiba a história de 
vida e o passado político do can-

didato. Conheça também seu Pro-
grama de Governo e saiba como 
pensa, e o que ele pretende fazer 
depois de eleito. Procure saber se 
é apoiado por pessoas também ho-
nestas e de confiança.

Bom, caro leitor e eleitor, estas são 
as minhas dicas. Tenham um bom 
censo ao votar, pois serão quatro 
anos de representação pelos es-
colhidos do “poder que emana do 
povo”, representando-os no go-
verno municipal.

Unidade Kobrasol
Rua Antônio Sherer, 453 - Kobrasol

(48)3259-9999

Unidade Campinas
Av. Cruz e Souza, 281 - Campinas

(48)3241-9999

www.cecoracoralina.com

C E N T RO E D U C AC I O N A L C O R A C O R A L I N A

e-mail: adenobis@gmail.com

GMP

Visite nosso site: www.jornalcomunidadesj.com.br

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

3357-1904(48)
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O Patrono do 
São José Futebol Clube

Para eternizar o futebol amador, 
hoje vamos falar do São José Fute-
bol Clube fundado em 20/01/1970 
pelo seu patrono e fundador Louri-
val Luiz Gomes (Lourinho).
Lourival Luiz Gomes (Lourinho) 
com sua esposa Maria Fernandes 
e seus filhos, veio de Tubarão – 
SC, em 1969, para morar em Bar-
reiros, São José –SC. 
Seu Lourinho, que morava pró-
ximo ao Colégio Elisa Andreoli, 
conta que os jovens e adolescentes 
da localidade, não tinham nenhum 
tipo de esporte para se divertir, 

como ele tinha 10 filhos entre eles 
6 homens, fundou o São José Fute-
bol Clube, no qual todos os jovens 
da localidade, poderiam participar 
e jogar futebol.
Foi construída uma sede ao lado de 
sua casa, que ficava na Rua Arol- 
do Rios em Barreiros.
Os jovens do São José Futebol 
Clube treinavam no campo do 
América de Barreiros na parte da 
tarde nos dias de semana.
Os maiores clássicos do São José 
foram contra o time do Estrela 
Azul no campo do Estrela, os téc-
nicos eram: Memézio, João Con-
radi e o Gonzaga ex lateral do 
Avai. 
Com o passar do tempo o mu-
nicípio começou a crescer e os 
campos foram tomados por casas 
e prédios.
Seu Lourinho hoje com seus 84 
anos relembra dos velhos tempos 
em que tirava a gurizada da rua 
com sua experiência e ensinamen-

to. Seu maior objetivo era ver es-
ses jovens fora das ruas praticando 
esportes.
Seu Lourinho sempre se dedicou 
a formação não só de atletas, mas 
também de homens de caráter, 
hoje ele participa dos corais da 
Igreja São Judas Tadeu, e sempre 
está a disposição de todos na co-
munidade.  
Hoje ele é grato por ter filhos 
maravilhosos, e lembra com muita 
saudade daquela época.

Jorginho Mello na 
CCJ e Educação

O deputado federal Jorginho Mello 
novamente integrará as Comissões 
de Constituição e Justiça e Cidada-
nia e Educação e Cultura. A infor-
mação foi confirmada ontem pela 
bancada do PSDB que indicou o 
parlamentar.
“Considero estas duas comissões 
as que mais se identificam com 
meu trabalho”, destacou Jorginho 
Mello. O deputado tem sua for-
mação em direito e traz ampla ex-
periência na área legislativa, con-

struída como deputado estadual 
em quatro mandatos. A educação 
sempre se configurou como uma 
das bandeiras do parlamentar.
No ano de 2011 Jorginho Mello 
teve importante participação em 
dois projetos analisados nestas 
comissões: a alteração do Simples 
Nacional que beneficiou Micro e 
Pequenos Empresários de todo o 
país e a criação do Pronatec – Pro-
grama Nacional de Ensino Téc-
nico que concede bolsas de estudo 
para alunos que desejam cursar o 
ensino técnico. Em ambos foi re-
lator.
“Para  2012 a expectativa é ana-
lisar novos projetos que con-
tribuam para o crescimento de 
nosso Estado e do Brasil”, fina-
lizou Jorginho Mello.

A
nu
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3035-4921(48)

jornalcomunidadesj@hotmail.com

Os dez primeiros anunciantes ganham 20%
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Cuidados ao
 fazer uma tatuagem

A tatuagem é uma forma de ex-
pressar o que você pensa e sente, 
é sempre bom lembrar que muda-
mos a todo instante, se esta pen-
sando em tatuar uma mensagem 
ou mesmo o nome do namorado 
(a) deve pensar muito bem para 
que não se arrependa mais tarde, 
tem muitas pessoas que já pas-
saram por isso e depois tentaram 
até arrancar a pele para se livrar da 
tatuagem, escolha um profissional 
qualificado e pense muito antes de 
fazer a sua tatuagem.
Tenha sempre em mente que sua 
tattoo não estará totalmente pronta 
quando você sair da loja. Lembre-
se que alguns cuidados deverão ser 
seguidos e que 50% do trabalho 
é feito pelo tatuador e 50 % por 
você, então preste atenção e siga 
corretamente as instruções para 
que sua tattoo fique sempre bonita. 
Cuidados depois de fazer a tattoo:
Retire a bandagem 2 horas após o 

término da tatuagem. Em seguida 
lave com cuidado em água fria 
usando sabonete neutro;
Após a lavagem passe uma cama-
da fina da pomada indicada pelo 
tatuador e cubra-a com plástico 
PVC. Repita essa operação 3 vez-
es ao dia, durante 3 dias sempre 
cobrindo o plástico;
Nos dias seguintes não utilize 
mais o plástico e a pomada. Evite 
molhá-la inclusive no banho man-
tendo a casquinha, que será for-
mada sobre a área tatuada, bem 
seca. Essa casquinha não deverá 
ser esfregada ou arrancada em ne-
nhuma hipótese. Deixe-a sair natu-
ralmente e depois passe hidratante 
sempre que puder;
Evite comidas gordurosas ou que 
possam causar alergia como frutos 
do mar, carne de porco, pimenta e 
etc;
Não tomar banho de mar, sauna, 
piscina, etc.;

Não expor a tatuagem ao sol;
Não se alimente com comida gor-
durosa e condimentada ( choco-
late, derivados de porco, ovo, etc.);
Aplicar uma camada bem fina de 
pomada 3x ao dia até completa 
cicatrização;
Aplicar protetor solar (com FPS 
acima de 30) toda vez que for ex-
por a tatuagem ao sol.
O tempo de cicatrização é de pes-
soa para pessoa, em média de 5 a 
10 dias.
Seguindo direitinho essas dicas, 
sua tatuagem vai cicatrizar perfei-
tamente e você já poderá exibi-la 
quando quiser.
Os cuidados com a manutenção da 
tatuagem incluem loção hidratante 
e bloqueador solar.
Fazer uma tattoo é “para sempre”. 
Protegê-la do sol também. Os 
raios solares são os responsáveis, 
ao longo do tempo, pelos danos ao 
brilho e às cores da tatuagem.
Portanto, o bloqueador solar (com 
FPS acima de 30, de preferência) 
deve ser de uso diário e sua aplica-
ção deverá ser feita uma meia hora 
antes de sair de casa e ir ao sol.
Pronto! Agora você já sabe como 
cuidar de uma tattoo, faça a sua...

São José e Florianópolis, con-
tam com um estúdio altamente 
qualificado para você fazer a sua 
tatuagem.
Cristiano Tatuador e Body Pierc-
ing, com 10 anos de experiência, 
conta com uma equipe de profis-
sionais composta por, dois tatua-
dores e uma maquiadora defini-
tiva. 

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

Rua Lédio joão Martlns,1230 - bairro kobrasol - São José - SC

Rua Caetano José Ferreira, 424 - Kobrasol - S. José

48 3357-6859

Videokê!!!

Aberto de segunda a segunda á partir das 20 hs
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Quer fazer academia, mas 
não sabe oque fazer e 

quais os passos a seguir?

Você quer entrar em uma aca-
demia, mas não sabe que atividade 
deve fazer, quanto tempo deve 
ficar quais os primeiros passos a 
seguir?
O primeiro de tudo é você se des-
locar até a academia onde pretende 
se matricular e conversar com 
algum dos responsáveis ou pro-
fessores, só assim terá confiança 
sobre os profissionais que ali tra-
balham. 
“O profissional de Educação Físi-
ca é habilitado a avaliar, prescre-

ver, controlar e orientar a atividade 
física, respeitando as individuali-
dades dos alunos, sem que os mes-
mos corram riscos.” J.C.S.,Gallo 
(19..)
Portanto, o principio, é o professor 
ou a academia oferecer um ques-
tionário recordatório (anamnese) 
sobre seu histórico de saúde e 
ouvir sobre os seus desejos e ob-
jetivos. Utilizamos muito após a 
anamnese uma relação de pergun-
tas sobre prontidão para atividades 
físicas, PAR-Q(Power & Homley, 

2000), este questionário é realiza-
do para indivíduos de 15 a 69 anos 
de idade, irá dizer se você deve ser 
examinado pelo seu medico antes 
de começar suas atividades físicas 
ou se está habituado a ser uma pes-
soa ativa. Conversar com os instru-
tores é muito importante, deixando 
bem claras todas às informações 
para que assim seja elaborado seu 
programa de treinamento. Com as 
primeiras informações prontas, é 
hora de uma avaliação física.

Por que Avaliar? 

Para poder acompanhar as mu-
danças comportamentais e fisi-
ológicas; respeitar as característi-
cas genéticas individuais, físicas, 
psicológicas e bioquímicas; iden-
tificar os objetivos internos e ex-
ternos (intrínsecos e extrínsecos), 
para possibilitar uma prescrição de 
exercícios adequada a cada aluno. 
Ela é indispensável para um pro-
grama personalizado.

Caso opte por um Treinador Indi-
vidual essas informações deverão 
ser avaliadas com mais dedicação 
e responsabilidade, com informa-
ções de exames, como Eletro Car-
diograma, Capacidade Pulmonar 
e Cardiovascular (Vo2 máximo 
Teste de Esforço) e exames de 
sangue (Colesterol, Triglicerídeos 
e Glicose). O Personal Trainer tem 
a responsabilidade de prescrever 
seu treinamento direcionado ao 
objetivo especifico de que deseja 
ou que ele a orientou. Ou seja, este 
profissional tem a obrigação de 
tratar um objetivo imediato com 
objetivos crônicos.

Na Academia: 

Não desanime se nos primeiros 
dias os resultados não foram os es-
perados, não da para você chegar 
querendo ser um atleta e pegando 
todos os pesos de um dia para 
o outro. De 3 a 6 meses consi-
deramos período de adaptação fi-
siológica aos exercícios, então so-
mente após 6 meses de atividades 
periódicas você poderá se consi-
derar um individuo ativo. 
Atividades para iniciantes ou sed-
entários, devem ser atividades 
aeróbias de até 60% FC Máxima 
(intensidade baixa a moderada), 
para eliminar qualquer tipo de 
estresse físico antes de ir para a 
musculação. Evite fazer ativi-
dades com muito peso e com im-
pacto e nessa fase de adaptação 

como, step, spining, aeroboxe, 
body combat e musculação.    Essa 
adaptação é muito pessoal, poden-
do variar de 4 a 8 semanas. Nesse 
período de acordo com a ACSM’s 
(2000), o ideal é ter a rotina de 3 
a 5 vezes na semana de 20 a 60 
minutos de aula, contando com o 
aquecimento inicial, alongamento, 
treino, alongamento final e volta à 
calma ou relaxamento.
Todas essas informações são mui-
to pessoais, alunos com maiores 
condições de adaptação ou com 
memoria muscular (ex-atletas), 
este tempo será mais rápido. Ago-
ra se estiveres no grupo especial, 
retornando de um período ócio e 
sobrepeso, doenças ou histórico de 
doenças de Síndrome Metabólica 
(Cardiopatias, Diabetes e Obe-
sidade), respeite seus limites e vá 
com calma.
Procure entender seu treino, res-
peitar e conhecer seu corpo. O 
treino personalizado é muito 
agradável de fazer. Assim senti-
mos prazer em executar os movi-
mentos porque sabemos que eles 
estão sendo direcionados aos nos-
sos objetivos, customizados aos 
nossos desejos. Servirá de incenti-
vo a seguir certinho para observar 
os resultados. 
Seu professor ou Personal Trainer 
saberá quando aumentar gradati-
vamente a intensidade e volume 
de treino, sem perceber estará 
saudável, ativo e satisfeito com os 
resultados. 

Saiba o que é Mito e o que é Verdade
e tenha uma alimentação saudável

A nutricionista do Grupo Pão de 
Açúcar, Lívia Martins Hasegawa, 
separa o que é mito do que é ver-
dade.  

Mitos

Comer à noite engorda - Na rea-
lidade, não é o ato de comer à noite 
que engorda, mas a quantidade 
que comemos. Neste período, o 
correto é consumir uma quanti-

dade moderada de comida.
É proibido comer carboidrato 
à noite – De forma geral, não 
podemos abusar dos carboidratos, 
assim como não devemos consu-
mir exageradamente gorduras nem 
proteínas. Porém, na quantidade 
correta, o carboidrato pode – e até 
deve – ser ingerido à noite, pois 
o seu consumo também melhora 
o desempenho no exercício físico 
realizado na manhã seguinte.
Pular refeições ajuda a queimar 
gorduras – Esse é um dos piores 
mitos. Deixar de fazer alguma re-
feição não emagrece. Ao contrário, 
esse hábito faz com que você tenha 
mais fome na próxima refeição. 
Além disso, o organismo tenta se 
defender “guardando” tudo o que 
você come. Isso porque, ao en-
tender que esse longo intervalo se 
repetirá, ele poupa energia para 
“sobreviver” nas próximas horas.
Os alimentos light possuem me-
nos calorias, por isso não pre-
ciso me preocupar – De fato, os 
alimentos light são menos calóri-
cos, mas isto não significa que 
podemos consumi-los em grandes 
quantidades. De modo geral, esses 
alimentos apresentam redução de 
algum nutriente importante.
Fazer ginástica em jejum ou fi-

car sem comer depois de malhar 
emagrece – Além de ser mito, 
esse hábito é muito perigoso para 
a saúde. Deixar de comer antes 
do treino, pode causar fraqueza e 
desmaios e, ainda, gerar perda de 
massa muscular. Depois de mal-
har, também não é recomendável 
ficar sem comer porque o or-
ganismo precisa se recuperar e a 
alimentação é fundamental nesse 
processo.

Verdades

Beber líquido junto às refeições 
pode engordar - Consumir 
grandes quantidades de refrige-
rantes ou sucos pode sim engor-
dar, pois você aumenta a quanti-
dade de calorias ingeridas naquela 
refeição. Além disso, esse hábito 
atrapalha a digestão.
Sobremesa todos os dias não é 
recomendado – Isso depende da 
sobremesa. Comer frutas diaria-
mente, por exemplo, é um hábito 
saudável; mas consumir doces 
com essa mesma frequência pode 
ser prejudicial a sua saúde. A in-
gestão de açúcar deve ser feita de 
forma moderada, ou seja, até três 
vezes por semana, caso você pra-
tique atividade física e não tenha 

tendência a ganhar peso.
Comer comida inte-
gral é mais saudável 
– Como são fontes de 
fibras, os alimentos in-
tegrais são de fato mais 
saudáveis porque são 
absorvidos lentamente 
pelo organismo. Além 
de evitar o acúmulo 
de gordura, eles ain-
da previnem doenças 
crônicas. 
Uma dieta baseada em 
chá ou, então, em sopas é eficaz – 
No caso do chá verde, existem es-
tudos que demonstram que quando 
associado a uma dieta saudável, 
ele pode auxiliar no emagrecimen-
to. As sopas, por sua vez, por apre-
sentarem baixa densidade calórica, 
também podem ajudar nesse pro-
cesso. Porém, fique atento, pois as 
sopas saudáveis são aquelas feitas 
com ingredientes naturais.
Vinho e chocolate são bons para 
o coração – Os vinhos de fato 
possuem uma substância chamada 
resveratrol que ajuda na preven-
ção de doenças coronárias. Mas, o 
suco de uva integral também pos-
sui tal substância e, de quebra, não 
é uma bebida alcoólica. No caso 
do chocolate, apenas o tipo com-

posto por mais de 70% de cacau 
possui substâncias antioxidantes, 
importantes para prevenção de 
doenças cardiovasculares. Os 
chocolates ao leite e o branco não 
apresentam essa propriedade. 
Reeducação alimentar é só para 
pessoas obesas e com transtor-
nos alimentares - A reeducação 
alimentar é recomendável para 
qualquer pessoa que queira apre-
nder a comer corretamente. A re-
educação alimentar não auxilia 
apenas na perda ou no ganho de 
peso, mas ela também é uma fer-
ramenta eficaz para quem quer 
desenvolver uma rotina alimentar 
mais saudável!
 

Fonte: abiliodiniz.uol.com.br

Resposta ao Leitor




