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EDITORA

Marli B. Roberto

Faça do seu hoje a oportunidade
O anseio de inovar é o combustível que move muitos sonhadores a idealizarem produtos e processos a fim de contribuírem para o aperfeiçoamento da qualidade de vida
humana e do meio em que vivem. Considera-se que as mais brilhantes ideias de produção começaram a ser desenvolvidas na Revolução Industrial, mas o interessante é que
o brilhantismo de uma inovação não está necessariamente na dificuldade em realizar
algum processo, mas sim em simplificar a solução de um problema.
Muitos anos se passaram depois deste acontecimento e o conhecimento tem se multiplicado em escala grandiosa. Com o intuito de enriquecer, muitas indústrias, ao longo
do tempo, focaram apenas em aumentar seus lucros e para isso realizaram exploração
imprópria de matérias-primas não renováveis ou até mesmo optaram por processos
que geram resíduos e poluentes que causam sérios prejuízos ao meio ambiente.
Neste sentido, não poderíamos deixar de trazer à tona a relevância deste assunto. Esta
edição da revista Mais Dinâmica tem como tema de capa o assunto “Inovações Sustentáveis”, abordando, inicialmente, a importância de inovar sem agredir o meio que se
vive e, posteriormente, algumas inovações tecnológicas que podem ser consideradas
brilhantes, pois visam não apenas a tecnologia, mas o aproveitamento inteligente dos
recursos disponíveis do meio ambiente.
É importante lembrar que a sustentabilidade não visa apenas o bem-estar do meio, pois
precisamos de alternativas que sejam economicamente viáveis e socialmente justas, ou
seja, alternativas que visem reduzir custos, reaproveitar materiais ou até mesmo desenvolver processos autossustentáveis. Os detalhes de algumas dessas inovações estão na
matéria de capa, não deixe de conferir.
Neste clima de novas ideias queremos agradecer, pois são 7 anos que temos a satisfação de sermos um veículo de comunicação comprometido com a veracidade das informações que publicamos e principalmente em divulgar de forma responsável e eficaz
a marca de nossos parceiros. São muitos os bons momentos e, portanto, não faltaram
aprendizados, sabemos que um futuro nos aguarda e hoje é a melhor oportunidade
que temos para planejar, inovar e lembrar sempre que: “O nosso foco é o seu sucesso”.
“Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus
Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva
uma vida mais longa.” Provérbios 9:10-11.
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Revista Mais Dinâmica

comemora 7 anos

Criada em maio de 2008, a revista cresce a cada edição, resultado
do constante aperfeiçoamento gráfico e de conteúdo.

Os veículos de comunicação no Brasil, atualmente, estão cada vez mais profissionais, investindo em nichos de mercado pouco explorados até então. Para que isso ocorra,
diversos veículos de comunicação apostam
na segmentação de seus produtos, buscando
trazer maior qualidade de informação ao seu
público. No Sul do País não é diferente, e um
desses veículos é a revista Mais Dinâmica.
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Criada em maio de 2008, a revista Mais Dinâmica tinha em sua primeira edição 32 páginas,
apenas na versão impressa, com temas variados. Seu público era mais diversificado, assim
como seus editoriais. Os objetivos da revista
foram sendo cada vez mais aperfeiçoados,
pensando, primeiramente, na qualidade editorial e de conteúdo para seus leitores.
Isso trouxe benefícios a cada edição, fazendo a Mais Dinâmica alcançar mais lugares e leitores em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul. A distribuição logística aumenta a cada
edição, principalmente em feiras de negócios,
mala direta para prefeituras e deputados, instituições públicas e empresas privadas. Para corresponder a esta demanda de um público exigente, o projeto gráfico evoluiu, acompanhando
a tendência de uma estética mais limpa, porém,
com criatividade visual.
Os objetivos da revista também se ampliaram e evoluíram, como propiciar conhecimento e informações locais e regionais, sem deixar
de abordar assuntos de interesse global aos
nossos leitores e colaboradores, alavancar os
negócios de nossos clientes e tornar sua marca
conhecida, pois “quem não é visto não é lembrado”. Por meio de anúncios, os clientes da revista acabam sendo conhecidos por milhares
de leitores, oportunizando maiores negócios, e
isso faz crescer a revista e, principalmente, os
anunciantes. Esse crescimento da Mais Dinâmica cumpre com sua visão, que é ser uma revista referencial na comunicação, com integridade
e comprometimento, inovando sempre.
Hoje, na 25ª edição, com número de páginas que varia de 76 a 84, a revista está disponível em modo impresso e as últimas quatro edições estão on-line, com arquivo em PDF para
visualização em smartphones e tablets.

Por Carlos Pace Dori para a Revista Mais Dinâmica
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Osni Carlos Verona
Presidente da Amoesc e Simovale
“A Associação dos Moveleiros do Oeste
de SC (AMOESC) e do Sindicato das
Indústrias Madeireiras e Moveleiras do
Vale do Uruguai (SIMOVALE) têm a
satisfação de parabenizar a Revista Mais
Dinâmica pela dedicação e engajamento com o jornalismo durante seus sete
anos de história.”

Saul João Rovadoscki
Presidente do Conselho de Administração
da Sicredi Região da Produção RS/SC
“A Sicredi Região da Produção felicita a
Revista Mais Dinâmica pelos sete anos
de existência. De casos empreendedores até histórias de vida, a revista
cumpre seu papel de comprometimento com a notícia relevante e de qualidade. Parabéns!”

Altir Paludo
Presidente do Secovi-Oeste/SC
“A Revista Mais Dinâmica tem contribuído exemplarmente para o crescimento
e difusão da notícia na região Oeste de
Santa Catarina. Por isso, o Sindicato da
Habitação do Oeste (Secovi-Oeste/SC)
parabeniza toda sua equipe pelos sete
anos de comprometimento com a
sociedade.”

Cleiton Fernando Hoss
Departamento de Marketing, Eletro Zagonel
“É visível a melhoria não apenas no
aspecto de meios possíveis de acesso,
mas também nas reportagens, com
temas que se tornam importantes para
público de interesse. No aspecto de
investimento de comunicação a revista
se torna um bom ponto de apoio,
atingindo cliente em potencial informando sobre novidades e tecnologias.”

Ricardo Antonio De Marco
Vice-reitor de campus da Unoesc Chapecó
“Parabéns aos diretores e a toda a
equipe da Revista Mais Dinâmica pelos
sete anos de atuação no segmento da
comunicação, fornecendo conteúdo
e informação à população do grande
oeste catarinense. Desejamos sucesso
e vida longa!”

Alcindo Oliveira Lopes
Presidente do Sindicont Chapecó
“Nesses sete anos de atuação é possível
perceber o crescimento e a evolução da
Revista Mais Dinâmica, tornando-se um
importante veículo de comunicação
que oferece informação e entretenimento para a população chapeconse.
Desejamos muito sucesso aos diretores
e a toda a equipe. Parabéns.”

Walter Hugo Bracht
Diretor da UAU Propaganda
“A UAU Propaganda parabeniza a
Revista Mais Dinâmica pelos seus sete
anos e deseja muito sucesso sempre
para seguir trazendo informações
relevantes para o nosso
dia a dia.”

Ivo Conrado Sander
Administrador, Imobiliária Exata
“A revista Mais Dinâmica tem algo
essencial para a evolução de uma
marca: o foco. É este foco de forte
presença em feiras e associações de
toda região que proporciona uma
oportunidade única de divulgação para
seus anunciantes e que faz essa marca
ser cada vez mais lembrada e mais forte.
A evolução da revista ao longo desse
tempo é nítida para todos que acompanharam sua trajetória. Desejo sucesso
para toda a equipe Mais Dinâmica, e que
venham mais sete anos!”
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Nesta matéria, selecionamos
algumas tendências de looks para
este ano
Com a chegada da época mais elegante do ano, o look
deve ser mais quentinho, mas sem esquecer a elegância. Por isso, selecionamos algumas tendências
de moda apontadas na última edição do São Paulo
Fashion Week (SPFW).

MILITARISMO
O militarismo continua a inspirar a moda. O coturno
e o camuflado saem de cena, para dar lugar a detalhes
mais discretos: casacos e ombros bem-estruturados, assim como a cintura marcada.

PRETO, BRANCO, VERMELHO E
MARROM
Inovar o preto e branco com tons de vermelho foi uma das
tendências mais apontadas. Variações neutras, como o cinza e o bordô, também estão em evidência. Outro clássico renovado foi o marrom, que foge da paleta tradicional e ganha
cores inusitadas, desde o ameixa até tons alaranjados.

Junho, julho e agosto 2015 | MAIS DINÂMICA
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MODA

CORES E ESTAMPAS

ANOS 1960 & 1970

Silhuetas longilíneas, franjas, cintura alta, alfaiataria e barriga de
fora. Os anos 1960 e 1970 nunca saem de moda. Se nas temporadas passadas os 1980 estavam
em alta, agora quem manda são as
décadas anteriores. Cores vibrantes saem de cena para dar lugar a
looks minimalistas e maduros.

SUÉTERES

Conforto também faz parte da moda.
Pensando nisso, os suéteres invadiram as passarelas, com direito a bordados, mix de texturas e estampas
criativas. Para deixar o look ainda
mais confortável, a modelagem maxi
dá aquele tom agradável de moletom.

BOTAS OVER THE KNEE

Inverno é sinônimo de botas, e isso
não é segredo. Agora, a novidade
é que as botas over the knee (acima do joelho) voltaram com tudo.
Uma tendência é optar por versões
destas botas que contenham cadarço e até pelo brilhante vinil.

Por Carlos Pace Dori para a Revista Mais Dinâmica
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Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/madalenefortes.wordpress.com

Cobertura Duplex no centro de Chapecó

R$1.200.000,00
Cobertura Duplex com 03
suítes sendo uma com ves r,
02 salas, 02 cozinhas, 02
lavabos, elevador, área de
serviço, 02 churrasqueiras,
salão de festa, piscina e 02
vagas de garagem.

Chácara B. Engenho Braun

R$1.300.000,00

Chácara de 6.000m² 50x120, casa de suíte com hidromassagem + 03 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
lareira, água de poço, área de festa com churrasqueira, fogão jipão e forno e 02 vagas de garagem. Chácara toda cercada
com campo de futebol suíço.

Chácara B. Quedas do Palmital em Chapecó (SC) R$3.900.000,00
Chácara de 24.200m² com casa
de suíte + 03 quartos, 02 salas,
cozinha, 02 banheiros, área de
serviço, piscina, laje, lareira,
salão de festa com churrasqueira
e 02 vagas de garagem. Fica a
200 metros do asfalto.
Loteamento Dom Gerônimo já está pronto, lotes com
matrículas individualizadas, infraestrutura pronta. O
loteamento oferece terrenos acima de 1.647m² tanto
industrial como predial, numa localização privilegiada
de Chapecó. OBS: para tamanho dos lotes e tabela de
preços, entre em contato.

Uma diversidade de imóveis, grandes áreas de terra em vários estados do Brasil.
Mansões, apartamentos de luxo, casas e terrenos.

(49) 3330 4270 / 9119 3009 / 9927 4071
Rua Marechal Bormann, 522B, Jardim Itália - Chapecó, (SC)

www.aleximoveis.net.br

SAÚDE

FRUTAS E VERDURAS

Verduras e frutas

T12.com.br

Foi através dos nossos valores e da
conﬁança em nossos colaboradores, que
juntos construímos a Aurora.

CONFIANÇA
Marciano Ramos,
Marisa Dawela D. Fidelis,
Adair Carlos da Silva e
Lilian Cristina dos Santos,
empregados da
unidade FACH II (SC).

www.auroraalimentos.com.br

SAÚDE

FRUTAS E VERDURAS

Apenas um em cada quatro brasileiros
consome quantidade suficiente de frutas, legumes e verduras
Dados, que fazem parte da Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
(Vigitel), foram divulgados
pelo Ministério da Saúde

D

a quantidade de frutas e
hortaliças recomendada
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), por meio
da Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel), apenas
24,1% dos brasileiros ingerem a porção ideal. Dos 400 gramas diários
recomendados pela OMS em cinco
ou mais dias da semana, o percentual verificado entre os homens é ainda
menor, com 19,3% que atendem às
recomendações. Entre as mulheres, o
consumo atinge 28,3% do total.
O estudo mostra ainda que
29,4% da população consome carne com excesso de gordura – os
homens ingerem duas vezes mais
(38,4%). Além disso, os homens
consomem cinco vezes mais cerveja e bebidas destiladas do que
as mulheres. Entre as mulheres
o índice do consumo excessivo de
gordura é 21,7%.

Foto: www.cdn.shopify.com
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Em relação aos alimentos mais
consumidos pelos brasileiros, a
Vigitel mostrou que o consumo
regular do feijão em cinco ou mais
dias da semana está presente em

uma escala correspondente a 66%
da população. O percentual foi
maior entre os homens (73%), ao
passo que, entre as mulheres, o
consumo de feijão equivale a 61%.

Açúcar, sódio e fibras
O porcentual de brasileiros com
consumo abaixo do recomendado
de fibras foi de 68% e mais de 70%
da população consome quantidades superiores ao valor máximo de
ingestão tolerável para o sódio.
Outro dado relevante da Vigitel indica que o brasileiro tem
diminuído a ingestão de refrigerante, sendo que o item caiu 20%
nos últimos seis anos. Entretanto,
mais de 20% da população ainda
tomam desse tipo bebida cinco
vezes ou mais na semana. Para se
ter uma ideia, enquanto o consumo de frutas e legumes fica abaixo do ideal, a ingestão de bebidas
com adição de açúcar, como sucos, refrigerantes e refrescos, chega a 122 ml por dia. A maioria da
população (61%) relatou ao IBGE o
consumo excessivo de açúcar.
Embora o cardápio feminino
seja mais rico em verduras, frutas

O Aparelho produz 5 pos de Água:
Super Ácida PH 2,5
Beauty PH 6,0 (água para beleza)
Filtrada PH 7,0
Kangen PH 8,5 a 9,5
Super Alcalina PH 11,5

gramas), arroz (160,3 gramas),
sucos (145 gramas), refrigerantes (94,7 gramas) e carne bovina (63,2 gramas). Entre os alimentos mais consumidos fora
de casa estão cerveja (63,6%),
salgadinhos
industrializados
(56,5%) e salgados fritos e assados (53,2%), bebidas destiladas
(44,7%), pizzas (42,6%), sanduíches (41,4%) e refrigerantes diet
ou light (40,1%).
Segundo a pesquisa, o consumo diário de vários alimentos
diminui com a idade. Entre os
itens que começam a faltar na
despensa e na geladeira do brasileiro, os principais são: iogurtes,
embutidos, sorvetes, refrigerantes, sucos/refrescos/sucos em pó
reconstituídos, bebidas lácteas,
biscoitos, sanduíches, salgados e
salgadinhos industrializados.

e saladas, as mulheres são também
as maiores consumidoras de doces
no Brasil. Consomem, diariamente,
cerca de 4,2 gramas de chocolate,
ante 2,7 gramas entre os homens.
Quando o assunto é comer fora de
casa, os homens lideram esse dado
em quase todos os alimentos, com
exceção de pão integral, biscoito
doce, produtos diet, chocolates, sorvetes e salgadinhos industrializados.
Os maiores consumidores de
biscoitos recheados no País são os
adolescentes, com 12,3 gramas
diários. Os adultos consomem
cerca de 3,2 gramas de biscoitos
doces todos os dias e os idosos,
0,6 gramas. Os jovens costumam
deixar as saladas cruas longe
do prato: consomem apenas 8,8
gramas diários desses alimentos,
ante 16,4 gramas entre adultos e
15,4 gramas entre idosos.
As maiores médias de consumo diário ficaram com café
(215,1 gramas), feijão (182,9

Por Carlos Pace Dori

para a Revista Mais Dinâmica

Água
KANGEN
Água Kangen trava o envelhecimento precoce
prevenindo enfermidades crônicas como: Diabetes,
Artrite, Câncer, Doenças coronarianas , etc...
Aumenta a hidratação em nossas células, neutraliza
os ácidos e elimina as toxinas do nosso corpo.

Há 40 anos no Japão e agora disponível no Brasil...

(49)3025-5155 / (49)9916-0654
ALCALINA
ANTIOXIDANTE

A única Esté ca a usar a Água Beauty
em seus procedimentos alcançando
excelentes resultados...

MICRO-CLUSTER

(49)9994-5762
Machado
Assis19
266D
Junho,Rua
julho e agosto
2015 | MAISde
DINÂMICA
B. Jardim Itália - Chapecó - SC

SAÚDE

AMIDO E FIBRAS

Carboidratos complexos

O

s carboidratos, também
chamados de glicídios,
açúcares ou hidratos
de carbono, são componentes presentes nas plantas,
sendo nelas formados através da
fotossíntese. Sua composição química constitui-se por carbono, hidrogênio e oxigênio.
Os carboidratos são a fonte primária de energia para o organismo humano. Sua reserva em nosso
corpo é feita no fígado e nos músculos na forma de longas cadeias
de unidades de glicose, chamadas
de glicogênio. Cada grama de carboidrato fornece cerca de quatro
calorias, considerado o combustível de maior importância para o
trabalho muscular.
Além de ser uma importante
fonte de energia para nossas células, os carboidratos também são
indispensáveis ao funcionamento
cerebral e de todo o sistema nervoso, que necessita deles como matéria-prima para a manutenção de
seu funcionamento.
Os carboidratos dividem-se em
simples e complexos. Os simples
constituem os açúcares em geral,
como as frutas in natura, frutas

secas (desidratadas), doces à base
de açúcar, bebidas adocicadas, leite, açúcar comum de mesa e mel.
Os complexos compreendem os alimentos que contêm amido e fibras,
isto é, os grãos e cereais, como pão,
aveia, massa, arroz, centeio; e os vegetais, como a batata, milho, feijões,
lentilha, ervilha, entre outros.

Os carboidratos simples são fácil
e rapidamente degradados e absorvidos pelo nosso organismo, liberando
energia de forma mais imediata. Dessa forma, assim que ingerido, há um
grande aumento nos níveis de glicose (açúcar) na corrente sanguínea, o
que está relacionado em longo prazo
com o desenvolvimento do Diabetes

Fotos: Shutterstock/jorgedaher.files.wordpress.com /woodlandscamps.blogspot.com.br/ agrilifecdn3.tamu.edu
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SABORES EXCLUSIVOS
TELE-ENTREGA 49 3322 7999

Rua Condá, 405-D - Centro - Chapecó - SC
Aberto todos os dias das 19h às 23:30h
Aceitamos cartões

49 8882 5532 - Claro
49 8434 2770 - Oi
49 9957 7312 21- Tim
49 9135 3255 - Vivo

Junho, julho e agosto 2015 | MAIS DINÂMICA
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Mellitus quando consumido em excesso
na dieta ao longo da vida. Já os carboidratos complexos são digeridos e absorvidos
mais lentamente pelo organismo, ocasionando um aumento pequeno e gradual
nos níveis de glicose na corrente sanguínea, liberando energia aos poucos.
Nosso corpo faz bom uso dos carboidratos complexos, sendo que os simples
são menos valiosos para a saúde das pessoas. Devido a sua absorção ser mais lenta, a sensação de saciedade após o consumo dos carboidratos complexos é maior,
e a produção de energia mais duradoura.

trabalho muscular e de órgãos vitais
é realizado por este grupo alimentar,
dietas restritivas em carboidratos
trazem sérios danos à saúde. Neste
caso, orienta-se a escolha de carboidratos de melhor qualidade em relação aos nutrientes que o compõem.
O uso de carboidratos integrais constitui-se uma excelente escolha para
quem quer manter um peso saudável, sem abrir mão da boa nutrição
de seu organismo.

Posso retirar carboidratos da dieta?

A farinha integral, obtida pela moagem do grão do vegetal inteiro, é rica
em fibras, vitaminas e sais minerais
que auxiliam na promoção da boa
nutrição do organismo e agregam benefícios à saúde, melhorando a qua-

Os carboidratos não devem ser retirados da dieta, mesmo quando o
objetivo for o emagrecimento, visto
que o fornecimento de energia para o

Carboidratos complexos integrais

lidade de vida. O pão, os biscoitos, o
macarrão e outros produtos feitos a
partir desta farinha são um exemplo
de carboidratos complexos integrais,
que, além de serem eficazes na perda
de peso pela quantidade de fibras que
mantêm em sua estrutura, possuem
eficácia comprovada na prevenção de
uma variedade de doenças.
Uma das propriedades mais importantes da fibra é a sua capacidade de
se ligar às toxinas existentes no cólon
e removê-las do organismo. Quando se
liga a substâncias cancerígenas, a fibra
ajuda a proteger as células do cólon.
A regulação do trânsito intestinal
é outro benefício produzido em nosso
organismo pelo consumo de alimentos
ricos em carboidratos complexos feitos
com farinhas integrais. As fibras contidas nestas farinhas garantem o bom
funcionamento do intestino, no entanto, a alimentação como um todo deve
ser equilibrada e a ingestão de dois litros de água ao dia deve ser priorizada,
para que o benefício seja garantido.
A escolha dos alimentos que fazem
parte da nossa dieta diária influencia profundamente as perspectivas de
saúde em longo prazo, assim como os
hábitos comuns do estilo de vida. Uma
variedade bem escolhida de alimentos
supre a energia e a quantidade necessária de cada nutriente para promover
uma boa nutrição.
Gabriela Bagio Luz | Nutricionista CRN 10 3134
Especialista em Alimentos Funcionais e Nutrigenômica
Especialista em Tecnologia de Alimentos
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Lurdes Maria
Corretora de imóveis

CRECI F.22.984

Fazenda situada entre Ventania e Tibagi(PR)

Área da fazenda é: 553,08 Alqueires, ou seja: 1.338,45 hectares
Composição de Matrículas:
Área (a): 496,30 Alqueires = 1.201,05 Hectares
Área (b): 56,78 Alqueires = 137,41 Hectares
Área de Plan o 2014/2015 - safra de verão: 320 alqueires = 774,0 hectares
Área Reﬂorestamentos An gos e Novos 60 alqueires = 145,2 hectares

Máquinas e Implementos

Benfeitorias:
Casa Sede (NOVA) aproximadamente 600 m2
Casa Sub Sede com anexo Escritório Administra vo 175 m2
Galpão (novo) cobertura de Máquinas 2.000 m2
02 SILOS 400 TONS - GRANFINALLE - Totalizando 800 TONS
05 Casas de empregados em alvenaria com
Elétrica / Hidráulica 100%

VALORES:
R$ 33 MILHÕES pela Fazenda + benfeitorias
R$ 2 MILHÕES pelos maquinários e implementos
R$ 35 milhões de porteira fechada

Fazenda no Bairro Reserva, em Reserva(PR)
840 alqueires; 5 alqueires de eucalipto para uso da fazenda;
3 alqueires plan o de cana para o gado; 1 mangueira com 6
repar ções com tronco para capar boi; 1 balança de 6 mil Kg;
Tem 1 pedreira dentro da fazenda e para uso da mesma; Estradas
cascalhadas; 2 casas; 1 barracão; Abre +/- 350 alqueires para plan o.

R$ 33.600 milhões

50% entrada + 2 anos de 25% e 25%.

Aceita contraproposta para pagamento
Obs: Tem 2.100 cabeças de gado para vender junto se quiser.

Outras áreas de terra:
Área de 955 alqueires, com 200 de pinos
de 7 a 12 anos. Sede ó ma na região de
General Carneiro. Valor: R$20.000.000
(vinte milhões de reais) prazo a combinar.

Área de 30 alqueires, encostado
na cidade de Palmas, com 9
alqueires de lavoura, próprio para
leiteria. Valor: R$1.800.000.
Prazo a combinar.

Área de 80 alqueires, com 30 alqueires de
lavoura e 5 alqueires de pinos e eucalipto,
a 20 km de Palmas. Valor: 60.000 sacas de
soja, sendo entrada + 4 anos.

Lurdes Maria
Corretora de imóveis

As melhores opções de casas,
apartamentos, chácaras, terrenos e
fazendas em diversas regiões do Brasil
você encontra aqui.

CRECI F.22.984

(42) 9901 5245 / 8832 5535 / 3275 2454

Rua Almeida Taques, 700 - centro – Tibagi(PR)
lurdesmbalbinot@hotmail.com
Junho, julho e agosto 2015 | MAIS DINÂMICA
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Romã
a fruta milenar repleta
de benefícios à saúde

A

romã é uma fruta
exótica e milenar,
com um leve sabor
ácido, sendo conhecida por seus poderes medicinais, afrodisíacos e pelas
superstições de vários povos
da antiguidade. Sabe-se que a
romã é uma fruta com poderes antioxidante, mineralizante e refrescante, é originária
da antiga Pérsia, onde hoje é
o Irã, e tem sido cultivada por
vários lugares do mundo, como
a Ásia, a Europa e as Américas.
Esta fruta possui uma grande importância histórica, fazendo-se presente na cultura
de vários povos antigos. Para
os gregos, a romã era considerada como um símbolo do amor
e da fertilidade, ligada à Deusa
Afrodite; para o povo judeu, a
fruta simbolizava a esperança
de um ano novo mais próspero;
na Roma simbolizava ordem,
riqueza e fecundidade; no Líbano tem a simbologia da união
de todos os homens e mulheres
do mundo, por suas sementes
serem muito juntas; é também
uma das sete frutas pelas quais
a terra de Israel foi abençoada.
Podemos encontrar dois tipos
de romã: a vermelha, uma variedade canadense; e a amarela, que
é de variedade nacional. A diferença está na quantidade de sementes e na casca de cada uma: a
amarela possui maior quantidade de sementes e casca mais fina;
a vermelha possui casca mais
grossa com menor quantidade
de sementes. Porém, o sabor das
duas variedades é o mesmo.
Rica em potássio, cálcio, fósforo e ácido fólico, e conta com
vitaminas A, E e vitaminas do
complexo B. Vale destacar, também, o seu alto teor de vitaminas
C, sendo que uma romã possui
40% da dose diária recomendada
de ingestão desta vitamina. Com
boa fonte de fibras, é uma fruta
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abundante em água, tendo baixa
quantidade de gorduras, assim,
possui poucas calorias, auxiliando em dietas para perda de peso.

Informação nutricional da romã
Componentes
Energia
Água
Proteína
Gordura
Carboidratos
Fibras
Vitamina A
Ácido Fólico
Potássio
Fósforo

Quantidade por
100 g de romã
50 calorias
83,3 g
0,4 g
0,4 g
12 g
3,4 g
6 mcg
10 mcg
240 mg
14 mg

Fonte: Tuasaude

É considerada um importante
“antibiótico natural” através do
chá à base de suas cascas, a romã
e seu suco são ricos em antocianinas, propriedades antioxidantes
e anti-inflamatórias, auxiliando
no tratamento e prevenção das
mais diversas doenças.

MAIS DINÂMICA | Junho, julho e agosto 2015

A romã serve para a prevenção de: obesidade; hipertensão;
sinais precoces do envelhecimento; tratamento para acne;
combate à inflamação das células; melhora a circulação,
amenizando o aparecimento da
celulite; diminui o hormônio responsável pela gordura localizada no abdômen; facilita a perda
de peso; oferece proteção contra
danos nos rins; auxilia na proteção e regeneração do fígado;
ajuda na manutenção da saúde
emocional e mental, reduzindo
a possibilidade de desenvolvimento do Alzheimer; previne
o estresse; melhora o sistema
imunológico, pela alta concentração de vitamina C; possui
propriedades antialérgicas; aumenta a potência sexual; previne o desenvolvimento de câncer
na próstata, mama e leucemia;
protege o material genético; previne a candidíase e osteoporose
em mulheres; tem ação em casos
de infecção da garganta, boca e
gengivas; combate problemas
digestivos, como doenças do estômago e a diarreia; regula o
metabolismo; ajuda a regular o
açúcar no sangue e melhora a

Junho, julho e agosto 2015 | MAIS DINÂMICA
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Dicas
• Pode comê-la fresca e crua.
• Fazer chás com as cascas.
• Adicionar as sementes da romã numa
salada, deixando-a mais nutritiva.
• Beber seu suco, ou usar um pouco como
tempero em saladas e verduras.
• Use em sua receita de salada de frutas.
• Adicione o suco de romã a uma água
mineral com gás, para substituir os refrigerantes.

Receita
Mousse com calda de romã

INGREDIENTES:

sensibilidade do corpo à insulina, portanto, previne o diabetes.
Estudos recentes em universidades conceituadas dos
Estados Unidos revelam mais
propriedades poderosas desta
fruta, possuindo uma quantidade surpreendente de antioxidantes de primeira linha, como o
ácido elágico, responsável pelas
sementes vermelhas, este é um
tipo de flavonoide mais eficiente na prevenção de problemas
cardíacos e de colesterol, do que
os já conhecidos presentes no
tomate, na uva e no chá verde.
Portanto, a romã tem capacidade de neutralizar quase duas
vezes mais radicais livres que
o da casca de uva (sucos e seus
derivados) e sete vezes mais do
que o chá verde. É uma arma

poderosíssima contra o envelhecimento. Suas propriedades
anti-inflamatórias aumentam
a eficácia contra muitas bactérias gram-negativas, que são
conhecidas por resistirem aos
medicamentos.
Os benefícios acima citados
só aparecem com o consumo
diário. O que se recomenda é a
ingestão de 50 mililitros do suco
concentrado todos os dias. Portanto, não exagere, comer uma
fruta ou beber o seu suco por dia
é mais do que suficiente.
Você pode começar adicionando esta fruta saborosa de
forma sutil e variada em sua
rotina, conseguindo aproveitar
todos os benefícios que ela nos
oferece. Aí vai algumas dicas e
uma receita com a romã.

- 3 claras
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 250 g de chocolate branco
- 1 lata de creme de leite
- 1/2 xícara (chá) de água
- 1/4 de xícara (chá) de groselha
- Sementes de 3 romãs
- 1 colher (sobremesa) de suco de limão

Modo de preparo:
Bata as claras em neve, junte o
açúcar e continue batendo até obter
picos firmes. Derreta o chocolate em
banho-maria, retire do fogo e junte o
creme de leite. Misture delicadamente
as claras com o creme de chocolate.
Distribua em taças individuais e
leve-as à geladeira. Em uma panela,
coloque a água, a groselha e leve ao
fogo alto até ferver. Acrescente as
sementes de romã, desligue o fogo e
misture o suco de limão. Deixe esfriar
e distribua sobre as mousses.
Tempo de preparo: 20 minutos
Rendimento: 3 porções
Gabriela Peccini | Gastróloga
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Dor lombar:

a culpa é mesmo da coluna?

N

a prática clínica diária,
queixas de dor na região
lombar
representam
uma das mais comuns
em todo o mundo e é comum tais
pacientes já procurarem o especialista com uma série de exames
prontos e com um rótulo: “Doutor,
eu tenho problema de coluna...?”
Mas será mesmo ela a grande
vilã da história?
Felizmente não, de todos os
casos atendidos a esmagadora
maioria necessita somente de medidas conservadoras e alteração
em hábitos que interferem diretamente no surgimento do quadro.
“Mas e os exames, doutor?”:
este é um fator de grande confusão, gerando inúmeros litígios
entre trabalhadores e empregadores e também busca por
assistência previdenciária. A coluna começa seu processo de
envelhecimento já na 3ª década
de vida, sendo que alterações
nos discos intervertebrais podem estar presentes antes dos
25 anos de idade! Nem sempre
tais alterações são as responsáveis pelas queixas.
“Então eles não mostram nada?”:
pelo contrário, os exames de imagem representam importante ferramenta para orientar a conduta
médica, mas o que deve ficar gravado é que para as alterações vistas
terem validade, elas tem que estar
diretamente correlacionadas com

(49)

as alterações presentes no exame físico, sinais e sintomas que a pessoa
apresenta do contrário são interpretadas como alterações próprias do
envelhecimento ou o que no jargão
médico chamamos de falso positivo.
Em termos gerais: assim como
criamos rugas e cabelos grisalhos,
também envelhecemos por dentro.
“Afinal então, o que eu tenho?”:
tudo depende de uma avaliação
correta, pois é através da história e do exame físico, correlacionando com exames de imagem
(quando é pertinente solicitá-los)
que verificamos exatamente onde
está a chave do problema, ou seja,
se é algo diretamente relacionado

a um problema existente na coluna ou se a origem encontra-se
em outras situações que também
causam dor lombar, tais como o
sedentarismo, fraqueza da musculatura do tronco que é um dos
principais responsáveis e muitas
vezes negligenciado, o erro em
relação ao cuidado da postura,etc.
Deve ser lembrado que patologias de outras estruturas, tais como
problemas renais e digestivos também podem causar dor na região.
Portanto, procure sempre
uma opinião correta e coerente
frente ao seu problema, para que
ele seja solucionado da melhor
forma possível.

3324 7948

Rua Barão do Rio Branco 300 E sala 203 Centro
ortopediatelesca@hotmail.com
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INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS

O que é inovação sustentável?
Este termo surge como estratégia competitiva de empresas que visualizam na necessidade por sustentabilidade as oportunidades para a inovação. Ou seja, com a fusão entre
“inovação” e “sustentabilidade”, é criado um valor agregado sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras.
Histórico
O processo de industrialização
remonta ao século XVIII, quando
iniciou na Inglaterra uma série
de transformações de ordem econômica, política, social e técnica,
que convencionou-se chamar de
Revolução Industrial. O avanço da indústria, especialmente a
partir do século XIX, deu-se em
direção a outros países europeus,
como a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e a Itália, e
de países fora da Europa, como
os Estados Unidos, na América, e
o Japão, na Ásia. A partir do desenvolvimento industrial e uso intensivo da tecnologia, estes países
tornaram-se, no século vindouro,
as maiores potências econômica,
industrial e militar do planeta.
Na década de 1970, a crise do
petróleo fez com que emergisse
para o mundo algo que já vinha
sendo gerado no decorrer do século XX: a 3ª Revolução Industrial,
também chamada de Revolução
tecnocientífica
informacional.
Esta correspondia aos avanços
tecnológicos, em especial, da informação e dos transportes. Hoje,
as funções de produção tradicionais estão focadas no trabalho,
capital, material e energia, influenciadas externamente pelo
conhecimento e pela tecnologia.
Essa condição denota que investi-

mentos em conhecimento podem
aumentar a capacidade produtiva, assim como estabelecer novos
produtos e novos processos. A mudança na lógica da economia tem
gerado transformações colossais
no espaço geográfico mundial.
Antigas regiões industriais
entram em decadência com o
processo de desconcentração industrial, e surgem novas regiões
industriais intensivas em conhecimento e tecnologia. Resultado
também da revolução tecnocientífica, surgem os chamados Sistemas Locais de Inovação, caracterizados por regiões onde se

instalam empresas intensivas em
tecnologia. Este modelo de interação é conhecido como Triple
Helix. É o caso do Vale do Silício,
nos Estados Unidos, Tsukuba, no
Japão, e cidades como Campinas
e São Carlos, no Brasil. Tendo
em vista a trajetória do processo
industrial e econômico apresentado, tornou-se necessário considerar os efeitos deste processo nas
esferas social e ambiental.
A partir da revolução industrial o homem passou a interferir gravemente no equilíbrio
natural dos ecossistemas. Com
a industrialização começaram

Foto: iStockphotos
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a se formar os primeiros centros
urbanos, as áreas foram desmatadas, os rios canalizados, os recursos naturais utilizados de forma
desordenada e os gases tóxicos
lançados na atmosfera e uma
descontrolada produção de lixo.
Catástrofes naturais e desastres
ambientais tornam-se cada vez
mais frequentes, como o tsunami
no Sudeste Asiático/África Ocidental em 2004, os terremotos no
Paquistão em 2005 e diversos ciclones, os terremotos no Haiti e no
Chile, enchentes e deslizamentos
de terra no Brasil e em Portugal;
queimadas no sul da Austrália,
Califórnia, entre outros estados
estadunidenses. Esses casos justificam a importância do debate sobre
o desenvolvimento sustentável, em
que desenvolver mecanismos para
promoção da sustentabilidade tem
sido o foco de governos, universidades e empresas.

Inovação

INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Existem diversos tipos
de inovação, como
veremos a seguir.
• Inovação de produto: introdução
de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado com
relação aos produtos existentes,
tanto de características funcionais, quanto de usos previstos.
• Inovação de processos: implantação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Os
métodos de produção envolvem
técnicas, equipamentos e/ou
software utilizados para produzir bens e serviços.
• Inovação organizacional: é a
implementação de um novo método organizacional, que pode
ser uma nova prática de negócio
da empresa, uma nova organização do local de trabalho ou nas
relações externas.
• Inovação de marketing: implementação de novos métodos de

A inovação pode ser compreendida como a criação de um produto
ou processo. Isso pode significar,
apenas, a substituição de um material mais barato num produto
já existente ou um melhor meio
de comercializar, distribuir ou
fortalecer um produto ou serviço.
É a criação de valor explorando
alguma forma de transformação,
seja em tecnologia, materiais,
preços, tributação, demografia,
seja até mesmo geopolítica. Por
meio disso, geram nova demanda
ou uma nova maneira de explorar um mercado existente.
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marketing, como mudanças no
design do produto e na embalagem, na promoção do produto e
sua colocação no mercado, e de
métodos de estabelecimento de
preços de bens e de serviços.
A inovação é, cada vez com
mais intensidade, um dos grandes vetores de desenvolvimento
das nações, e a organização das
empresas em arranjos constitui-se em importante fonte geradora
de vantagens competitivas duradouras, principalmente quando
estas são construídas a partir
do enraizamento de capacidades
produtivas e inovativas. Amplamente, passou-se a afirmar que,
para um país ganhar a batalha
da competitividade, era necessário introduzir uma dinâmica
sistêmica dedicada à inovação
tecnológica. A definição de estratégias, planos e programas de
desenvolvimento científico e tecnológico passou a ser uma prioridade para o Estado. Ganhou destaque o debate do planejamento
da C&T, não como um problema
setorial, mas abarcando o conjunto de setores e também articulado com os diversos níveis do
planejamento e localizado nas
mais altas esferas do planejamento estratégico.
O modelo de interação entre
governo, universidade e empresa
vem enfrentando desafios para
uma melhor e maior transferência de conhecimento e tecnologia
das universidades para a sociedade e os negócios, a abordagem
das relações desse modelo é assumida na visão do Triple Helix.

Seu espaço, seu jeito!
Venha conhecer nossos produtos e serviços
em um ambiente amplo e sofisticado.

PRODUTOS:
Estofados, Tecidos Exclusivos, Sala de
Jantar, Tapetes, Obras de Arte,
Persianas e Cortinas, Objetos de
Decorações.

Novo endereço
Av. Getúlio D. Vargas, 3425 N
Próximo ao Shopping | Chapecó- SC

SERVIÇOS:
Impermeabilização, Higienização de
Estofados e Tapetes, Estofarias.

49 3324-0804 | contato@madalenadecoracoes.com.br
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cal, que depende do comprometimento do setor empresarial.
Além disso, num sentido de implementação de ações sustentáveis, as estratégias nacionais geram planos regionais que geram
ações locais.
Os resultados em termos sociais, ambientais e econômicos
são apresentados nos relatórios
corporativos das empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, ainda que por
enquanto em caráter voluntário.
As empresas que apresentam
esta conta tripla de resultados
perceberam, antes de outras, que
no futuro imediato o consumidor se tornará cada vez mais responsável e exigirá saber qual é o
impacto econômico, ambiental e
social que geram os produtos que
premia com a sua compra.

Sustentabilidade
O conceito vem de um processo
longo, contínuo e complexo de
reavaliação crítica da relação
existente entre a sociedade civil
com seu meio natural, assumindo diversas abordagens e concepções. Apresentar progresso em
direção à sustentabilidade é uma
escolha da sociedade, das organizações, das comunidades e dos
indivíduos, devendo existir um
grande envolvimento de todos
os segmentos. A base para esta
discussão parte do atual modelo
de crescimento econômico mundial, que tem gerado enormes desequilíbrios; por um lado nunca
houve tanta riqueza e fartura no
mundo, por outro lado, a miséria,
a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia.
Diante desta constatação,
surge a ideia do desenvolvimento
sustentável, buscando conciliar o
desenvolvimento econômico com
a preservação ambiental e o fim
da pobreza no mundo. Desenvolvimento sustentável, dentro de
uma abordagem atual, é aquele
capaz de suprir as necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender
as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que

não esgota os recursos para o
futuro. Esse desenvolvimento
sugere, de fato, qualidade em vez
de quantidade, com a redução do
uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e
da reciclagem.
A análise do desenvolvimento
sustentável é ampla, mas pode
ser desdobrada em quatro grandes níveis: empresarial, regional
(ou local), nacional e global. Todavia, pode-se considerar que o
desenvolvimento global depende
do nacional, que depende do lo-

Foto: iStockphotos
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Relação inovação e
sustentabilidade
O debate acerca do desenvolvimento sustentável é passivo de
diversos pontos de vista. Várias
empresas ainda consideram esta
questão simplesmente como
custos, e colocam em cheque a
competitividade de empresas que
invistam em ações sustentáveis.
No entanto, este conceito vem
sendo criticado. Padrões ambientais adequadamente desenvolvidos podem catalisar inovações,
diminuindo custos e agregando
valores, permitindo, portanto,
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uso mais eficiente dos recursos.
Assim, esta produtividade de recursos torna as empresas mais
competitivas, e não menos.
Segundo as definições do IXL
Center (instituto de pesquisa e fomento à inovação, com sede nos
EUA), inovações sustentáveis são
aquelas que criam valor agregado sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Um longo estudo de
iniciativas de sustentabilidade
com trinta empresas de grande
porte mostra que a sustentabilidade é um rico filão de inovações
organizacionais e tecnológicas
capazes de gerar tanto receita
como lucro. Além disso, empresas inteligentes estão tratando a
sustentabilidade como nova fronteira da inovação. Uma melhor
análise da relação entre inovação
e o desenvolvimento sustentável
pode ser efetuada sob a ótica do tri-

ple bottom line. Tendo em vista os
eixos econômico, social e ambiental da sustentabilidade, pode-se
estabelecer uma relação sistêmica
entre as dimensões da inovação.

Uma aplicação prática deste
conceito pode ser realizada levando em consideração cinco estágios
que um empreendimento deve passar antes de se tornar sustentável:
• Estágio 1: encarar respeito a normas como oportunidade. Garantir
que conformidade com normas
vire oportunidade para inovação;
• Estágio 2: tornar a cadeia de valor
sustentável. Aumentar eficiência
de toda a cadeia de valor.
• Estágio 3: criar produtos e serviços sustentáveis. Criar produtos
e serviços sustentáveis ou reformular linha existente para não
agredir o meio ambiente;
• Estágio 4: criar novos modelos de
negócios. Achar novas maneiras
de gerar e obter valor, mudando
com isso a base da competição.
• Estágio 5: criar plataformas de
“próximas práticas”. Questionar,
pela lente da sustentabilidade,
lógica hoje reinante na atividade
empresarial.

A 25 anos trazendo qualidade, beleza e segurança para sua vida.

Curitiba PR | Av. das Torres, 4499 | 41 3366-5457
34 MAISSC
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Algumas iniciativas
Em alguns países, os produtos
desenvolvidos com iniciativa sustentável estão em etapas mais
adiantadas do que as nacionais.
Isso devido a vários fatores, como
maior preocupação com o meio
ambiente, maior investimento e
políticas públicas mais eficientes.
A seguir, mostramos alguns exemplos de produtos estrangeiros:

sária para o carregamento.
• BioBrick: é um tijolo “natural”,
bastante semelhante aos de alvenaria tradicional em termos
de desempenho e custo, feito a
partir da cimentação de bactérias – que são globalmente
abundantes. Esse é um produto que minimiza significativamente os impactos ambientais

• Ray (Recharge Naturally): é um
dispositivo que realiza a recarga
de aparelhos eletrônicos como
smartphones, tablets e notebooks. Seu grande diferencial
está na utilização de energia solar para fornecer a energia neces-

REPRESENTAÇÕES LTDA

(49) 9987 1828 / Chapecó - SC
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da construção civil.
muito diferente das impressoras tradicionais,
a impressora Prepean utiliza uma
peça térmica para realizar suas impressões diretamente em uma folha
plástica especial. Essa folha pode
reutilizada para novas impressões,
sem a necessidade de utilizar folhas
de papel ou tinta, tal como fazem as

• Impressora PrePean:

solução para substituir o isopor em embalagens para alimentos, cosméticos e eletroeletrônicos. A tecnologia de injeção de
fécula de mandioca foi desenvolvida há
mais de dez anos, e hoje, a partir de uma
máquina industrial de injeção e apenas
um molde, a capacidade de produção da
empresa é de oito mil peças por dia. Atualmente, o valor é mais do que o dobro
do isopor, mas, em dois anos, com ganho
de escala, a expectativa é chegar a valor
igual ao derivado do petróleo. Isso será
possível porque a mandioca é mais barata do que o poliestireno expandido
(EPS, conhecido como isopor). As bioembalagens são compostáveis e biocompatíveis, podendo virar adubo, ser
destinadas para alimentação animal
ou virar uma nova embalagem. Além
disso, a produção também é totalmente limpa, liberando apenas vapor de
água, que ainda é condensada e reaproveitada no processo.
impressoras comuns.
• Tênis biodegradável: produzidos por uma marca italiana,
o tênis biodegradável utiliza
materiais ecologicamente que
decompõem no meio ambiente, podendo ser simplesmente
enterrado no jardim em vez de
virar lixo. Além disso, o forro
do calçado traz diversas sementes de árvore, favorecendo
o cultivo de novas plantas.
No Brasil, apesar de muitas
iniciativas estarem em processos de estudo e das dificuldades antes citadas, existem
alguns produtos que já estão
sendo comercializados:

uma fabricante
de bioembalagens, em Botucatu
(SP), encontrou num produto tipicamente brasileiro, a mandioca, a

• Bioembalagens:
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Eventos em Santa
Catarina
Além de outros pontos, Santa Catarina
aprofunda cada vez mais a inovação
sustentável. O estado está bem avaliado no plano de metas “Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio”, também
conhecido como Oito Jeitos de Mudar
o Mundo. O estado tem índices melhores dos que o do Brasil em seis dos oito
objetivos do milênio estabelecido pelo
Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento (PNUD) no ano 2000,
com mais de 190 países, pela ONU. É
o segundo estado em termos de desenvolvimento humano, atrás somente do
Distrito Federal, de Brasília. Neste ano,
se encerra o prazo de 15 anos de aplicação das metas, que incluem erradicar a pobreza, ensino básico universal,
igualdade entre os sexos, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate à HIV e doenças como
malária, sustentabilidade ambiental e

parceria mundial para o crescimento.
Em relação à inovação e ao desenvolvimento sustentável, em Santa Catarina há cada vez mais investimentos em
projeto e eventos. A seguir, exemplos no
oeste e meio-oeste:
• Chapecó: a inovação sustentável
foi demonstrada II Seminário Merco-

sul Cidadão, promovido pela Prefeitura
de Chapecó e União de Parlamentares
Sul-Americanos e do Mercosul (UPM),
com o apoio da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina. O evento, que ocorreu de 22 a 24 de abril de 2015, em
Chapecó (SC), teve como tema central
“Recursos Hídricos e Gestão da Água”.

´

´

38

MAIS DINÂMICA | Junho, julho e agosto 2015

´

Os eventos paralelos envolvem abordagens como o
turismo como fator de integração, Corredor Bioceânico Central, preservação dos rios Uruguai, Paraná e o Aquífero Guarani. O evento abordou que a
preservação dos recursos hídricos e a necessidade
de gerir melhor a água doce do planeta são preocupações de todos os países do Mercosul que, inclusive, já sofrem consequências de escassez.
• Joaçaba: o município será a capital da inovação
de 17 a 20 de setembro durante o GERA 2015 – Feira
de Inovação, Ciência e Tecnologia. O GERA 2015 contemplará a realização de diversas ações simultâneas
como exposições, palestras, workshops, sessões de
negócios e discussões para geração de ideias e oportunidades. O GERA 2015 possuirá também espaços
temáticos com salas para geração de ideias e oportunidades de negócios para apresentação de projetos
inovadores, além de áreas específicas para compartilhar ideias, gerar energia pedalando em bicicletas
com Praça de Alimentação e acessibilidade. A expect
ativa é aproximar as empresas interessadas em projetos inovadores com as oportunidades de crescimento
social, econômico e sustentável.
Por Carlos Pace Dori para a Revista Mais Dinâmica

Joaçaca:
Av. Santa Terezinha, 187 - Centro - Joaçaba - SC
(49) 3522 1805
cpjba@yahoo.com.br

Inove as cores e ideias com
quem entende de decoração.

Chapecó:
Rua Guaporé, 184 - Centro - Chapecó - SC
(49) 3323 6287 / 3312 0825
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Prefeito de Chapecó é o
novo presidente da FECAM
ENCONTRO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA (ACM), EM
FLORIANÓPOLIS, REUNIU MAIS DE UMA CENTENA DE PREFEITOS DE DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO,
ALÉM DOS PRESIDENTES E EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA.

A

Federação
Catarinense de Municípios (FECAM) elegeu
no mês de janeiro,
durante Assembleia Geral
Ordinária, o novo Conselho
Executivo e Conselho Fiscal
da entidade para o mandato
2015-2016. O encontro foi realizado no auditório da Associação Catarinense de Medicina (ACM), em Florianópolis, e
reuniu mais de uma centena de
prefeitos de diversas regiões do
Estado, além dos presidentes e
executivos das Associações de
Municípios de Santa Catarina.
O novo presidente é o prefeito de Chapecó, José Claudio Caramori, que substitui o prefeito
de Taió, Hugo Lembeck, que
ficou como 1º vice-presidente.
O 2º vice-presidente é prefeito
de Balneário Piçarras, Leonel
José Martins, e a 3ª vice-presidente é a prefeita de São Cristóvão do Sul, Sisi Blind. Para
1º secretário ficou o prefeito
de Otacílio Costa, Luiz Carlos
Xavier, e para 2º secretário, o
prefeito de Jacinto Machado,
Antonio João de Fáveri.
Com o registro de uma chapa
única, a eleição ocorreu por aclamação, sendo assim, mantido o
consenso e o acordo de alternância entre partidos.
Os Conselhos Executivo e
Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto
pelos prefeitos que presidem as
21 Associações de Municípios
de Santa Catarina, formam o
Conselho Político da FECAM,
pluripartidário e com prefeitos
de municípios que abrangem
todas as regiões do Estado.
Participaram da Assembleia:
o presidente da Confederação
Nacional de Municípios, Paulo
Ziulkoski; o prefeito de Florianó-
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“Estou imensamente grato pela oportunidade de presidir a FECAM, que é
uma das entidades municipalistas
mais importantes do Brasil e que muito representa na vida de todos nós
prefeitos”, disse Caramori.
polis, Cesar Souza; o deputado
Reno Caramori, ex-prefeito e ex-presidente da FECAM, representando o Legislativo Estadual; e os
diretores da FECAM, Alexandre
Alves (Executivo) e o Celso Vedana (Relações Institucionais).
Segundo ele, sua gestão
será uma continuidade do trabalho que já vem sendo realizado. “Essa forma estabelecida
no estatuto da FECAM é muito

inteligente e muito participava quando oportuniza todos
os partidos políticos, aos quais
pertencem os prefeitos, terem a
oportunidade de galgar o cargo
de presidente, vice-presidente
ou secretários, beneficiando todas as regiões do Estado”.

Assembleia
Durante o encontro, os prefeitos
aprovaram o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas,
relativos ao exercício de 2014,
apresentados pelo então presidente Hugo Lembeck, e pelos
diretores Celso Vedana (Articulação Institucional) e Alexandre

Pro3 Comunicação

Entre na página do Organo e da Seleta no Facebook e confira.

/organoeseleta
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Alves (Executivo). Da mesma forma, aprovaram o Plano de Trabalho e o Orçamento para 2015.
Na oportunidade, também
foram tratadas questões para obtenção da sede própria do Sistema
FECAM – EGEM – CIGA e ARIS.
O presidente da CNM, Paulo
Ziulksoki, fez uma apresentação
dos principais pontos da pauta
municipalista e convidou a todos
para participar da próxima Marcha a Brasília no mês de maio.

Conheça o novo presidente
José Claudio Caramori é natural
de Getúlio Vargas (RS), casado
com Neyla Maria Caramori e pai
de Leonardo José e Louise Marina. Formado em Administração
de Empresas, cursou até o 6º
período de Direito e se pós-graduou em Gestão em Seguros.
Na vida política foi diretor geral de serviços urbanos
na Prefeitura de Chapecó em 1991, vereador na legislatura 1993/1996, secretário municipal de desenvolvimento
econômico em 1994, presidente do Legislativo municipal

em 1995/1996, secretário-adjunto da Secretaria Estadual
dos Negócios do Oeste em 1999, vice-prefeito de Chapecó
de 2009 a 2012 e prefeito de Chapecó nos mandatos de
2010/2012 e no atual 2013/2016.

Conselho executivo da Fecam – 2015-2016

Presidente: José Claudio Caramori
(PSD) – prefeito de Chapecó (AMOSC)

1º vice-presidente: Hugo Lembeck
(PMDB) – prefeito de Taió (AMAVI)

2º vice-presidente: Leonel José
Martins (PSDB) – prefeito de Balneário Piçarras (AMFRI)

3ª vice-presidente: Sisi Blind (PP)
– prefeita de São Cristóvão do Sul
(AMURC)

1º secretário: Luiz Carlos Xavier (PDT)
– prefeito de Otacílio Costa (AMURES)

2º secretário: Antonio João de Fáveri
(PT) – prefeito de Jacinto Machado
(AMESC)
Assessoria de comunicação Fecam
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ILHA DE SANIDADE

Santa Catarina livre
de peste suína clássica

A

certificação de área livre de peste suína clássica (PSC) para a cadeia
produtiva da carne,
anunciada no mês de maio, terá
fortes efeitos institucionais e mercadológicos. A Comissão Científica da Organização Internacional
de Saúde Animal (OIE) aprovou o
pleito brasileiro que solicita o reconhecimento da área.
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desde 1994, o
Estado é considerado
área livre da doença
pelo Ministério da
Agricultura.

O reconhecimento de Santa
Catarina como área livre de febre
aftosa sem vacinação, em maio de
2007, consagrou o Estado como
centro mundial de excelência sanitária e permitiu a conquista de
novos mercados. Acompanhei
a assembleia da OIE em maio de
2007 na cidade de Paris, quando
foi oficializado o reconhecimento
de Santa Catarina como área livre
de aftosa sem vacinação. Na prática, o Estado já desfrutava dessa
condição, mas a falta da chancela
da instituição mundial causava
prejuízos à economia catarinense. Em 2007, o Estado estava há
14 anos sem ocorrência de aftosa e há seis anos sem vacinação,
configurando um status sanitário
único no Brasil.
A situação, agora, é semelhante. O último caso de PSC em
território catarinense ocorreu
em 1992 no município de Santo Amaro da Imperatriz e, desde
1994, o Estado é considerado área

livre da doença pelo Ministério
da Agricultura. Mas, era preciso
o reconhecimento internacional
via OIE. Santa Catarina tornou-se
uma ilha de sanidade no Brasil,
demonstrando possuir um dos
mais confiáveis sistemas sanitários do País. Essa condição resultou de esforços dos produtores
rurais, das agroindústrias e do
Governo. Um eficiente sistema de
vigilância sanitária e atenção veterinária está em funcionamento.
A partir de 2015, a peste suína
clássica (PSC) passa a fazer parte
da lista de doenças de reconhecimento oficial da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE),
juntamente com febre aftosa, peste bovina, pleuropneumonia contagiosa dos bovinos, encefalopatia
espongiforme bovina (doença da
vaca louca), peste dos pequenos

ruminantes e peste equina. A partir de então, o reconhecimento de
país ou área livre da doença será
obtido através de certificação da
agência internacional.
Com a nova regra, a peste
suína clássica deixa de ser doença de autodeclaração para
doença de reconhecimento oficial. Na situação anterior, cada
país membro poderia declarar
seu território ou parte dele
como livre da doença. Com a
nova regra os países membros
solicitam a certificação internacional à Organização Mundial de Saúde Animal.
A Faesc entende que, até meados de 2016, nada muda em relação
às exportações de carne suína, já
que até lá todos os países membros
estão fazendo o mesmo que o Brasil,
e solicitando à OIE o reconhecimen-

to de seus estados nacionais ou de
parte deles como livres da doença. A
partir daí há risco de perda de espaço
brasileiro no comércio internacional,
seja pela redução do número de Estados certificados como livres, seja pela
possibilidade de retaliação do Brasil
por países que sejam reconhecidos
como livres pela OIE.
José Zeferino Pedrozo Presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de SC (FAESC), MB Comunicação.
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Entrevista

com José Claudio Caramori

Em seu discurso de posse, José Caramori disse
estar imensamente grato pela oportunidade
de presidir a FECAM,
que é uma das entidades mais importantes
do Brasil e que muito
representa na vida de
todos os prefeitos, “uma
vez que oportuniza através desses instrumentos nos tornar administradores mais eficientes
e também preparar os
nossos assessores para
que possamos com um
todo sermos servidores
públicos com resultado
positivo”.
Veja a entrevista com
Caramori:

Gestão na FECAM
Será continuidade de um trabalho
que já vem sendo realizado, “essa
forma estabelecida no estatuto da
FECAM é muito inteligente e muito
participava quando oportuniza todos os partidos políticos, aos quais
pertencem os prefeitos terem a
oportunidade de galgar o cargo
de presidente, vice-presidente ou
secretários, beneficiando todas as
regiões do Estado”.
Caramori já compôs o Conselho Executivo, como 1º e 2º
vice-presidente. “Trata-se de
uma transição de continuidade,
certeza que continuaremos fortalecendo a gestão pública municipal, não perdendo a visão de
consolidação como federação
com resultados positivos para
seus associados, mantendo os
valores de integração, moralidade, credibilidade, comprometimento reforçando o desejo de
manter os parceiros, que são
instrumentos essenciais para o

exercício dos obje- Os resultados da
tivos da instituição ação do Estado
e que compõem são considerados
o Sistema FECAM bons não porque
– EGEM (Escola os processos
de Gestão Pública administrativos
Municipal),
CIGA estão sob controle
(Consórcio de In- e são seguros
formática na Gestão Pública) e ARIS
(Agência Reguladora de Saneamento Básico).
“Vamos trabalhar em consonância com o nosso Conselho
Executivo e Fiscal, observando
atentamente a palavra dos presidentes das Associações de Municípios de Santa Catarina que
compõem o Conselho Deliberativo, tudo isso subordinado a Assembleia Geral Ordinária que é a
voz maior dos 295 prefeitos que
compõem a federação”, disse.

Corpo técnico
“Meu o respeito absoluto e o desejo de manter o fortalecimento
deste corpo técnico que é extremamente qualificado com profissionais comprometidos. Pretendemos manter a estrutura humana
da instituição sempre fortalecida
e resguardada para que exerçam
um trabalho de longo prazo em
favor de todos os municípios”.

Prefeitos
“Temos compromisso com todos
os prefeitos catarinenses, de bem
representá-los, de manter o movimento municipalista com todas
as nossas pautas permanentes
acesas, as conquistas obtidas
não significam que podemos esmorecer, temos muito a seguir e
Fotos: Assessoria FECAM
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vamos tratar disso no XIII Congresso Catarinense de Municípios, em
março, em Florianópolis”.

anos, elevar gradativamente até alcançar a meta de 30% de participação do bolo tributário nacional.

Movimento municipalista

Sede própria

“Manter sintonia com a Confederação Nacional de Municípios para que
não percamos o formato de consenso e de força com os mais de 5.500
municípios do País. Buscar o pacto
federativo, as reformas necessárias,
política, partidária, tributária administrativa e acima de tudo fazer com
que seja realidade o nosso sonho e a
nossa necessidade de aumentar as
receitas municipais”.

“Uma meta específica que já vem
sendo tratada e conduzida com
muita capacidade pelo corpo técnico, coordenado pelo presidente e
que passa agora a ser 1º vice-presidente Hugo Lembeck, na obtenção
da sede própria para que tenhamos
condições físicas de trabalho, atendimento aos prefeitos, associações
Municípios e de abrigar os funcionários do Sistema FECAM – EGEM,
ARIS e CIGA”.

Pacto federativo
Se não for possível mexer nas receitas próprias que as transferências
sejam mais justas e possamos ter
dentro do Fundo de Participação
dos Municípios a inclusão das contribuições e do imposto de exportação,
cuja perda é significativa nos últimos

Parcerias
“Manter e ampliar aquilo que já se
estabeleceu em termos de relacionamento institucional a começar
pelo Governo Estadual, Governo
Federal, Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal

de Contas, imprensa catarinense
que nos dá espaço e possibilidade
de mostrar o que estamos fazendo e dar transparência aos nossos
atos e buscar incansavelmente a
excelência no serviço público, instrumento de suma importância
que vem sendo desenvolvido com
muita competência e que nós queremos manter e fortalecer.
Na relação com o Governo do
Estado temos confiança absoluta
no governador Raimundo Colombo
no seu segundo mandato. Ele que
já foi prefeito e sabe das necessidades dos prefeitos e já demonstrou,
através de uma ação exemplar que
foi o Fundam (Fundo de Apoio aos
Municípios), a certeza que teremos
mais uma vez a reedição desse programa de modo a fortalecer ainda
mais essa interação entre Estado e
Municípios atendendo assim as demandas do povo catarinense”.

MB Comunicação
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RESPONSABILIDADE

Alguns inconvenientes

da Construção Civil durante o processo construtivo

N

ão há dúvidas nenhuma que a
Indústria da Construção Civil
é um setor que tem participação significativa na economia
nacional, haja visto sua interferência
no mercado de trabalho, resultando
em milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo assim para que os
índices de desemprego caiam vertiginosamente a cada ano que passa.
Os investimentos do governo nessa
atividade também tem impulsionado a
movimentação de bilhões de reais. Para
o Dieese, nos últimos anos os investimentos públicos e privados, além de
programas como o PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) e o Minha
Casa, Minha Vida, estimularam mais
ainda o crescimento do segmento. Só o
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), alcançou a marca de R$ 83,9
bilhões de reais, os valores contratados
com recursos do FGTS cresceram 73%,
e a quantidade de unidades adquiridas
teve um aumento de 57%, já os financiamentos por meio de Poupança SBPE
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), aumentou 65%, e o número
de unidades contratadas cresceu 39%.
Mas nem tudo são flores nesse setor
tão promissor da nossa economia, pois durante o processo construtivo a Construção
Civil apresenta muitos problemas à sociedade civil como um todo, por várias razões:

zações por danos morais e materiais, isso
quando não chega aos extremos ceifando
vidas. Quando da instalação de um canteiro de obra ao lado de residência, seus
moradores já sabem, problemas a vista...
Outros exemplos do dia a dia é falta de
sinalização em frente as obras, falta de tapumes, tráfego interrompido, caminhões
derramando concreto nas vias públicas e
assim por diante, e tantos outros mais inconvenientes da construção civil com intervenção direta no dia a dia das pessoas.
Como enfrentar esses problemas? Podemos? Não só podemos como devemos
mudar essa lógica, como? Para o bom
enfrentamento da temática e eficaz solução, precisamos que profissionais da
área, empresários, poder público e sociedade, se unam e tenham concomitantePrimeiro por ser uma indústria que mente responsabilidades e comprometiemprega a priori, uma mão de obra des- mento, no combate as irregularidades e
qualificada, oferecendo assim um produto com bem estar da comunidade.
final muitas vezes com vários problemas e
O primeiro deve agir com profissiovícios construtivos que ao longo do tempo nalismo, dando exemplos de segurança
se mostrarão mais claramente, prejudi- e organização em suas obras, o seguncando à aqueles que de boa fé adquiriram do cobrando destes profissionais tal oros imóveis. Segundo, e
ganização necessáesse é o foco da matéria,
ria, o poder público
O primeiro deve como órgão oriensão as diversas formas
agir com profissiona- tador e fiscalizador,
de intervenção a socielismo, dando exemdade durante o processo
aja de forma firme
plos de segurança e
construtivo, intervindo
na aplicabilidade
organização em suas da legislação em
no dia a dia das pessoas
obras
das mais diversas mavigor, a sociedade
neiras. Vejam, muitas
seja constantemenvezes quando da edificação de uma obra, te os olhos fiscalizatórios apontando e
utiliza-se o passeio público para deixar so- denunciando irregularidades.
bre o mesmo tijolos, areia, brita, etc, como
Costume dizer que vivemos num
se fosse o canteiro de obra, inadmissível, “Grande Condomínio”, onde a prefeinão só pela falta de postura profissional, tura é a gestora deste e que leis, norimpedindo que as pessoas trafeguem com mas e regras devem ser seguidas, cumsegurança sobe o passeio, forçando para pridas e respeitadas por todos.
que utilizarem a via pública, correndo asTemos notado nos últimos tempos
sim riscos de atropelamentos.
evolução de todos os setores da socieOutro exemplo clássico que vemos no dade, é preciso avançar mais, tanto na
dia a dia é com relação a “Queda de Mate- legislação em vigor como em nosso comriais e Desmorronamentos de terra”, esses portamento cotidiano. A velocidade de
então são dois exemplos que além de tra- crescimento dos municípios principalzer grandes transtornos as pessoas com mente na área urbana é inversamente
residências lindeiras, chega ao ponto de proporcional ao crescimento das soluprovocar pânico e medo as pessoas, e não ções imediatas que buscamos.
é pra menos, temos vários exemplos de
processos na justiça de pedidos de indeni- Mozart Antoniolli Gerente de cidades
Foto:
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Rota da Amizade
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Opção de turismo é
a Rota da Amizade
Rota da Amizade, localizada em Santa Catarina, conta com cinco municípios: Fraiburgo, Joaçaba, Piratuba, Treze Tílias e Videira.
Busca ser referência no turismo, atuando de
forma integrada e participativa.

No Brasil há várias frentes frias nesta estação, portanto, as
temperaturas são mais brandas, variando entre 12º a 18ºC.
Este período é propício para conhecer a Rota da Amizade.

INFORMAÇÕES
Com o objetivo de promover o turismo, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável, a Rota da Amizade
busca ser referência no turismo, atuando de forma integrada e participativa, recebendo um fluxo constante de
turistas ao longo do ano, compatível com sua capacidade
de carga. Dispondo de pessoal capacitado, a comunidade
local está consciente da importância do turismo e conta
com infraestrutura turística e recursos adequados.

Foto: iStockphotos
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A Rota da Amizade conta com um
roteiro turístico que reúne um
conjunto de atrativos e culturas,
num cenário que foi palco da Guerra do Contestado. É possível passear pela estrada de ferro no Alto do
Vale do Rio do Peixe, que se estende de São Paulo ao Rio Grande do
Sul, observar a florada e colheita
da maçã em pomares de paisagem
exuberante e explorar o Vale da
Uva e do Vinho, conhecendo desde
os parreirais até o processo de elaboração da bebida nas charmosas
vinícolas da região.
Um diferencial é a prática
do voo livre, grande opção num
dos pontos mais apropriados
do Sul do País. Além disso, a
região oferece um lugar encantador, onde as tradições austríacas são inconfundíveis, com
sua arquitetura, seu folclore e
suas festas típicas. Para relaxar
ainda mais, nada melhor do que
usufruir das águas termais com
suas propriedades terapêuticas
em meio à natureza.

LOCALIZAÇÃO
A Rota da Amizade, localizada em
Santa Catarina, conta com cinco
municípios: Fraiburgo, Joaçaba,
Piratuba, Treze Tílias e Videira.
Fraiburgo: a altitude, as baixas
temperaturas no inverno e o verão ameno fazem de Fraiburgo a
Terra da Maçã. O município foi
fundado pela família Frey, que se
estabeleceu na região para extrair madeiras nobres na década
de 1930. Após o fim do ciclo da
madeira, iniciou-se o cultivo da
maçã, que é o principal produto de
Fraiburgo. Os pomares de maçã
contribuem para paisagens encantadoras em todas as estações.
Joaçaba: com pouco mais de 25
mil habitantes, o município surpreende por sua economia pujante e qualidade de vida. É o 8º
município brasileiro em Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)
e está entre as dez maiores economias de Santa Catarina. A cidade
conta com uma das melhores infraestruturas para eventos, além
de ser um município emergente
no setor do turismo da região.
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Todo dia, a família SBT Santa Catarina se prepara para receber a
sua família com uma programação HD, em alta definição, que leva
variedades, diversão e muita informação até a sua casa.
O SBT SC tem orgulho em oferecer, além de qualidade, um
compromisso diário com os verdadeiros valores. E é por isso que,
cada vez mais, a nossa marca se multiplica nos lares catarinenses.
Junho, julho e agosto 2015 | MAIS DINÂMICA 53

CULTURA&LAZER

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Um diferencial é a
prática do voo livre,
grande opção num
dos pontos mais
apropriados do Sul
do País.
Piratuba: surgiu para o turismo quando a Petrobrás, em
1964, na busca por petróleo,
perfurou um poço com mais
de dois mil metros, atingindo o
Aquífero Guarani e encontrando águas sulfurosas a 38,6°C na
superfície. A partir disso, instalou-se o Parque Termal, tornando-se um dos principais destinos do Sul. O cenário de belezas,
cercado por vegetação nativa,
águas termais e hospitalidade,
faz de Piratuba uma importante
estância hidrotermal, sinônimo
de lazer, saúde e descanso.
Treze Tílias: fundada por
imigrantes vindos do estado
do Tirol, na Áustria, é a única
colônia austríaca do País. Sua
arquitetura típica alpina, cultura, tradições, gastronomia,
escultores e costumes trazidos
da pátria-mãe são preservados
até hoje, vistos nos diversos parques
da cidade. O nome Dreizehnlinden,
traduzido para o português Treze Tílias, foi escolhido pelo fundador, inspirado no poema Die Dreizehnlinden,
de Wilhelm Weber. Treze Tílias é conhecida como o tirol brasileiro devido aos valores culturais e artísticos
trazidos pelos imigrantes e cultivados pelos descendentes.
Videira: tem traços marcantes com
a colonização de imigrantes italianos e alemães. Parte de sua história
é retratada através do Museu do Vinho. Sua economia, muito calcada na
agroindústria, é referência na área,
que tem parte da história exposta na
Sala Vip Perdigão. O Observatório
Astronômico é referência no País e
tem link direto com a NASA. A Igreja
Matriz é atrativo pela beleza interna
de seus afrescos.

Por Carlos Pace Dori para a Revista Mais Dinâmica
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Pedagogia e doutrinação ideológica
DEBATIDAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA

A

Comissão de Educação,
em Brasília (DF), realizou
e transmitiu, em 23 de
março de 2015, uma audiência pública para debater a doutrinação ideológica nas escolas. A
Audiência foi presidida pelo deputado Izalci Lucas Ferreira (PSDB-DF).
Os principais debatedores foram: Bráulio Porto (professor de
Pedagogia, UnB), Diniz Lopes Filho
(professor de Geografia, UFPR),
Ana Caroline Campagnolo Bellei
(professora na rede pública de ensino, SC), Trajano Melo de Souza
(promotor de justiça), Amábile
Pácios (presidente da Federação
Nacional de Escolas Particulares)
e o advogado Miguel Nagib (presidente da ONG Escola Sem Partido).
Também estiveram presentes – levantando questões ou endossando
a importância da audiência – os
deputados Jair Messias Bolsonaro
e Eduardo Bolsonaro, o senador
Magno Malta, a assessora Damares Alves, o professor Hermes Rodrigues Nery, o professor Orley José
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da Silva e o escritor e mestre em
Saúde Pública, Claudemiro Ferreira Soares, entre outros envolvidos
na luta contra o aparelhamento do
sistema público de educação.
O primeiro dos expositores,
professor Bráulio Porto (UnB), merece atenção redobrada. Durante
cerca de vinte minutos o professor
dissertou pontuando três questões, que reproduziremos a seguir.

1) A doutrinação política
e ideológica é um problema real no contexto
escolar brasileiro?
Em defesa da neutralidade político-ideológica do professor, disse
Max Weber, o sociólogo alemão
que ajudou a redigir a Constituição de Weimer: “É imperdoável a
um professor valer-se dessa situação (BTPM – do privilégio da palavra em sala de aula) para buscar
incutir em seus discípulos as suas
próprias concepções políticas, em
vez de lhes ser útil, como é de seu

dever, através da transmissão de conhecimento e de experiência científica.” Via de regra, é
esse o entendimento, por exemplo, dos Prêmios Nobel em Ciências (Física, Química e
Medicina). Já a favor da militância político-ideológica do professor, disse Vladimir Lenin,
o líder da revolução soviética: “O essencial em
toda escola é a orientação ideológica e política
do ensino, o que é determinado inteiramente
pela composição do corpo docente. Dai-me
uma instrução pública que doutrine 100% e
eu vos dou um comunista irresistível.” Será
esse o entendimento dos gurus da educação
brasileira quando falam em “formar a consciência crítica” dos alunos?
Uma das poucas pesquisas de abrangência
nacional cujos resultados indicam a presença
significativa da doutrinação política e ideológica em nosso meio escolar foi realizada pela
CNT/CENSUS em 2008. E antes que se recorra
à falácia de que essa pesquisa não é crível por ter
sida divulgada pela odiosa Revista Veja, observo
que os resultados dessa pesquisa são coerentes
com os resultados de uma pesquisa patrocinada pela Unesco segundo a qual apenas 8,9% dos
professores brasileiros indicaram “proporcionar conhecimentos básicos” aos alunos como
uma das finalidades importantes da educação;
72,2% deles preferiram atribuir ao professor o
papel de “formar cidadãos conscientes”.
Preciso, portanto, dizer com todas as letras nesse momento que o paulofreireanismo
é profundamente ideológico no sentido da
definição por mim proposta anteriormente.
Para ilustrá-lo, confiram o que diz o professor
Moacir Gadotti, um dos paulofreireanos mais
devotos, sobre o papel ideal a ser desempenhado pelos professores: “Educar nessa sociedade
é tarefa de partido [...] porque não é possível
ao educador permanecer neutro: ou educa a
favor dos privilégios da classe dominante ou
contra eles, ou a favor das classes dominadas
ou contra elas. Aquele que se diz neutro estará
apenas servindo aos interesses do mais forte,
isto é, à classe dominante. No centro, portanto, da questão pedagógica, situa-se a questão
do poder.” (A postura do educador numa sociedade em conflito).
Embora “a classe dominante” exista apenas
na imaginação do professor Gadotti e dos paulofreireanos, isso não significa que tal ficção não
tenha (e possa ter cada vez mais) eficácia como
mito político. Desnecessário lembrar o assassinato de milhões de pessoas comuns após serem
classificadas como “inimigos de classe” pelos
regimes marxistas ao longo do século XX. E o
impressionante é que lembrar que embora as

seitas marxistas não se entendam
sobre o que seja exatamente “classe
social”, outra noção obscura e obscurantista, todas elas se unem no
espírito de certeza quando se trata
de tirar a vida dos membros da tal
“classe dominante” quando a violência revolucionária é deflagrada.
Eis um perfeito exemplo de como
relativismo epistemológico se combina com fanatismo político! Eis o
significado último do lema “pessimismo teórico, otimismo prático”
de Antônio Gramsci.
Nesse caso, portanto, cabe considerar que a hagiologia revolucionária apresentada do lado direito
do quadro CNT/CENSUS tende
sim a ser fruto do engajamento
ideológico do professorado apresentado do lado inferior esquerdo
do quadro, militância essa mais
preocupada em “conscientizar politicamente” os seus alunos do que
instruí-los cientificamente, como
também se verifica no lado superior esquerdo do mesmo quadro.

Parece-me, portanto, que a doutrinação político-ideológica em nossas escolas é um problema muito
real em nosso país.

2) Quais as causas
da doutrinação?
Irei diretamente a minha resposta:
os cursos de formação de professores (os cursos de licenciatura, em
geral, como e os cursos de Pedagogia, em particular) transformaram-se há muito tempo (ainda durante
o regime militar) em importantes
fontes de doutrinação política e ideológica de jovens e adultos em nosso país. Vale indicar aqui a leitura
de “A miséria da ideologia”, escrito
por Simon Schwartzman, de 1980,
onde se lê: “Uma das características mais significativas, e menos
analisadas, do Brasil dos últimos
anos, foi o fracasso das ideologias
de direita e o sucesso das ideologias
de esquerda. Essa afirmação pode
parecer absurda, mas é a mais pura

verdade: por mais que tenha sido
tentado, não foi possível formar no
país uma ideologia conservadora
suficientemente articulada e que
encontrasse aceitação e guarida
em setores significativos da população. [...] Por outro lado, apesar da
repressão – e, muitas vezes, graças
a ela – as ideologias de esquerda
floresceram nos meios mais educados. Desprovida de uma ideologia consistente e socialmente respeitada, a censura só serviu para
transformar livros pouco conhecidos em bestsellers, e fazer famosas
as canções de protesto e peças teatrais mais audaciosas.”
Eu diria até que o problema da
doutrinação
político-ideológica
é mais grave nos cursos de Pedagogia do que nos demais cursos
de licenciatura, seja porque o engajamento dos professores nessa
área debilita mais diretamente a
autoridade profissional desses professores do que nas outras áreas,
seja porque a doutrinação política
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e ideológica parece já ter se tornado hegemônica nessa área. Mesmo que se engajem na militância político-ideológica, professores de Matemática, Física e Química
não têm como desincumbir-se totalmente
da tarefa de ensinar conteúdos científicos
consagrados. Nos cursos de Pedagogia,
contudo, não raro escutamos professores
sustentando a tese de que “não estamos
ali apenas para preparar professores que
saberão ensinar as crianças a ler, escrever
e fazer contas; que estamos ali sobretudo
para formar cidadãos críticos”. Considero
essa tese absurda e desonrosa para qualquer alfabetizador de verdade. Como assim
apenas ler, escrever e fazer contas?! Será
que esses professores se esqueceram como
foi difícil para eles mesmos aprenderem a
ler, escrever e fazer contas, a gostar de ler,
escrever e fazer contas, e quanta gratidão
eles devem àqueles e àquelas que os alfabetizaram?! Quantas e quantas vezes, acompanhando minha mãe e minhas tias, que
foram normalistas de escola, não ouvi com
orgulho senhores de cabeça branca abordá-las na rua para agradecer por terem sido
por elas alfabetizados!
Além disso, um indicador importante
de que os cursos de Pedagogia há muito
já entraram na “fase superior” da doutrinação política e ideológica reside na falta
de percepção quase total de que possa sequer existir um problema como esse nessa
área. Via de regra, ou os colegas da área
simplesmente ignoram as críticas feitas a
quaisquer bobagens ditas por seus gurus
(Freire, Saviani, Libâneo, Arroyo etc.), ou
reagem de forma meramente emocional,
indignadíssimos, a tais críticas. Deveriam
meditar melhor se não é mil vezes preferível deixarmos as nossas ideias ruins
morrerem em nosso lugar, característica
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de uma sociedade aberta, como observou
Karl Popper, do que matarmos aqueles de
cujas ideias discordamos, característica
dos regimes totalitários.

3) E quais são as suas
consequências?
Do ponto de vista estritamente escolar, a doutrinação deprime a qualidade do sistema de ensino na medida
mesma em que passa a conferir mais
importância à tarefa supostamente
salvística de “conscientizar politicamente o aluno” do que a ensiná-lo a
ler e entender um jornal, por exemplo,
de modo a que o aluno possa compreender as notícias por conta própria e
ampliar a sua capacidade decisória
no campo político-partidário. Como
explicar, conforme indícios por mim
coletados ao processar os microdados do Prova Brasil, que os alunos de
professores com titulação em Pedagogia não apresentem um desempenho
significativamente acima dos alunos
cujas professoras são tituladas apenas
em nível médio (antigo curso normal,
depois magistério de 1º grau)? Alguma coisa está muito errada aí.
A doutrinação político-ideológica provoca também uma distorção na concorrência político-eleitoral cuja magnitude pode
não estar sendo devidamente considerada.
A doutrinação político-ideológica provoca também um efeito que, embora menos evidente à primeira vista, talvez seja o
mais decisivo para o futuro do Brasil: um
verdadeiro efeito (contra) civilizatório.
Esse assunto também é muito espinhoso,
e envolve de modo muito especial a relação entre escola, família e religião.

Desfecho da Audiência
Ato contínuo, o geógrafo Diniz Lopes
Filho abordou os indiscutíveis casos de
doutrinação e direcionamento ideológico
presentes nos livros didáticos, argumento
endossado pela expositora em sequência,
professora Ana Campagnolo, que apontou casos exemplares de doutrinação em
escolas espalhadas por todo o País.
O encerramento da audiência deu-se
com a detalhada exposição – por parte
do advogado Miguel Nagob – do Projeto
de Lei nº 867/2015, que inclui entre as
diretrizes e bases da educação nacional o
“Programa Escola sem Partido”. Conforme
entende o advogado, “se a lei for aprovada
pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política e ideológica em sala de aula e
a usurpação do direito dos pais a que seus
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções
estarão com os dias contados” e ressalta “a
tramitação desse projeto de lei não impede
que os anteprojetos de lei elaborados pelo
Escola sem Partido sejam apresentados às
Assembleias Legislativas dos Estados e às
Câmaras de Vereadores dos Municipais.
Pelo contrário: é importante que esses anteprojetos continuem a ser divulgados, a
fim de fomentar o debate sobre o tema da
doutrinação em todo o país, o que criará
um ambiente favorável à aprovação da lei
pelo Congresso Nacional”.
O mencionado anteprojeto que pode ser
apresentado às Assembleias Legislativas
de cada estado ou câmaras municipais já
tem obtido êxito em algumas cidades como
Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná.
Este é o primeiro município do País a adotar
a Lei Contra Doutrinação Política e Ideológica nas escolas. A Câmara de Vereadores
aprovou em dezembro de 2014, “por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar
nº 2/14, do Vereador Armando Meira Garcia. O movimento é uma blindagem contra
possíveis intervenções de secretarias municipais, estaduais ou até mesmo do Ministério da Educação que possam sugerir a
ideologia de gênero ou política (socialismo,
comunismo, bolivarianismo, contam os
envolvidos) na grade curricular. O pontapé
surgiu no Rio com um PL (2974/14) do deputado Flávio Bolsonaro – filho do federal
Jair Bolsonaro – que proíbe a ideologização
em materiais didáticos”, conforme aponta o
jornalista Leandro Mazzini.
www.escolasempartido.org
Ana Caroline Campagnolo Bellei

Mestranda em História e professora
na rede pública de ensino
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O multipartidarismo brasileiro

O

art. 1º da Constituição Federal
garante o pluralismo político1.
O Legislador Constituinte quis
se livrar do bipartidarismo
(ARENA e MDB), um governista e outro
de oposição, legendas oficiais do período
ditatorial. Referidas legendas (ARENA e
MDB) deram lugar ao PMDB e PDS, que
inicialmente monopolizaram o cenário

político nacional. Com a fundação de
novos partidos e com as sucessivas eleições, o quadro se diversificou, principalmente após 1985, quando 24 agremiações pediram seu registro.
A fragmentação partidária trata-se
de um processo que se delineia ao longo
dos anos em todas as unidades federativas brasileiras. Entre 1979 e 1995 pelo

menos duzentos pedidos de registro de
partidos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSF), responsável pela recepção dos requerimentos.
A maioria foi indeferida, mas muitos
foram aprovados mesmo que não tivessem relevância alguma no âmbito estadual ou federal. A principal causa desta
proliferação de legendas é que há uma
1
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: V – o pluralismo político.

Fotos: Stock Photo
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relativa facilidade das condições
necessárias para que sejam formados novos partidos. Atualmente, basta que cento e uma
pessoas com domicílio eleitoral,
em pelo menos um terço dos estados brasileiros (nove), se unam e
cumpram as exigências dos arts.
8º a 10º da Lei 9.096/95,2 para
que seja criada uma nova agremiação partidária.
No passado, o País chegou a
ter até 34 partidos (1992), e hoje
conta com 29. Desses, a maioria são micropartidos, com dificuldade para eleger até mesmo
um prefeito em uma cidade de
pequeno porte. Podemos considerar pelo menos sete partidos
como pequenos, que não conseguem eleger representantes para
o Congresso Nacional, não possuindo relevância no cenário político. Outros quatro são partidos
de tamanho médio, possuem relativa institucionalização e bom
desempenho eleitoral. Por fim,
temos o seleto grupo dos grandes
partidos (quatro ao todo), protagonistas do jogo político nacional
e detentores de uma estrutura
partidária bastante ramificada e
bem organizada pelo País. Além
da facilidade instrumental para
se formar um novo partido, o sistema eleitoral também colabora
em parte para isso.
O modelo de representação
proporcional utilizado para a
eleição das casas legislativas
contribui para a fragmentação partidária e é um reflexo de
acordos políticos existentes em
nossa sociedade. Este, contudo,
não seria o principal motivo do
multipartidarismo brasileiro, o
fator preponderante é a concentração da representação, combinada com a intensidade da vota-

2
Art. 8º. O requerimento do registro de partido político, dirigido ao
cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número
nunca inferior a cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo,
um terço dos Estados, e será acompanhado de:
I – cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II – exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu interior teor, o
programa e o estatuto;
III – relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, Município e
Estado, profissão e endereço da residência.
§ 1º. O requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido na Capital Federal.
§ 2º. Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil
efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de
inteiro teor.
§ 3º. Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o
partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a
que se refere o § 1º do artigo 7º e realiza os atos necessários para a
constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes,
na forma do seu estatuto.
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ção dos partidos em estados com
alta magnitude, que faz com que
os partidos se tornem relevantes
na Câmara dos Deputados. Como
este fenômeno se repete com diversos partidos, o resultado é um
sistema partidário fragmentado
no palácio nacional. O multipartidarismo gera alguns efeitos nocivos ao sistema político, produz,
por exemplo, a necessidade dos
presidentes eleitos formarem um
governo de coalizão, porque seus
partidos sistematicamente não
produzem sozinhos uma maioria
parlamentar que garanta a governabilidade, isto se reflete em
custos maiores para as ações políticas, com um número maior de
barganhas e tomadas de decisão
mais lentas, gerando um grande
entrave ao processo decisório.
Outra consequência negativa
do multipartidarismo é a baixa
identificação dos eleitores com os

Art. 9º. Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do
artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro
do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
através de requerimento acompanhado de:
I – exemplar autenticado do interior do teor do programa e do
estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
II – certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere
o § 2º do artigo anterior;
III – certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere
o § 1º do artigo 7º.
§ 1º. A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por
meio de suas assinaturas, com menção ao número de respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo
a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.
§ 2º. O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que
lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
§ 3º. Protocolado o pedido do registro no Tribunal Superior
Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quarenta e oito

partidos e com seus programas, a
profusão de legendas confunde o
eleitor, para quem a política não faz
parte do cotidiano, se torna difícil
distinguir os propósitos de cada
partido e de seus partidários quando assumem o poder. Porém, tais
fatores proporcionados pela fragmentação partidária não chegam a
ameaçar o desempenho econômico
e social de um governo, muito menos coloca em risco a democracia,
apesar dos sucessivos casos de criação, fusão e extinção de partidos
darem uma aura de instabilidade
ao cenário político. Isto porque o
governo federal dispõe de mecanismos que lhe garantem a administração, como a medida provisória,
e não chega a ameaçar a democracia porque o sistema eleitoral
é apenas um dos fundamentos do
sistema democrático.
Irio Grolli Advogado

horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida, a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar
eventuais falhas do processo.
§ 4º. Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido,
no prazo de trinta dias.
Art. 10. As alterações programáticas ou estatuárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o
mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. O Partidário comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos
integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para
anotação:
I – no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de
âmbito nacional;
II – nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos
de âmbito estadual, municipal ou zonal. (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.259, de 09.01.1996).

Enquete bipartidarismo
Emerson Coelho
Belo, psicólogo
(CRP 07/05609) e
educador

“Bipartidarismo é pouco, porque existem mais de duas formas de pensar
política; multipartidarismo é muito, parece bagunça, e permite a grupos despreparados para comandar a participarem de posições-chave nos governos
(religiões, por exemplo), os quais se aproveitam do grande número de seguidores. A saúde está no ponto de equilíbrio entre as extremidades. Desde muito tempo que não acredito mais em política; me parece que mesmo
pessoas confiáveis, depois da vitória nas eleições, se permitem tocar pela
corrupção. Quantas escolas e hospitais poderiam ser construídos com o
dinheiro roubado pelos corruptos, os quais me refiro como ‘assassinos’ da
Nação. Quem sabe quatro partidos contendo em si os mais extremistas e
os mais moderados? Realmente não sei. Há que se inventar algo novo, o
velho obviamente não funciona. Acredito que, como Platão, as posições mais
importantes e poderosas dos governos deveriam ser ocupados por sábios e
não por ladrões, ou ainda por ‘rainhas da Inglaterra’, que não mandam nada
e ainda auxiliam veladamente os corruptos. Abaixo a ignorância e o roubo
institucionalizado e viva para os sábios que ainda não tiveram a chance de
serem líderes do governo.”

Charles Padilha
Diretor Da Casulo Multiagencia
“Numa típica reação ao sufocamento da vida partidária anterior, a nova lei partidária entendeu dar direito de expressão partidária (o que não se revela em ganho eleitoral), a todo o qualquer tipo de proposta
que cumprisse com os quesitos mínimos necessários à formação de um partido político. O resultado
é que com a proliferação dos partidos, ditos “nanicos”, ocorreu uma “poluição” do processo político,
afirmo que o multipartidarismo excessivo que a própria governabilidade fica fragilizada pela existência
de tantos partidos.”

Marcio Ernani Sander
Vereador
“Acredito que em um país com 200 milhões de habitantes, 26 Estados, mais o Distrito Federal, e 5.565
municípios, o número atual de partidos prejudica o sistema.
Sou favorável ao número de até cinco partidos.
Infelizmente depois de aguardar 20 anos por uma reforma política, acabou acontecendo quase
nada sobre o assunto.
A corrupção citada, infelizmente está em quase todos os setores, e como manifestou recentemente
Arnaldo Jabor: nenhum representante vem de Marte ou de Saturno.
Quem está lá é fruto da vontade, da admiração ou da conivência de algum eleitor.”

Job Campagnolo
Advogado
“Indaga-se se seria salutar para a pátria amada, um tal de bipartidarismo = dois partidos, só = Lhes digo
que não, já vivemos ‘um tal bipartidarismo’ (ARENA – MDB), no período de exceção – 1964 até a anistia
1979, diante de um quadro de desmantelamento dos costumes sociais, o ideal seria que somente CINCO partidos fossem permitidos e podendo se coligarem apenas dois.”
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A importância da prescrição
médica veterinária

O

uso de medicação ou outros produtos de uso veterinário sendo ministrados
aos animais sem prévia
receita de um médico veterinário
é uma grande exposição de risco a
sua saúde e até mesmo à vida de seu
animal tão estimado, seja ele da categoria pet (animais domesticados de
estimação, como cães e gatos), seja
ele da categoria de animais de produção (animais de grande porte, como
equinos, bovinos, suínos e aves).
Situações diversas que envolvam essas categorias e espécies sendo requerido o uso de produtos para
uso veterinário envolvem riscos,
não se tratando apenas de situações
de doenças clínicas nos animais, os
quais necessitam de medicamentos,
mas também a gama de produtos
que se dispõe no mercado atual com
amplas finalidades em um sistema
de manejo de criação animal.
Para que se possa compreender
a importância deste tema, informalmente podemos chamar de “a
importância da prescrição médica
veterinária”, embora envolva outro
termo que, visto de forma mais ampla, também pode ser chamado de “a
importância do médico veterinário
para a sanidade animal, humana e
ambiental”. Para a correta interpre-
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tação destes termos, é necessário
o básico conhecimento acerca
dos aspectos gerais e específicos
que a eles se atribuem.
Somente médicos veterinários
que se encontram obrigatoriamente registrados em conselho regional
de classe no seu respectivo estado
de atuação (CRMV) e devidamente de acordo com suas obrigações
são autorizados a prescrever todos
os tipos de medicamentos e formulações para uso animal, ou seja,
para uso veterinário segundo a lei
n° 5517/68, sendo que estes devem
ser direcionadas unicamente para
os animais das diversas categorias
(pequeno, médio ou grande porte,
sendo indistinta a raça).
Esta condição exclusiva acarreta a este profissional fundamental
importância e responsabilidade
sob todas possíveis consequências
prejudiciais que podem vir a ocorrer se tratando de erro médico veterinário, bem como nas ações que
não são incumbidas em seu âmbito
profissional e em desacordo com a
ética de sua profissão.
Toda esta responsabilidade que
cabe ao médico veterinário é devido ao amplo e abrangente conhecimento que lhes é exigido para
a correta formulação, na qual se

incluem diversas áreas da ciência
médica fundamentais, como anatomia, fisiologia, farmacologia,
epidemiologia, entre outras inseridas no contexto da terapêutica
veterinária. Esta só será bem-sucedida se houver qualidade independente da finalidade indicada
envolvida em questão.
As ciências acima mencionadas são requisitos para uma
prescrição médica veterinária
correta. Além deste arsenal médico, faz-se necessário levar em
consideração aspectos envolvidos com cada animal em cada
situação nas suas mais diversas
finalidades, como a espécie, o
porte e peso, o sexo, a raça e a
idade e contexto epidemiológico
no qual a situação está inserida.
Ressalta-se que existem variadas zoonoses (doenças transmitidas dos animais aos humanos) e são de alto risco à saúde
pública, devendo ser avaliadas
por profissionais específicos desta área. Estas doenças podem ser
transmitidas dos animais aos
humanos através de inúmeros
agentes etiológicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros microorganismos diversos).
Podemos exemplificá-las de acor-

Foto: Site www.skora.com.br

do com sua ocorrência mais comum,
como toxoplasmose, histoplasmose, raiva
e leptospirose.
Relatando de modo simples a classificação quanto à finalidade de uma
prescrição, descreve-se sucintamente da
seguinte forma:
- Finalidade profilática (indicada na
prevenção de doenças, como aplicação de
vacinas, antiparasitários, entre outras medidas preventivas na questão do manejo
sanitário da espécie em questão);
- Finalidade curativa (indicação no tratamento e cura de doenças, como prescrição de medicamentos e/ou produtos de uso
externo, podendo ser tóxicos ou residuais
em produtos de origem animal);
- Finalidade sintomática (diminuir
ou evitar sintomas clínicos, como medicamentos que atuam especificamente no sistema afetado – sistema digestivo, respiratório etc.);
- Finalidade dietética (adaptações alimentícias, como rações específicas, suplementos minerais, entre outros).
- Finalidade diagnóstica (identificação
da doença ou lesões e outros distúrbios
para, a seguir, prescrever receituário).
Também a respeito da elaboração
das prescrições em que se dispõem de
inúmeros e variados produtos de uso
animal, deve se ter o devido cuidado
ao descrever as orientações do modo de
uso, para que estes possam ser usados
de maneira correta e segura nas aplicações das suas respectivas finalidades.
Lembra-se que, além de atentar se o
produto é seguro para seu animal, ele deve
ser avaliado sobre o risco ao humano que
entrará em contato com ele, além de possíveis danos ao meio ambiente. Isso implica
em dizer que o veterinário é o profissional
que promove a sanidade animal, a sanidade humana e a conservação ambiental.
Evidentemente, é inviável a descrição completa de maneira sucinta e entendível em termos adaptáveis a leigos a
complexa e abrangente temática acerca

da formulação devida e eficaz de uma
prescrição médica para uso veterinário, pois se trata de um instrumento de
trabalho que envolve num sentido complexo e abrangente a prevenção e a cura
dos animais em um contexto médico,
tendo por objetivo um equilíbrio sanitário entre a espécie animal e humana.
Entretanto, isso nos leva a repensar a
importância desta temática e nos atenta
para a imprescindível mudança de hábito
que deve ocorrer por parte de proprietários
negligentes que buscam por assistência
veterinária em pessoas desqualificadas e
com inexistentes conhecimentos.
Certamente, este comportamento não
é algo fácil de ser mudado pelo fato de que
ações são reflexos de pensamentos e conceitos da mente humana, e nem todos nossos
conceitos são baseados em teorias corretas.
São diversas as maneiras de pensamentos e ações que regem a relação dos
humanos e animais, e existem ainda na
nossa sociedade conceitos desapropriados que são causadores de situações de
risco à saúde dos animais e humanos, o
que ocorre por meio das lacunas obser-

vadas no equilíbrio saudável e afetivo da
convivência natural entre as espécies.
Infelizmente e prejudicialmente, o
que a realidade atual nos traduz é o fato
de que nem mesmo a ciência médica
humana sendo tão moderna é capaz de
esclarecer a população acerca do devido discernimento e compreensão sobre
os riscos da automedicação, sendo esta
ignorada nas mais diversas populações
do mundo, em que diversas culturas influenciam um ponto de vista da mente
humana. É claro que este aspecto não
difere e principalmente se agrava ao se
aplicar aos animais.
Portanto, o conhecimento agrega
valor ético e moral de modo raciocinado as nossas teorias que respectivamente norteiam nossas ações as reeducando, sendo este o objetivo deste
esclarecimento que vem nos despertar
para a mudança de atitude em relação
à sanidade dos animais e, conseguintemente, à saúde pública e preservação ambiental, que dependem unicamente do ser humano.
Cibeli Grade Villa

Médica Veterinária CRMV-RS 12238

• Consultório Veterinário
• Vacinas

Pet Shop

• Medicamentos
• Rações
• Acessórios
• Banho e Tosa
• Hotel

(49) 3329 1320
Rua São Pedro, 1150 E - B. São Cristóvão - Chapecó-SC
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Conheça
o
Parque
Científico e Tecnológico Chapecó @
PROJETO TEM COMO MISSÃO DE POTENCIALIZAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, PRODUZIR E
DISSEMINAR CONHECIMENTO, AGREGAR VALOR À PRODUÇÃO LOCAL E QUALIFICAR MÃO DE OBRA

P

Objetivos

or meio de parceria
entre a Universidade
Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), a Fundação Universitária de Desenvolvimento do
Oeste (Fundeste), a Prefeitura
de Chapecó, a Associação Comercial e Industrial de Chapecó
(ACIC), o SC@2022, a Inova@
SC e a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico
Sustentável, está em fase de
construção o Parque Científico
e Tecnológico Chapecó@.

O Parque Chapecó@ nasce com
a missão de potencializar o crescimento econômico, produzir
e disseminar conhecimento,
agregar valor à produção local e
qualificar mão de obra. Com foco
em inovação e tecnologia, vai
transformar o cenário econômico e científico regional. O Parque
surge com um conjunto de ações
que voltam-se a estruturar projetos inovadores e como o elemento agregador e fomentador de um

CONSERTO DE NOTEBOOKS

IDEIAS

QUALIFICAÇÃO

processos de inovação nas organizações; fortalecer empresas de
base tecnológicas que atuam na
região; viabilizar o surgimento
de novos empreendimentos a
partir das iniciativas dos estudantes locais; impulsionar o empreendedorismo e o crescimento
empresarial como forma de apoio
ao desenvolvimento regional,
buscando a colaboração da Universidade com o setor público e o
privado, aumentando a atividade
científica e tecnológica nas matrizes locais.

Investimento
e estrutura

Sistema Regional de Inovação,
a ser constituído, que poderá se
constituir em um dos principais
instrumentos de desenvolvimento da região oeste catarinense.
Conforme a Unochapecó, os
principais objetivos do Parque
Científico e Tecnológico Chapecó@ são: fortalecer a produção
acadêmica local, disponibilizando novas fontes de financiamento e aproximando os pesquisadores das problemáticas regionais;
criar condições para consolidar
e ampliar os programas de pós-graduação stricto sensu e lato
sensu na região; fomentar o de-
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senvolvimento de atividades produtivas com base na inovação,
viabilizando o desenvolvimento de uma economia focada na
agregação de valor no oeste catarinense; criar condições para
absorver e manter profissionais
altamente qualificados nas Instituições de Ensino Superior (mestres e doutores) e na economia
regional; estimular o empreendedorismo e a inovação nos processos de formação profissional dos
cursos superiores de graduação
e pós-graduação da região; promover o desenvolvimento regional através da implementação de

Os investimentos no Parque Chapecó@, na ordem R$
7.249.417,41, são oriundos do
Programa Catarinense de Inovação (PCI), do Governo do Estado de Santa Catarina. Esses
recursos estão garantidos no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). O investimento do
Estado foi descentralizado, com
o compromisso do município e
da universidade viabilizarem a
obra. No total, a obra está estimada em R$ 46 milhões.
O terreno com área de 9.580
metros quadrados está localizado próximo à Unochapecó,
no bairro Efapi, e foi doado pela

prefeitura com anuência da
universidade. A estrutura do
prédio, destinada a ser a parte
administrativa do Parque, terá
cinco pavimentos, mais o térreo. Concluídas as obras estruturais, o trabalho segue para a
etapa dos acabamentos com reboco, alvenaria, piso, contrapiso e esquadrias. No total, os trabalhos estão 33% concluídos.

Conselho Municipal de Ciência
Tecnologia e Inovação.
O setor de Tecnologia da Informação cresce 30% ao ano na região
oeste, mais do que a média de Santa Catarina. Para o prefeito municipal de Chapecó, José Caramori,
isso faz parte de “um conjunto de
ações contribuem para este aumento, como o apoio da Prefeitura
em novos projetos e ações voltados
à área; empresas que investem e
qualificam nossa mão de obra e as
universidades que geram pesquisas
e novos conhecimentos”.
Para o vice-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Unochapecó, Cláudio Jacoski, a unidade “irá criar uma economia forte e
diversificada na região. Através da
construção do Centro de Inovação,
estamos plantando o desenvolvimento econômico do futuro”.

O Parque Chapecó@ é uma
das medidas adotadas desde
2013, quando entrou em vigor
uma lei municipal de Incentivo
à Ciência, Tecnologia e Inovação, de autoria do Executivo. A
medida criou uma nova política municipal de incentivo ao
segmento, com a disponibilização de incentivos fiscais, es- Por Carlos Pace Dori
tímulos materiais e criação do para a Revista Mais Dinâmica
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Como fazer missões
Visão, amor pelos perdidos e disposição.

P

ara iniciar um trabalho missionário numa igreja, é necessário, primeiramente, que
aquelas pessoas interessadas
em fazê-lo se prontifiquem a compreender à vontade de Deus em relação ao
assunto. Para isso, precisam ter a visão
certa: a visão de Deus. Então, podemos
fazer algumas perguntas para entendermos melhor sobre essa necessidade.
• O que você sente no coração quando
ouve alguém falar sobre as necessidades do mundo?
• Ideias novas e diferentes surgem em
sua mente quando alguém lhe fala
sobre missões?
• Você ora constantemente pelos
missionários que estão no campo?
• Você tem influenciado outros para se
envolverem com missões?
• Quando alguém compartilha contigo
a respeito do seu chamado, você o
incentiva a continuar?
• Você já mobilizou pessoas, alguma
vez, a enviar uma oferta missionária
para missões?
• Você gosta de participar de conferências, congressos, acampamentos que
abordam o tema missões?
• Você envia, periodicamente, oferta
para algum missionário no campo?
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Deu para sentir que as perguntas acima apontam uma ligação inquebrável das três áreas
necessárias na vida da Igreja,
para alguém iniciar um departamento missionário. Essas áreas são, na verdade, a essência do
compromisso missionário que
todo cristão deve ter no seu dia a
dia; elas são:

Fotos: iStockphotos /site globalmeatnews.com

VISÃO + AMOR PELOS
PERDIDOS + DISPOSIÇÃO
= M I S SÕES
Mais de dois bilhões e setecentos
milhões de seres humanos, número que representa quase cerca
de dois terços da Humanidade,
ainda não foram evangelizados.
Sentimo-nos
envergonhados

de nossa negligência para com
tanta gente; continua sendo
uma reprimenda para nós e para
toda a Igreja. Há, no momento,
todavia, em muitas partes do
mundo, uma receptividade sem
precedentes para com o Senhor
Jesus Cristo. Estamos convictos
de que esta é a hora de as igrejas e outras instituições orarem
fervorosamente pela salvação do
povo não evangelizado e de lançarem novos programas visando
à evangelização total do mundo.
“E disse-lhes: Ide por todo o
mundo e pregai o evangelho a
toda criatura” (Marcos 16.15).
As Boas Novas do Evangelho
foram deixadas na Terra por Je-

sus, para toda a raça humana.
Por isso, devemos ir por todo o
mundo, e não apenas para algumas regiões. O “Ide” é imperativo, e não opcional. Este é o
nosso chamado como corpo de
Cristo, é a nossa responsabilidade: ir e pregar o Evangelho.
VISÃO - Olhar para o mundo sob a perspectiva bíblica.
Saber que Jesus morreu por
todos os homens. Conhecer as
necessidades do homem e ter a
verdadeira consciência sobre as
responsabilidades conferidas a
você para mudar tal situação.
AMOR PELOS PERDIDOS
- Uma paixão desenfreada por
aqueles que se perdem no mun-

do; preocupação autêntica com
as pessoas que ainda não foram
alcançadas pelo Evangelho; sofrimento e dor quando ouve alguma notícia sobre a situação
caótica da raça humana. Sentimento de responsabilidade de
mudar a situação.
DISPOSIÇÃO - Levanta-se
para fazer algo concreto em benefício das pessoas, não mede esforços para trabalhar na casa de
Deus; está sempre alegre em saber
que tudo aquilo que é feito para
a obra de Deus é bom e satisfatório; não importa o resultado imediato; o importante é que o nome
do Senhor está sendo glorificado;
dispõe-se, debaixo de uma vívida
e empolgante responsabilidade,
para mudar a situação.
Hoje nos temos 05 missionários que trabalham na nossa cidade de Chapecó e nas outras cidades como no sertão da Bahia e
Catanduvas.
Mandamos ajudas para algumas igrejas do nosso estado
como Santiago do Sul, Jaborá,
Descanso, Iraceminha, Planalto, Caxambu e para o continente
Africano em Guiné-Bissau.

Pastor Lorenilço Maia.
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Arena Jovem

O

Projeto Arena Jovem
foi idealizado pela Pr.
Leomarcos Silva e lançado em março de 2014
pela liderança da UMADECH, com
o objetivo de organizar encontros
e retiros setoriais, para promover
a integração dos jovens e adolescentes (cristãos ou não), através
da música, palestras, work-shops,
simpósios, buscando sempre o
desenvolvimento de temas relevantes e atuais. A primeira edição
deste projeto foi realizada no dia
30.08.14, no templo sede da IEAD
Chapecó/SC e envolveu toda a juventude de nossa cidade. Ao longo
do mês de agosto, os preparativos
já davam noção de como seria o
evento, com jovens envolvidos na
organização, se preparando para
apresentações musicais, teatrais
e, acima de tudo, buscando a Deus
para que a Sua Glória se fizesse
presente naquele dia. Ao longo de
todo o sábado 30.08, jovens de todos os bairros se deslocaram para
os principais pontos da cidade a
fim de fazer panfletagem e convite
para as pessoas participarem do
evento. E a noite, o que se viu foi
a presença maciça de muitas pessoas, adolescentes, jovens, pais,
amigos, que vieram para ouvir a

ministração dos louvores a Deus
e a Palavra do Altíssimo. As pessoas foram impactadas pela glória inefável do Criador. O Espírito
Santo se manifestou em nosso
meio através dos hinos cantados
pelo Quinteto Vida de Maringá
e pela Banda Arena Jovem. Em
uma rápida palavra, baseada em
João 14.6, o Pr. Leomarcos Silva,
pastor de jovens e adolescentes
do campo de Chapecó, ministrou
aos presentes e convidou os que
ainda não haviam aceitado a Jesus para receberem o evangelho
do Mestre. Quinze jovens vieram
a frente chorando e tiveram suas
vidas transformadas pelo poder

restaurador da palavra de Deus.
Na segunda edição do ARENA
JOVEM não foi diferente. Organizada pelo Ev. Emerson dos Santos
(Coordenador da UMADECH) e
apoiada por todos os líderes de
jovens setoriais e das congregações, a segunda edição foi realizada em 11 de abril de 2015 e
teve a participação do cantor
William Abdiel (Jaguariaíva/
PR) e da Banda Arena Jovem,
além de atividades teatrais e de
uma apresentação do Grupo de
Pagode da AD Jardim América.
Com uma palavra direcionada
aos pródigos que estão dentro da
igreja, baseada em Lucas 15, o
cantor William Abdiel ministrou
sobre os vários jovens que se renderam diante da face do Senhor,
reconhecendo suas fraquezas
e debilidades. O Espírito Santo
atuou de forma gloriosa, impactando todos os presentes. Somos
gratos a Deus pela vida de nosso
presidente Pr. José Zesuíno e de
nosso vice-presidente Pr. Isair
Amorim, que nos apoiaram integralmente. E a todos os obreiros e
líderes de congregações externamos nossos agradecimentos. Que
venha o próximo Arena Jovem.
Estamos animados e esperando
as grandes bênçãos de Deus no
meio de nossa juventude.
Por Leomarcos Silva | Professor

Fotos:
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Colégio Contemporâneo
e a sustentabilidade para
qualidade de vida.

Com a linha holística, voltada para a valorização do SER,
o Centro Educacional Contemporâneo/Olimpo, trabalha
com o foco no meio ambiente e na sustentabilidade,
com a disciplina de Educação Biocêntrica, a qual tem
como slogan “O UNIVERSO EXISTE POR QUÊ, EXISTE
VIDA!”. Dessa forma a escola promove a educação e
sustentabilidade, com o compromisso de proporcionar
e desenvolver a consciência crítica e o comprometimento da preservação ambiental.
Segundo Reigota “A educação ambiental na escola
ou fora dela, continuará a ser uma concepção radical
de educação, não porque prefere ser a tendência
rebelde do pensamento educacional atual, mas sim,
porque nessa época a nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíﬁcas”.
(Reigota. M. Desaﬁos à Educação Ambiental Escolar.
Educação, meio-ambiente e cidadania: reﬂexões e
experiências – São Paulo – 1988, pg 23”).
“Pode-se dizer que o processo de reconstrução interna (dos indivíduos) ocorre a partir da interação com uma
ação externa (reciclagem, natureza, efeito estufa, ecossistema, recursos hídricos, desmatamento), podendo assumir assim, uma parte ativa de um processo intelectual,
constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da solução dos problemas. (Vigotsky-L. A formação Social de noite. São Paulo. Martins Fontes – 1991. –
Tamoios, I. A Meditação do professor na construção do
conceito da natureza. Campinas, 2000).
Com o debate sobre o tema economia verde, no
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, o desaﬁo proposto à comunidade
internacional é o de pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja ambientalmente responsável,
socialmente justo e economicamente viável. Com isso,
a economia verde deve ser uma ferramenta para o
desenvolvimento sustentável, e mais que isso, desenvolver, produtos agro-ecológicos, os quais proporcionarão, uma alimentação saudável, sinônimo de um dos
responsáveis para uma melhor qualidade de vida, além
de levar uma vida com atividades físicas e de lazer,
proporcionando um melhor bem-estar.

Centro Educacional Contemporâneo/Olimpo | Lourdes Alves Machado
Graduação: Adm. Empresas – Fundeste | Pós–Graduação: Adm. Pública– UFSC

Av. General Osório, 990-D Centro | 49 3323.2143
contemporâneo@ibest.com.br | www.contemporaneosc.com.br

Produtos agro-ecológicos

Lazer

IDEIAS

CUIDAR

Construindo vínculos

afetivos na família

Q

ue as coisas estão complicadas, todo mundo
sabe. Por que as coisas estão complicadas,
talvez nem todos saibam. Por
não saber, as pessoas não sabem
como proceder. Os que sabem,
nem sempre se comprometem
com o fazer. Quando ninguém
faz o que todo mundo deveria fazer, as coisas não acontecem. Se
não temos a família como gostaríamos que fosse é porque houve
algum tipo de negligencia. Eu diria até que houve e continua havendo uma negligencia coletiva.
É cada um pra si e ninguém, ou
poucos, por todos. Há quem atribua a Deus a missão de ver por
todos. Na verdade ele já fez sua
parte, dando-nos a vida. Agora
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somos nós que devemos cuidar
de nossa saúde, conforto, segurança, e acima de tudo, da educação dos nossos filhos. Quem
não quer educá-los, não deve
“fazê-los”. Não adianta preocupar-se com bens materiais e viver uma vida de dificuldades nos
relacionamentos. Ainda mais
quando envolve pais e filhos.
Não serve para nada andar na
moda, querer ser chique e viver
uma vida desgraçada.
Tem pais que sabem tudo sobre novelas, big brother, mlhação
e etc. mas não sabem com quem
seus filhos andam, quem são seus
amigos e o que fazem na companhia destes. Há os pais que vivem
emoções extremas com seus personagens prediletos na novela

e não são capazes de compartilhar as emoções dos seus filhos.
Depois quando os filhos os rejeitam, querem se lamentar. Antes
de “fazer um filho”, pense se você
está preparado para educá-lo,
ou melhor, se você está disposto
a educá-lo. Se não for assim, podes estar te incomodando para o
resto da vida. Inclusive comprometendo tua vida profissional.
Filhos não são produtos descartáveis que, se um deles não saiu
como você queria, descarta ele e
faz outro melhor. Você tem que
dar conta daquele que tem e não
daquele que você gostaria de ter.
Também não adianta terceirizar a educação dos filhos. Vô e
vó não tem nenhuma obrigação
de criar netos. Podem até ajudar

a cuidar. Mas é só. Nada de passar para tio ou tia. Muito menos
para a escola. Modele seus filhos
de acordo com as necessidades da
sociedade e não de acordo com
tuas concepções. Eduque-o para
ser um exemplo a ser seguido e
não um perseguido pela polícia.
O ser humano precisa crescer
construindo vínculos de afeto.
Os vínculos sociais são importantes mas são complementares.
Quem não tem vínculos afetivos
sólidos vai ter dificuldades nos
relacionamentos sociais. Por que
muitos pais têm tanta dificuldade em lidar com seus filhos adolescentes? Simplesmente porque
não foi criado um vínculo afetivo
com eles. De nada adianta comprar brinquedos e não ensinar
os filhos para que servem estes
brinquedos e como se brinca com
eles. Tem que construir “amor”
pelo brinquedo. Como dizia aquela propaganda: não basta ser pai
ou mãe, tem que participar.
É comum encontrar pais querendo dar lição de moral nos filhos,
mas eles mesmos não fazem o que
dizem. No fim os filhos acabam
não obedecendo porque sabem
que nada acontece. O filho só diz
aos pais que os ama se os pais disserem isso ao filho. Criar vínculos
afetivos com os filhos adolescentes
é um tanto mais complicado do
que quando são pequenos. Por isso
tem que começar cedo.

Quantas vezes você pai e você
mãe disseram a seu filho que o
amam? Que tem orgulho dele...
Que ele é importante para vocês... Quantas vezes abraçaram
seu filho? Ou vocês “recompensam” a omissão com presentes
para depois os filhos só se sentirem amados recebendo presentes (celular, tênis da moda,
roupa de grife, moto, carro, casa
e por aí vai). Eles chegam a pensar que não precisam estudar e
trabalhar porque recebem tudo
pronto do pai e da mãe. Quando não recebem o que querem,
fazem birra. Pronto, aqui está.
Problema resolvido.
Outro erro que muitos pais cometem é prometer algo e depois
não cumprir. Isso é fatal para a
quebra da confiança. Nunca prometam o que não podem cumprir.
Por outro lado têm pais que
“ameaçam retaliações” contra o
comportamento dos filhos intimidando-os para que obedeçam.
Depois não cumprem as “ameaças” e os filhos percebem que
nada acontece. Quando os pais
agem assim, os filhos perdem o
“medo” e pior, perdem o respeito.
Portanto, senhores pais,
sempre pensem bem antes de
anunciar uma decisão em relação aos filhos. Decisões precipitadas geralmente criam
problemas mais adiante. As
decisões pensadas, comedidas,

arrazoadas evitam que os pais
se sintam culpados por alguma
atitude e venham a compensar
com agrados exagerados para se
livrarem do remorso. Por isso,
antes de dizer sim ou não, peçam um tempo para conversar e
dar uma resposta com critérios.
Os filhos entenderão.
Autor: René Ternus

Texto extraído do Livro RELAÇÕES COMPLICADAS – O verdadeiro livro da família.

PALESTRAS PARA ALUNOS:

• Limites, Valores e Bullying no contexto escolar. Um dos maiores
problemas nas escolas na atualidade. Como enfrentar o problema?
• Drogas: você precisa saber. Os alunos precisam ser alertados como
funciona o aliciamento por parte dos traficantes de drogas. Complementa os ensinamentos do PROERD.
PALESTRA PARA PROFESSORES:
• Reflexões sobre a prática docente. Qual o papel do Professor em
tempos de internet e como lidar com a falta de limites.
PALESTRA PARA JOVENS E ESTUDANTES: NOSSAS ESCOLHAS.
• A maioria das pessoas não para mais para pensar e repensar sua vida.
Nossas escolhas tem um preço. Mais cedo ou mais tarde pagamos por
isso. Como se preparar para o mercado de trabalho?
PALESTRA PARA PAIS E FUTUROS PAIS:
A ARTE DE VIVER EM FAMÍLIA.
• Princípios básicos esquecidos pelas famílias no dia a dia.

CURSOS DE FORMAÇÃO

1 – CURSO DE AUTOCONHECIMENTO PARA PROFESSORES (2 DIAS).
• Você nunca mais será o mesmo Professor. Conhecendo melhor a si
mesmo, terás a oportunidade de conhecer e entender melhor as outras
pessoas, principalmente seus alunos e colegas. Reflexão exclusiva sobre
avaliação.
2 – CURSO DE AUTOCONHECIMENTO PARA LIDERANÇAS (2 DIAS).
• A sociedade atual está carente de bons líderes. Seja você um líder de
sucesso, conhecendo-se e aprendendo a entender os outros para uma
convivência harmoniosa. Faça acontecer.
3 – CURSO SOBRE GESTÃO PESSOAL (1 DIA):
• O que você precisa saber e fazer para se tornar um profissional competente no mercado competitivo atual.

ENTRE EM CONTATO PELOS FONES
(49) 9107-6387 | 9910-0677
e-mail – necoternus@yahoo.com.br

Foto: iStockphotos
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Transparência:
na contramão da corrupção

E

m 2004 foi lançado o Portal da Transparência do
Governo Federal, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) com o objetivo de “aumentar a transparência
da gestão pública, permitindo que
o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado
e ajude a fiscalizar”. O endereço é:
www.portaltransparencia.gov.br
Transparência neste contexto
não é aquilo que é transparente ou
que não se vê. Essa transparência –
no que tange entidades públicas – significa que elas não tenham paredes, e
sim vidros limpos que permitam a comunidade ver tudo que lá acontece.
Em Santa Catarina o principal
apoiador/incentivador/estimulador desta prática de transparência
é o Tribunal de Contas do Estado
(TCE), que foi criado para “assegurar que os recursos públicos sejam
bem aplicados e evitar irregularidades como fraudes, desvios, desperdício e atos de corrupção”.
A legislação brasileira obriga
os órgãos públicos de todas as esferas (federal, estadual, municipal) a
serem transparentes, a prestarem
contas e dar acesso às informações
relativas à utilização dos recursos
públicos (conforme a Lei de Acesso
a Informação – Lei n. 12.527/2011;
a Lei da Responsabilidade Fiscal –
Lei Complementar n. 101/2000; a
Lei Estadual n. 15.617; e mais algumas, que constam em: www.sef.
sc.gov.br/transparencia/legislacao
Cabe citar o bom trabalho nesta área feito em Chapecó, tanto
pela Prefeitura Municipal quanto
pela Câmara de Vereadores, ambas
apresentam em seus sites acesso às
informações sobre a aplicação dos
recursos públicos de forma transparente e atualizada.
Alguns municípios brasileiros
ampliaram ainda mais esta transparência, como acontece no município
de Rondonópolis, no Mato Grosso.
Todas as informações relativas
à habitação de interesse social e
Foto: iStockphotos
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também regularização fundiária
daquele município são geridas
através de um sistema informatizado específico. E o mais útil
para comunidade: todos os processos de regularização fundiária
e solicitações de casas (a maioria
subsidiada pelo Programa Minha
Casa, Minha Vida) vão para internet – junto com nome e fotografia
dos interessados. Assim, a comunidade em geral pode auxiliar no
processo de fiscalização e denúncias sobre as irregularidades.
Por meio de denúncias da
população foram investigados
diversos casos de compra e venda de moradias, o que é proibido pelo programa. Vale a pena
ler sobre esse caso, que está
disponível no Google buscando
pela expressão: projeto casa da
gente Rondonópolis.
Concordo totalmente com
aqueles que afirmam que a única solução para o Brasil está na

educação e ensino – um processo
a longo prazo e altamente focado nas próximas gerações. Mas e
nossa geração, vamos deixar assim? O que podemos fazer hoje?
Um passo necessário é que,
cada vez mais, a sociedade civil tenha conhecimento geral
e acesso no detalhe a todas as
informações sobre o trabalho
e atuação dos órgãos públicos
em todas as esferas e, principalmente, do empenho e utilização dos recursos públicos, que
na prática são nossos. Assim,
seremos duzentos milhões de
brasileiros conhecendo, participando, fiscalizando e, principalmente, andando na contramão
da corrupção ao cobrar e fazer
um Brasil limpo.
Heber Mantovani Formado em Ciência da Computação. Atua na área de
tecnologia auxiliando órgãos públicos
a se tornarem mais transparentes.
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