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Mais qualidade
para a sua vida!

A linha de colchões VIDA MAIS é desenvolvida 
com a mais alta tecnologia, assegurando 
conforto e bem-estar às suas noites de sono 
e aos seus dias de trabalho.

www.vidamais.ind.br - 49 3444 7441

Além da durabilidade e dos benefícios ergonômicos, os colchões contam
com sistemas terapêuticos que contribuem para a melhora da saúde.

• Infravermelho longo;
• Vibroterapia (massagem);

• Termoterapia (aquecimento);  
• Terapia Quântica e Magnética.

Entre os principais benefícios, os produtos VIDA MAIS previnem 
e auxiliam no tratamento de:

• Inflamações, inchaços, dores e febre;
• Pressão alta ou baixa;
• Processos alérgicos / respiratórios;
• Artrite, artrose e osteoporose;
• Dores lombares e no nervo ciático;

• Disfunções intestinais;
• Envelhecimento precoce;
• Problemas circulatórios;
• Distúrbios do sono;
• Fibromialgia;

• Estresse;
• Varizes;
• Entre outros.
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“O que há de melhor 
 em conforto térmico  para a sua obra”.

Características e vantagens:
 • Telhas metálicas com núcleo em eps (isopor ®)
 • Segurança e proteção contra chuvas de granizo.
 • Produto leve, resistente e de fácil instalação.
 • Excelente isolamento térmico e acústico.

Chapecó – SC
comercial@brilan.com.br

49-3199-1405

Florianópolis – SC
vendas.regionaltelhas@hotmail.com
48 3236.1558

Telhas  termoacústicas

www.brilan.com.br
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As flores e plantas são o tema de capa da 27ª edição da revista Mais Dinâmica. A 
delicadeza destas pode estar presente na decoração de casas e estabelecimentos 
comerciais já que trazem vitalidade, leveza e muita beleza ao ambiente. Não faltam 
opções, pois, além das plantas e flores naturais, há vários arranjos artificiais que se 
assemelham ao encanto que a natureza proporciona.
Quando o objetivo é decoração, seja em ambientes fechados ou não, precisa-se es-
colher as plantas não apenas por sua beleza, mas também priorizando aquela que se 
adequa melhor às condições de luminosidade e umidade do local. Se ficou curioso 
para saber mais detalhes, não deixe de ler na íntegra a matéria. Há dicas para aumen-
tar a durabilidade das flores, plantas medicinais mais utilizadas e respectivos benefí-
cios para que sua saúde esteja sempre em dia!
Todos querem se sentir bem e parecerem ainda mais belos. São muitas as técnicas 
e tecnologias que têm se desenvolvido na indústria da beleza para realçar-nos literal-
mente dos pés à cabeça. Não deixe de conferir o que é tendência e também quais 
são os cuidados básicos para manter a sua vitalidade em matéria especial da edição.
Não poderíamos deixar de fora a editoria de Negócios. Para melhorar as suas condi-
ções financeiras, lembre-se: aliar criatividade e empreendedorismo é uma ótima op-
ção para aumentar seus ganhos e tornar-se competitivo no mercado. Mas só isso 
não basta, um bom atendimento e agir com ética nos negócios traz credibilidade e a 
fidelidade dos clientes. Aposte nisso! 
Em um mundo no qual para tudo se tem um “jeitinho”, escolha não ceder à corrup-
ção, optando sempre por aquilo que é honesto. “Uma pequena reflexão sobre a ética 
na conduta das pessoas” também é tema desta edição. A matéria trata da ética dos 
servidores e agentes públicos, incluindo a situação da presidenta Dilma, Lula e os pro-
cedimentos adotados pelo juiz Sérgio Moro.
Conteúdo e informação de qualidade são a marca registrada da revista Mais Dinâmi-
ca. Muitas outras matérias foram preparadas para você, dentre elas: “Maus hábitos 
impedem o seu sucesso”, “Terno impecável, noivo impecável” e “Benefícios de frutas 
vermelhas para a saúde”.
Boa leitura e até a próxima!

“Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam”. 
(Mateus 7:12, parte a)

Para todos os gostos!

Redação Revista Mais Dinâmica

E d i t o r i a l
Edição n° 27 | abril, maio e junho 2016.
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Cuidados no 
calor e no frio

BELEZAMODA



Recupere a pele de pêssego
No calor, é comum surgir boli-
nhas ou brotoejas no tronco, no 
pescoço, nas axilas e nas dobras 
em que haja atrito. Elas são ori-
ginadas pela obstrução dos du-
tos por onde é eliminado o suor, 
podendo coçar e/ou arder no lo-
cal. Afaste-se do sol e refresque 
o corpo, usando roupas leves, 
ficando em locais ventilados e 
tomando banhos frios.

No frio, fica menor a umidade 
do ar e as temperaturas mais bai-
xas fazem com haja diminuição 
na transpiração corporal. Isso faz 
com que a pele fique mais seca. 
Também é normal tomar banhos 
mais quentes, que provocam a re-
moção da oleosidade natural da 
pele, diminuindo sua umidade. 
A Sociedade Brasileira de Der-
matologia dá algumas dicas para 
manter a pele hidratada no frio: 
beba no mínimo 2 litros de água; 
evite banhos muito quentes; use 
hidratante logo após o banho; 
use hidratantes labiais para evi-
tar rachaduras.

Equilibre a oleosidade
Praticamente todas as pessoas fi-
cam com a pele oleosa no calor, já 
que as altas temperaturas ativam 
a produção de sebo. Isso, somado à 

sutilmente, é provável que sejam 
resultado da desidratação cutâ-
nea. O recomendado é procurar 
o médico. Enquanto isso, evite o 
ressecamento tomando banhos 
mornos ou frios, preferindo sabo-
nete neutro e usando hidratante 
corporal à base de ureia. O calor 
também agrava os melasmas, 
aquelas manchas castanhas no 
rosto, causadas por hormônios, 
medicamentos e/ou pela genéti-
ca. Para evitá-los, é recomenda-
do é fazer tratamentos clareado-
res com especialista.

O frio é o momento ideal para 
esfoliar, hidratar e nutrir a pele, 
além de ser a época propícia para 
buscar técnicas que amenizem 

Dicas para resgatar a 
beleza dos pés à cabeça
Sua pele e seu cabelo pedem socorro? Então, é o momento de começar 
a recuperá-los. Veja, a seguir, alguns truques para você se recuperar.

transpiração e ao uso de filtro solar, 
resulta em poros obstruídos, proli-
feração de bactérias e acne. Escolha 
um sabonete facial com agentes que 
eliminam as impurezas.

No frio, quem tem pele oleosa 
deve utilizar protetor solar com ati-
vos que controlem a produção de 
sebo. Os sabonetes devem conter 
óxido de zinco, calamina, caolim, 
ácido salicílico; para controle da ole-
osidade, devem contar zinco, enxo-
fre, arnica, piridoxina, entre outros.

Dê adeus às manchas
No calor, marcas esbranquiça-
das que surgem no corpo depois 
de alguns dias de sol nem sem-
pre são micose. Se descamam 

49 9922 3525 / 49 9995 1181
49 9995 1196 (Whatsapp)

oraoesteoricultura@outlook.com

Rua Martinho Lutero, 510 E
São Cristóvão - Chapecó - SC

- Jardinagem e decorações
- Flores permanentes

- Flores e plantas naturais (de vaso)
- Grama em leiva

- Buquês
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manchas e cicatrizes de acne, já que os 
produtos clareadores, que podem man-
char a pele se exposta ao sol, estão li-
berados no inverno. Tratamentos que 
combatem estrias, celulite, gorduras lo-
calizadas e flacidez também podem ser 
realizados no frio.

Repare cotovelos ressecados
A pele dessa região do corpo é mais es-
pessa, para proteger a articulação. É 
uma região mais ressecada do que o 
restante do corpo, o que acaba deixan-
do-a esbranquiçada e áspera. Tanta no 
calor, quanto no frio, use nos cotovelos 
uma mistura com sal, azeite de oliva e 
farinha de trigo. Hidrate os cotovelos 
com cremes à base de ureia, manteiga 
de caritê, pantenol e vitamina B5, que 
possuem alto poder hidratante e ajudam 
a afinar a pele.

Lábios ressecados
Para tratar os lábios ressecados no calor, 
os especialistas indicam produtos à base 
de óleo mineral. Boas alternativas para 
hidratar os lábios são pomadas como Be-
pantol e Hipoglós, fáceis de encontrar.

No frio, use hidratantes labiais 
com vitamina E, lanolina, pantenol e 
ceras vegetais. Os hidratantes podem 
ser reaplicados várias vezes ao dia, 
porque os deixamos expostos toda vez 
que comemos ou bebemos.

Depilação
Para evitar cortes e infecções, nunca se 
depile se tiver lesões na pele. No caso de 
lâmina, é importante escolher sempre 
as novas, pois as mais cegas podem cor-
tar a pele. Também evite passar barbe-
ador na pele seca. Para fazer a lâmina 
deslizar com facilidade, pode-se espa-

lhar no corpo o que tiver à mão: sabo-
nete, xampu, condicionador. Depois da 
depilação, pode-se usar hidratante para 
acalmar a pele, mas opte pelos produtos 
sem álcool, pois são facilmente irritati-
vos e facilitam alergias e manchas pós-
-inflamatórias.

Resgate o brilho dos fios
Em relação ao cabelo, corte as pontas 
ressecadas e aplique uma máscara de 
hidratação à base de óleos vegetais, 
uma ou duas vezes por semana. Para 
fazer uma boa hidratação em sua casa, 
recomenda-se aplicar a máscara por 
partes, começando pela nuca e espa-
lhando bem. Se o cabelo estiver muito 
embaraçado, use um pente com dentes 
grossos para o cabelo não quebrar. Tam-
bém ajuda fazer uma cauterização. Para 
as pessoas com cabelos loiros, indica-se 
um shampoo violeta para neutralizar 
o amarelão. Em relação aos cabelos es-
curos, que normalmente ficam com 

reflexos avermelhados, o indicado é o 
shampoo cinza. Se não for suficiente, 
recomenda-se ir ao cabeleireiro, que vai 
aplicar tonalizante para eliminar os re-
flexos indesejados.

Unhas decoradas
A decoração de unhas faz sucesso entre 
mulheres de todas as idades e estilos. 
Vários modelos de unhas decoradas fa-
zem mais sucesso porque estão de acor-
do com as tendências da estação. Atual-
mente, é difícil encontrar uma mulher 
que tenha feito decoração nas unhas e 
que não gostou. As unhas decoradas 
deixam o visual ainda mais moderno e 
dá um toque especial às unhas comuns.

Cada modelo tem seu significado, 
sendo utilizado para várias ocasiões. 
Por exemplo, desenhos de borboletas 
agradam vários estilos de mulheres por 
ser mais delicado e romântico. Outro 
desenho é o coração, uma decoração de 
unhas perfeita para mulheres amorosas 
e apaixonadas. Desenhos de flores fazem 
sucesso e é um dos mais pedidos em to-
das as estações do ano. As flores, de vá-
rios tipos, cores e tamanhos, agradam 
por serem lindas, delicadas e autênticas, 
além de serem consideradas o principal 
símbolo da beleza feminina. 

Cores escuras, presentes na tem-
porada de frio, são tendência de outo-
no/inverno em 2016. Preto e azul-ma-
rinho estão em alta e, entre esses tons 
mais sóbrios, aposta-se no cinza, que 
funciona como um neutro nas mãos. 
Além dessas cores mais sóbrias, algu-
mas tonalidades mais alegres, rosa, 
laranja e mostarda, são tendência nas 
estações mais frias.

Redação Mais Dinâmica

BELEZAMODA
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a tv da famÍlia catarinense canal 4.1 - Net 509
Para reunir a família e aproveitar o que a TV tem de melhor: entretenimento, notícias, conteúdo e 

diversão, tudo em alta definição. É muito mais qualidade em áudio e vídeo, com a programação mais 
completa do estado. Vem para o SBT HD.
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LOOK

O
tempo em que o terno mas-
culino era o “brinde” no pa-
cote de aluguel dos trajes já 
passou. Hoje, assim como a 

noiva, os homens têm se atentado para 
a roupa que vestirão no casamento. A 
mãe ou a sogra ainda ajudam na escolha 
da peça, mas são eles que dão a palavra 
final. As promoções “vestido + terno” 
são ultrapassadas. O homem, hoje, tem 
optado por ternos diferentes e atuais, 
não se contentando mais com o básico. 
Isso deixa o casamento muito mais per-
sonalizado, exatamente com o perfil dos 
pombinhos.

Terno impecável, 
noivo impecável
Homens passam a se envolver mais na escolha da peça

MODA

Foto: Catwalker / Shutterstock.com
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É muito comum, ainda, ver nos álbuns 
de foto as noivas em seus vestidos per-
feitos, enquanto o noivo “mergulha” 
nas sobras do terno ou segurava a bar-
riguinha no traje apertado. Por outro 
lado, a própria moda masculina ino-
vou e passou a oferecer cortes, cores, 
tecidos, aplicações, estampas diferen-
tes, detalhes que antes não eram cogi-
tados em um casamento. Desse modo, 
ampliaram-se as possibilidades para 
os homens, assim como o conforto.
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MODA

Mesmo com tantas opções, é impor-
tante não errar na escolha da peça. 
Uma sugestão muito válida é a con-
sultoria para o noivo. Homens que não 
têm o hábito de usar ternos ou estão 
indecisos podem optar pela consulto-
ria profissional. Inclusive, essa asses-
soria pode acompanhá-lo, se for da 
vontade do noivo, no dia do casamen-
to, no hotel, para fazer os últimos ajus-
tes e deixá-lo ainda mais belo no altar.

Para não errar
A escolha do traje mais apropriado de-
penderá de três detalhes primordiais: 
o horário do casamento, o tipo de re-
cepção e do estilo do noivo. Se o casa-
mento for mais informal, vale a pena 
apostar em cores mais claras, se for à 
noite é preferível vestir um terno mais 
escuro. É preciso se atentar a outros 
aspectos, como a camisa, os sapatos e 
a barra da calça.

De Branca Rubas para a Revista Mais Dinâmica 

LOOK

(49) 9916 1036 (Tim) / (49) 8832 0036 (Claro)
Av. Getúlio Vargas - 224N - Sala 01

    alebijuteriasfinas 

Onde o bom gosto impera na hora das escolhas.
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Alimentos 
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Alimentos 
saudáveis
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A
s frutas vermelhas 
contêm diversos fito-
nutrientes (antioxi-
dantes) que ajudam 

na manutenção do organismo 
por conter alta concentração 
de vitamina C. Alguns exem-
plos de frutas vermelhas são o 
mirtilo, a framboesa, a amora, 
o morango, a cereja, a melancia 
e a acerola. Esses antioxidantes 
combatem os efeitos degenera-
tivos dos radicais livres e retar-
dam o crescimento de células 
cancerígenas. Assim, quanto 
mais escura for a coloração do 
alimento, mais concentração de 
fitonutrientes ele tem.

Além de ser pouco calóri-
co, o morango é rico em vita-
minas, como C, A, E, B5 e B6, 
e em minerais, como fósforo, 
magnésio e potássio, os três 
últimos fundamentais para 
regular o 
sistema ner-
voso e aju-
dar na saúde 
m u s c u l a r . 
O morango 
ainda pos-
sui biof lavo-
noides com 
ação anti-
c a n c e r í g e -
na, como a 
antocianina 
e o ácido elá-
gico.

O mirti-
lo, ou blueberry, tem grandes 
quantidades de vitaminas A 
e B, combatem os radicais li-
vres, tem ação anti-inf lama-
tória, melhoram a circulação 
sanguínea e reduzem o coles-
terol ruim, além de ajudarem 
na saúde dos olhos.

A melancia, além de ser 
extremamente rica em água, 
possui nutrientes importantes, 
como carboidratos, sais mine-
rais, ferro, cálcio, fósforo, potás-
sio e vitaminas A, B e C.

Amora
Ricas em cálcio, que contribui no 
combate a osteoporose, vitamina 
C, fibras, ferro e antioxidantes, a 
amora é uma fruta de baixa caloria: 
cerca de cinquenta calorias em cem 
gramas. Ela também ajuda no com-
bate a inflamações. Antocianinas 
encontradas nessa fruta ajudam a 
reverter os danos celulares causa-
dos pelos radicais livres.

Benefícios de frutas 
vermelhas para a saúde

Veja, abaixo, os benefícios de cada fruta:

Melancia
Antioxidantes encontrados na 
melancia ajudam na limpeza de 
alguns órgãos, como rins, estô-
mago e intestino, ajudando na 
desintoxicação do organismo. O 
licopeno previne e combate vá-
rios tipos de câncer, como o de 
próstata, de estômago, de pân-
creas, de bexiga e de mama.

 Esses antio-
xidantes comba-
tem os efeitos 
degenerativos 
dos radicais 
livres e retar-
dam o cresci-
mento de células 
cancerígenas.
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Cereja
A cereja contém fibras que aju-
dam no funcionamento do in-
testino e aumentam a saciedade, 
que ajuda no emagrecimento. 
Por ser rica em ácido salicílico, 
a fruta é indicada no tratamento 
de reumatismo, gota, artrite e na 
redução do ácido úrico. É a ide-
al para quem tem problemas de 
sono porque contém melatonina, 
um hormônio que regula os ci-
clos de sono do corpo.

Acerola
A acerola tem cem vezes mais 
vitamina C do que o limão ou a 
laranja. Assim, é fonte de ferro, 
cálcio e vitaminas do complexo 
B, além de vários nutrientes e 
grandes quantidades de vita-
minas A, B1 e B6. Em sua com-
posição encontramos potássio, 
fósforo, ferro, magnésio e cálcio, 
sendo um ótimo antioxidante.

Mirtilo
A mirtilo contém grandes quan-
tidades de vitaminas A e B, fi-
bras, sais minerais, substâncias 
que combatem os radicais livres, 
atua como ação anti-inflama-
tória, melhoram a circulação, 
reduzem o colesterol ruim e aju-
dam na saúde dos olhos.

Morango
O morango, além de pouco caló-
rico, é rico nas vitaminas C, A, 
E, B5 e B6 e em minerais como 
fósforo, magnésio e potássio, 
minerais fundamentais para 
o sistema nervoso e que ainda 
ajuda a manter por muito tempo 
a saúde muscular. Além disso, 
é uma das frutas com a menor 
quantidade de carboidratos e 
possui bioflavonoides com ação 
anticancerígena como a anto-
cianina e o ácido elágico. O áci-
do elágico evita danos celulares, 
diminuindo a ameaça de tumo-
res no aparelho digestivo. Isso é 
um dos motivos para o morango 
ser cada vez mais associado à 
longevidade. Além disso, ajuda 
a diminuir ataques cardíacos e 
previne a perda de memória.

Framboesa
Framboesas são ótimas para re-
por as energias por serem ricas 
em carboidratos e fibras. Além 
disso, são ricas vitamina A, B1, 
B5, cálcio, fósforo, ferro, anto-
cianinas, substâncias com ação 
antioxidante e anti-inflamató-
ria, que melhoram a circulação 
e previnem danos nas artérias, 
diminuindo o risco de doenças 
cardiovasculares.

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA
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Pilates é um método de 
complexos movimentos físicos 
para relacionar corpo e mente. 

Trabalha a resistência física, 
respiração e flexibilidade.

“Todos os poderes 
físicos e mentais são 
indispensáveis para 
atingir o objetivo da 

humanidade – 
saúde e felicidade.”.

Joseph Pilates, 1934.

Vantagens
• Exercícios suaves e eficazes;
• Grande variedade de exercícios com 
poucas repetições de cada movimento;
• Uso de aparelhos e acessórios 
especialmente direcionados aos exercícios;
• Resultados rápidos e duradouros.

Benefícios
• Aumento da resistência física e mental;
• Melhora da sua concentração;
• Reorganização postural;

• Aumento da flexibilidade, tônus e força muscular;
• Alívio de tensões, estresse e dores crônicas;
• Melhora da coordenação motora e controle corporal;
• Maior mobilidade articular;
• Estimulação do sistema circulatório;
• Facilita a drenagem linfática e eliminação de toxinas;
• Melhora da respiração;
• Promove relaxamento global.

Público-alvo 
Crianças, adultos e idosos. Mulheres em período 
gestacional e pós-parto sem contraindicações.

A Corpo & Alma Studio Pilates 
dispõe de sessões individuais ou em 
grupos pequenos, com instrutor 
fisioterapeuta capacitado,
proporcionando aos alunos 
programas de aulas personalizadas, 
mediante suas restrições e 
capacidades físicas.
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A Gráfica SulOeste possui uma super estrutura e uma equipe comprometida com 
a qualidade dos seus impressos. Atendimento personalizado e agilidade na 

entrega é um compromisso que temos com você. Tudo que você precisa para um 
resultado impressionante.

I
dentificado pela primeira vez no País em 
abril de 2015, o zika vírus desde então 
provoca intensa mobilização de setores de 
saúde no Brasil. A doença costuma evoluir 

de forma benigna, por meio de febre, de cocei-
ra e de dores musculares, os sintomas mais 
frequentes, porém, o fator mais preocupante 
é a associação do zika com outras doenças. No 
País, o Ministério da Saúde confirmou a rela-
ção do zika com a microcefalia. Além disso, 
investiga a relação do vírus com a síndrome 
de Guillain-Barré. Pelo pouco tempo no Brasil, 
ainda não se conhece profundamente a doen-
ça. Entretanto, estudos já descobriram várias 
informações úteis, elencadas a seguir:

Transmissão
Da mesma forma que os vírus da dengue e do 
chikungunya, o zika é transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti.

Sintomas
Os principais sintomas do zika são febre in-
termitente, coceira, erupções na pele e dor 
muscular. A evolução da doença costuma 
ser benigna, em que os sintomas somem 
espontaneamente de três até sete dias. Ao 
contrário da dengue, os sintomas do zika 
são menos agressivos.

Brasil. O estudo ocorreu após 
a constatação de um elevado 
número de casos em locais que 
tinham sido bastante atingidos 
por casos de zika. A evidência 
para determinar essa ligação 
entre as doenças foi um teste 
realizado no Instituto Evandro 
Chagas, vinculado ao Ministé-
rio da Saúde no Pará, que de-
tectou o vírus zika em amostras 
de sangue coletadas de um bebê 
que nasceu com microcefalia e 
acabou morrendo.

Pelos estudos ainda serem 
recentes, ainda não se conhe-
ce totalmente como o vírus 
atua no organismo humano, 
como ele leva à microcefalia e 
qual o período de maior vulne-
rabilidade para as gestantes. 
Porém, as investigações avan-
çam a cada dia para esclarecer 
essas questões.

Recomendações às gestantes
O Ministério da Saúde norteia 
algumas medidas para gestan-
tes ou para mulheres com possi-
bilidade de engravidar, em vista 
da ocorrência de microcefalia 
relacionada ao zika vírus.

Zika vírus
ENTENDA A TRANSMISSÃO, OS SINTOMAS 
E A RELAÇÃO COM MICROCEFALIA

Tratamento
Embora não haja vacina e nem 
tratamento específico para o zika 
vírus, o Ministério da Saúde reco-
menda que os casos devam ser tra-
tados com paracetamol ou dipiro-
na, para controle da febre e da dor. 
A utilização de ácido acetilsalicílico 
(aspirina) deve ser evitada, por cau-
sa do risco de hemorragias, mesma 
recomendação em casos de dengue.

Relação entre zika e 
microcefalia
A relação entre o zika vírus e 
a microcefalia foi confirmada, 
pela primeira vez no mundo, 
pelo Ministério da Saúde do 

PREVENÇÃOSAÚDE
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Uma dessas recomendações é a 
proteção contra picadas de insetos, 
ou seja, evitar horários e lugares 
com mosquitos, usar roupas que pro-
tejam o corpo, utilizar repelentes e 
permanecer em locais com proteção 
contra a entrada de insetos, como te-
las de proteção ou mosquiteiros.

É necessário avisar o médico so-
bre qualquer mudança em seu es-
tado de saúde, principalmente até 
o quarto mês de gravidez. Fazer o 
acompanhamento pré-natal é es-
sencial e pode auxiliar na diminui-
ção do risco de microcefalia.

Risco de microcefalia na 
gravidez
Conforme o presidente da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, Érico Ar-
ruda, o que se sabe sobre a relação 
entre o zika e a microcefalia ainda 
não suficiente para determinar se 
há risco de engravidar logo após 
ter tido o zika vírus. “O que se pode 
dizer, baseado em contextos gerais, 
é que parece que a viremia do zika 
é curta, ou seja, a pessoa infectada 
fica pouco tempo com o vírus circu-
lando na corrente sanguínea”, afir-
ma o médico. Se isso for confirma-
do, provavelmente não haja risco de 
engravidar após o fim da infecção, 
entretanto, ainda é cedo para ter 
essa confirmação.

Medidas preventivas
O zika é transmitido pelo Aedes ae-
gypti, o mosquito que também trans-
mite a dengue e o chikungunya. As-
sim, a prevenção segue as mesmas 

linhas aplicadas a essas doenças, ou 
seja, evitar água parada, pois o mos-
quito a usa para se reproduzir.

Nas residências, é preciso eli-
minar a água parada em vasos, em 
garrafas e em pneus, além de outros 
objetos que possam acumular líqui-
do. Telas de proteção nas janelas e 
instalação de mosquiteiros na cama 
são medidas preventivas que valem 
o investimento, assim como o uso de 
repelentes e a escolha por roupas que 
diminuam a exposição da pele. Caso 
haja a detecção de focos do mosquito 
em que o morador não possa elimi-
ná-los, é preciso acionar a Secretaria 
Municipal de Saúde municipal.

Diferença entre as doenças do 
Aedes aegypti
Os vírus da dengue, chikungunya 
e zika são transmitidos pelo mes-
mo mosquito, o Aedes aegypti, e 
têm sintomas parecidos, como a 
febre e as dores musculares. En-
quanto o zika e a dengue são do 
gênero Flavivirus, o chikunguna 
é do gênero Alphavirus. As doen-
ças têm gravidades diferentes, por 
exemplo, a dengue é caracteriza-
da por febre repentina, por dores 
musculares, pela falta de ar e pela 
moleza corporal. A forma mais 
grave da dengue leva a hemorra-
gias que causam a morte.

O chikungunya, por outro lado, 
é caracterizado pelas intensas dores 
nas articulações. Os sintomas du-
ram entre dez e 15 dias, porém, as 
dores nas articulações podem durar 
por meses e até anos, sendo raras as 

complicações mais sérias ou a morte.
O zika vírus leva a sintomas que se 
limitam no máximo em sete dias. 
Embora os sintomas sejam mais le-
ves do que os de dengue e de chikun-
gunya, a relação com a microcefalia 
e a possível ligação com a síndrome 
de Guillain-Barré tem trazido preo-
cupação aos órgãos de saúde.

Aedes aegypti e transmissão das 
doenças
Estudos conduzidos pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) indi-
cam que é possível que o Aedes 
aegypti transmita, ao mesmo tem-
po, dengue e chikungunya. Entre-
tanto, ainda não há estudos sufi-
cientes acerca da possibilidade de 
o zika vírus ser transmitido junto 
aos outros dois vírus.

Organização Mundial da Saúde 
e o monitoramento
A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e a Organização Pan-A-
mericana de Saúde emitiram um 
alerta mundial sobre a epidemia 
de zika vírus. Conforme a OMS, já 
foram confirmados casos de zika 
em nove países das Américas: Bra-
sil, Chile, Colômbia, El Salvador, 
Guatemala, México, Paraguai, Su-
riname e Venezuela.

PREVENÇÃO
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Tireoide, a glândula que 
fornece energia ao corpo

A 
tireoide é uma glându-
la que fica no pescoço, 
logo abaixo do pomo-
-de-adão. Essa glân-

dula fornece energia para que a 
sua máquina não pare. Ou seja, é 
a responsável pela produção dos 
hormônios T3 (triiodotironina) 
e T4 (tiroxina), que controlam as 
atividades dos órgãos vitais, in-
fluenciam no peso, no ciclo mens-
trual, no raciocínio, no trabalho 
do intestino e na força muscular.

Ganho de peso
Ganhar uns quilos em função da 
tireoide pode acontecer, mas nem 
sempre é assim. A glândula é re-
gida pela hipófise, que distribui 

hormônios para todo o corpo. Um 
desses hormônios é o TSH, que 
estimula a tireoide a produzir T3 
e T4. Quando ela faz esses hormô-
nios em quantidade insuficiente, 
ocorre o hipotireoidismo, dei-
xando o organismo mais lento, 
com menos energia. Assim, o 
cansaço aumenta, os músculos 
ficam mais sensíveis, as unhas fi-
cam fracas e a concentração tor-
na-se mais difícil. Dessa forma, 
o metabolismo desacelera, por 
isso a dificuldade de perder peso. 
Porém, os médicos afirmam que 
o hipotireoidismo corresponde a 
apenas 5% dos casos de pacientes 
que procuram um endocrinolo-
gista por causa de sobrepeso.
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Hipotireoidismo
Normalmente, confunde-se os 
sintomas dessa disfunção com 
ref lexos do nosso estilo de vida. 
Com isso, muitas pessoas dei-
xam de ir ao médico, pensan-
do que os sinais vão passar, e 
assim procrastinam a solução 
de um possível problema. As 
características mais comuns 
do hipotireoidismo serão apre-
sentadas a seguir. Se você re-
conhecer mais de três, procure 
um médico e peça o exame de 
dosagem de TSH. Os sintomas 
são: cansaço e fraqueza, desâ-
nimo, dificuldade de se concen-
trar, falhas de memória, câim-
bras com frequência, unhas 
fracas, quedas de cabelo, pele 
ressecada, irregularidades no 
ciclo menstrual, sensibilidade 
exagerada ao frio e aumento de 
até cinco quilos (sem mudan-
ças nos hábitos diários).

Hipertireoidismo
Quando há uma excessiva pro-
dução de hormônios em função 
da tireoide, acontece o hiperti-
reoidismo, porém esse é menos 
comum. Por exemplo, apenas 
3% das mulheres têm a doença. 
Os sintomas são opostos aos do 
hipotireoidismo, ou seja, taqui-
cardia, insônia, fome e suor ex-
cessivos, perda de peso e desar-
ranjo intestinal são os sintomas 
mais comuns.

Dieta do equilíbrio
Observar e controlar a alimen-
tação é uma das melhores es-
tratégias para manter a tireoide 
sob controle e prevenir proble-
mas. Para tanto, dois nutrientes 
não podem faltar na sua alimen-
tação: iodo e selênio. Esses mi-
nerais são matéria-prima para 

os hormônios tireoidianos, sen-
do que a falta deles no cotidiano 
pode favorecer a desaceleração 
da glândula. O iodo está presen-
te nos frutos do mar e o selênio 
pode ser encontrado na casta-
nha-do-pará, nas nozes, nos co-
gumelos e nos grãos integrais.

Porém, alguns hábitos 
alimentares atuais são ver-
dadeiros inimigos do corpo. 
Excesso de sal, de açúcar, de 
gorduras saturadas e de ali-
mentos refinados e industriali-
zados desequilibram a tireoide 
e prejudicam a fabricação dos 
hormônios necessários. Uma 
dica importante para proteger 
essa glândula é nunca deixar de 
tomar o café da manhã. Incluir 
carboidratos integrais nessa 
refeição é uma maneira de con-
trolar os níveis de cortisol no 

organismo e evitar que ele pre-
judique a tireoide. “Comecei a 
perceber um aumento de peso e 
minhas roupas não cabiam mais 
em mim. Meu manequim saltou 
do 38 para o 42 sem que eu ti-
vesse mudado meus hábitos ali-
mentares. Pensei que fosse por 
causa da idade chegando, mas 
só tinha 28 anos! Resolvi ir na 
médica para ver se era por causa 
da pílula anticoncepcional. Ela 
pediu exames de sangue e cons-
tatou que eu estava com hipo-
tireoidismo. Comecei a tomar o 
remédio todas as manhãs e meu 
metabolismo voltou ao normal. 
Mas tenho de tomar sempre pela 
manhã, em jejum, senão não faz 
efeito”, Ana Machado.

“Descobri que estava com 
hipotireoidismo quando mi-
nha menstruação cessou 
quando eu tinha 14 anos. 
Fiquei três meses sem f icar 
menstruada e comecei a en-
gordar muito. Fui a diversos 
médicos até que a endocrino-
logista fez uma bateria de exa-
mes e viu que eu estava com 
hipotireoidismo. Tenho que 
tomar sempre o remédio para 
o organismo funcionar”, Ma-
ria Clara.

Foto: shutterstock
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CONHEÇA SETE ATITUDES 
QUE AJUDAM A DAR O 
PRÓXIMO PASSO NA TRA-
JETÓRIA PROFISSIONAL

“Somos o que fazemos re-
petidas vezes”, afirmou o 
filósofo grego Aristóteles. 
Para ele, o sucesso não é 
uma ação, mas um hábito. 
O pensamento do filósofo 
continua valendo atual-
mente, e pode ser aplicada 
ao mundo dos negócios.

Mesmo com esforços para 
ganhar uma promoção, um 
aumento ou até para fina-
lizar o dia com a sensação 
de dever cumprido, obser-
vamos que muitos profis-
sionais parecem não sair 
do lugar durante anos. Pro-
vavelmente, isso pode ser 
culpa de seus maus hábitos. 
Portanto, é necessária uma 
autorreflexão, para poder 
combater os maus hábitos.

Para promover esse autoe-
xame, e, consequentemente, 
para melhorar o desempenho 
profissional, selecionamos 
algumas atitudes simples 
podem servir para ajudar a 
dar o próximo passo.

Maus hábitos 
impedem o seu sucesso

Geometria / Balanceamento / Suspensão / Freios / Pneus novos e usados / Pneus para motos

Rua Borges de Medeiros - 1614 E - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó-SC
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1. Deixar o que você quer para 
os outros decidirem
É preciso entender que a vida é 
sua, portanto, não deixe que che-
fes, amigos ou familiares decidam 
o que é melhor para você. Esteja 
no controle sobre as suas esco-
lhas e construa barreiras saudá-
veis para que outras pessoas não 
deem sugestões excessivas, seja de 
modo direto, seja de modo indire-
tamente. A responsabilidade das 
decisões da vida é sua.

2. Ficar na zona de conforto 
Ficar percorrendo um caminho 
sem grandes expectativas ou pre-
tensões pode significar que esteja 
com medo do futuro. Espere ape-
nas resultados medianos se agir 
dentro de uma suposta margem de 
segurança, pois ficar em um lugar 
previsível nunca mostrará o reco-
nhecimento de alguém que toma 
riscos, erra e fracassa, mas que 
também atinge grandes resulta-
dos. Tornar sua trajetória profis-
sional rica depende das escolhas 
que você faz ao longo do caminho. 
Dessa forma, permita-se experi-
mentar novas oportunidades.

3.Deixar o pessimismo te guiar
Ao longo da vida conhecemos 
muitas pessoas negativas ou te-
mos muitos pensamentos negati-
vos. Sem percebemos, diariamen-
te somos levados aos pensamentos 
pessimistas. Dessa forma, paga-
mos um preço muito alto pela ne-
gatividade, ou seja, abrimos mão 
de nossos próprios desejos. Para 

evitar isso, corte o pessimismo da 
sua vida, aproveite essa energia 
que usava para reclamar e se viti-
mizar para algo bom.

4. Ficar olhando para o 
passado
Ficar olhando com nostalgia 
para o passado, lembrando dos 
bons tempos ou sendo incapaz de 
superar obstáculos tristes de sua 
trajetória, é um grande empeci-
lho ao seu avanço profissional. A 
dica é fazer o possível para deixar 
o que passou para trás e começar 
a viver o presente, com olhos 
para o futuro.

5. Procrastinar
Você tem poder de escolher como 
usar todos os momentos de sua 
vida. É importante aproveitar um 
tempo pensando ou sonhando, 
mas é preciso compreender que, en-
quanto faz isso, deixa de se dedicar 
ao que precisa fazer. Assim, você 
demora mais para concluir suas ati-
vidades e atingir seus objetivos, seja 
do dia, seja da vida, pois, em longo 
prazo, um leva ao outro.

6. Desesperar-se
Muitas vezes, notícias boas de-
moram a chegar e as notícias 
ruins chegam rapidamente, 
com mais frequência. Entretan-
to, há muitas razões para con-
tinuar aprendendo e crescendo, 
independentemente de o resul-
tado ser instantâneo. Quando 
as coisas vão mal, é sua decisão 
aprender a enfrentá-las, pois são 
oportunidades que te ajudarão a 
crescer e continuar em frente.

7. Desistir
O momento em que você está 
prestes a desistir de algo é geral-
mente aquele imediatamente an-
terior ao que vai conseguir o que 
precisa. Portanto, deixe a deter-
minação e a persistência fazerem 
você ir além de seus limites. 

NEGÓCIOS NOVOS TEMPOS

Redação Mais Dinâmica



As redes sociais

1. Aumente seus contatos de 
modo qualificado
É importante ter um amplo grupo 
de amigos, porém, busque amiza-
de on-line com pessoas que tenha 
contato e que sejam interessantes 
profissionalmente. Contudo, pre-
ocupe-se mais com a qualidade do 
que com a quantidade, ou seja, não 
precisa convidar todo mundo que 
conhece ou que é amigo do amigo, 
isso pode não cair bem.

2. Estime suas conquistas
Aproveite para mostrar suas ações 
que tiveram sucesso, resultados de 
projetos que foram interessantes 
ou titulações alcançadas, porém, 
cuidado para não se autopromover 
demasiadamente, já que pode soar 
como arrogância. Com permissão 
prévia, tente marcar pessoas que 
estavam envolvidas nesses traba-
lhos, de forma elegante, o que au-
menta a visibilidade.

A partir disso, Celso Bazzola dá algumas para tirar proveito profissional de redes sociais:

podem dar um “up” em sua carreira 
Um erro muito comum é pensar que as redes sociais são apenas ferramentas para descontração. Pode-se usá-las para po-
tencializar as carreiras, ajudando no crescimento profissional, e o networking exige cuidados que envolvem dar o foco certo 
ao que é positivo e evitar exposições desnecessárias. Conforme Celso Bazzola, consultor em recursos humanos e diretor 
executivo da Bazz Estratégia e Operação de RH: “Nesse novo mundo on-line que muitos estão descobrindo são necessários 
muitos cuidados similares aos que tomamos em nosso dia a dia, nos passeios, no trabalho ou em casa.”

3.Inteligência nas publicações
A cada dia se multiplicam publi-
cações vazias. Portanto, procure 
se diferenciar com publicações 
pertinentes. Não use posts irre-
levantes, pois eles podem atrapa-
lhar sua imagem, tanto pessoal, 
quanto profissional. Procure pu-
blicar assuntos relacionados ao 
seu campo de atuação.



MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho 2016.32

NEGÓCIOS FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Foto: shutterstock

4. Evite conflitos nas redes 
sociais
Existem momentos tensos nas redes 
sociais, com debates políticos, 
religiosos, entre outros. Por isso, evite 
entrar nesse tipo de discussão, que 
não leva a lugar nenhum e 
normalmente não acaba bem. Além 
disso, muitas vezes você não sabe qual 
o posicionamento de seus parceiros 
ou possíveis parceiros de negócios.

5. Cuidado com as caracterís-
ticas das redes sociais
Não é porque o LinkedIn é mais pro-
fissional e o Facebook é mais infor-
mal que deverá tratar esse segundo 
com maior descuido, pois parceiros 
e recrutadores também entrarão 
nessa rede social. Portanto, é im-
prescindível que o profissional tome 
cuidado para não publicar coisas 
irrelevantes em cada um deles.

6. Cuidado ao curtir uma 
publicação ou página
Antes de curtir e/ou compartilhar 
algo, veja atentamente se não há 
nada nas entrelinhas. Caso você vá 
curtir uma página ou participar de 
uma comunidade, pesquise 
previamente, para evitar, por 
exemplo, as que que incitem ódio, 
preconceito, entre outros.

7. Raciocine antes 
de postar algo
Reflita sobre os pontos positivos e os 
pontos negativos de uma postagem. 
Parece chato realizar esse exercício, 
mas essa é a forma mais garantida 
de se ter certeza que a postagem 
nas redes sociais não interferirá no 
lado profissional. Atualmente, as 
pessoas têm acesso ao que você faz 
24 horas por dia. Por isso, cuide de 
sua imagem.

8. Evite situações não 
profissionais
A cada dia, multiplicam-se nas 
redes sociais as fotos em baladas, 
em roupas de banho e bebedeiras. 
Não nos cabe julgar o estilo de vida 
das pessoas, entretanto, se expor de 
forma equivocada pode trazer 
consequências negativas para a 
imagem de um profissional.

A PARTIR DISSO, PODEMOS 
CONCLUIR QUE TODOS 
OS PROFISSIONAIS ESTÃO 
EXPOSTOS A AVALIAÇÕES, 
E PODE TER CERTEZA 
QUE ISSO VAI CONTAR NO 
MOMENTO QUE OLHA-
REM SUAS REDES SOCIAIS. 
ASSIM, NÃO BASTA BLO-
QUEAR O ACESSO DAS 
PESSOAS ÀS SUAS FOTOS 
NAS REDES SOCIAIS E 
ACHAR QUE ASSIM ESTARÁ 
SEGURO. OUTRAS PESSOAS 
PODERÃO COMPARTILHAR 
A MESMA FOTO, O QUE 
TORNARÁ ESSA PREOCUPA-
ÇÃO INFRUTÍFERA.
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ALMOÇO
Buffet Livre 
com sobremesa

Comida Caseira 
de Segunda a Sábado 

das 11hàs 14h
Tele-entrega Grátis 
até 100 m de distância

R$12,90

17R

AO MEIO - DIA

À NOITE
Petiscos e Pratos a la carte

das 18h às 24h sexta e 
sábado música ao vivo

e transmissão dos jogos 
da Chape e dupla Grenal

Bolinho de bacalhau

Camarão à milanesa 

Filé de tilápiaSalmão

Moqueca de camarão

TELE-ENTREGA ATÉ AS 23H

(49) 3323 9161
DEZESSETE.BAR@LIVE.COM

AV. PORTO ALEGRE, 481D - CENTRO - CHAPECÓ-SC 
EM FRENTE AO ED. PIEMONTE EXECUTIVO ABERTO 

DE SEGUNDA A SEXTA A PARTIR DAS 11H 
À NOITE DE TERÇA A DOMINGO A PARTIR DAS 18H
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Veja como utilizar as 
principais redes sociais

LinkedIn
Com cerca de 0,3% dos acessos no 
Brasil, a rede social está crescendo 
em visibilidade e importância, prin-
cipalmente pelo conteúdo voltado 
às carreiras profissionais. A cada 
dia, mais pessoas conhecem e pro-
curam entender como funciona a 
rede e como podem usá-la em seu 
favor, tanto pessoalmente, quanto 
em relação a perfis corporativos.

Instagram
Rede social de compartilha-
mento de fotos e vídeos que 
tem crescido ao longo dos 
anos. Atualmente, atinge cer-
ca de 0,54% dos acessos di-
ários no País, e o número de 
usuários cresce cada vez mais, 
por ter grande presença de fa-
mosos. A rede permite que os 
usuários curtam, comentem e 
compartilhem os diversos con-
teúdos publicados, com gran-
de a interação entre eles.

Twitter
Rede social criada em 2006, 

com grande adesão nos Estados 
Unidos. Em pouco tempo, foi 
se tornando internacional e o 
Brasil não ficou para trás. Com 
1,36% dos acessos no Brasil, a 
rede social é muito utilizada por 
meio dos aparelhos móveis, pois 
foi criada para ser o “SMS on-li-
ne”. Através dessa rede, as pes-
soas compartilham aconteci-

Facebook
A rede social é a mais usada 
em todo o mundo. Atingindo 
64,82% dos acessos no Brasil, 
o Facebook já ultrapassou o 
número de acessos diários do 
Google. O salto se deu a partir 
do desenvolvimento do aplica-
tivo móvel, em que as pessoas 
se mantêm conectadas à rede, 
compartilhando conteúdos que 
acham interessantes e relevan-
tes com amigos e conhecidos.

mentos, notícias e suas opiniões 
sobre o que está acontecendo no 
momento, assim, pode ser con-
siderada como uma ótima fer-
ramenta para se inteirar acerca 
das últimas notícias pelo mun-
do. O uso das hashtags é incen-
tivado e disseminado no Twitter 
para que os usuários possam in-
teragir melhor de acordo com os 
principais assuntos que estejam 
em discussão no momento.

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Redação Mais Dinâmica
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(49) 3324.3806 - (49) 3199.1460 

Perfis Especiais - Tubos
Barras Chatas - Redondas

Cantoneiras - Chapas Carbono
Galvanizada - Inox 

Prestação de Serviço em Calandra
Corte e Dobra

E
m concorrida solenidade 
que reuniu autoridades, 
empresários e profis-
sionais de imprensa, no 

Lang Palace Hotel, em Chapecó, 
tomou posse a nova diretoria do 
Sindicato da Habitação do Oeste 
(Secovi-Oeste/SC) para o perío-
do 2016/2017, tendo a frente o 
empresário Ricardo Lunardi.

Em seu pronunciamento de 
posse, Lunardi disse que aceitou 
o desafio de presidir o Secovi por 
“acreditar que só através do asso-

Lunardi assume 
Secovi-Oeste 
Empresário propõe integração e ação regional

ciativismo, da representação de 
classe é que teremos força para 
propor as transformações que 
achamos necessárias para me-
lhorar a condição de trabalho e 
defender os interesses dos nossos 
associados”. Ele destacou que par-
ticipam do Secovi os construtores 
da cidade, como loteadores que a 
urbanizam e imobiliárias que de-
senvolvem projetos habitacionais 
para venda e locação,  lembrando 
sobre o aumento de responsabili-
dade desses agentes econômicos, 

pois, desde 2014, todos os novos 
loteamentos têm que ser entre-
gues com toda a infraestrutura, 
como pavimentação, redes de es-
goto, iluminação pública, calça-
das e áreas institucionais.

“O crescimento da nossa ci-
dade é irreversível. Isso ocorrerá 
em função do polo regional que 
se tornou. Por isso, temos que 
ter a capacidade de interagir 
entre todos os que participam 
do processo de construção da ci-
dade para que este crescimento 
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gere desenvolvimento”, explicou, 
dizendo ainda que Chapecó é uma 
das melhores cidades do Brasil e 
seus índices de desenvolvimento 
são todos positivos. O novo diretor 
disse que a arrecadação do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Ur-
bano), que era de R$ 6 milhões 
em 2002, passou para R$ 18 mi-
lhões em 2013. O ITBI (Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis) 
de R$ 1 milhão em 2002 passou 
para R$ 9 milhões em 2013. O ISS 
(Imposto Sobre Serviços) subiu de 
R$ 5 milhões em 2002 para R$ 
40 milhões em 2013.

O dirigente mostrou que a po-
pulação de Chapecó era 180 mil 
habitantes em 2010 e cresceu 
para 205.000 habitantes em 
2015. “Uma nova cidade de 25 
mil habitantes surgiu em cinco 
anos”. O novo presidente desta-
cou o desempenho da construção 
civil: o número de alvarás de Ha-
bite-se e de construção, somados, 
passou de 140.053 m² em 2002 
para 1.085.000 m² em 2015. 
Em 2015, a área construída foi 
superior em 68.000 m² ao ano 
de 2014, mesmo com a crise eco-
nômica brasileira e mais o fato 

de que foi revisado o Plano Diretor do 
município durante o ano, o que inibiu 
a entrada de novos projetos nesse perío-
do. Apenas em loteamentos aprovados, 
nos últimos quatro anos, foram criados 
cinco mil novos lotes urbanos.

Lunardi ressaltou ainda que Cha-
pecó foi eleito em 2015 como melhor 
mercado de trabalho (pesquisa reali-
zada pela revista IstoÉ) e um dos cem 
melhores do País para se investir em 
imóveis. Ele propôs ações para atrair in-
vestimentos para o município e torná-lo 
cada vez mais eficiente em infraestrutu-
ra e serviços públicos. Um dos objetivos, 
segundo ele, é interagir intensamente 
com as demais instituições, buscando 
dar mais segurança e fluidez aos trâmi-
tes legais necessários para o desenvolvi-
mento das atividades.

Autoridades prestigiam posse da nova diretoria do Secovi-Oeste/SC

Presidente Ricardo Lunardi entrega placa de homenagem, em nome de toda 

a diretoria, ao ex-presidente Altir Paludo

Autoridades, imprensa e empresários ligados ao ramo 

imobiliário prestigiaram o evento 

SECOVI-OESTE 
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SOLENIDADE
Na oportunidade, manifestaram-se o representante 
do CRECI e da Federação dos Secovis do Brasil – Fe-
secovi, Ademir Roque Sander; o presidente da Câ-
mara Municipal de Chapecó, João Marques da Rosa; 
o secretário de Desenvolvimento Regional, Américo 
do Nascimento Júnior; o prefeito de Chapecó, Lucia-
no José Buligon; e o presidente eleito do Sindicato do 
Mercado Imobiliário, Ricardo Lunardi.

Nova composição dos 
quadros do Secovi-Oeste:
DIRETORIA 2016/2017:
Ricardo Lunardi (presidente)
Paulo Jorge Lise (vice-presidente)
Marcos Tadeu da Silva (tesoureiro)
Ivo Conrado Sander (vice-tesoureiro)
Vanderléia Maestri Martinelli (secretária)
Eloir Rudschinski (vice-secretário)

DIRETORIAS SETORIAIS:
Paulo Roberto Benites (diretor de locação)
Julio Antonio Merigo (suplente de diretor de locação)
Nilson Folle Junior (diretor de parcelamento do solo)
Ary de Césaro (suplente de parcelamento do solo)
Paulo Lindermann (diretor de administração 
de condomínios)
Glademir Antonio Marafon (suplente de diretor 
de administração de condomínios)
Fernando Biffi de Moura (diretor de eventos)
Felipe Balzan (suplente de diretor de eventos)
Carlos Eduardo Antonio Chemin (diretor do Portal 
Chave Fácil)
Altir Paludo (diretor de compra e venda)
Gilson Roberto Hall (diretor de planejamento estratégico)
Armelindo Carraro (suplente de diretor de planejamento 
estratégico e diretor do conselho dos ex-Presidentes)
Neli Gotardi (diretora de relações institucionais)
Sérgio Zandavalli (suplente de diretor de relações 
institucionais)

CONSELHO FISCAL:
Valdir Baldin, Amadeu Kovaleski e Rivelino da Silva 
(efetivos)
Milton Sordi, Daví Barela Dávi e Ivandro de Souza 
(suplentes)

REPRESENTANTES NA FESECOVI:
Ademir Roque Sander (efetivo)
Altir Paludo (suplente)

O ex-presidente do Secovi na gestão encerrada 
em dezembro de 2015, Altir Paludo, recebeu placa 
em agradecimento aos serviços prestados. Fundado 
em 1998, o Secovi-Oeste atua na defesa dos interes-
ses da classe imobiliária e desenvolve ações para o 
fortalecimento e a evolução do setor. Presidiram a 
entidade, nesses 18 anos, os empresários: Altir Pa-
ludo, Armelindo Carraro, Jaime Henrique Spagnol, 
Paulo Jorge Lise e, agora, Ricardo Lunardi.

Diretoria do Secovi-Oeste/SC gestão 2016/2017

Presidente eleito, Ricardo Lunardi, é recebido calorosa-

mente em posse da entidade

Ricardo Lunardi, eleito presidente da entidade

MB Comunicação 

SECOVI-OESTE 
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O 
ano de 2015 foi atí-
pico e movimentado 
para a economia na-
cional. Porém, para 

o Sistema Sicredi, o trabalho e o 
crescimento prevaleceram. Com 
argumentos contundentes, Saul 
João Rovadoscki, presidente do 
Conselho de Administração da 
Sicredi Região da Produção RS/
SC - cooperativa integrante do 
Sistema Sicredi que atua em 26 

Sicredi Região 
da Produção
Presidente do Sistema prevê ano 
promissor para cooperativas de crédito

cidades do norte gaúcho e oeste 
catarinense - fala sobre como o 
Sicredi cresceu e quais as pers-
pectivas no atual cenário eco-
nômico. O presidente reconhece 
que 2016 ainda será um ano eco-
nomicamente instável, mas que 
pelos diferenciais propostos pelo 
cooperativismo de crédito, há 
grandes oportunidades para que 
o setor continue apresentando 
resultados positivos.

Das ações promovidas pelo 
Sistema Sicredi em 2015, 
quais gostaria de destacar? 
Saul Rovadoscki – Em 2015, o Sis-
tema Sicredi firmou uma parceria 
de grande importância com a Uni-
cred Norte/Nordeste, que permiti-
rá a ampliação da nossa atuação 
dos atuais onze para vinte estados 
brasileiros, consolidando nossa 
presença nacional. A Unicred 
Central Norte/Nordeste conta 
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com R$ 3,3 bilhões de ativos, 1,1 mil 
colaboradores e 28 cooperativas 
filiadas, que permanecerão com a 
mesma filosofia de trabalho e aten-
dimento e com um portfólio ainda 
maior de produtos e serviços. 
Neste ano, consolidamos - não só 
nas localmente, mas em todo o 
Sistema Sicredi - um modelo de 
governança que traz uma qualifi-
cação na gestão de todas as áre-
as. O Sistema também concluiu o 
planejamento estratégico até 
2020, que estará focado em cin-
co temas principais: relaciona-
mento, crédito, eficiência, liquidez 
e capital e atuação geográfica 
(expansão).

Qual foi o crescimento do 
quadro social em 2015? A que 
fato se deve este 
crescimento?
Rovadoscki – Houve um cresci-
mento de, aproximadamente, 230 
mil associados no Sistema Sicredi 
até o fim deste ano. Na Sicredi Re-
gião da Produção, que engloba 26 
municípios do norte do Rio Grande 
e do Sul e oeste de Santa Catarina, 
3,5 mil pessoas se associaram, to-
nando-se donas da cooperativa. 
As pessoas se associam ao Si-
credi devido aos nossos gran-
des diferenciais e pelos valores 
que temos como uma coopera-
tiva “de pessoas para pessoas”. 
Hoje, também temos uma pro-
posta de presença nacional, po-

rém com atuação regional, o 
que possibilita trabalharmos de 
acordo com a realidade do qua-
dro social. As pessoas também 
reconhecem o retorno que as 
cooperativas trazem para a so-
ciedade; o próprio Banco Cen-
tral reconhece os benefícios 
proporcionados pelo cooperati-
vismo de crédito, como inclusão 
financeira que ele proporciona.

Qual foi o crescimento das 
operações de crédito em 
2015?
Rovadoscki – O Sistema Sicredi 
chega ao final de 2015 com R$ 1,4 
bilhão de crescimento em sua 
carteira de crédito. Trata-se de 
um incremento significativo, visto 
que foi um ano no qual a econo-
mia brasileira passou por mo-
mentos de dificuldade. 
Cabe destacar que, a exemplo 
do que fez todo o sistema finan-
ceiro, as cooperativas de crédito 
do Sicredi também assumiram 
uma postura mais criteriosa na 
liberação de crédito; além disso, 
os próprios associados demons-
traram cautela nos investimen-
tos em virtude do cenário atual 
da economia.

O Sicredi terá novidades para 
2016? Quais? 
Rovadoscki – Uma das novidades 
para o próximo ano é a resolução 
nº 4.434 do Conselho Monetário 

Nacional, a qual modifica a consti-
tuição e funcionamento das coo-
perativas de crédito, que passarão 
a ser classificadas em três catego-
rias: cooperativa de crédito plena, 
cooperativa de crédito clássica e 
cooperativa de crédito de capital e 
empréstimo. Essa alteração é mui-
to importante, pois possibilitará 
um maior crescimento do coope-
rativismo de crédito através do 
atendimento pleno das necessida-
des dos associados e do mercado. 
A Sicredi Região da Produção, 
conforme seu planejamento estra-
tégico para 2016, continuará sua 
caminhada de crescimento, focan-
do no atendimento das necessida-
des de seu quadro social. Além 
disso, a cooperativa inaugurará, 
no final do ano, seu Centro Admi-
nistrativo, empreendimento locali-
zado em seu município sede, Sa-
randi (RS). A construção, que teve 
início em março de 2015, abrigará 
uma unidade de atendimento e a 
Superintendência Regional, res-
ponsável pelo suporte aos 22 pon-
tos de atendimento da cooperati-
va, responsáveis pelo atendimento 
e relacionamento com os mais de 
cinquenta mil associados. 

Um dos temas mais debatidos 
este ano esteve voltado à 
crise financeira. Como 
presidente de uma 
cooperativa de crédito, como 
o senhor avalia essa situação?
Rovadoscki – A maior crise é polí-
tica e ela está impactando muito 
na economia brasileira. O mo-
mento é de cautela. Esperamos 
que essa situação política se re-
solva em breve e que, posterior-
mente, possamos ter um quadro 
econômico mais estável. Sabe-
mos que sobrou uma conta para 
a sociedade pagar, com um au-
mento de impostos e encareci-
mento do chamado “Custo Brasil”. 
Mas, independentemente disso, o 
Sicredi tem prosseguido com seu 
trabalho, e acreditamos que o 
momento de crise também pode 
representar uma oportunidade 
de crescimento para as coopera-
tivas de crédito; isso já aconteceu 
em outros países, e pode se repe-
tir conosco. 

Saul João Rovadoscki, presidente do Conselho de Administração da Sicredi 
Região da Produção

MB Comunicação 

NEGÓCIOS SICREDI
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PINHALZINHO É RECONHECIDA 
NACIONALMENTE GRAÇAS ÀS 
AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

S
ob o lema “Mais Trabalho, No-
vas Conquistas”, o prefeito de 
Pinhalzinho, Fabiano da Luz, 
está fazendo a diferença à fren-

te da administração. Uma prova de seu 
compromisso com a coletividade é o des-
taque que o município teve na IX edição 
do Prêmio Prefeito Empreendedor do Se-
brae. A premiação, dividida em seis cate-
gorias, reconheceu o sucesso do projeto 
Uma Nova Vida Pro Campo na categoria 
Pequenos Negócios no Campo.

A categoria premia projetos com foco 
na melhoria do atendimento e apoio da 
prefeitura aos pequenos negócios rurais 
no município. Conforme explica o prefei-
to Fabiano, o projeto Uma Nova Vida Pro 
Campo, vencedor desta categoria, con-
templa todas as ações do Poder Público 
Municipal de Pinhalzinho no meio ru-
ral: asfalto para as comunidades, habi-
tação, melhoramento genético no gado 
de leite e de corte, programa Patrulhas 
Agrícolas, capacitações técnicas, incen-
tivos e demais ações.

“Mais Trabalho, 
  Novas Conquistas”

Prefeito de Pinhalzinho, Fabiano da Luz

Projeto de Piscicultura - Parceria com a Epagri Participação no Festival de Dança de Joinville
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“Essa premiação demonstra que 
os nossos projetos de governo es-
tão dando resultado positivo na 
vida das pessoas. Se um órgão 
competente como o Sebrae, que 
avalia estrategicamente o lado 
administrativo e empreendedor 
dos municípios, nos dá esse prê-
mio, é resultado da seriedade 
nos atos públicos que pratica-
mos”, explica o prefeito. Segundo 
ele, quando assumiu o governo 
municipal de Pinhalzinho pelo 
primeiro mandato, em 2009, o 
setor rural representava apenas 
24% do movimento econômi-
co do município. “Atualmente, 

Regional Oeste do Sebrae, Enio 
Albérto Parmeggiani. Do oeste 
catarinense Fabiano da Luz foi o 
único prefeito premiado. No dia 
10 de maio, o prefeito estará con-

32 assinaturas do programa de compra de produtos agrofamiliares para a merenda escolar

Desfile do 7 de Setembro encena o Hino de Pinhalzinho

a vontade de crescer naquele 
chão, a ética na contribuição, 
entre tantos fatores que só têm 
sido possíveis graças à união de 
todos. Segundo Da Luz, um mu-
nicípio só prospera com a mão 
de todos num objetivo comum.

“Nossos projetos de governo 
estão dando resultado positivo 
na vida das pessoas. Se um ór-
gão competente como o Sebrae, 
que avalia estrategicamente o 
lado administrativo e empreen-
dedor dos municípios, dá esse 
prêmio a Pinhalzinho, está le-
gitimando a seriedade nos atos 
públicos que a administração 
tem realizado”, conclui o gestor.

Nesta IX edição foram 81 
projetos inscritos no Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor. So-
mente 19 tornaram-se finalis-
tas. Entre estes, seis tiveram os 
resultados mais consolidados e 
práticas estruturadas, sendo os 
vencedores em cada categoria.

A população tem crescido, em 
média, quatrocentos habitan-
tes ao ano, contabilizando, em 
2015, 18.696 pessoas. A escolha 
se deve ao fato de o município 
apresentar Índice de Desenvol-
vimento Humano comparável a 
países de primeiro mundo, com 
emprego e renda, acesso à edu-
cação, alta expectativa de vida 
e condições habitacionais. Na 
contramão da expectativa na-
cional, Pinhalzinho somente no 
primeiro semestre de 2015 criou 
149 novos empregos. 

com toda estratégia implantada 
e funcionando, o número saltou 
para 42%”, ressalta Fabiano da 
Luz, que recebeu o troféu e cer-
tificado no dia 29 de abril, no 
auditório da Associação Comer-
cial e Industrial de Pinhalzinho 
(Acip), através do coordenador 

correndo no plano nacional, em 
Brasília, onde serão escolhidos os 
prefeitos de cada categoria como 
Prefeito Empreendedor Nacional. 

O prefeito considera o reco-
nhecimento que a administra-
ção está tendo graças ao em-
preendedorismo do seu povo, 

 Nossos projetos de go-
verno estão dando resultado 
positivo na vida das pessoas
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NEGÓCIOS DESENVOLVIMENTO

VEJA, ABAIXO, UM PANORAMA 
DE CADA SETOR:

Saúde: 
A saúde pública municipal de Pinhalzinho teve grande evo-
lução nos últimos meses. O Centro Clínico Especializado foi 
ampliado, foi criada nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e 
foram realizadas obras de manutenção nas outras quatro 
unidades básicas de saúde com sete equipes de saúde da 
família. “Aplicamos mais de ¼ do orçamento mensal para 
garantir que o cidadão tenha acesso garantido e de quali-
dade aos serviços de saúde pública”, afirma Da Luz.

Educação:
O comprometimento com a educação é um dos pilares da 
administração, que não tem medido esforços para aumentar 
sua qualidade. Foi com este objetivo que foi aprovado o novo 
Plano de Educação (2015-2025), que foi amplamante discuti-
do com toda a sociedade e prevê ações nos próximos dez anos 
para atender às demandas da sociedade.

Administração: 
A transparência e a ética norteiam os atos da administração 
atual; há o gerenciamento de pessoas e de recursos com ob-
jetivo de ajustar o foco do interesse público às necessidades 
da população. A administração trabalha com base no artigo 
37 da Constituição Federal, onde estão previstos os seguintes 
princípios da administração pública: legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Social: 
A Políticas de Assistência Social busca fortalecer a autono-
mia e integração entre todas as pessoas. Cuidar do ser huma-
no transforma a sociedade para melhor.

Levantamento Epidemiológico Bucal na Rede Municipal de Ensino

CRAS e CREAS realizam encontro de encerramento dos grupos 
após intenso ano de atividades
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Agricultura:
A administração tem investido constantemente na melhoria 
da infraestrutura de locomoção com a manutenção das es-
tradas. Têm sido feitas pavimentações com pedras irregula-
res (calçamento) e asfalto.

Cultura:
As atividades culturais são destinadas ao desenvolvimento 
de ações educativas e visam o conhecimento das artes, cren-
ças, os costumes locais e regionais.

Esporte:
A prática do esporte é de extrema importância para a inclu-
são social, melhoria de saúde e descoberta de talentos. 

Mobilidade e Desenvolvimento 
Urbano:
Têm sido implantadas um conjunto de políticas de transpor-
te e circulação que visam o acesso amplo e democrático do 
espaço urbano.

Compromisso Social:
A atual administração tem se baseado na transparência e 
busca ativa junto à população de temas relevantes ao cresci-
mento social sustentável. 

Habitação: 
O município montou uma equipe qualificada que, através 
de financiamentos, programas e projetos sociais, facilita o 
acesso à moradia. 

Incentivo - distribuição de sementes de aveia

Encerramento das aulas de dança no Centreventos

Municipal Categorias de Base

Loteamento Boa Vista

Outubro Rosa e Novembro Azul

Asfalto na rua Wilibaldo Erthel

De Flávia Werlang para a Revista Mais Dinâmica
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IDEIAS

O cultivo 
de plantas 
e flores

O cultivo 
de plantas 
e flores
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Foto: Shutterstock

Ornamentação na residência 
e nos ambientes comerciais

I
ndependentemente da esta-
ção do ano, cultivar flores 
naturais em casa é sempre 
uma boa opção de decora-

ção. Isso porque não existe res-
trição de cômodo, já que se co-
locam arranjos de flores na sala, 
no quarto e até na cozinha. Uma 
boa ideia é usar de cores vibran-
tes, como amarelo e laranja. Nas 
salas de estar e de jantar, os ar-
ranjos são praticamente funda-
mentais, e combinam no hall, 
na cozinha, na varanda e nos 
banheiros. No quarto de casal, a 
aposta é em espécies que reme-
tem ao romantismo.

Geralmente, as flores são boas es-
colhas para recepções e festas, por 
exemplo, em aniversários, em janta-
res etc. Espécies de tons sóbrios para 
eventos ou ambientes mais clássicos 
são praticamente regra das pessoas 
que querem receber bem os convida-
dos. Entretanto, arranjos coloridos 
são sempre bem aproveitados. No 
momento da ornamentação, consi-
dere os tons das paredes da casa ou 
do cômodo. Ou seja, antes comprar 
plantas, analise cores que predomi-

nam no ambiente em que será colo-
cado o arranjo. A recomendação é 
colocar apenas dois ou três tipos de 
espécies, em tom sobre tom.

Em paredes com tons mais 
vivos, tipo amarelo, tomate ou 
rosa, escolha por espécies como 
calêndula, begônia, cravina e 
as variedades de cravos, tulipas 
e rosas. Tons mais frios nas pa-
redes, como azul, berinjela ou 
lilás, combinam com azaleias, 
hortênsias e margaridas.

Entretanto, em excesso, as flores 
podem deixar a decoração carre-
gada. Se o ambiente tem muitos 
objetos de decoração, a recomen-
dação é usar arranjos e vasos 
menores. Outro fator importante 
é se atentar ao estado de conser-
vação dessas plantas, pois podem 
murchar facilmente, o que, com 
certeza, vai comprometer beleza 
da ornamentação.

Decoração em recepções
Flores suspensas, um elaborado ar-
ranjo, podem trazer ao ambiente do 
evento um toque de originalidade 
e encantamento para os convida-
dos. A ornamentação pode ser feita 
com lustres, galhos, pequenos vasos 
com velas ou gaiolas, assim como é 
possível cobrir todo o teto, pois a de-
coração aérea tem ganhado muita 
força nos últimos tempos. Pode-se 
aproveitar o formato da decoração 
para esconder defeitos de salão, pois 
o modelo fica tão cenográfico que 
pode ser usado mesmo que o espaço 
não tenha imperfeições.

Para a ornamentação, pode-se 
usar uma estrutura de metalon e 
tela de galinheiro para compor um 
arranjo suspenso de samambaias e 
orquídeas. O teto precisa ter estru-
tura firme para comportar o peso.



48 MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho 2016.

Dicas para a durabilidade 
de arranjos
• Preserve as flores em locais arejados e 
frescos, porém, evite deixá-las em am-
bientes com ar-condicionado, já que de-
sidratam rapidamente, assim como não 
é aconselhado expor diretamente ao sol 
e ao vento;
• Com frequência, limpe o vaso e troque 
a água, assim como elimine pétalas e fo-
lhas que forem perdendo beleza;
• Conserve o buquê em água e elimine 
folhas secas. Diariamente, faça cortes 
diagonais de aproximadamente dois 
centímetros nos caules;
• Abasteça os arranjos florais diaria-
mente com água;
• Certifique o estado da terra das flores 
plantadas, mantendo-a sempre úmida 
(mas não encharcada). Evite o acúmulo 
de água no prato de apoio.

Exemplos de flores 
para residências

1. Onze-horas 
Fácil para plantar e sem muitas exigências 
em cuidados durante seu desenvolvimento, 
ela possui pétalas delicadas em várias co-
res, deixando-a bela para ornamentação. 
A onze-horas gosta muito do sol e floresce 
o ano inteiro, porém, com diminuição no 
inverno. O clima quente é mais adequado 
para ela, mas a planta tem boa tolerância 
a geadas, sendo cultivada em todo o Brasil. 

3. Gérbera 
O cultivo deve ser realizado em local are-
jado, com incidência de sol. Propagada por 
sementes, tem uma aparência mais visto-
sa a partir da segunda floração. Atingindo 
até quarenta centímetros de altura, ela 
tem variedades para corte e para plantio 
em vasos (exemplares de desenvolvimento 
mais compacto).

PLANTAS E FLORESIDEIAS

2. Violeta
Popular como ornamento, as f lores são 
fáceis de cultivar e não ocupam muito 
espaço. Podem alcançar tamanho de 
15 a vinte centímetros e, por terrem 
raízes curtas, apresentam bom desen-
volvimento em pequenos vasos. Em 
relação à luz, essa é necessária para o 
seu crescimento, porém não pode ficar 
diretamente exposta ao sol. Outro cui-
dado necessário é referente ao ataque 
de pragas e ocorrência de doenças.

4. Crisântemo 
Em grego, seu nome significa “flor doura-
da”, porém, suas pétalas podem mostrar 
uma grande gama de cores. Além da di-
versidade em sua cor, o crisântemo apre-
senta cultivares com botões de formatos 
diferentes, o que a torna excelente opção 
para decorar os mais diferentes ambien-
tes. A flor se desenvolve bem em períodos 
de dias curtos, florescendo com naturali-
dade no inverno.
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Novo endereço

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

49 3324-0804 | contato@madalenadecoracoes.com.br

Venha conhecer nossos produtos e serviços 
em um ambiente amplo e so� sticado.

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

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

Seu espaço, seu jeito!



50 MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho 2016.

IDEIAS

5. Lisianto 
Muito suscetível a pragas e a doenças, 
o plantio demanda cuidado do produtor. 
Para ter mais segurança no manejo, é 
recomendado consultar um profissional 
da área agrícola. Um engenheiro agrô-
nomo com experiência pode elaborar 
um programa de pulverizações confor-
me as condições climáticas da região e 
com a fase do cultivo.

10. Hortênsia
As maiores exigências da planta são a 
disponibilidade de água e a temperatura 
adequada, para que haja bom desenvol-
vimento da hortênsia. Como é, origi-
nalmente, de clima ameno, a hortênsia, 
oriunda da China e do Japão, não se dá 
muito bem em climas quentes e secos. Po-
rém, por intermédio de técnicas de melho-
ramento genético, há algumas variedades 
da flor cultivadas em diversos países de 
clima tropical, temperado e subtropical.

8. Begônia
Há muitas variedades da flor para plan-
tio, divididas entre as mais adequadas 
para vaso ou outras para jardins, sen-
do essas últimas mais indicadas para 
quem está iniciando a atividade de cul-
tivo de flores. O processo de propagação 
em canteiro é simples e as flores têm a 
possibilidade de serem transferidas para 
vasos grandes e jardineiras.

Quer
Casar?
Sua Lista de Casamento 

está na Den Den
A Den Den Presentes valoriza suas escolhas. 
A loja está prontamente equipada para oferecer aos seus 
clientes atendimento profissional e personalizado para 
auxiliar nas opções de compra; estoque sempre atualizado; 
lançamentos e novidades nas linhas de louças, cristais e inox; 
e utensílios que deixarão seu lar mais aconchegante.

Vivencie a experiência Den Den Presentes. 
Você vai se surpreender!

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 266 E
Centro | Chapecó | SC | 49 3323.6044
atendimento@denden.com.br | www.denden.com.br

PLANTAS E FLORES

6. Minimargarida 
Pequenas e delicadas, a flor, assim como 
as margaridas, também tem miolo ama-
relo, cercado por pétalas de diversos tons. 
Semelhante às convencionais, as flores se 
adaptam a qualquer clima e se proliferam 
com facilidade, até mesmo em solos mais 
secos. Porém, terrenos com boa matéria 
orgânica, capacidade de drenagem e boa 
estrutura dão suporte para garantir uma 
planta com floração durante todo o ano.

7. Azaleia 
A flor se torna vulnerável ao avanço de 
pulgões, cochonilhas, tripes e moscas-
-minadoras, principalmente, em função 
das condições inadequadas do plantio. 
Entre essas condições estão regas irregu-
lares, deficiência de luz e/ou de ventila-
ção, baixa umidade relativa ou instaladas 
em uma área muito restrita.

9. Jacinto
Perfumada, a flor do jacinto aromatiza 
o lugar em que está, o que proporciona 
a sensação de proximidade com a natu-
reza. Seu exuberante e colorido flores-
cimento ocorre na primavera. Em regi-
ões frias, em que as condições naturais 
permitem, o bulbo passa por uma fase 
de dormência durante todo o inverno. A 
planta é uma ótima opção para celebrar 
mais a alegre estação, a primavera.

Plantas medicinais 
cultivadas em casa
Você pode cultivar saúde em seu jardim por 
meio de plantas medicinais fáceis de cuidar. 
Algumas dessas plantas são o alecrim, o 
manjericão, o cidró e a hortelã. Para culti-
vá-las, é preciso sol direto, terra fértil, vaso 
ou floreira (pode plantar diretamente na 
terra), água para regar e mudas das plantas, 
facilmente encontradas em floriculturas ou 
até mesmo no supermercado. Com poucos 
cuidados, você terá folhas frescas, e sem 
agrotóxicos, para chá medicinal na hora 
em que quiser. Estas plantas têm as folhas 
perfumadas, assim, se tiver dúvida de qual 
planta se trata, pegue um raminho e amas-
se com os dedos. Pelo aroma exalado pela 
folha vai conseguir identificar a espécie.

Alecrim
Esta planta é bastante resistente. Muito 
utilizada na culinária, na farmácia e na 
perfumaria, tem propriedades estimulan-
tes, usadas para dar força e ânimo para 
quem sente fraqueza e exaustão.
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Quer
Casar?
Sua Lista de Casamento 

está na Den Den
A Den Den Presentes valoriza suas escolhas. 
A loja está prontamente equipada para oferecer aos seus 
clientes atendimento profissional e personalizado para 
auxiliar nas opções de compra; estoque sempre atualizado; 
lançamentos e novidades nas linhas de louças, cristais e inox; 
e utensílios que deixarão seu lar mais aconchegante.

Vivencie a experiência Den Den Presentes. 
Você vai se surpreender!

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 266 E
Centro | Chapecó | SC | 49 3323.6044
atendimento@denden.com.br | www.denden.com.br
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Hortelã
Planta apropriada para mal-estar estomacal, descongestionan-
te nasal e antigripal. Utilizam-se também as folhas frescas para 
saladas e temperos.

Boldo do Chile
A boldina, principal componente da planta, estimula a secreção 
de bile, substância produzida pelo fígado que age na quebra das 
gorduras. Portanto, a planta melhora a digestão e, indiretamen-
te, as funções hepáticas. No entanto, as folhas não podem ser 
aquecidas por muito tempo.

Camomila
Um dos chás mais seguros, a erva é muito utilizada para acal-
mar cólicas e como anti-inflamatório, graças ao camazuleno, 
óleo essencial com propriedades anti-inflamatórias.

IDEIAS

Canela
Bastanta empregada na culinária e até na indústria cosmética, 
como em perfumes e em sabonetes, a canela também é usada 
como remédio. Na China, há quatro mil anos, já era empregada 
para tratar problemas gastrointestinais, assim como para cóli-
cas menstruais.

Carqueja
Planta que pode ser utilizada quando o estômago fica “pesado” 
após uma refeição. Sabe-se que seus óleos essenciais, como o car-
quejol, atuam nas células hepáticas, aumentando a produção da 
bile. A carqueja também está lotada de componentes amargos, o 
que também favorece o trabalho do fígado e a digestão. Ela tem 
ainda um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas. 

PLANTAS E FLORES

Manjericão 
Na forma de chá, o manjericão serve para tratar sintomas da 
gripe e para fazer gargarejo. As folhas frescas são utilizadas em 
saladas e como tempero.

Capim-cidró ou capim-limão
O chá das folhas do capim-cidró tem ação calmante e relaxante, 
induzindo naturalmente ao sono.

Redação Mais Dinâmica
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Prefeitos catarinenses recebem 
Prêmio de Prefeito Empreendedor

Entidade reconhece o incentivo do pretei-
to de Pomerode Rolf Nicolodelli nos pro-
jetos voltados ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios. 

Os vencedores da nona Edição do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor  foram premiados seis prefeitos, que execu-
taram em seus municípios os melhores projetos de incentivo 
aos pequenos negócios nos anos de 2015 e 2016.

O objetivo da premiação é incluir o empreendedorismo 
definitivamente na agenda da gestão municipal, a exemplo 

Fabiano da Luz, prefeito do município de 
Pinhalzinho, que se destacou na categoria 
Pequenos Negócios no Campo.

O prefeito de Forquilhinha, Vanderlei Ale-
xandre, ganhou o prêmio Sebrae na cate-
goria Inovação e Sustentabilidade por reali-
zar coleta em todos os bairros.

Este é o segundo ano consecutivo que 
Dieter recebe o prêmio que é organizado 
pelo Sebrae.

Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau, 
recebe o Prêmio Prefeito Empreendedor.

O prefeito de Timbó, Laércio Schuster Jú-
nior, parabenizou toda a equipe de servidores 
municipais da Sala do Empreendedor, que 
segundo ele não mediram esforços para que 
todo o projeto tivesse sucesso.

ac 
UMAPARCERI 

Na Mepar você tem à disposição mais de 30.000 itens. 

ruaopara 
Móveis. 

� 
e Mecânica. 

(49)3321 .7777
www.mepar.com.br 
Rua Fernando Machado, 3240-D 

CEP 89.805-203, Chapecó/SC 

da saúde, educação, segurança e infraestrutura. “A parceria 
com as prefeituras é fundamental para que o Sebrae tenha 
sucesso nessa missão. É um estímulo para as prefeituras 
usarem o empreendedorismo como ferramenta de desen-
volvimento local e do país”, afirma o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos.

De Flávia Werlang para a Revista Mais Dinâmica
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Q
uando imaginamos o 
ambiente onde que-
remos morar, logo 
nossa mente relacio-

na imagens e ideias, e é  natural  
até vivenciarmos situações que 
remetem a sentimentos de con-
forto, bem-estar e felicidade. 
Afinal, quem nunca idealizou a 
moradia dos sonhos? Realmen-
te, planejar e construir a casa 
própria, além de ser um sonho 
para muita gente, é também 
um investimento de tempo e, 
claro, de dinheiro.

A importância  do arquiteto 

na hora de construir
O espaço onde vamos passar 

boa parte dos nossos dias neces-
sita muito mais do que algumas 
ideias soltas e um bom repertório 
de imagens que podem ser aces-
sadas facilmente na internet. O 
envolvimento de um arquiteto 
desde o início da obra é funda-
mental para elaborar uma pro-
posta na qual se consiga cumprir 
com todos os requisitos que um 
bom projeto exige.

O leque de possibilidades e 
atuação de um arquiteto hoje é 
muito vasto, mas entre as suas 

PROJETOIDEIAS
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A Nova Casa Acabamentos e decoração traz 
a Chapecó toda a qualidade e exclusividade 
que você procura na parte de acabamentos 
para sua residência. Trabalhamos com 
variadas linhas de revestimentos em geral, 
papel de parede, luminárias, balcões para 
banheiro, acessórios sanitários e muitos 
lançamentos da Exporevestir 2016.
Venha nos visitar e solicite um  orçamento.

Avenida Nereu Ramos, 1360E - Esquina com São João. Centro - Chapecó - SC | 49 3329-3713 | novacasachapeco@hotmail.com

Nova Casa
Acabamentos e decoração
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principais atribuições estão a de 
projetar, organizar e dimensio-
nar corretamente espaços ex-
ternos e internos, a fim de saber 
qual a melhor opção para que o 
aproveitamento de todas as áreas 
do imóvel ou terreno.

O arquiteto trabalha para 
que cada área tenha harmonia 
obedecendo as necessidades 
do dono do imóvel, levando em 
conta a estética, conforto e sua 
funcionalidade. Outras caracte-
rísticas  que devem ser sempre 
avaliadas são a incidência de luz 
e ventilação. Por fim, o profis-
sional acompanha o andamento 
da obra para que esta obedeça 
fielmente ao estudo prévio.

As pessoas costumam achar 
que o custo da contratação de um 
arquiteto para uma obra encare-
cerá demais o preço final, mas 
poucos sabem que ele representa 
apenas de 5% a 10% (dependendo 
de cada profissional e tamanho 
da obra). Vale lembrar que todo 

planejamento prévio, seja ele 
qual for, gera uma maior prepa-
ração e consequentemente me-
nos surpresas e imprevistos, gas-
tos e desperdícios. Hoje em dia, 
a economia a curto/médio prazo 
que esse tipo de investimento traz 
é muito visível e pode ser perce-
bida ainda na fase de construção. 
Exemplos não nos faltam, onde 
a carência de planejamento aca-
bou acarretando em gastos ex-
cessivos e sem necessidade.

PROJETOIDEIAS
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Pensar num futuro próximo, onde o sol da manhã 
bata na janela certa, a piscina receba as horas ne-
cessárias de sol, as roupas no varal sequem ade-
quadamente, onde o antigo escritório que agora 
precisa se transformar em quarto de bebê porque 
a família vai aumentar seja bem ventilado e se 
encaixe perfeitamente para esse f im pelo simples 
fato de que já houve um pensamento anterior, é 
garantia de qualidade de vida e são exemplos de 
situações que só podem ser vencidas com êxito se 
pensadas por alguém que está qualif icado, que es-
tudou e hoje pode encontrar soluções rápidas para 
as situações do dia a dia.

Contrate um arquiteto de sua confiança, es-
pecif ique suas necessidades, seja honesto e claro 
sobre suas expectativas e planejem, juntos, os de-
talhes e estratégias de projeto para que o resul-
tado f inal seja satisfatório. E lembre-se sempre, a 
cidade é de todos e a responsabilidade do que se 
consolida ao nosso redor é de cada um de nós, se-
jamos arquitetos ou clientes.

“A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico 
dos volumes dispostos sob a luz.” Le Corbusier.

Um beijo carinhoso, e até a próxima!
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O 
novo acordo ortográ-
fico da Língua Por-
tuguesa, que vigora 
desde 2009, tornou-se 

obrigatório desde 1º de janeiro de 
2016, sendo o único formato da 
língua reconhecido no Brasil. O 
objetivo é simplificar as regras or-
tográficas da língua e aumentar o 
prestígio do português no mundo. 
Atualmente, a Língua Portugue-
sa é falada nos seguintes países: 
Brasil, Portugal, Angola, Moçam-
bique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Entre as mudanças ocorridas 
na língua pelo acordo, as mais 
importantes são as mudanças 
nas regras para o emprego do 
hífen, a inclusão das letras w, k e 
y no alfabeto, o fim do trema, as 
alterações da forma de acentuar 
palavras com ditongos abertos 
e que sejam hiatos, além da su-
pressão dos acentos diferencias 
e dos acentos tônicos.

Entre as mudanças na língua 
portuguesa ocasionadas pela re-

forma ortográfica, podemos ci-
tar o fim do trema, alterações da 
forma de acentuar palavras com 
ditongos abertos e que sejam 
hiatos, supressão dos acentos 
diferencias e dos acentos tôni-
cos, novas regras para o empre-
go do hífen e inclusão das letras 
w, k e y ao idioma.

Alfabeto
Com o novo acordo, o alfabeto 
da Língua Portuguesa passa a 
ter 26 letras:

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J  
K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T  
U – V – W – X – Y – Z

Trema
O trema deixou de existir nas 
palavras da Língua Portugue-
sa. Palavras como “tranqüilo” e 
“cinqüenta”, por exemplo, agora 
são grafadas como “tranquilo” e 
“cinquenta”. Com o novo acordo 
ortográfico, deixaram de existir os 
acentos nos ditongos – o encontro 

de duas vogais pronunciadas em 
uma só sílaba, como “ideia” (EI é 
um ditongo) – abertos de palavras 
paroxítonas (que possuem acentu-
ação na penúltima sílaba), como: 
assembleia, europeia, colmeia, 
alcaloide, paranoia, heroico, epo-
peia, centopeia e onomatopeia.

Hiato
Deixaram de existir acentos 
circunflexos nos hiatos – uma 
sequência de vogais que perten-
cem a sílabas diferentes, como 
enjoo (as sílabas da palavra são 
en/jo/o) – nos casos:
• oo – exemplos: voos, magoo e enjoo
• ee – exemplos: veem, creem e deem

Palavras
Os acentos diferenciais, que são usa-
dos para distinguir duas palavras 
iguais com significados diferentes, 
como pára (do verbo parar) e para 
(preposição), deixa de existir nos se-
guintes casos:
• Para (verbo)
• Pelo (substantivo) – que se diferen-
cia da preposição pelo

A letra U deixa de ser acentua-
da nas sílabas que, qui, gue e gui de 
verbos, como: apaziguar, averiguar 
e obliquar.

Ditongos
Também perdem os acentos as 
palavras paroxítonas que têm a 
letra I ou U tônicos precedidos 
por ditongos, como feiura, baiu-
ca e bocaiuva.

Hifen
O hífen passa a ser usado nas se-
guintes situações:
1. Em vocábulos compostos, lo-
cuções ou encadeamentos, nos 
seguintes casos:

1.1 Em palavras compostas por jus-
taposição que constituem uma uni-
dade sintagmática e semântica.

Novo acordo ortográfico 
da Língua Portuguesa 
agora é obrigatório
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Exemplos: arco-íris; bate-boca; 
médico-cirurgião; terça-feira; 
porta-malas; vaga-lume.

As palavras compostas por 
justaposição que tenham perdido 
a noção de composição não são 
mais escritas com hífen.
Exemplos: girassol; madressil-
va; paraquedista; passatempo.

1.2 Topônimos compostos, ou 
seja, em nomes próprios de luga-
res, que começam com o adjetivo 
grão/grã, ou que começam com 
um verbo, assim como quando 
existir artigos entre os elementos.

Demais topônimos não devem 
ser escritos com hífen, com exce-
ção do nome do país Guiné-Bissau.
Exemplos: Grã-Bretanha; Grã-
-Pará; Baía de Todos-os-Santos.

1.3 Palavras que distinguem es-
pécies animais e botânicas.
Exemplos: erva-doce; pimenta-
-do-reino; bem-te-vi; peixe-espa-
da; andorinha-da-serra.

1.4 Palavras compostas iniciadas 
pelo advérbio “bem” ou “mal”, em 
que a segunda palavra seja iniciada 
por qualquer vogal ou a letra “h”.
Exemplos: bem-humorado; bem-
-entendido; mal-limpo; mal-estar.

As palavras compostas que 
perderam o hífen acabaram vi-
rando uma única palavra, como 
benfeito ou benfeitor.

Algumas palavras que se ini-
ciam com o advérbio “bem”, quan-
do se mantém a noção de com-
posição, não se aglutinam com o 
segundo elemento, como: bem-
-criado; bem-nascido; bem-visto.

1.5 Palavras compostas iniciadas 
pelos elementos: além, aquém, 
recém e sem.
Exemplos: além-túmulo; recém-
-nascido; sem-terra.

1.6 O hífen deixou de ser empre-
gado em qualquer tipo de locução. 

  Antes|Agora
Cão-de-guarda|Cão de guarda

Cor-de-vinho|Cor de vinho
Dia-a-dia|Dia a dia

Fim-de-semana|Fim de semana

2. O hífen ainda deve ser utilizado 
em vocábulos formados por prefi-
xação, recomposição e sufixação, 
nas seguintes condições:

Principais prefixos e falsos prefi-
xos utilizados na Língua Portuguesa
Aero; agro; anti; auto; arqui; 
circum; co; contra; des; entre; 
ex; hidro; hiper; in; inter; mini; 
pan; pós; pré; pró; pseudo; sub; 
semi; super; tele; ultra; vice.
Exemplos: Anti-inflamatório, ar-

qui-inimigo, contra-ataque, mini-
-instrumento, inter-racial, pan-
-nacionalismo, pós-graduação, 
pré-operatório, tele-homenagem, 
ultra-apressado, super-racional, 
vice-presidente, semi-intensivo, 
ex-namorado, circum-hospitalar, 
co-herdeiro, auto-observação.

2.1 Se o segundo elemento come-
ça com a letra “h”.
Exemplos: anti-higiênico; ma-
cro-história; semi-hospitalar; ex-
tra-humano.

Em alguns casos, após o prefi-
xo “des” e “in”, o hífen deixa de ser 
usado se o segundo elemento da pa-
lavra perdeu a letra “h”, como: desu-
mano; inapto; desumidificar.

2.2 Se o prefixo terminar com a 
mesma vogal que inicia o segun-
do elemento.
Exemplos: sub-bibliotecário; 
micro-ondas; semi-intensivo; 
auto-observação.

Na palavra iniciada com o pre-
fixo “co” o hífen não é usado, como: 
cooperar: coordenar; coocupação.

2.3 Se o prefixo do primeiro ele-
mento for “circum” e “pan” e a 
primeira letra do segundo ele-
mento for uma vogal ou as letras 
“h”, “m”, “n”.
Exemplos: circum-murado; cir-
cum-navegação; pan-americano; 
pan-mágico.

2.4 Se o prefixo for “hiper”, “in-
ter” e “super” e o segundo elemen-
to iniciar com a letra “r”.
Exemplos: hiper-resistente; su-
per-revista.
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2.5 Nas palavras cujo prefixo for 
“ex” (no sentido de estado ante-
rior) e “vice”.
Exemplos: ex-aluno; ex-diretor; 
ex-prefeito; vice-governador; vi-
ce-reitor.

2.6 Se o prefixo do primeiro ele-
mento for “pós”, “pré” e “pró”.
Exemplos: pós-graduado; pró-
-reitoria; pré-história.

3. O hífen não é usado em todas 
as palavras em que o prefixo 
terminar em vogal e o outro ele-
mento começar com “r” ou “s”. 
Portanto, deve-se duplicar essas 
consoantes.
Exemplos: antirracismo; contrar-
regra; ultrassom; microssitema.

4. O hífen não é mais usado nos ca-
sos em que o prefixo terminar com 
vogal e o segundo elemento come-
çar com outra vogal.
Exemplos: antiaéreo; autoes-

cola; hidroelétrica.

5. O hífen é usado nas palavras 
derivadas por sufixação em que 
o primeiro elemento terminar 
de forma tônica ou com acento 
gráfico e o segundo for os sufixos 
“açu”, “guaçu”, “mirim”.
Exemplos: capim-açu; andá-a-
çu; amoré-guaçu.

3. O hífen deve ser utilizado nas 
formas pronominais, nos seguin-
tes momentos:

3.1 Em casos de ênclise e mesó-
clise.
Exemplos: adorá-lo; pedir-lhe; 
dar-te-emos; contar-se-ia.

3.2 Após o advérbio “eis” seguido 
de formais pronominais.
Exemplos: eis-me; ei-lo..

Tele Entrega:  

Av. São Pedro, 1441 E
Esq. Nereu Ramos - Centro - Chapecó - SC

www.bicudolanchesepetiscos.com.br

-
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C 
om o mercado de traba-
lho cada vez mais com-
petitivo, as empresas têm 
encontrado dificuldades 

em recrutar profissionais que do-
minem habilidades importantes, 
como, por exemplo, a Língua Por-
tuguesa. O desconhecimento da 
língua compromete a comunicação 
e expõe profissionais desde o nível 
operacional até os cargos de gestão, 
pois muitos costumam utilizar jar-
gões corporativos que outros fun-
cionários não entendem e cometem 
erros gramaticais básicos, como a 
grafia incorreta das palavras e a 
falta de coesão entre as frases. Atu-
almente, numa era em que a troca 
de informações on-line virou roti-
na, é essencial prestar atenção ao 
uso correto da norma culta da Lín-
gua Portuguesa. Um mecanismo 
eficiente é participar de cursos de 

Estudar o português 
é investir na carreira

CULTURA&LAZER MERCADO
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reciclagem para atualizar os conhe-
cimentos, inclusive, em relação ao 
novo acordo ortográfico, obrigató-
rio desde janeiro deste ano.

Falhas no domínio da língua 
comprometem qualquer profis-
sional, já que não são visíveis so-
mente na correção gramatical do 
texto escrito, mas podem compro-
meter habilidades em outras áre-
as. A escritora e professora apo-
sentada do Instituto de Letras, da 
Universidade de Brasília, Lucília 
Garcez, diz que a língua aprimora 
importantes capacidades cogniti-
vas, por exemplo, formular hipó-
teses e fazer avaliações.

 O novo 
objetivo é domi-
nar o Novo Acor-
do Ortográfico 
da Língua Portu-
guesa.
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“As pessoas têm de ser mais atentas, pois nós falamos de uma ma-
neira muito espontânea e natural, mas, com a língua escrita e a 
língua falada formal, há a necessidade de ter mais cuidado”, afirma 
a escritora. Conforme Lucília, a única forma para desenvolver essa 
habilidade é por intermédio da leitura. Para isso, ela indica que 
os profissionais busquem jornais de grande circulação, revistas se-
manais e obras literárias, meios que usam a língua em sua possi-
bilidade máxima. Lucília afirma que, sem o domínio do português, 
fica até mais difícil para aprender outro idioma.

Para a servidora pública Maria Abadia Silva, 49 anos, o novo ob-
jetivo é dominar o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Jonas Ricardo Rossi Cardoso, 24 anos, é bancário e trabalha com in-
formática, uma área que costuma ser mencionada por concentrar pro-
fissionais pouco atuantes na leitura e na escrita. Jonas diz que, durante 
a graduação, não teve aulas de Língua Portuguesa, pois essa disciplina 
não constava na matriz curricular. Esse é um dos motivos que o fez 
buscar a reciclagem. Jonas afirma que alguns amigos não compre-
endem sua motivação para ter voltado a estudar. “O pessoal pergun-
ta qual a razão de eu fazer essas aulas se já trabalho”, conta. Porém, 
aposta na qualificação contínua. “Também acho que só um curso não 
resolve, não vai ensinar para a gente o que deveríamos ter aprendido ao 
longo de oito, nove anos de escola”, finaliza.

Somos uma escola que visa através da educação cristã o 
desenvolvimento harmônico dos estudantes, nos aspectos 
físico, intelectual, espiritual, psicológico e social, formando 
assim cidadãos reflexivos e pensantes através de um 
relacionamento com DEUS e sua palavra. 
A proposta pedagógica do Centro Educacional Virtude está 
baseada em desenvolver o raciocínio da criança a partir dos 
Fundamentos e Princípios Bíbl icos identificando e 
relacionando com cada assunto do currículo escolar. Esta 
abordagem educacional tem como objetivo transmitir à 
próxima geração conhecimentos e valores cristãos, 
capacitando-a para uma participação construtiva na sociedade 
em que vive.
Nós entramos como instituição profissional para apoiar os pais 
em sua missão de cuidar os filhos, que são herança do Senhor. 
Possibil i tamos aos alunos conhecimento científico, 
relacionando os assuntos com a Palavra de Deus.

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
AULAS DE INGLÊS E ESPANHOL 

PARQUE AMPLO E AREJADO
MUSICALIZAÇÃO / BALLET

EVENTOS EDUCACIONAIS 
SALAS CLIMATIZADAS

ENSINO CRISTÃO
JUDÔ

VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRÍCULAS 2016 ABERTAS!
Rua Marechal Deodoro, 293E - Centro - Chapecó (SC) (49) 3323 8420 / 8859 3422

Centro Educacional Virtude centroeducacionalvirtude@hotmail.com
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Coerência
O domínio da Língua Portugue-
sa não auxilia apenas os que já 
estão empregados, mas também 
os que procuram um emprego. 
A editora de Opinião do Correio, 
Dad Squarisi, diz que o domínio 
da língua conta muito no recru-
tamento de candidatos. “Em ge-
ral, nos testes de conhecimentos 
técnicos, as pessoas se saem bem. 
O que define a seleção é a redação 
e o domínio da norma culta”, afir-
ma. Dad fala que é necessário ter 
um texto bom e coerente. Para a 
entrevista, vale a mesma regra, 
ou seja, saber expor as ideias com 
clareza. Um fato importante, 
lembra ela, é que, por causa da 

internet, a escrita torna-se cada 
vez mais valorizada, pois agora 
tudo fica registrado on-line. Por-
tanto, na hora de se comunicar 
pela internet, o cuidado deve ser 
redobrado. “A redação profissio-
nal é o cartão de visita. Quando 
tem erros de grafia ou de acen-
tuação, a pessoa está dando um 
atestado de que não tem domínio 
da língua”, conclui a editora.

Um dos principais problemas no 
momento de redigir textos está 
na supressão dos conectivos, 
principalmente, quando se trata 
de mensagens como e-mails. A 
linguagem utilizada da internet 
leva a esses equívocos. Como 
exemplo, pode-se citar o Twitter, 
em que há uma quantidade má-
xima de caracteres (140). 

No ambiente profissional, não 
há lugar para esse tipo de erro. Po-
rém, o texto não precisa ser erudi-
to ou complexo, mas deve seguir 
o padrão formal da língua. Um 
texto considerado bom pode ser 
classificado como aquele que dá o 
recado de maneira certa, ou seja, 
quando a pessoa que o lê entende 
o que queremos dizer. Assim, o ato 
de escrever errado pode ser preju-
dicial para o empregado que bus-
ca uma promoção, pois e-mails, 
currículos, relatórios, entre ou-
tros documentos, fazem parte das 
atividades da maioria dos profis-
sionais, e ter o máximo de clareza 
nesses textos é importante para 
evitar mal-entendidos e conflitos 
com outros profissionais.

CULTURA&LAZER MERCADO
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 A redação profissio-
nal é o cartão de visita. 
Quando tem erros de gra-
fia ou de acentuação, a 
pessoa está dando um 
atestado de que não tem 
domínio da língua.

 Escrever 
errado pode, 
inclusive, prejudi-
car o profissional 
em uma possível 
promoção. 

pneus   calotas    palhetas    borracharia    balanceamento    geometria

Rua Nereu Ramos, 1956-E, próximo do Ecoparque em Chapecó – SC

Produtos de limpeza para a higienização ecologicamente correta  do seu carro

49 3323-5162 / 9971-2066

Você que gosta de 
um ambiente organizado

e agradável, 
venha conhecer a 
ABRA Auto Center!



Para aperfeiçoar a escrita do dia a dia, 
seguem dez conselhos básicos:
1. Conheça o conteúdo de que 

está falando;

2. Prefira utilizar frases curtas;

3. Preste atenção na pontuação 

das frases;

4. Opte, sempre que possível, 

pela ordem direta;

5. Faça com que suas ideias sejam palpáveis;

6. Não use abreviaturas ou siglas obscuras;

7. Opte por não repetir ideias;

8. Não mostre emoções em textos profissionais;

9. Utilize palavras nas quais saiba seus significados;

10. Conheça o público no qual quer se comunicar.

pneus   calotas    palhetas    borracharia    balanceamento    geometria

Rua Nereu Ramos, 1956-E, próximo do Ecoparque em Chapecó – SC

Produtos de limpeza para a higienização ecologicamente correta  do seu carro

49 3323-5162 / 9971-2066

Você que gosta de 
um ambiente organizado

e agradável, 
venha conhecer a 

ABRA Auto Center!
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É
tica é uma palavra de 
origem grega, com duas 
origens possíveis. A pri-
meira é a palavra grega 

éthos, com e curto, que pode ser 
traduzida por costume. A segun-
da também se escreve éthos, po-
rém com e longo, que significa 
propriedade do caráter.

A ética existe em todas as 
sociedades humanas, e, talvez, 
mesmo entre nossos parentes 
não humanos  mais próximos. A 
ética dos deveres gerais orienta 
a conduta das pessoas  em so-
ciedade, fundada em princípios 
genéricos como viver honesta-
mente; não causar dano a ou-
trem; dar a cada um o que é de 
cada um; proteger a vida; cui-
dar da saúde, da educação, das 
crianças, dos idosos e dos porta-
dores de deficiência; cumprir os 
deveres de família, etc. 

Já a ética profissional diz res-
peito ao exercício das profissões, 
como ética médica; ética advoca-
tícia, ética parlamentar, e assim 
por diante. Por exemplo, o Código 
de Ética Médica, em seu artigo 66, 
veda ao médico a utilização, em 

Podemos também falar de éti-
ca tributária, isto é, pagar os im-
postos corretamente. “A Cezar o 
que é de  Cezar e a Deus o que é de 
Deus”. Dentro desta perspectiva, 
a virtude da justiça tributária é 
uma mediania ética entre o di-
reito tributário e o excesso tribu-
tário. No caso brasileiro há um 
excesso tributário.

Da ética do Servidor e Agen-
tes Públicos (presidente da Re-
pública, ministros, deputados, 
funcionários). Da ética do Ser-
vidor Público ou Agente públi-
co. Estabelece o Código de Ética 
Profissional do Servidor Civil: 
“II - O servidor público não po-
derá jamais desprezar o elemen-
to ético de sua conduta. Assim, 
não terá que decidir somente 
entre o legal e o ilegal, o justo 
e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno, mas principalmen-
te entre o honesto e o desonesto, 
consoante as regras contidas no 
artigo 37, caput, e § 4º, da Cons-
tituição Federal.”

Ainda: “VIII - Toda pessoa 
tem direito à verdade. O servi-

Uma pequena reflexão sobre 
a ética na conduta das pessoas

qualquer caso, de meios destina-
dos a abreviar a vida do paciente, 
ainda que a pedido deste ou de seu 
responsável legal. A ética passa 
também pela Bio-ética (clonagem, 
transgênicos, engenharia genéti-
ca, genoma humano). 

CULTURA&LAZER SOCIEDADE
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dor não pode omiti-la ou false-
á-la, ainda que contrária aos 
interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administra-
ção Pública. Nenhum Estado 
pode crescer ou estabilizar-se 
sobre o poder corruptivo do há-
bito do erro, da opressão, ou da 
mentira, que sempre aniquilam 
até mesmo a dignidade humana 
quanto mais a de uma Nação.”

Do conflito entre os princí-
pios da ética e a realidade da po-
lítica no Brasil:

No Congresso existe, por 
exemplo, a Comissão de Ética 
ou corregedorias apuradoras de 
faltas funcionais praticadas pe-
los parlamentares. A imprensa 
seguidamente divulga a forma-
ção e andamento de comissões 
de ética contra deputados, como 
por exemplo, contra Eduardo 
Cunha por ter mentido, de igual 
forma contra Delcídio do Ama-
ral e assim por diante.

Outro fato é o caso da inter-
ceptação telefônica ocorrida  
ente Dilma e Lula. Dilma infor-
ma Lula que está remetendo um 
Termo de Posse de Ministro da 
Casa Civil dizendo para usá-lo 
se for preciso. Ou seja, acaso al-
guém quisesse prendê-lo, o exi-
biria, mostrando que tinha foro 
privilegiado, fugindo da alçada 
do juiz Sérgio Moro.  

Como é sabido, o juiz Sérgio 
Moro divulgou a conversa. Ocor-
re que legalmente não poderia 
fazê-lo com relação a presidente 
porque o telefone dela não se en-
contrava interceptado. Poderia 
tornar pública a interceptação da 
conversa do Lula, que não tinha 
foro privilegiado e cujo telefone 

encontrava-se interceptado, po-
rém não da presidente.

Ocorre que o conteúdo do te-
lefonema demonstra que o objeti-
vo do Termo de Posse era obstruir 
a Justiça. Ou seja, acobertar um 
delinquente perseguido pela Jus-
tiça. Um despropósito. Jamais po-
deria se imaginar que a mais alta 
autoridade da Nação se prestasse 
a isso. Pobre Brasil. O desvio de 
caráter não para por ali, diante 
do fato da presidente pretender 
inverter a ordem, condenando a 
divulgação e não os fatos. 

De todo o episódio, meus 
aplausos ao juiz Sérgio Moro. Pen-
so como ele: “entre o legal e o jus-
to, o juiz optou pelo JUSTO.” Como 
ele mesmo afirmou: “o povo pre-
cisa saber o que seus mandatários 
fazem nas sombras.” 

Diante de tudo o que ficou ex-
posto, pergunta-se até que pon-
to a política é compatível com a 
ética? Não seria puro moralismo 
exigir que a política considere 
os valores éticos? Como se pode 
observar, quando se trata da re-
lação entre ética e política não há 
respostas fáceis. Há mesmo quem 
considere que esta é uma falsa 
questão, em outras palavras, que 
ética e política são como a água 
e o vinho: não se misturam, por-
que como dizia Maquiavel, na po-
lítica os fins justificam os meios.

Portanto, o homem ético (de-
cente) angustia-se porque a po-
lítica não se enquadra nos seus 
valores morais individuais. Por 
isso, nos dias atuais, um senti-
mento de cólera, de ódio, raiva, 
perturba o coração das pessoas 
mais esclarecidas, que possuem 
discernimento, que acompa-
nham a imprensa deste País, 
em razão dos níveis intoleráveis 
a que chegou a falta de ética e a 
corrupção, no Brasil.  

Não sou pessimista. Acho 
que estamos passando o Brasil 
a limpo. A população mais es-
clarecida já não aceita mais essa 
epidemia. A polícia (Federal e 
Civil), o Ministério Público (Fe-
deral e Estadual e a própria Jus-
tiça estão fazendo a sua parte. 
Cabe a nós a outra. 

 Não sou pessimista. 
Acho que estamos passando o 
Brasil a limpo. A população 
mais esclarecida já não aceita 
mais essa epidemia.

Dr. Írio Grolli | Juiz do Trabalho aposentado. 
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Jovens talentos
chapecoenses em Portugal

Adriel Tiepo

Jacson Sachet

Artur Oliveira

João P. Gerhardt

Artury Baldissera

Lucas Verona

Daniel Siva

Luis Zoleti

Gustavo Wanterlof

Pedro H. da Silva

Gustavo Oliveira | Técnico

Cláudio Bissolotti | Diretor

Dez atletas de futebol de Chapecó, 
com idades entre 10 e 13 anos, tiveram 
o privilégio de participar do 4° Torneio 
Marítimo Centenário em Portugal, mais 
precisamente em Funchal, na Ilha da 
Madeira. Os atletas foram submetidos a 
um intenso treinamento entre outubro 
de 2015 e março de 2016. O torneio teve 
início no dia 21 de março e finalizou em 

CULTURA&LAZER SOCIEDADE

27 de março. A equipe jogou na cate-
goria infantil, na qual atuam jogadores 
com idade de até 13 anos.

Apenas dois times brasileiros esti-
veram presentes na competição, am-
bos catarinenses: Escolinha do Grêmio 
de Chapecó e Equipe do Avaí, de Flo-
rianópolis. O torneio contou com mais 
de mil atletas de diversas categorias e 

de muitos países, tais como Estados 
Unidos, Japão e países europeus.

A equipe foi comandada pelo téc-
nico Gustavo Roberto Martins de Oli-
veira, que é ex-jogador profissional 
de futebol. Este teve passagens pelo 
Grêmio, Chapecoense, e no futebol 
internacional atuou em países como 
Suécia, China e Japão.
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A equipe participou de cinco jogos na 
fase classificatória, mas não conseguiu a 
classificação. Apesar de não ter passado 
de fase, conclui-se que foi uma excelente 
experiência para os meninos, já que jo-
garam contra equipes como o Marítimo 
de Portugal, time que disputa a série A 
do Português e tem uma excelente ca-
tegoria de base. A Escolinha do Grêmio 
de Chapecó, ressalta: “Nós, como esco-
linha formadora, ultrapassamos nossas 
expectativas em relação à equipe e ao 
nível do campeonato”.

Dedetizadora

49.3331-2704
Marcio Martins 8879-4546 - José 8805-9061

Imunização e controle de pragas no campo e na cidade 

Bem-estar para sua família e empresa!

Confira o depoimento dos atletas, 
do técnico e do diretor e supervisor 
da escolinha, Cláudio Bissolotti:
“O nosso objetivo foi plenamente alcan-
çado, tivemos a nossa perspectiva supe-
rada. A acolhida e receptividade da Malta 
Maritimista foi fantástica em todas os 
aspectos, realmente temos somente que 
agradecer ao presidente Carlos Pereira 
e ao coordenador Nuno Naré e toda a 
sua equipe de trabalho. Os atletas foram 
guerreiros e perderem lutando até o fi-
nal, como dizemos: ‘caímos em pé’. Fora 
de campo podemos ver um verdadeiro 
show de organização misturado com as 
belezas da Ilha da Madeira. Vinte e quatro 
pessoas que fizeram parte da delegação 
de Chapecó não viram o tempo passar 
devido à magia do lugar e a acolhida das 
pessoas. Voltamos planejando o retorno 
e o Presidente Carlos Pereira, em seu 
pronunciamento, nos disse: ‘Voltem com 
duas, três ou mais equipes no próximo 
ano’, e é claro que essa é a nossa vonta-
de também. Não podemos medir onde 
chegam os resultados do esporte, mas 

sabemos que atravessa fronteiras, forma 
boas pessoas, é fonte de renda para mui-
tas empresas e atletas, oportuniza negó-
cios em muitas profissões, contribui em 
muito para a economia mundial e traz 
uma mensagem de alegria e paz nos re-
lacionamentos”.

O que nos resta é agradecer: “Muito 
obrigado e que Deus abençoe a todos”. 

Saiba mais sobre a Escolinha do 
Grêmio de Chapecó, da qual estes 
dez atletas fazem parte:
A escolinha existe desde 1º de março 
de 2012 e conta com uma ótima estru-
tura: possui campos, academia, ônibus, 
excelentes professores, testes diretos 
com o Grêmio de Porto Alegre, avalia-
ções periódicas, competições em nível 
municipal, estadual, nacional e interna-
cional. Há turmas para crianças desde 
os 4 anos de idade, nas seguintes cate-
gorias:  sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, 
sub-15, sub-17 e sub-20. 

Jornalismo MD
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E
m 2004 foi lançado o Por-
tal da Transparência do 
Governo Federal, uma ini-
ciativa da Controladoria-

-Geral da União (CGU) com o obje-
tivo de “aumentar a transparência 
da gestão pública, permitindo que 
o cidadão acompanhe como o di-
nheiro 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 – sig-
nifica que elas não tenham paredes, e 
sim vidros limpos que permitam a co-
munidade ver tudo que lá acontece.

Em Santa Catarina o principal 
apoiador/incentivador/estimula-
dor desta prática de transparência 
é o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), que foi criado para “assegu-
rar que os recursos públicos sejam 
bem aplicados e evitar irregulari-
dades como fraudes, desvios, des-
perdício e atos de corrupção”.

A legislação brasileira obriga 
os órgãos públicos de todas as esfe-
ras (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 al-
gumas, que constam em: www.sef.
sc.gov.br/transparencia/legislacao

Cabe citar o bom trabalho nes-
ta 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 trans-
parente e atualizada.

Alguns municípios brasileiros 
ampliaram ainda mais esta transpa-
rência, como acontece no município 
de Rondonópolis, no Mato Grosso.

Todas as informações relativas 
à habitação de interesse social e 

também regularização fundiária 
daquele município são geridas 
através de um sistema informa-
tizado específico. E o mais útil 
para comunidade: todos os pro-
cessos de regularização fundiária 
e solicitações de casas (a maioria 
subsidiada pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida) vão para inter-
net – junto com nome e fotografia 
dos interessados. Assim, a comu-
nidade em geral pode auxiliar no 
processo de fiscalização e denún-
cias sobre as irregularidades.

Por meio de denúncias da 
população foram investigados 
diversos casos de compra e ven-
da de moradias, o que é proibi-
do 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 úni-
ca solução para o Brasil está na 

educação e ensino – um processo 
a longo prazo e altamente foca-
do nas próximas gerações. Mas e 
nossa geração, vamos deixar as-
sim? O que podemos fazer hoje?

Um passo necessário é que, 
cada vez mais, a sociedade ci-
vil tenha conhecimento geral 
e acesso no detalhe a todas as 
informações sobre o trabalho 
e atuação dos órgãos públicos 
em todas as esferas e, principal-
mente, do empenho e utiliza-
ção dos recursos públicos, que 
na prática são nossos. Assim, 
seremos duzentos milhões de 
brasileiros conhecendo, partici-
pando, fiscalizando e, principal-
mente, andando na contramão 
da corrupção ao cobrar e fazer 
um Brasil limpo.

Transparência: 
na contramão da corrupção

Heber Mantovani  Formado em Ciên-
cia da Computação. Atua na área de 
tecnologia auxiliando órgãos públicos 
a se tornarem mais transparentes.

CULTURA&LAZER FISCALIZAÇÃO
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