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Editorial
Edição n° 29 | Abril, maio e junho de 2017

JORNALISTA REPONSÁVEL

Não investir em publicidade
é sinônimo de economia?
Em época de recessão, uma das primeiras, ou a primeira, atitude é reduzir gastos. Não há dúvida de que gastar mais do que se ganha conduz ao caminho
inevitável de estar “no vermelho”. Porém, uma atitude que deve ser repensada
é a de deixar de investir na publicidade de sua marca como uma alternativa
de reduzir gastos.
Quando você deixa de anunciar o seu produto, sua marca automaticamente sai da lembrança de seus clientes e, assim, inicia-se um ciclo muito perigoso.
Se as vendas estão em baixa, na medida em que sua empresa não está na
mídia, esse episódio só tende a piorar.
Objetivando esclarecer dúvidas e informar nossos clientes e empreendedores, a 29ª edição da Revista Mais Dinâmica traz como tema principal a importância de investir em comunicação e marketing para driblar a crise. O nosso foco sempre foi o seu sucesso e queremos lhe mostrar que divulgar é uma
das melhores alternativas para aumentar os seus lucros. Não deixe de conferir
a matéria na íntegra. Não vá pelo caminho da maioria. Ouse trilhar o caminho
dos vencedores!
Além disso, saiba qual é a cor de 2017 para a arquitetura, os detalhes da
técnica de porcelanato 3D, os benefícios das frutas do Oriente, como tratar dor
nos joelhos, o que é e como funciona o foro privilegiado e muito mais nesta
29ª edição da Revista Mais Dinâmica.
Excelente leitura e sucesso, é o que desejamos!
O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado.
Provérbios 12:8
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Conforto para todos os gostos
TENDÊNCIAS DE MODA PARA O ANO PREZAM O CONFORTO E A DEMOCRACIA DE ESTILOS.

As ruas e vitrines são os locais perfeitos para avaliar
quais as tendências de moda
para esta e as próximas estações. E apenas com algumas observações, já se pode
concluir que está se criando
um espaço democrático para
que todos e todas possam escolher a tendência que achar
que se adequa ao seu estilo.

Para este ano, há uma cartela
de cores vasta para contentar
todos os gostos. Off white,
bege, cinza rosa, rosa quartz,
azul, azul quartz, mostarda e
caramelo se destacam.
Já entre as estampas, o listrado, animal print e o floral são
as principais, mas sempre
repaginadas. Os florais, prin-

cipalmente, vão aparecer em
tecidos e materiais diferenciados, como cetim, denim e
até mesmo em acabamentos
em PV.
Os acessórios também ganham destaque, com o ressurgimento da gargantilha,
que vem se popularizando
nas últimas estações e continua com tudo neste ano. Em
pedraria ou couro, esse é um
acessório que traz um charme
a mais para o look.
O colete também é uma das
peças sensação. Curto ou
longo, o item pode ser usado por cima de tops, blusas
e vestidos ou, dependendo do
modelo, como a peça principal. E como se pode notar, a
pantalona voltou para trazer
mais leveza, mesmo estando
de calça.
Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA
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CORES E ESTAMPAS

Nos calçados, os tênis prometem predominar em cores
como o branco e o metalizado.
Segundo Luciana M. Strauss,
dona de uma loja de roupas,
nos tecidos, algo que já estava meio esquecido, mas que
é uma tendência forte, que
promete perdurar, é o veludo
molhado. Ela destaca que as
indústrias já começaram a
investir em peças diferenciadas, com o tecido repaginado.
Dentre todas as tendências
listadas, o que se pode notar é
a valorização do conforto. “O
que vale é o conforto. Aliás de
4 anos para cá isso se tornou
o necessário, o básico. O dia
a dia já é tão corrido, exige
tanto e você vai comprar um
sapato apertado? Um jeans
apertado? Uma roupa que
te sufoca? Não! Tem que ter
conforto. Desde que foi criado
o elastano veio o conforto. Ele
veio e veio para ficar”, afirma
Luciana.
Mas além de conforto, economia também é uma palavra-chave para a moda, de
acordo, as indústrias de moda

Canecas grandes;
Canecas mini para cafezinhos em empresas;
Camisetas polo;
Camisetas;

Personalize
com qualidade!

Chaveiros para brindes.
Personalize seu casamento, formatura,
empresa e o que quiser!
12
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reduziram seu leque de opções
e as pessoas buscam por peças
mais básicas que se encaixam
em diferentes ocasiões. Para
as pessoas que procuram por
peças indispensáveis Luciana indica optar por algumas
peças. “Depende da ocasião,
mas acho que o que não pode
faltar no guarda-roupa é um
jeans, uma blusinha branca e
uma preta que você joga um
colar e faz uma combinação
legal. Um blazer preto e um
blazer claro, um pretinho
básico, um vestidinho. E depende da estação, no inverno
você precisa de mais peças.
Economizar e ainda ter estilo
é a moda do momento.
Liziane Wolfart para a revista Mais Dinâmica

28 anos fabricando e
consertando joias para
Chapecó e região.

Celso Joalheiro

Venda, fabricação e conserto de joias.

(49) 3324 7883 / 99146 3744

Rua Mar. Deodoro da Fonseca, 75-E
(ao lado do Banco do Brasil), Chapecó (SC)
celsojoalheirocjc@hotmail.com
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Neste espaço,
tudo é pensado para o
bem-estar de quem é
mais importante:
você cliente.
Reinaugurado em janeiro de 2017, sob o comando da cabeleireira
Cleunice Massena, que atua há mais de 20 anos no mercado da beleza,
o Salão Exuberance é um espaço contemporâneo, que busca oferecer
os melhores tratamentos, com proﬁssionais qualiﬁcados e produtos
de alto padrão.
Seguindo a tendência mundial de reunir todos os serviços
essenciais em um só lugar, o objetivo de facilitar o dia a dia dos nossos
clientes é alcançado.
O Salão Exuberance oferece desde cortes masculinos e femininos,
seguindo tendências atuais, como também corte infantil para todas
as idades. Referência quando o assunto é coloração, Cleunice
também é destaque em Chapecó e região quando o assunto é
tratamento para cabelos loiros e mega hair.
Além disso, oferecemos também a auriculoterapia, que consiste
na aplicação de sementes e, em alguns casos, agulhas na aurícula, a
ﬁm de tratar mais de 200 tipos de enfermidades.
Ademais, além da depilação egípcia, também oferece depilação
com cera, designer de sobrancelha, alongamento de cílios, henna,
manicure e pedicure, bem como unha em gel e os mais diversos tipos
de decoração.
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MEDICINA ALTERNATIVA

AURICULOTERAPIA

NOVIDADE!
A Auriculoterapia é uma ramiﬁcação da Medicina Chinesa Tradicional, que consiste na
aplicação de sementes e em alguns casos agulhas na aurícula (o nosso ouvido
externo), a ﬁm de tratar mais de 200 tipos de enfermidades. Uma técnica segura e não
invasiva, sem nenhum efeito colateral conhecido. É amplamente utilizada para
controle de dor, vícios de todos os tipos, distúrbios internos e emocionais e vários
outros problemas de saúde, que normalmente são tratados com o uso de
medicamentos.
A partir de março, no Salão Exuberance, esta disponível mais este serviço aos
clientes, com exclusividade. Administrado pela Enfª Tania Mara Lara Padilha
(Especialista em Auriculoterapia). Agende seu horário e conheça mais essa técnica, a
ﬁm de melhorar e prevenir doenças e, assim, ter mais qualidade de vida.

(49) 3323 8639 - (49) 99977 5818
Localizado na Av. São Pedro esquina com a Rui Barbosa, nº 371 D, Ed. Carpe Diem, Sala 03, no Bairro Passo dos Fortes, Chapecó-SC.

Oferecemos estacionamento exclusivo para sua maior comodidade
Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA
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Técnicas para
renovar seu estilo
A BARBEARIA É UMA PROFISSÃO QUE PRIORIZA O ESTILO
E CUIDADOS DA BELEZA DO HOMEM.

Cuidar da aparência é essencial para transmitir o que
se deseja e ter uma boa autoestima. E não é só a mulher que procura frequentar
salões e centros de estética e
de beleza. Cada vez mais os
homens procuram barbearias e centros especializados
para cuidar de barba, cabelo
e bigode. Neste sentido, os
profissionais da área procu-

ram se especializar para realizar um serviço ao gosto do
cliente.
Josimar Lemos Barros é professor da área da barbearia
e trabalha na Mit Store, em
Chapecó, ele aponta que esta
é uma área que precisa de
muita especialização. Para
ele, é preciso ter técnicas
para fazer uma adequação

MASTER FARMA SÃO VICENTE!
NATURA / AVON / BOTICÁRIO / MARY KEY / JEQUITI / L’AQUA DI FIORI / PIERRE / RACCO / L’IBEL / ÉSSICA / IMPORTADOS

Nas compras acumulativas
de R$700,00 você ganha
alguns serviços como: maquiagem,
limpeza de pele ou coloração de cílios.
MASTER FARMA SãO VICENTE! SAÚDE E BEM-ESTAR EM UM SÓ LUGAR!

(49) 3323-4534 / 3323-3121
AV. GETÚLIO DORNELLES VARGAS, N. 1430, CENTRO – CHAPECÓ (SC).
16
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Fabricação de jóias

Relógios

Óculos
de imagem da face da pessoa
com o cabelo, saber lidar e
ter um bom desenvolvimento
com os aparelhos utilizados,
com o domínio da lamina da
navalha e com a técnica com
as tesouras, e ter o cuidado
com a higiene do local. “Uma
das principais técnicas é a
interpretação para entender
o que o cliente quer. Isso pesa
muito no mercado hoje, interpretar o que o cliente quer
e assim fazer uma barba do
jeito que ele deseja”, afirma
Barros. Além disso, é preciso estar atendo à tendências
e produtos nacionais e internacionais.

49 3322 1424
Rua Marechal Bormann, 82D, Chapecó � �C�
Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA
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E assim como para o restante
da moda e da beleza, a barbearia
possui uma história do porquê
se ter uma barba e segue tendências. Os cuidados da beleza
masculina já são datados do Antigo Egito, quando o homem se
maquiava, mas avançando um
pouco na história, a barba já foi
status de um homem guerreiro,
bem-sucedido e hoje é um símbolo para marcar seu estilo. E neste
ano ela continua em alta, com
um pouco mais de ousadia, como
explana Barros: “A tendência
esse ano vai ser a pigmentação de
barba e a pigmentação de cabelo

ESCOLA de ESTÉTICA
I N O V A Ç Ã O

E M

B E L E Z A

Cursos
proﬁssionalizantes

Estética

em

49 3322 3217

Rua Rio de Janeiro, 91 D - Chapecó - SC
sganderla@sganderla.com.br
sganderlapn
www.sganderla.com.br
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masculino. A barba com estilo
degradê e o fade não vão sair de
moda, porque são atuais e mais
modernos”. Mas apesar de estar muito em alta, não é apenas
quando se vai na barbearia que os
cuidados com a barba precisam
ser tomados. Barros recomenda
a lavagem correta com produtos
adequados para este tipo de pelo,
uma hidratação e a secagem. Segundo o profissional, se não seguir ou utilizar produtos corretos
podem aparecer problemas como
fungos causando, até mesmo, a
queda do fio.
E se você não quer ter barba,
mas quer estar na moda, não se
preocupe, o metrossexual continua em alta, com grandes ícones
como inspiração, como o jogador
Cristiano Ronaldo.

Eloisa
Professional hair

Tratamento capilar / Progressiva definitiva / Manicure e pedicure / Makes e penteados / Corte masculino e feminino

Sala de cuidados Márcia Francelino (Anexo ao Eloisa Professional Hair (49) 98502-5789)
Depilação / Massagem corporal / Podal e facial / Esfoliação corporal e design de sobrancelhas.

(49) 99902 0454 Tim

ATENDIMENTO EM HORÁRIO DIFERENCIADO

Liziane Wolfart para a revista Mais Dinâmica

Eloisa Lebkuchen Professional Hair
Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA
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Frutos do Oriente
em nossa culinária
Delícias como o figo, a romã, o damasco e tâmara se popularizam em nossa
culinária e geram investimentos em pesquisa para implantação desta cultura.

E

m todos os cantos do
mundo há iguarias da
natureza que enriquecem a culinária e se popularizam. Do Oriente Médio
conhecemos muito as oliveiras e
seus frutos e produtos derivados,
mas além desta espécie há frutas,
que atraem cada vez mais o paladar das pessoas.
Uma das frutas com origem
nesta parte do globo é a romã,
um fruto que possui várias sementes envoltas por uma polpa
suculenta. A fruta é rica em fibras, magnésio, ferro, potássio,
vitaminas C e do complexo B.
Essa fruta peculiar é muito utilizada em simpatias de virada de
ano, como comer a polpa e guardar sete sementes, por superstições de que com as sementes a
sorte, prosperidade e fartura estão garantidas.
Além da romã, outros frutos exóticos se destacam. O figo
é originário do Oriente médio.
Pode ser encontrado de vários
tipos, com tamanho, forma e
cor diferentes. No Brasil ela
chegou junto com os primeiros
portugueses. O figo é altamente
energético, por ser rico em açúcar. Contém vitamina C e sais
minerais como potássio, cálcio
e fósforo.
Já a tâmara é fruto da tamareira, palmeira originária do
Oriente Médio cultivada há milênios. A tâmara é muito nutritiva
e pode ser consumida até mesmo
crua, quando seca. Quando maduras, as tâmaras apresentam
coloração avermelhada, textura
fibrosa e sabor agridoce, suave.
O Damasco é originário da
China, porém se disseminou
pelo Oriente e pela Europa, fi-

xando residência no Oriente
Médio, onde é amplamente cultivado e consumido, muito por
conta das condições de solo e
clima favorável. O fruto é semelhante ao pêssego e a ameixa,
existindo até um cruzamento
entre o damasco e a ameixa.
No Brasil, as frutas do oriente
são iguarias amplamente consumidas. O figo, o damasco e a tâmara ganham destaque quando se
fala em doces, sendo utilizados em
sobremesas, tortas e bolos em sua
forma desidratada. Segundo Roberta de Almeida, gerente de uma

Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA
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confeitaria, entre os frutos o que
mais sai são produtos com damasco, por ser um pouco mais fácil de
se encontrar e ser mais diferenciado entre os produtos.
Roberta afirma que os frutos
são um produto diferenciado para
manter um cardápio com quitutes variados. “O damasco não é
uma fruta seca tão doce como as
outras, então isso é legal de trabalhar para fazer doces, porque
não fica tão enjoativo. E sem falar
que ele faz bem para saúde, então
alia o doce com uma coisa que
saudável. E é aquele azedinho
gostoso. Eu gosto bastante de damasco, então eu sou até suspeita
para falar”, explica Roberta.

mas já conta com alguns resultados. Segundo o pesquisador
Marco Antônio Dal Bo, responsável pelo estudo, a planta se
adaptou bem a região e possui
uma boa sanidade, porém a
produção de frutos ainda pode
melhorar, talvez investindo em
uma variedade. “Como não tem

(outras) pesquisas não se gerou
um sistema de produção que
funcione[... ] a planta tem uma
sanidade muito boa, bem adaptada aparentemente, só a produção de fruta que está ruim. [...] A
questão é que aqui é (um lugar)
muito úmido e ele é habituado
a região mais seca, mas não me

Potencial de cultivo
do damasco

Em nosso país, algumas pesquisas começam a sair do papel para,
quem sabe, implantar o cultivo e,
futuramente, não precisar importar o damasco. De todas as regiões
do país, a região Sul é a que tem potencial para esta cultura. Dois projetos de pesquisa são desenvolvidos
na região, um em Pelotas, no Rio
Grande do Sul, e outro em Videira,
aqui em Santa Catarina.
Em Videira, a pesquisa, conduzida pela Epagri, ainda está
em fase de desenvolvimento,

22

MAIS DINÂMICA | Abril, maio e junho 2017

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

pareceu um grande problema
isso, o maior problema que eu
estou vendo aqui é fazer ele produzir, pois está produzindo pouco”, explica Dal Bo.
Mesmo com a pesquisa ainda
em estágio de desenvolvimento,
Dal Bo acredita que há um grande potencial para a produção e
comercialização desta fruta. “Eu
acho que existe potencial sim. As
pessoas conhecem pouco, mas
mesmo como fruta, assim fresca,
ela é bem consumida em outros
países, aqui não iria ser diferente”, conclui o Pesquisador.
São investimentos em pesquisas assim que podem beneficiar a culinária e o consumidor,
já que com menos importação o
produto pode ficar mais barato e
todos poderão apreciar as frutas
comuns no Oriente Médio em
vários quitutes.
Liziane Wolfart para Revista Mais Dinâmica

Queremos contar sua

HISTÓRIA
de maneira inesquecível
Vamos tomar um café?

marketing • comunicação • digital • fotografia
49 3634.1612 | comercial@grupoaoe.com.br
49 9.8804.0506 | zick@grupoaoe.com.br
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BENEFÍCIOS À SAÚDE

Sal rosa
O sal
O sal é o tempero mais consumido no
mundo. Indispensável na cozinha,
o sal carrega consigo o peso de ser
uma das causas de diversos problemas de saúde.
O sal em quantidades adequadas
é essencial ao organismo, porém seu
excesso está relacionado à hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, Acidente Vascular Cerebral
(AVC), doenças renais, câncer de estômago, entre outros.
O uso adequado do sal, de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), é de 05g por dia, para
adultos (2.000 mg de sódio). Infelizmente, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009, os
brasileiros consomem em média 12g
de sal por dia, mais que o dobro da
quantidade considerada saudável.
Isso porque o sódio não se encontra
apenas no sal para uso culinário,
mas em quase todos os produtos industrializados, inclusive nos doces,
assim como em conservantes, adoçantes artificiais e outros produtos.

24
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Sal rosa
O sal rosa do Himalaia possui esta
coloração devido a alguns minerais
presentes em sua composição. Ele é
extraído das profundidades da cadeia de montanhas do Himalaia, por
isso é considerado mais puro, além
de ser um sal integral, por não pas-

sar pelas etapas de refinamento. O
maior benefício deste sal é o seu reduzido teor de sódio em relação aos
demais tipos de sal disponíveis no
mercado. Seu sabor também é muito
apreciado e a suavidade deste sal
combina com diversos tipos de prato,
em especial peixes e frutos do mar.
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Em relação aos nutrientes, o sal rosa
apresenta mais de 80 minerais traço,
com destaque para o potássio, cálcio,
magnésio e ferro. Porém, como sua
recomendação de uso é limitada em
quantidade, assim como qualquer
outro tipo de sal, a presença destes
minerais não é o maior atrativo para
sua aquisição, pois estes mesmos
minerais também podem ser encontrados em uma variedade enorme de
alimentos e em quantidades muito
superiores.

Sal de ervas
01 xícara de alecrim desidratado
01 xícara de manjericão desidratado
01 xícara de orégano desidratado
01 xícara de sal de sua preferência
Misturar todos os ingredientes no
liquidificador e armazenar em um
recipiente escuro com tampa na
geladeira

Independente de sua escolha...
A redução no consumo de sal ainda é
uma das mais importantes intervenções para diminuir o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Uma alternativa para uso
domiciliar é o sal de ervas, uma receita caseira onde se substitui parte do
sal que seria utilizado por temperos
naturais desidratados. Não devemos
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BENEFÍCIOS À SAÚDE

esquecer: nenhum alimento ou
ingrediente usado isoladamente
pode trazer benefícios à nossa
saúde. A única forma de nos mantermos saudáveis é adotando uma
dieta com mais alimentos in natura e menos produtos industrializados. O consumo de frutas, legu-
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mes e verduras, preferencialmente
orgânicos adquiridos em feiras,
casas coloniais ou diretamente de
agricultores locais, a ingestão de
água filtrada em quantidade adequada, o uso de cereais integrais, a
prática regular de atividades físicas, dormir bem e manter os cui-

dados com nossa saúde mental e
espiritual são a fórmula para mantermos uma vida de qualidade.
Gabriela Bagio Luz | Nutricionista
CRN10 3134 | Pós-graduada em Alimentos
Funcionais e Nutrigenômica | Pósgraduada em Tecnologia de Alimentos

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

SABORES EXCLUSIVOS
facebook.com/braseiropizzaria

www.braseiropizzaria.com.br

(49) 9 8884-6020

(49) 9 8882 5532 - Claro (49) 9 8405 0014 - Oi (49) 9 9957 7312 - Tim (49) 9 9135 3255 - Vivo

Rua Condá, 405-D - Centro - Chapecó (SC) / Aberto todos os dias das 19h às 23h30
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CAUSAS DA DOR NO JOELHO

Dor nos joelhos
FIQUE ATENTO PARA AS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Lesões esportivas e excesso de peso estão entre as
causas comuns do desgaste da articulação do joelho,
problema que gera desconforto e provoca dor. Mas é
preciso atenção, pois quando impede o simples ato de
caminhar ou piora ao longo do tempo, pode ser sinal de
algo mais grave, como o rompimento dos ligamentos,
osteoartrite ou cisto de Baker.
“Esses problemas podem ser confirmados por meio
de exames como o raio-x ou tomografia computadorizada”, explica o médico ortopedista e traumatologista
Joaquim Reichmann. Ele destaca, ainda, que as dores
também podem ser causadas por problemas mecânicos, artrite, inflamação, entre outras doenças.”
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O médico alerta que a lesão no
joelho pode afetar os ligamentos,
tendões, bursas que cercam a
articulação do joelho, ossos e as
cartilagens. Conheça as principais causas de dor no joelho:
Artrite: inflamação das articulações;
Bursite: inflamação causada por
sobrecarga ou tensão continuada
no joelho;
Tendinite: inflamação dos tendões que podem provocar dor ao
correr, pular ou caminhar rápido.
A tendinite no joelho aumenta o
risco de desligamentos importantes do tendão;
Lesão ou ruptura dos ligamentos: costuma-se sentir um desprendimento da região, seguido
de uma dor aguda;

Joaquim Reichmann | Médico
ortopedista e traumatologista.

Lesão do menisco: costuma
acontecer depois de um giro brusco do joelho e provoca dor difusa
que costuma aparecer imediatamente e permanecer por alguns
dias;
Distensão muscular ou torção:
também é uma lesão nos ligamentos, porém menor, causada por uma
torção;
Cisto de Baker: neste caso, ocorre inchaço devido ao acúmulo de
líquidos no joelho.
MB comunicação

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
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DESENHE O SEU CORPO

Musculação
o exercício que nunca sai de moda
Academia Sport Center
Reação investe pesado
na atividade
Os benefícios oferecidos fazem a
musculação perdurar. A atividade é antiga, mas continua sendo
bastante praticada justamente
pelos resultados que proporciona. Trata-se de um exercício que
emagrece, define o corpo e melhora a saúde da pessoa, por isso
nunca sai de moda. A procura
dos alunos pela musculação faz
a Sport Center Reação, de Chapecó, investir pesado nesta modalidade. “É o carro chefe das academias há muitos anos”, afirma
Claudio Bissolotti, professor da
academia.
Claudio fala com propriedade
da boa e velha musculação. Ele
foi atleta de arremesso de peso
durante 23 anos e ganhou 27
medalhas nos Jogos Abertos de
Santa Catarina (JASC). “A musculação serviu de base para todos
os meus treinos”, lembra. “Ela é
fundamental para a preparação
em muitos esportes, inclusive os
coletivos. Para quem gosta de futebol, por exemplo, depois dos 30
anos é obrigatório fazer um reforço muscular”, orienta o profissional da Educação Física.
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Marcio Miguel Araújo diz que a musculação trabalha o corpo e a mente

Alguns fatores facilitam a prática da musculação. “Está entre as
atividades físicas mais seguras.
Se a pessoa tem um problema no
joelho, por exemplo, ela pode fazer a parte superior e vice-versa.
Outra vantagem é que pode ser
feita individualmente. O aluno
vem a hora que quiser na academia e faz o seu treino. A musculação previne muitas lesões e é
um exercício fundamental para
os idosos, porque nessa fase a força física já caiu bastante”, disse
Claudio.
A musculação é uma das melhores opções para quem quer
perder peso. “O gasto calórico
pode ser bem mais alto do que
qualquer atividade aeróbica. Em
uma corrida se gasta de 500 a
600 calorias, dependendo da
pessoa e da intensidade, mas na
musculação pode, até, passar
de mil calorias em um treino de
uma hora. No fator estético, ela
também é muito importante,
porque depois que o aluno estiver preparado, ele pode adaptar

o treino para desenhar o corpo
como deseja”, explicou Claudio.
Márcio Miguel Araújo, 36
anos, faz musculação na Sport
Center. Ele praticou a modalidade durante um ano e meio, parou
após sofrer um acidente e retomou os exercícios há nove meses.
“Melhora tudo, revigora. Evita
a fadiga durante o dia e aumenta a disposição para o trabalho.
Melhora a estética. A atividade
mexe com a cabeça e com todo o
corpo. A pessoa se reconhece ao
perceber que está atingindo o objetivo. Tem que ter foco”, comentou o aluno.
Assim como em todas as atividades, a musculação requer a
orientação de um instrutor devidamente preparado e credenciado.
“Não é como receita de bolo. Estamos trabalhando com corpo, ser
humano e vida. Cada pessoa tem
um limite, suas qualidades, e isso
deve ser trabalhado com sabedoria”, disse Claudio Bissolotti.
Imprensa Reação Sport Center

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
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Investir em
comunicação para
driblar a crise

A

comunicação é reconhecida como uma
das ferramentas mais
importantes na estratégia para que a empresa atraia o
cliente e o fidelize. Toda organização quer ser vista, lembrada e
aceita no mercado. Quer ver seu
produto ou serviço circulando.
Todas precisam crescer e superar
os concorrentes, garantir sustentabilidade para o seu negócio. Não se pode esquecer que no
mercado competitivo como o que
vivemos, a empresa ou organização não pode ser apenas mais
uma, precisa se destacar de seus
concorrentes.
Os instrumentos de comunicação permitem construir a
melhor imagem da marca da
empresa, entidades ou pessoas,
conquistar novos consumidores.
É a comunicação que vai permitir que a empresa tenha um bom
posicionamento no mercado e
que vai ajudar a atingir metas e
impulsionar as vendas.
É impressionante como em
períodos de recessão econômica
toda a importância que a comunicação parece ter, é deixado de
lado. O primeiro setor a sofrer
cortes é o da comunicação. Na
minha trajetória profissional já
ouvi muitas desculpas. Corta-se
comunicação para não demitir, o
corte é apenas para dar um folego e equilíbrio financeiro. É como
se o consumidor não tivesse que
tomar, todos os dias, uma decisão
de compra, quer de um produto ou serviço. Ora, o marketing
coloca o produto a disposição do
mercado e a comunicação apresenta, informa a sua existência.
O que os empreendedores
precisam cuidar, numa econo-

mia em recessão, é para que as
ferramentas de comunicação estejam adequadas a sua realidade
e que, criteriosamente planejadas, atendam suas expectativas.
O mercado profissional, principalmente no oeste catarinense,
cresceu muito nos últimos anos e
cada vez mais aposta na comunicação assertiva.
Foi-se o tempo em que se produzia aquilo que se vendia e se
vendia aquilo que produzia. A
economia de subsistência, em

que consumo e produção era
equivalente, pertence um tempo
longínquo. As empresas hoje tem
consciência (espera-se que sim)
de que a razão de sua existência é
para atender as necessidades e o
desejos dos clientes. A subsistência vai depender do vínculo que a
organização conseguirá manter
com o cliente. Grandes marcas
como a Coca-Cola, MCDonald’s,
Visa e as brasileiras Itaú, Centauro e Garoto, investem bilhões em
comunicação para se manter na
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liderança do mercado. A Coca-Cola, uma das marcas mais lembradas, não recua nas estratégias
de comunicação e marketing.
A Imaginarium não chegou a
faturar em 2011 mais de R$ 110 milhões por ano – alta de 22% em relação ao ano anterior -, por um mero
acaso. Uma loja de objetos com café
e floricultura se tornou na empresa que conhecemos hoje porque os
empreendedores se preocuparam
em conhecer como funcionava o
marketing para conhecer o perfil dos consumidores e estratégias
adequadas de comunicação para
levar a informação das inovações
aos clientes. Atualmente são mais
de 140 lojas espalhadas por diversas
regiões do Brasil.
O marketing e a comunicação
independe do tipo ou tamanho da
organização. É para qualquer empresa. Uma igreja, por exemplo,
precisa entender qual é o tipo de fé
do seu fiel, uma ONG deve entender
quem está ajudando. É importante
destacar que o marketing não cria
necessidades, mas estimula desejos
e para isso precisa saber escutar o
cliente e prestar atenção nas tendências do mercado.
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Precisamos
formar
profissionais especializados em demitir pessoas, da
mesma forma como se treina e especializa pessoas
para contratar.

Por outro lado não basta apenas
ouvir o cliente, é imprescindível
que o cliente tome conhecimento da oferta do produto de seus
desejos, é onde entra a comunicação – a propaganda. E como
sobrevier sem ela? Afinal, sem
a comunicação dificilmente os
clientes saberão de todos os benefícios de relacionamento com
determinada empresa. O consumidor pode não ter conhecimento sobre o produto ou serviço,
devendo ser informado e educado. Também pode ser lembrado
e/ou persuadido nas situações
em que o produto já é rotineiramente ofertado no mercado.
A comunicação deve ser profissional. O modo intuitivo não
tem mais espaço no mercado,
pois deve estar adequada ao público tanto em relação ao tom
e a forma de relação ao meio e
veículo escolhido para a sua divulgação. Se uma empresa busca
trabalhar com o público jovem,
por exemplo, pode utilizar uma
linguagem mais informal e publicar seus anúncios, campanhas
e informativos nas redes sociais e
nas rádios cujos ouvintes são, em
sua maioria, jovens.
A Micro e Pequena Empresa é
o setor que mais cresce no Brasil,
representam 98% das empresas
brasileiras. Por outro lado cerca
de 80 por cento quebram antes
de completar um ano. Contribuem com a falência do setor a
falta de planejamento, gestão

Fotos: iStockphotos /site globalmeatnews.com
Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
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empresarial e marketing e comunicação. De acordo com o Sebrae,
Marketing e Comunicação são os
recursos menos utilizados pelo
segmento. Lógico, não são ferramentas fáceis de usar, mas pela
falta de conhecimento e de saber a
importância, os empreendedores
não dão a devida importância.
Para se comunicar, interna
e externamente, existem diversas ferramentas e possibilidades.
O que não é viável é colocar um
produto no mercado sem um plano de marketing, ou pelo menos
um delineamento das possibilidades de se olhar para o mercado, cliente e formas possíveis de
comunicação.
Por muito tempo pensar em
ferramentas e estratégias de comunicação e marketing era possibilidade visualizadas apenas
por empresas ou organizações
com um porte mais elevado. Tanto que poucas se sobressaíam no
mercado. Atualmente, não ter
visibilidade é muito mais falta de
olhar estratégico do que possibilidades reais.
Numa ainda incipiente democratização da comunicação, os
canais de comunicação que possibilitam a aproximação da organização com os seus públicos são
muitos. O anúncio impresso, em
revistas e jornais, se tornaram
mais acessíveis. E com o fortalecimento da mídia local, cada vez
mais o consumidor acompanha

COMUNICAÇÃO

o que acontece em seu entorno
através da imprensa. A proximidade dos fatos leva, cada vez
mais, o público a acompanhar,
pela mídia local, os acontecimentos em seu entorno.
Por outro lado, o sempre bom
companheiro – o rádio – mantém
sua importância e com forte inserção, principalmente em cidades de menor porte. Presente nos
mais diferentes espaços, ainda é

o veículo mais democrático, no
sentido de possibilitar que todos
os empreendimentos ganhem
visibilidade. Além das emissoras comerciais, as comunitárias
abriram uma lacuna interessante, de fácil acesso.
E para mostrar possibilidades,
as mídias sociais ganham espaço, com crescimento em torno de
34% ao ano em investimento publicitário, são caminhos possíveis.
Atualmente não tem como pensar
em marketing e comunicação sem
inserir estratégias de marketing e
comunicação digital.
Num cenário competitivo e de
recessão econômica, a empresa
não pode cruzar os braços e esperar que, por osmose, o cliente
acesse os seus produtos e garanta
sustentabilidade do seu negócio.
Estamos na era em que a criatividade e a inovação desafiam o
jeito de empreender. Portanto, a
desculpa de que a crise impede
investir em marketing e comunicação não se aplica. Vida longa ao
marketing e a comunicação.
Por Dirceu Hermes

Professor Unochapecó há 20 anos nos cursos de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda
Mestre em Comunicação
Atua na área de Marketing e Comunicação
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DEDICAÇÃO E COMPETÊNCIA, AJUDANDO NOSSOS CLIENTES
A CONCRETIZAR SUAS IDEIAS E PROJETOS

FACHADA EM ACM

PORTÃO DE ELEVAÇÃO SOB MEDIDA

CORRIMÃO EM
AÇO INOX

CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE
ABERTURAS DE ALUMINIO SUPREMA
COM GRADE DE SEGURANÇA

FACHADA GLAZING

(49) 3323.4191 | 98407.0692

Rua Apíuna, Nº 742 D | Bairro Cristo Rei | Chapecó-SC | esquadriasalufer@hotmail.com
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4 Motivos para você investir em
marketing em tempos de crise

A

situação econômica
do nosso país tem despertado preocupação.
A crise parece estar
na mente de todos. Luta-se para
manter o orçamento em dia e,
apesar das dificuldades enfrentadas, é necessário fazer esforços para se livrar ou melhorar
desta situação. Neste momento,
as empresas adotam um posicionamento mais defensivo e iniciam um processo de cortes de
gastos. Reduzir gastos que não
trazem retorno é muito significativo, porém, nota-se que os
primeiros cortes são em relação
às verbas de marketing e redução de pessoal.
A função do Marketing dentro da empresa é criar estratégias e caminhos para que o
consumidor se interesse pelo
seu produto ou serviço e chegue até você. Além disso, o
marketing orienta, informa e
visa a satisfação das vontades
de seus consumidores. Neste
sentido, a organização deve
voltar seus olhares para essa
área como investimento e não
como despesa. A verdade é que
algumas empresas trabalham
apenas com o resultado final,
sem observar que é este setor que possibilita a entrada e
abertura de novos negócios.
Para ser eficiente, o planejamento de marketing deve ser
feito para cada ação do ano, desenvolvidas e vinculadas a um
retorno claro que depois possibilite comparar os resultados
projetados e aqueles atingidos.
Todas as ações realizadas são
medidas de acordo com os ganhos que aquela determinada
campanha trouxe. Assim, é pos-
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Fotos: MB Comunicação

sível apresentar resultados que
demonstram o quanto o marketing é importante para o funcionamento da empresa. Portanto,
cada vez que se opta por cortar
os investimentos em marketing, o impacto nas vendas será
evidente e o mesmo acontece
quando a empresa aumentar os
investimentos.
Existem formas de se adaptar
a realidade e de atingir melhores

Perfis Especiais - Tubos
Barras Chatas - Redondas
Cantoneiras - Chapas Carbono
Galvanizada - Inox
Prestação de Serviço em Calandra
Corte e Dobra

(49) 3324.3806 - (49) 3199.1460
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39

NEGÓCIOS

MARKETING

resultados com menos recursos,
são as estratégias de marketing
digital. Listamos quatro principais razões para você investir
neste setor em tempos de dificuldades econômicas.

1. Economize dinheiro e
gaste tempo.
Basicamente quase todas as estratégias de marketing digital

O consumidor vai
ao Google em busca de
informações sobre
produtos e serviços que
deseja adquirir.

exigem tempo de preparação.
Comparado com o marketing
tradicional, a Internet oferece
possibilidade de investir menos dinheiro, apenas aplicando
mais tempo. Faça um comparativo do que se gasta para confeccionar panfletos, por exemplo,
utilizando o mesmo valor em
uma estratégia digital. O tempo
da estratégia digital é maior, porém o resultado é incrível e, certamente, você percebe o retorno
mais rápido.

2. Sua presença na Internet
é valiosa! Apareça!

Esteja onde as pessoas estão
procurando. Faça uma análise
por você mesmo. Quando você
deseja procurar algo, para onde
se dirige? Na maioria das vezes recorremos à Internet que
funciona como uma máquina
pronta a nos fornecer conteúdo
e informações valiosas. O consumidor vai ao Google em busca
de informações sobre produtos
e serviços que deseja adquirir.
Quando encontra o que deseja,
ele acessa seus canais digitais
(Site, Fanpages) e então inicia
um relacionamento com a empresa. Por isso, você deve garantir que o seu negócio esteja
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bem estruturado nestes pontos
principais: Buscadores (Google,
Yahoo, Bing), Redes Sociais (Facebook, Twitter, etc), disponibilização de conteúdo (Blog), e
e-mail marketing.

3. Resultados mensuráveis.
Para medir o sucesso de uma
campanha ou ação promocional é imprescindível mensurar
seu resultado, certo? Investir na
Internet possibilita exatamente
isto! Os canais digitais permitem que suas ações sejam men-

z
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suradas com mais assertividade,
já que se trabalha basicamente
com dados. Claro que não é toda
resposta positiva que lhe trará
novos negócios, mas é certo que
a Internet proporciona também
futuras possibilidades.

4. Vença seus concorrentes
através da Internet.
Se a Internet diminuiu a distância entre as empresas, você de-

veria estar lá. Já analisou seus
concorrentes? Veja o quanto
eles podem estar a sua frente
nessas questões, cada ponto
citado merece uma atenção especial da sua parte. Lembre-se
que o consumidor está cada vez
mais conectado e uma simples
presença online possibilita que
você vença seus concorrentes, através de estratégias que
atraiam e gerem mais vendas.

A compreensão do mercado
é imprescindível para a manutenção e o crescimento da sua
marca. Então comece a monitorá-la e faça o mesmo com seus
concorrentes. Não ceda espaço
para seus competidores!
Certifique-se que sua equipe de marketing esteja atenta
ao meio digital. Caso não tenha um setor especializado,
poderá pensar na possibilidade de contratar uma consultoria. O importante é não estagnar, não deixar para depois.
Acelere seus esforços em criatividade e inovação para que
haja uma contribuição para
a economia coletiva. Seguindo estas dicas, esperamos que
você consiga deixar os resultados da sua estratégia ainda
mais claros e aumentar o valor
que o marketing agrega. E por
falar nisso, como andam os investimentos de marketing da
sua empresa?

Francielle Mafesoni dos Santos |
Administradora, Especialista em Marketing e Vendas.
Consultora em Comunicação e Marketing.
Apaixonada por negócios digitais e inovação.
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Enquete
Você considera que destinar dinheiro na divulgação da marca de sua empresa
é gasto ou investimento? Por quê? Quais as mídias você tem utilizado e conhece
para divulgar o seu empreendimento e qual o resultado obtido?

Nome: Julmir Cecon
Profissão: Assessor de Imprensa

Nome: Gilson Siegmar Hainemann
Profissão: Diretor TOP Propaganda

Nome: Fabiane Possamai de Souza
Profissão: Coordenadora de Marketing e Recursos Humanos Imobiliária
Exata

Nome: Elisangela Niendicker
Profissão: Secretária empresa Unigran

A Cooperalfa destina um percentual “X” para divulgação, em dois vértices: a) institucional, que, neste
ano dos 50 anos, ganha mais vigor e em anos normais diminuem bastante as verbas. B) Promocional,
que envolve campanhas de vendas em vários dos
seus negócios. A Alfa entende que, uma vez sendo
um trabalho planejado de comunicação, com peças previamente estudadas e com elevado grau de
profissionalismo no desenvolvimento das mesmas,
o impacto positivo é quase certo. Isto, depende, evidentemente, dos canais utilizados e dos públicos
alcançados. Hoje, a Alfa lança mão de jornal próprio,
parceria com jornais e revistas regionais, mídia virtual (redes sociais), TVs tradicionais, emissoras de
rádio, outdoors, flayers, cartazes, enfim, são multi-caminhos informacionais. A tentativa é a de sempre
trabalhar com o conceito de convergência de mídia,
ou seja, que tudo caminhe ao mesmo tempo, com similaridade de propósitos.

Considero um investimento. É importante estarmos próximos de nossos clientes e conseguimos
isso através da publicidade. Hoje, utilizamos vários
canais para divulgar nossos produtos, como rádio,
jornais, sites e redes sociais. Estamos tendo ótimos
resultados, especialmente com a utilização da rede
social como ferramenta.

Dentro da atual situação econômica brasileira e com
um cenário pouco positivo em relação a reação, muitas empresas precisaram adequar seus investimentos em comunicação para esta nova realidade de
volumes cada vez menores.
Os empresários são bombardeados diariamente por vários meios de comunicação, sendo que, sem
o conhecimento mais aprofundado, muitas vezes,
os investimentos, mesmo escassos, não surtem o
efeito desejado e necessário. Com isto, as agências
exercem papel fundamental em forma de assessoria
de plataformas de mídias.
Atualmente, as empresas precisam de soluções
completas, sendo na forma criativa de sua comunicação, bem como, para qual meio utilizar, pois com
poucos recursos de investimentos os meios precisam ser muito mais eficientes. O momento atual
também permite que empresas com visão estratégica aprimorada, consigam maior êxito em suas campanhas, pois os investimentos são mais assertivos.
Atualmente, identifico as plataformas digitais como
as que mais atingem os consumidores de forma imediata e com mais assertividade. Os meios tradicionais, como TV aberta e por assinatura, rádio, meios
impressos de revista e jornais e mídia externa, ainda
continuam tendo o seu papel fundamental na formação de opinião nas grandes massas. A frase mais
ouvida no meio empresarial, em relação a comunicação é: “Fazer mais, com menos”.

A partir do momento que a empresa tem um produto de qualidade e quer expor isso a seus consumidores, a divulgação se torna de suma importância
agindo como investimento, pois desta forma será
possível credenciar novos clientes e tornar a marca
reconhecida diante do mercado consumidor. Como
mídias utilizadas, posso citar o comprometimento e
trabalho realizado pela equipe da Revista Mais Dinâmica. Também dispomos de outras ferramentas,
como redes sociais, panfletagem, entre outros, que
proporcionam um bom resultado.

Nome: Karla Hall
Profissão: Publicitária

A publicidade nunca esteve tão em alta e, portanto, continua a ser um investimento cada vez mais
imprescindível ao negócio. O que mudou foi a forma de se relacionar com o mercado, em função da
mudança de perfil do consumidor. Hoje temos um
consumidor que é multicanal, que não aceita mais
barreiras e exige experiências únicas e diferenciadas. As marcas que querem ser vistas e respeitadas
precisam entender as necessidades desse público e
reaprender a conversar com ele.
Durante muito tempo, atuei somente com as mídias tradicionais. Hoje, já não é possível pensar em
publicidade sem o “digital”, porque não vendemos
simplesmente, geramos “engajamento”, buscamos
a admiração dos nossos clientes, para alcançar a
tão sonhada “conversão”. Mas também, não se pode
abandonar a TV, que continua sendo um veículo de
massa ou a revista, por exemplo, que gera um poder
de segmentação interessante. Na minha área de
atuação, que é o Turismo, a publicidade e o marketing são fundamentais e, muito dos resultados que
temos, se deve à essa estratégia comercial.

Nome: Jhonatan Savenhago
Profissão: Empresário (Ecodecor)

Considero um investimento, pois, como se fala, é
preciso ser visto para ser lembrado. Claro que o
empreendedor tem que analisar calmamente aonde irá investir seu dinheiro. Não que tenha mídias
que não tragam retorno, mas cada produto tem
uma forma mais eficaz de ser apresentado ao cliente. Atualmente, utilizo como mídia o Facebook,
jornal e também a revista Mais Dinâmica, aonde
venho obtendo resultados, pois além de mostrar e
conseguir explicar o meu produto, os proprietários
fazem um ótimo trabalho apresentando o mesmo.
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MEL

Apicultura em expansão
no Oeste

O

mel é uma das potencialidades trabalhadas
pelo Projeto de Desenvolvimento Econômico
e Territorial (DET), desenvolvido
pelo Sebrae/SC com a parceria de
entidades e órgãos públicos. O foco
é melhorar a qualidade do produto e do manejo, orientar sistemas
para criação de novos enxames,
genética, sanidade e outras ações.
Os resultados são surpreendentes.
No município de Quilombo, por
exemplo, a apicultura saltou de
quatro mil quilos de produção por
ano para mais de 30 mil quilos.
O vice-prefeito de Quilombo,
Jackson Castelli, confirmou que
o trabalho do Sebrae/SC, juntamente com a Prefeitura, Governo do Estado e Associação dos
Apicultores e Meliponicultores
de Quilombo (AAMQ) resultou
em 32 mil quilos de mel por ano.
“Nós acreditamos que, com a
inspeção federal obtida e com
o trabalho que o Sebrae fez junto aos apicultores, iremos para
100 toneladas em poucos anos.
É um incentivo ao incremento
na economia das famílias e também no movimento econômico
do município, além de termos
um produto genuinamente quilombense para levarmos a todo
o Brasil”, observou.
O consultor credenciado ao
Sebrae/SC, Neuri Riboli, lembra
que o projeto iniciou juntamente
com a AAMQ com 12 apicultores, em julho de 2011. “Em 2016,
encerramos com 35 associados
ativos. Nós tínhamos aproximadamente 280 colmeias no início
do projeto e chegamos a cerca de
1.400 unidades. A produtividade média, na época, era de 10 a
15 kg por caixa/ano, enquanto
que hoje é de 25 kg caixa/ano”.
Hoje a inspeção é uma realidade e a comercialização tornou-se altamente viável para
apicultura. “Os produtores me-
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Resultados das ações na área de apicultura foram
apresentados recentemente em Pinhalzinho

lhoraram muito na questão da
qualidade da colmeia, manejo,
genética e em tudo o que o produtor precisava para viabilizar
a atividade nas propriedades.
Houve um crescimento fantástico e o espírito de associativismo
se fortaleceu”, completa Riboli.
O produtor da área de apicultura e presidente da AAMQ,
Julcemar Francisco Toazza, lem-

O mel é uma das potencialidades trabalhadas pelo Projeto
de Desenvolvimento Econômico e Territorial (DET)

bra que a Associação nasceu em
agosto de 1992 e hoje é formada
por uma equipe de apicultores
que tem objetivos definidos e
metas pré-estabelecidas. “Primamos por um trabalho solidário por algumas razões. A mão
de obra está escassa em todos
os setores e mais ainda nesta
atividade que era feita baseada
na cultura de nossos ancestrais.
Buscamos manejo adequado de
acordo com a época e primamos
pela melhoria da produtividade
de acordo com técnicas atualizadas”, afirma.
Outra conquista, segundo
Toazza, foi a Casa de Extração e
Envase do Mel, que atende toda a
região. “Os apicultores estão motivados a investir cada vez mais,
tanto tecnicamente em conhecimentos, quanto em material de
qualidade padronizado. O retorno
financeiro já é visível. A produtividade é boa e temos excelentes
expectativas para a safrinha de
fevereiro e março”, conclui.
O DET visa promover o desenvolvimento econômico e a
transformação da realidade local. São beneficiados empreendedores individuais, empresas
de pequeno porte, microempresas, potenciais empreendedores, empresários e produtores rurais. “Estamos atingindo
nosso objetivo de dinamizar a
economia regional com o aproveitamento das potencialidades
locais nos vários segmentos em
que o DET atua”, avalia a gestora local do programa Marieli
Aline Musskopf.
Os resultados das ações de
apicultura e demais projetos do
DET foram apresentados, recentemente, no espaço do DET, na
19ª edição do Itaipu Rural Show,
promovida pela Cooper Itaipu,
em Pinhalzinho.
MB Comunicação

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
Foto: MB Comunicação
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Sofisticação
em detalhes
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Sofisticação
em detalhes
Porcelanato 3D oferece o conforto e elegância
para ambientes em casas e apartamentos

A

sofisticação de uma
casa ou um apartamento mora nos
detalhes. As decisões que o dono toma no decorrer da obra e na decoração
demonstram seu estilo e seu
modo de vida.
Todo ano, algumas tendências se destacam na decoração
e desde 2015 o porcelanato em
3D é um dos itens mais utilizados para levar estilo e charme
às obras. Segundo o site da empresa Biancogres “nem sempre
é preciso recorrer a estampas e
cores vibrantes para criar uma
parede interessante. Os materiais com efeito tridimensional
são apontados como uma das
tendências mais fortes da temporada no universo dos acabamentos justamente por conseguirem valorizar a decoração
de qualquer espaço de forma
leve, sem impor limitações ao
projeto.”
Gislaine Ganzer, responsável pelo setor de vendas de uma
empresa que trabalha com
acabamentos, destaca que há
porcelanatos 3D para todos os
gostos e bolsos. Ela afirma que
esse produto é amplamente
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utilizado, principalmente, em
detalhes de banheiros, áreas
externas e cozinhas.
Um dos produtos mais procurados, de acordo com Gislaine, é o porcelanato 3D amadeirado. A empresa Biancogres
explica que a madeira sempre
foi muito utilizada na decoração para transmitir acon-
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chego e estilo, mas a madeira
comum pode estragar, além
de existirem questões como o
desmatamento. Por todos estes motivos, os porcelanatos
3D que imitam madeira são a
alternativa que mais se aproxima da elegância que este tipo
de decoração transmite. “Assim como os outros modelos de

porcelanato, os revestimentos
que imitam madeira podem ser
aplicados em qualquer superfície lisa e devidamente preparada, seja o piso, a parede ou
uma bancada de ilha de cozinha, por exemplo. Mais duráveis e mais fáceis de assentar
do que o material convencional, os porcelanatos garantem

Construindo sonhos.
Seu imóvel do início ao fim!
Projeto / Execução / Incorporação

(49) 99137-0898 / (49) 99146-1694
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uma obra limpa e com poucos
resíduos. Diferentemente da
madeira, [...] os porcelanatos
podem ser molhados à vontade, o que permite seu uso em
áreas antes restritas, como
fachadas, entorno de piscinas,
banheiros e até mesmo dentro
do boxe.” Explica a Biancogres,
em seu site.
Mas além do amadeirado, existem diversos porcelanatos com
formas geométricas, que lembram
tecidos e com relevos para destacar uma estampa. “Na realidade
vai depender muito do que vai ser
feito na obra. [...] Hoje nós vendemos bastante o amadeirado, mas
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não só o amadeirado [...](os porcelanatos) são peças que possuem
um acabamento melhor. É um revestimento totalmente diferente”,
explica Gislaine.
Para quem ainda não tem
ideia sobre como decorar, esse
pode ser o primeiro passo. Escolher um bom porcelanato
3D. A tendência veio para oferecer versatilidade, durabilidade e facilidade para ter uma
casa com estilo e conforto. E
ela promete ficar por muito
tempo em alta.

Liziane Wolfart | para Revista Mais Dinâmica

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
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A cor do ano 2017!

U

m ano novo se inicia
e, como de costume,
algumas empresas lançam estudos para formular as tonalidades que serão
tendência na próxima temporada. Essas tendências são antecipadas com o objetivo de influenciar o consumidor e revitalizar
as tonalidades que aparecerão na
moda, maquiagem, na arquitetura e decoração.
A Pantone, uma empresa dos
Estados Unidos, famosa por sua
tabela de cores, lançou recentemente seu conhecido relatório
anual de cores inspiracional para
o ano de 2017. São misturas que
remetem a natureza, lembram vitalidade, ar livre e relaxamento.
E a cor que vem com tudo é o
GREENERY. Que é basicamente

um verde musgo com amarelo intenso. Ela nos traz refrescância e fala um pouco da nossa necessidade de explorar e reinventar. Nós sabemos bem o mundo em que vivemos hoje, estressante e urbanizado. O greenery traz o contato com a natureza e lembra esperança. Legal né?!
A cor é diferente e ousada. Então, como podemos introduzir ela na arquitetura e na
decoração sem exceder e pesar o ambiente? Abaixo, dicas de como utilizar essa tendência:

´

´

www.pavermax.com.br

Matriz - Erechim/RS
Fone: 54 3522.4260 - vendas@pavermax.com.br
Br153 - KM53 em frente ao posto Lando
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Filial - Chapecó/SC
Fone: 49 3025.6203 - contato@pavermax.com.br
Av.General Osório, 1546D - Bairro SãoCristovão
Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

Se você está pensando em não
gastar muito ou se tem ambientes
bem neutros em casa e quer ousar na decoração, uma boa ideia é
usar objetos e adornos, com peças
mais em conta e a possibilidade de
renovar caso desejado. Almofadas,
roupas de cama, tapetes, utensílios
de cozinha e objetos decorativos,

além de conferirem cor, dão uma
cara nova na casa. Até mesmo
plantas verdes são ótima opção!
Porém, se você quer investir
um pouco mais porque amou a cor,
uma solução é incluir na mobília,
ou usar em paredes que queira destacar. Mas vamos com calma para
o ambiente não ficar over, com-

binado? Algumas idéias abaixo,
mostram como podemos fazer isto
de um jeito primoroso. Ambientes
neutros, com cores clássicas ou
amadeiradas são perfeitos para
isso. Ambientes com cores também
vale, mas a combinação fica mais
difícil e a sensibilidade para compatibilizar cores precisa ser maior.

Janelas / Portas em alumínio / Vidro temperado / Box em acrílico e vidro temperado

662.eps

Rua Bom Jesus da Serra 148 E, Bairro Eldorado (49) 3331 5502 / 3331 5317
tempervvidros / tempervidrosplaza@yahoo.com.br53
(49) 9 8804 2464
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E por último, se seu caso é uma reforma
e você quer ir com tudo, o passo seguinte é aplicar a cor na marcenaria ou no
revestimento. Uma opção mais duradoura que precisa de um planejamento
mais específico. O resultado, quando
bem pensado, confere muita personalidade ao espaço.

Se o greenery não te agradou, abaixo
mostramos a paleta com mais cores que
são tendência para esta estação:

E aí, gostaram?! Se você amou a ideia
mas não sabe como utilizar na sua
casa, contrate um arquiteto! Ele tem
o conhecimento que você precisa
para todos os casos, dos mais simples
aos mais elaborados. Ótimo ano para
você! Um abraço carinhoso.
Marília Schacht | Ma Chaz arquitetura + interiores
CAU A114007-8
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A

Nova Casa
Acabamentos
trabalha com
toda a linha para sua
reforma ou
construção.
Trabalhamos com
todos os tipos de
revestimentos,
luminárias, louças,
metais, papéis de
parede assim como
as últimas tendências
do mercado, as
placas decorativas
em 3D e os versáteis
cobogós.

Solicite uma visita!
Iremos até a sua
obra para melhor
atendê-lo.

Av. Nereu Ramos - 1360E
Chapecó - SC
(49) 3329 - 3713
novacasachapeco@hotmail.com
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Cuidados que preservam a vida
VERIFICAR E TROCAR A MANGUEIRA E O REGISTRO DO GÁS PODEM EVITAR
ACIDENTES GRAVES EM CASAS E APARTAMENTOS.
Existe um ditado que diz que
o perigo mora ao lado, mas é
um ditado ultrapassado. O
perigo mora dentro de casa
quando não são tomados cuidados como verificar a mangueira e o registro do gás.
Você pode não saber, mas estes
produtos tem um prazo de validade que precisa ser respeitado.
Conforme o Comandante Ismael
Mateus Piva, do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó, o prazo de validade da mangueira e do
registro do gás está escrito nos
produtos, mas é de aproximadamente cinco anos.
Os dois produtos, quando vencidos, podem apresentar desgaste
natural, acúmulo de sujeira ou
ressecamento que provocam o
vazamento de gás no encaixe do
fogão ou do botijão de gás. “Decorrido o prazo de validade, os
equipamentos já terão sofrido
o desgaste natural que poderá
resultar em um acidente. Os acidentes mais comuns com o gás
de cozinha e a não manutenção
de válvulas e mangueiras são os
rompimentos e consequentes vazamentos do GLP (Gás Liquefeito
de Petróleo) que podem causar
asfixia nos homens e animais ou
então iniciar um incêndio, com
repercussão danosa, seja pelo
deslocamento acelerado do ar
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(explosão de volume do GLP) e
pelas chamas geradas”, explica o
Comandante.
Segundo Obirajara Rolim de
Moura, dono de uma loja de ferragens, hoje há uma consciência
maior das pessoas sobre a troca da
mangueira, porém muitos ainda
procuram o material mais barato
que nem sempre possui a melhor
qualidade. “Ainda falta um pouco
de conscientização, até do próprio
comerciante [...] os funcionários
são orientados a olhar a própria
válvula (que o cliente traz) porque
nela consta o vencimento. Quem

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock
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facebook.com/ministeriodiscipuluz

@ministeriodiscipuluz

/ministeriodiscipuluz

AGENDA ABERTA

Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! Salmos 147:1

(49) 3329 6380
Rua Guaporé, 738 D, B. Presidente Médici
facebook.com/getsemani.chapeco

getsemani chapeco

C
U
L
T
O
S

TARDE COM DEUS / TERÇA-FEIRA / 14H30
CULTO DA VIRADA / TERÇA-FEIRA / 19H30
CULTO DA VITÓRIA / QUINTA-FEIRA / 19H30
CULTO DE ORAÇÃO / SEXTA-FEIRA / 19H30
CULTO GETEENS / SÁBADO / 17H30
CULTO DE JOVENS / SÁBADO / 20H
CULTO DA FAMÍLIA / DOMINGO / 9H e 19H
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compra nem sempre olha o vencimento. E (se não fizer isso) podem
acontecer problemas. Tem que cuidar! ”, afirma Moura.
Moura explica que quando
conversa com os clientes sobre a
troca da mangueira e do registro
apela para a construção da casa.
“Então, têm muitos consumido-

res que a gente começa a explicar. (Eu pergunto) quantos anos
você demorou para construir a
sua casa? ”, ao questionar isso,
Moura explica que são R$ 20,00
ou R$ 30,00 a menos no bolso,
mas que podem garantir a segurança da casa e de toda a família
que mora nela.

Além de cuidar o prazo de validade e fazer a troca da mangueira e
do registro, é preciso instalar corretamente. “Muito cuidado com
as trocas de botijões, quando podem ocorrer vazamento por má
conexão de válvulas. Também é
preciso cuidado em dimensionar a
quantidade de GLP disponível com
o equipamento consumidor, para
que a chama se mantenha. Outra
atenção é para sempre utilizar os
botijões na posição vertical, para
não correr o risco de GLP líquido
ir ao queimador. ”, explica Piva.
O comandante aconselha ainda,
sempre que possível, deixar o botijão do lado de fora da residência ou
em uma região bem ventilada para
diminuir os riscos de acidente.

O que fazer quando ocorrer
um vazamento de gás
Se todas as medidas de precaução foram postas em prática, mas
mesmo assim acontecer um vazamento de gás, algumas atitudes
podem ser tomadas para não haver acidentes graves.
Logo que perceber o vazamento de gás, feche o registro.
Se não tiver como parar o vazamento, por algum problema
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com o registro, saia do local
e deixe o mesmo aberto para
o ar circular. Não promova o
uso de chamas no local para
não iniciar um incêndio e leve
o botijão para um local aberto
onde todo o seu conteúdo possa se dissipar.
E nunca, jamais, mecha
com a corrente elétrica. Se
uma luz estiver acesa, mantenha ela acesa e se ela estiver
apagada não ascenda. “Qualquer tipo de chama pode ser
o agente iniciador de um incêndio quando há vazamento
de GLP. Quando utilizamos a
eletricidade, desde o processo mais básico de acionar um
interruptor de uma tomada,
criamos uma centelha elétrica
que pode ocasionar o incêndio”. Conclui o Comandante.

Liziane Wolfart para Revista Mais Dinâmica

QUE LOUCO
seria mostrar seu projeto ao invés de explicá-lo.

A Duo3D tem como diferencial materializar projetos
em maquetes eletrônicas, ambientes internos e
externos, modelagem de produtos e móveis,
ampliando as formas de abordagem e persuasão
dos consumidores e investidores, curta nossa
fanpage e fique ligado nos nossos projetos.

duo3ddesign
duo3ddesign
49 9.8804.0506
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Foro privilegiado
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Foro privilegiado e/ou por
prerrogativa de função

F

oro privilegiado e/ou por
prerrogativa de função é
um dos modos de estabelecer a competência das
infrações penais e nos crimes
de responsabilidade. Trata-se de
um mecanismo jurídico que altera a competência penal.
No Brasil, entre as autoridades que tem foro privilegiado,
tanto nas infrações penais como
nos crimes de responsabilidade,
encontram-se o Presidente da
República, os ministros (civis e
militares), todos os parlamentares, prefeitos, integrantes do
Poder Judiciário e do Ministério
Público e Tribunais de Contas.
No caso de crimes de responsabilidade praticados pelo o Presidente da República, como ocorreu com a Presidente Dilma, pelo
vice, e em caso de conexidade
com aqueles, também os Ministros de Estado, comandantes da
Marinha, Exército e Aeronáutica, os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Conselho
Nacional de Justiça e do Ministério Público, o Procurador Geral
da República e o Advogado Geral
da União são julgados pelo Senado Federal (art. 52, I e II da CF).
Já nas infrações penais comuns praticadas pelo Presidente
da República, o Vice-Presidente,
os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República,
Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica (ressalvado o
disposto no artigo 52, I, da CF),
os membros dos Tribunais Superiores, os Ministros do Tribunal
de Contas da União e os chefes
de missão diplomática de caráter
permanente a competência para
processar e julgar é do STF (art.
102, I, “b” e “c” da CF).
Existem outros exemplos de
foro privilegiado para julgamento de infrações penais comuns e
de responsabilidade. É o caso de

Governadores de Estado, Desembargadores dos Tribunais de justiça, membros dos Tribunais de
contas estaduais e municipais,
membros dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais
Regionais Eleitorais, que são julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Prefeitos são julgados pelos Tribunais de Justiça de
seus respectivos Estados e ou tribunais regionais federais, assim

como juízes federais, estaduais
e do trabalho, são julgados pelos
seus respectivos tribunais. Os
membros do Ministério Público
também possuem foro privilegiado (art. 105, I, “a” da CF).
Nas infrações penais comuns
praticadas pelos governadores,
a competência para processar e
julgar é do STJ, mas nos crimes
de responsabilidade a competência é da Assembleia Legislativa do Estado (art. 78 da Lei nº
1079/50).
Em apertada síntese, estas são
as autoridades com privilégio e os
respectivos órgãos julgadores.
Atualmente são 22.000 autoridades que tem direito à foro
privilegiado.
Ocorre que as ações com foro
privilegiado sobrecarregam os
Tribunais superiores. Isto porque, tais Tribunais não julgam
apenas os processos envolvendo
autoridades com privilégio, mas
também fatos graves e banais que
lá aportam, acarretando uma sobrecarga. Assim, os processos de
autoridades públicas com foro
privilegiado misturam-se a uma
imensa pilha de processos para
julgar. Além disso, os Tribunais
Superiores não estão acostumados a instruir ações penais que
são feitas em regra no primeiro
grau, razão pela qual não existe
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uma estrutura adequada para
receber tais casos de autoridades
com foro privilegiado. Estes fatos
geram a impunidade. Justiça tardia não é justiça.
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), publicou
em seu site que a impunidade é
evidente, gerada pelo privilégio.
“(...) em 18 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu
130 processos criminais contra
autoridades que têm foro privilegiado, e ninguém foi condenado
(130 a 0). No Superior Tribunal
de Justiça (STJ), criado em 1989,
foram abertas 483 ações penais,
mas somente cinco pessoas foram condenadas (483 a 5).”
Dito isto, entendemos que,
salvo melhor juízo, a ordem social estaria melhor resguardada
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se afastássemos o foro privilegiado, trazendo para os juízos singulares e para o tribunal do júri a
apreciação dos crimes cometidos
pelos privilegiados.
Segundo o art. 5º da Constituição Federal, todos são iguais
perante a lei, e a ela se submetem
indistintamente, independente
de cor, raça, credo, idade, orientação política, sexo, ou qualquer
outra forma de diferenciação.
O foro por prerrogativa de
função fere o princípio da igualdade. A constituição em um primeiro momento iguala todos perante a lei e após os desiguala.
Percebe-se claramente que o
foro por prerrogativa de função
é anti-democrático e ilegítimo,
ao passo que cidadãos comuns,
leigos do direito, e juristas se

opõem ao instituto. Até mesmo
o Ministro do Supremo Tribunal
Federal Joaquim Barbosa afirmou ser contra o foro privilegiado, vez que aquela corte não
teria estrutura para instruir
processos penais.
Dessa forma não se pode conceber um Estado Democrático de
Direito que não seja fundado no
princípio da igualdade e neste
aspecto nossa Constituição Federal é pragmática, colimando
o fim da igualdade social e de
oportunidades. Falha, no entanto, a Magna Carta ao instituir
o foro privilegiado, o qual não
apenas aumenta as desigualdades como também estabelece um
quadro caótico, onde os que são
detentores do poder político simplesmente estão imunes à justiça, jamais sendo efetivamente
julgados por seus crimes.
Um instituto como o foro Privilegiado, tão perverso e injusto,
além de claramente antônimo
às finalidades estabelecidas pela
própria Constituição e a seus
princípios basilares, já deveria
ter sido expurgado de nosso ordenamento jurídico.
De todo o exposto, percebe-se que o Foro Privilegiado está
claramente na contramão da democracia, perpetuando a impunidade e as infinitas regalias dos
nossos governantes. Todos deveriam ser iguais perante as leis,
mas no Brasil alguns são mais
iguais que outros. O foro privilegiado é medida que ainda mostra
um país não democrático, onde
apenas alguns são punidos e
cumprem as penas.

Dr. Irio Grolli | Juiz de Direito Aposentado
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Enquete
O Foro privilegiado ou prerrogativa de função é um mecanismo jurídico que altera a competência das infrações penais e dos crimes de responsabilidade. No Brasil, há cerca de 22.000 autoridades que tem direito a foro privilegiado. Entre estas muitas autoridades estão o Presidente da
República e os integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. A Constituição consagra o princípio da igualdade, afirmando que todos são iguais perante a lei. Qual
a sua opinião sobre o Foro privilegiado? Para você este mecanismo é necessário ou perpetua as
desigualdades, injustiças e falta de punição?

Nome: Eduardo Baldissera Carvalho Salles
Profissão: Advogado
“Pela própria natureza de suas atribuições, algumas funções (como a de magistrado,
promotor, deputado, senador, etc.) são mais suscetíveis de perseguições de conotação
política do que outras. A utilização de manobras jurídico-legais como armas de guerra
é observada na ciência jurídica e tem sido denominada pelos pesquisadores do direito
como “lawfare”. Entre os exemplos do fenômeno estão: a utilização de processos judiciais sem provas, ou com falsidades, para assustar o adversário; o abuso do direito de
ação para danificar psicologicamente o oponente; a utilização da justiça para influenciar
a opinião pública e descredibilizar a outra parte; a execução de mudanças normativas
ou interpretativas com objetivos políticos; a judicialização da política e de decisões de
governo; e o uso indevido e ilegítimo da legislação. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro, ao garantir que os ocupantes de determinados cargos não sejam julgados por
apenas um juiz, mas por vários, não confere privilégio, nem perpetua desigualdades,
mas impede que os principais agentes públicos do país virem alvos do denominado
“uso ilegítimo da lei”.

Nome: Cleunice Massena
Profissão: Cabeleireira
“Primeiramente cabe observar a importância da ideia central da prerrogativa de função,
visto que surgiu como meio de conter a irresponsabilidade dos detentores do poder,
garantindo o melhor exercício do cargo que determinada pessoa ocupa.
Ao evitar julgamentos por juízes singulares que eventualmente possam ceder às pressões políticas decorrentes da influência dos réus em questão, tais autoridades são julgadas por magistrados com o mesmo nível de poder que eles.
No entanto, nosso país está tão influenciado por casos de corrupção que tal prerrogativa acaba por perder sua essência acarretando uma inevitável desigualdade à sociedade que não vê as autoridades sendo devidamente punidas.
O povo, por sua vez, nem sempre possui condições de recorrer à segunda instância na
resolução dos conflitos, quanto menos ao STF considerada a mais alta instância do
poder judiciário, prejudicando a justiça social e consequentemente o princípio da igualdade de todos perante a lei.”
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Enquete
Nome: Julio Cesar Rostirolla Guerra
Profissão: Assessor Parlamentar e Advogado
“O foro privilegiado ou por prerrogativa de função, que é o nome mais correto, foi bastante útil nos tempos de ditadura no Brasil, blindando o trabalho de resistência por
parte dos parlamentares naquela época. Hoje, perdeu o sentido.
O Brasil é um país livre e com democracia plena, podendo qualquer pessoa exercer direitos políticos e de representação com liberdade e o foro privilegiado se tornou quase
que um salvo conduto de impunidade, haja vista a lentidão nos julgamentos. Acredito
que uma diminuição drástica nos beneficiários dessa prerrogativa, mantendo apenas
presidentes, governadores e membros de tribunais superiores, contribuiria para diminuir a sensação de impunidade que paira sobre a classe política, impondo mais respeito
às instituições.”

Nome: Carlos Junior Muniz da Silva
Profissão: Advogado e empresário
“O Brasil é um país que adota de forma ampla o foro privilegiado às suas autoridades,
estendendo esta regra a milhares de agentes políticos. Minha opinião tanto particular
como jurídica é que: as ações penais originárias, propostas em Tribunais contra aqueles
que detêm o privilégio de foro, são de uma ineficiência absoluta, e as estatísticas (regra
geral, inexistentes) podem provar que as decisões de mérito não chegam a 5% dos casos. Estender o foro privilegiado a aposentados ou parlamentares não reeleitos é aumentar a falta de efetividade, sem qualquer justificativa teórica ou prática. Estender o
foro privilegiado às ações por improbidade administrativa é passar a elas a falta de
efetividade que caracteriza as ações penais. Reduzir a prerrogativa de foro aos crimes
de responsabilidade, excluindo os crimes comuns e manter a competência da Justiça
de primeira instância para os demais casos (aposentados, não reeleitos e acusados de
improbidade administrativa) é dar um passo à frente para que o Poder Judiciário cumpra o seu papel de distribuir Justiça em tempo razoável.”

Nome: Diego Mior
Profissão: Jornalista
“O foro privilegiado não é uma exclusividade do Brasil, porém, por aqui ele é estendido
para milhares de pessoas, como não se vê em nenhum outro país. O assunto é complexo, mas de maneira geral acredito que esse privilégio vem acompanhado por uma sensação de impunidade, uma vez que políticos com más intenções, por exemplo, veem a
justiça distante de um julgamento e consequentemente de uma punição.”
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Turismo em todas
as estações

Estados do Sul do Brasil contam com rotas e atrações turísticas variadas para aproveitar a estação mais fria do ano.

O

sul do Brasil é privilegiado pela natureza. São
praias, serras, cachoeiras e parques de encher
os olhos. Além disso, há as atrações
feitas pelo homem, turismo de eventos, festas típicas, museus, locais
históricos e as que tiveram um empurrãozinho da natureza, águas
termais e ecoturismo.
Mas não é só no verão que se
pode aproveitar todas as atrações turísticas. O inverno oferece
opções igualmente relaxantes e
empolgantes. Confira algumas
atrações do Sul do Brasil:

PARANÁ
Curitiba
Entre as opções para o inverno,
a capital do Paraná, Curitiba,
oferece um clima pacato das
pequenas cidades, com a infraestrutura de uma metrópole.
Com programações culturais à
vontade, além de parques para
curtir um belo entardecer. Jardim Botânico, Ópera de Arame,
Pedreira Paulo Leminski, Bosque do Papa, Parques Tanguá
e Tingui, Teatro Guaíra, Bares
e Restaurantes da Av. Batel,
Rua XV e Feira gastronômica da
Ucrânia, são alguns dos pontos
turísticos que não podem ficar
de fora da programação de quem
passa pela capital.

Prudentópolis
Com mais de 100 quedas
d’água, a cidade Prudentópolis
na região dos Campos Gerais,
no Paraná conta com belíssimas paisagens e atrativos para
quem gosta de ecoturismo. Outra grande característica do
município está relacionada à
forte influência da imigração
polonesa, que acabou por definir parte da arquitetura do município e da região.
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Foz de Iguaçu
A cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil conta com a
beleza inigualável das Cataratas
do Iguaçu e a engenhosidade da
Usina de Itaipu. Mas além destas
duas, Foz conta com o Parque das
Aves, repleto de animais da fauna brasileira, o Templo Budista,
com suas estátuas imponentes, e
a Mesquita, representando a cultura do Oriente Médio.

Guarapuava
Localizada no centro-sul do estado do Paraná,
Guarapuava tem mais de 200 anos de história.
Para os turistas, a cidade conta com praças, casarões antigos, igrejas e capelas, além de museus,
que registram a história e a colonização da região.
Há 46 quilômetros da cidade, está o Parque Municipal São Francisco da Esperança, que segundo a
prefeitura de Guarapuava, possui uma das maiores quedas d’água do Brasil, com 196 metros. Mas
o charme da cidade vai além, com a Lagoa das
Lágrimas e o Parque Municipal das Araucárias.

Uniformes Escolares e p/ Empresas, Jaquetas, Moletons
Camisetas e Camisa Polo
Fone: (49)3322.9679
WhatsApp: (49)88355109
pgvestuniformes@gmail.com

Rua: São Francisco do Sul n372E
Bairro Cristo Rei, Chapecó SC
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SANTA CATARINA
São Domingos
Para quem procura uma rota que envolve belezas naturais, o lugar ideal é em
São Domingos. No município, pode-se
contemplar o encontro de dois rios, o
Rio Bonito e o Rio Chapecó, associados
a quedas d’água, cachoeiras e saltos.
Além disso, o município conta com o
Lago da Usina Hidrelétrica Quebra-Queixo, e os Lagos da Pequena Central
Hidrelétrica Ludesa e da Pequena Central Hidrelétrica Santa Luzia Alto.

Guatambu
Quem não conseguiu curtir a praia no
verão, pode aproveitar toda a infraestrutura das estâncias de águas termais
e hotéis fazendas. Em Guatambu, o Hotel fazenda Dom Guilherme possui pousada e cabanas com vista para a Cascata Salto do Tigre, lagos para pesca,
piscinas, mini safári, trilhas ecológicas
e passeios a cavalo.

São João do Oeste
Em São João do Oeste, o Termas São João
mescla os atrativos das águas com trilhas e passeio a cavalo e charrete. Suas
águas possuem efeitos terapêuticos por
ter em sua composição as substâncias
hidrominerais da alta temperatura da
água, que sai do poço a 52º C.

São Carlos
Às margens do Rio Uruguai, em São
Carlos, o Prata Thermas é envolvido por
uma ampla área verde, perfeito para
aqueles turistas que buscam tranquilidade, lazer, conforto e uma bela paisagem para o inverno.

68

MAIS DINÂMICA | Abril, maio e junho 2017

Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

Diversão e lazer o ano todo!
Localizado no extremo Oeste de Santa Catarina, no interior do pequeno município de São
João do Oeste, encontramos o Termas São João. Um complexo de entretenimento em meio
à natureza. Um lugar ideal para você, sua família e seus amigos.
O PARQUE:
Destina-se a pessoas de todas as idades. Um ambiente de segurança e tranquilidade.
PISCINAS:
Águas termais nas piscinas internas e nas piscinas externas toboágua e escorregadores. É
alegria e diversão!
As águas termais do parque são consideradas uma das águas mais quentes do Brasil.
ÁREA ESPECIAL PARA BANHOS DE SOL:
Com chuveirinhos, piscinas para crianças, cadeiras e guarda sóis.
UM AMPLO BOSQUE:
Com churrasqueiras, áreas cobertas, num ambiente de sossego.
CAMPING:
Com local para acampamentos com energia elétrica, mesas e churrasqueiras. Muita
natureza com amplo espaço para lazer e descanso.
LAGOS:
Dois lagos, sendo um para pesque e pague. Muita sombra e área verde. Um ambiente
familiar, afastado do movimento urbano. Local aconchegante e calmo.
DIVERSÃO:
Esportes de aventura: tirolesa, arvorismo, pêndulo e escalada.
Passeios: charrete, de cavalo e pedalinho. Além de trilha ecológica ao longo do rio e
cachoeiras.
Quadras de tenis, vôlei de areia e futebol sete. Espaço de boliche e mesas de
sinuca.
HOSPEDAGEM
Disponibiliza aos visitantes 66 unidades habitacionais,
acomodações de 2, 5 ou 10 pessoas. Com a
capacidade de hospedagem para 435 pessoas.
GASTRONOMIA
Restaurante, lanchonetes e sorveteria. Delicie-se
com a nossa variada gastronomia.

(49) 3636 1034 / 99952 5156
Estrada geral La. Jaboticaba, s/n | Interior – São João do Oeste-SC
termassjo@gmail.com | www.termassaojoao.com.br/s/ Abril, maio e junho 2017 | MAIS DINÂMICA 69
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RIO GRANDE DO SUL
Gramado e Canela
Já famosas por suas belezas naturais, Gramado e Canela são rota obrigatória para quem gosta do inverno. Em Gramado as atrações principais são os famosos restaurantes e bistrôs da rua Coberta, além das
diversas fábricas de chocolates espalhadas pela região. Já em Canela,
o turista pode aproveitar os parques que oferecem atividades, tanto
para aqueles que buscam ficar tranquilos tirando fotos, quanto para
os aventureiros. A atração mais famosa de Canela é a Cascata do Caracol com uma queda d’água de 131 metros.

São José dos Ausentes
No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes concorre com São Joaquim como a cidade mais fria do Brasil. Além do frio mais intenso, o
município é famoso por seu relevo, com o Cânion Monte Negro, o ponto mais alto do estado. Um ótimo passeio para quem procura aventura

Nova Petrópolis
Considerado o Jardim da Serra Gaúcha, o município de Nova Petrópolis possui paisagens exuberantes. A cidade foi fundada por alemães, que chegaram à região em 1858. Uma das atrações mais charmosas fica junto à Praça
das Flores, um labirinto formado por ciprestes, que dá o aspecto de cerca
viva. O labirinto verde foi inaugurado em 1989, onde anteriormente existia
um campo de futebol. Outro destaque é o Parque Pedras do Silêncio. O local
preserva a história dos imigrantes alemães que colonizaram a região. Está
dividido em duas partes, a Aldeia Bávara, onde há lojas, um salão de baile, o
Jardim da Cerveja (Biergarten) e um quiosque para apresentação do folclore
regional, e a Aldeia Histórica, onde há um museu vivo que representa a história dos primeiros imigrantes.

Bento Gonçalves
Além do frio, a serra gaúcha conta com a rota pelo Vale dos Vinhedos.
Em Bento Gonçalves, principal cidade do Vale, é possível encontrar vinícolas, como a Salton, que produzem mais de 12 milhões de garrafas
de vinho ao ano. O passeio mais famoso da cidade é o trem turístico
Maria Fumaça, que percorre alguns municípios da Serra Gaúcha.
São muitas as opções, uma para cada gosto e bolso. Escolha a sua
rota, programe-se e aproveite tudo que o inverno pode oferecer.
Liziane Wolfart para Revista Mais Dinâmica
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(49) 2049-3320

99188-1200

Rua Concórdia - 245E - Bairro Líder - Chapecó (SC)

Compramos o seu cheque e duplicatas.

49 3323 2215
Av. Getúlio Vargas - 3450N - Bairro Líder - Chapecó (SC)
Abril, maio e junhojungfomento@gmail.com
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www.pavermax.com.br
Matriz - Erechim/RS
Fone: 54 3522.4260 - vendas@pavermax.com.br
Br153 - KM53 em frente ao posto Lando
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Filial - Chapecó/SC
Fone: 49 3025.6203 - contato@pavermax.com.br
Av.General Osório, 1546D - Bairro SãoCristovão
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