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O amor é sofredor, é benigno, não suspeita mal, não se porta com indecência, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. este é o conceito de amor bíblico, relatado em 1 
coríntios 13. É um amor sacrificial, que se doa pelo outro, e simplesmente ama, apesar 
do outro. O apóstolo João, nesta carta, quer dizer que o verdadeiro amor permanece 
independe de qualquer coisa. não depende de condições favoráveis para existir.

muitos sonham com um amor pra vida toda, especialmente com um casamento 
feliz e duradouro, entretanto não possuem entendimento do que é amar. prova disso 
é o alto índice de divórcio. contrariando os que acreditam que o matrimônio é uma 
instituição falida, queremos encorajá-lo a compreender a essência do amor que o 
próprio deus tem o prazer que desfrutemos.

para os que se interessam pelo tema, recomendamos a leitura do livro as 5 lin-
guagens do amor, de Gary chapman. existem cinco principais formas de amor. cada 
pessoa demostra e se sente amado de uma forma diferente. ter esta percepção pode 
tornar o seu relacionamento mais duradouro e agradável.

para as noivas de plantão, que encontraram o seu amor, a temática de capa é 
leitura essencial. trouxemos um passo a passo para que a organização do grande dia 
seja impecável. são elencados serviços essenciais e os principais representantes de 
chapecó e região.

além disso em 2017, ao completar 9 anos, a revista mais dinâmica comemora o 
centenário de chapecó. poder contribuir para o desenvolvimento do município é uma 
das missões da revista. a 30ª edição, traz matéria especial que visa homenagear o 
nosso povo, que tem contribuído para tornar esta cidade referência no Brasil e mundo.

É tradição da revista mais dinâmica priorizar matérias de conteúdo relevante. nes-
ta edição não poderia ser diferente: moda festa, especialmente para as noivas;  ali-
mentação equilibrada, para reduzir o colesterol ruim; Importância da ingestão de água 
limpa; divisórias vazadas, um coringa na decoração; Reforma previdenciária; 12 dicas 
para vender mais e muitos outros temas.

 
agradecemos a parceria de nossos clientes e parceiros que durante estes 9 anos 

trilham essa caminhada de sucesso conosco. Viva chapecó!

equipe revista mais dinâmica.

“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? “
Respondeu Jesus: “ ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda 

a sua alma e de todo o seu entendimento’.
Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’.
Mateus 22:36-39

Ame

E d i t o r i a l
Edição n° 30 | Ago. Set. Out. de 2017



Agosto, Setembro e Outubro 2017 | MAIS DINÂMICA 9



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro 201710 Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

MODA

Noivas e festas
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Elegância para 
todos os estilos
moda festa traz tendências para garantir uma variedade de peças que agradam a todos os gostos

S        
e tem um item que fascina 
quando se pensa em moda, 
é a alta costura, com seus 
vestidos cheios de detalhes 

e sofisticação. Para festas, formatu-
ras ou casamentos, as tendências se 
renovaram e repaginaram, trazendo 
simplicidade e elegância.

Na hora de planejar o casamen-
to, a moda festa ganha destaque, 
sendo motivo até de ansiedade entre 
as noivas. Uma boa pesquisa sobre 
tendências pode ajudar a decidir 
qual a melhor opção, afinal, há ves-
tidos para todos os gostos.

Simplicidade com sofisticação
Já há algum tempo, o menos é mais na 
escolha do vestido, mas sem perder a 
delicadeza. Modelos com tecidos e re-
cortes leves caem cada vez mais no gos-
to das noivas, madrinhas e convidadas.
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nOIVas e FestasMODA

Cores combinando
Para as madrinhas, a grande ten-
dência é combinar uma cor ou um 
tom. Cada madrinha tem a liber-
dade de escolher o modelo que mais 
lhe cai bem, mas em um tom combi-
nando, assim as madrinhas ganham 
destaque, depois da noiva.

Influência Boho
O estilo inspirado no visual hippie tem 
grande influência nos modelos de ves-
tidos de noiva. Os modelos com menos 
tecidos, rendas e com cortes mais afas-
tados do corpo e soltinhos, tendem a 
ganhar cada vez mais destaques nos ca-
samentos, principalmente diurnos, ao 
ar livre ou em fazendas, sítios ou casa. 

Vestidos de manga longa
Desde que a duquesa Kate Middleton 
casou, a manga longa vem virando 
uma queridinha nos vestidos de fes-
ta. “Lembro bem quando, após al-
gum tempo sumidos, os vestidos de 
mangas longas voltaram à moda fes-
ta. No início, muita gente ainda des-
confiava da tendência, mas depois foi 
só amor. Também pudera, a cada co-
leção as grifes de moda festa parecem 
que capricham mais e até quem al-

gum dia já “torceu o bico” hoje deve 
admitir que eles são maravilhosos.

Existem vários modelos e algu-
mas mangas longas cumprem só 
uma função estética enquanto ou-
tras esquentam mesmo. Procure de 
acordo com sua necessidade”, afir-
ma Mônica Silveira, especialista da 
área, em seu site sobre o assunto.

Pedrarias
Para quem prefere brilho, também tem 
muitas opções. Os vestidos de festa com 
bordados e aplicações em pedrarias são 
ideais para madrinhas e convidadas.

Transparências
Outra tendência que vemos há algu-
mas estações e permanece na moda, 
são as transparências. Vestidos com 
tule illusion, recortes com tecidos 
transparentes e bordados sobre a 
transparência perduram como uma 
opção de glamour para os eventos. 

 
Vestidos estampados
E quem disse que vestidos de festa 
não podem ganhar estampas? Eles 
vêm aparecendo cada vez mais e com 
muitas variações, como em relevo, 
mesclado com transparências.
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 Volume nos vestidos 
Os vestidos de festa com saias vo-
lumosas, também ganham espaço 
para agradar quem sonha com um 
vestido modelo princesa. Inspirados 
nos anos 50, eles ganham formatos 
midi para modernizar a tendência. 

Macacão
Para quem acha que só vestidos podem 
ser utilizados para grandes eventos, 
tem uma novidade. O macacão ganha 
força, principalmente em casamentos 
civis, pré-casamentos e para as ma-
drinhas. Para a ocasião vale os com 
capa, rendados, frente única, com cor-
te estilo alfaiataria ou até com cauda. 
Com tantas tendências, estilo e beleza 
não vão faltar para a ocasião. São ten-
dências democráticas e que valorizam 
o gosto de cada pessoa.

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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O
colesterol é uma gordu-
ra encontrada natural-
mente no organismo 
de todas as pessoas. Ao 

contrário do que muitos pensam, 
o colesterol tem funções impor-
tantes em nosso corpo: ele está 
presente na membrana das nos-
sas células, em diversos órgãos e 
também é necessário para a pro-
dução de alguns hormônios.

Há dois tipos de colesterol que 
habitualmente são mensurados 
através dos exames de rotina: o 

HDL: O “bom colesterol”

HDL, também conhecido como 
“bom colesterol”, e o LDL, conhe-
cido como “mau colesterol”. O de-
sequilíbrio nos níveis destes dois 
tipos de colesterol tem sido asso-
ciado ao aparecimento das doen-
ças cardiovasculares, como infar-
to e acidente vascular cerebral.

O excesso de colesterol ruim 
(LDL) faz com que o mesmo seja 
depositado em nossas artérias, 
ocasionando seu fechamento ou 
entupimento, também chamado 
de arteriosclerose. A consequência 

deste entupimento pode ser fatal, 
dependendo da importância da ar-
téria comprometida. Já o bom co-
lesterol (HDL) auxilia a carregar o 
excesso de colesterol ruim das nos-
sas artérias de volta para o fígado, 
para então ser eliminado.  

Cerca de 70% do nosso coles-
terol possui origem endógena, ou 
seja, é produzido pelo nosso próprio 
organismo. Os outros 30% são de 
origem alimentar, e sua qualidade 
será alterada de acordo com aquilo 
que comemos. Isto significa que a 
nossa dieta poderá nos proporcio-
nar o aumento do “bom colesterol” 
e a diminuição do “mau colesterol”, 
se fizermos as escolhas certas. 
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aLImentaçãO saudáVeLSAúDe

Equilibrando o colesterol 
através da alimentação
É sabido que fatores hereditários 
e algumas doenças, como o hi-
potireoidismo, podem provocar 
alterações em nosso colesterol. 
Porém, também é comprovada a 
influência da nossa dieta no con-
trole do colesterol. 

Para garantir sua saúde à lon-
go prazo, recomenda-se que as 
modificações na dieta e no estilo 
de vida sejam mantidas por toda 
a vida. Os cuidados alimentares 
e a prática regular de exercícios 
físicos são, comprovadamente, os 
maiores aliados na hora de cui-
dar da sua saúde.

Gabriela BagIo Luz | nutricionista 
cRn10 3134 | pós-graduada em alimentos 
Funcionais e nutrigenômica | pós-
graduada em tecnologia de alimentos

PrEFIra
•  Aumente o consumo de água para no mínimo 02 litros ao dia;
• Faça atividades físicas pelo menos 03 vezes por semana;
• Consuma não mais que 02 unidades de ovos ao dia, cozidos na água;
• Prefira leite e derivados desnatados;
• Escolha carnes magras e aves sem pele, assadas, grelhadas 
ou refogadas com pouca gordura;
• Aumente o consumo de fibras em sua dieta, optando pelos alimentos integrais;
• Utilize azeite de oliva extra virgem para regar a salada;
• Consuma 02 unidades de nozes ou castanhas todos os dias;
• Acrescente 01 a 02 colheres de linhaça ou chia em sua alimentação diária;
• Use aveia na porção de 02 a 04 colheres de sopa ao dia;
• Consuma as frutas quando possível com casca/semente (03 porções/dia);
• O abacate na porção de aproximadamente 03 colheres de sopa 
ao dia também auxilia na elevação do bom colesterol;
• Verduras e legumes quando possível crus e com casca;
• Acostume-se com o sabor natural dos alimentos, 
ingerindo chás naturais sem adição de açúcar;
• Insira a berinjela no seu dia a dia, tanto como salada (refogada), 
quanto como ingrediente complementar no suco de frutas. 
Ela também pode ser deixada de molho na sua garrafa de água.

EvITE / rEduza
• Tabaco;
• Bebidas alcoólicas;
• Margarina, nata, creme de leite, banha e/ou óleo em excesso;
• Frituras;
• Derivados suínos (bacon, salame, toucinho, torresmo, linguiça), 
mortadela e salsicha;
• Miúdos (coração, moela, fígado);
• Carnes gordas e pele de aves;
• Empanados e hambúrguer;
• Biscoitos recheados, amanteigados e folhados;
• Sorvete, maionese, chantilly e molhos prontos para salada;
• Tortas e doces;
• Leite integral e achocolatados;
• Alimentos prontos (lasanha pronta congelada, macarrão instantâneo, etc).
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metaIs pesadOsSAúDe

Filtros são a garantia 
de pureza da água
tecnologias evitam a contaminação por metais pesados e bactérias e levam água pura para as torneiras

N
a escola, os livros de ci-
ência já ensinavam, uma 
água pura não tem chei-
ro, nem cor, mas hoje em 

dia fontes puras são cada vez mais 
raras para o consumo humano. 
Água impura pode trazer riscos 
para a saúde, por conter proprie-
dades tóxicas, como metais pesa-
dos. Por isso algumas alternativas 
podem ser tomadas para ter em 
casa uma água de maior qualida-
de, sem precisar gastar tanto.

A opção mais utilizada pelos 

brasileiros são os filtros. Existem 
uma grande variedade no mercado, 
com preços e tecnologias diferentes. 
 
Filtros de barro
Uma das opções mais antigas e 
genuinamente brasileira são os 
filtros de barro. Segundo pesqui-
sas norte-americanas, publica-
das no livro The Drinking Water 
Book, os filtros tradicionais de 
barro, com câmara de filtragem 
de cerâmica, são capazes de re-
ter aproximadamente 95% de 

cloro, pesticidas, ferro, alumí-
nio, chumbo e ainda retém 99% 
de Criptosporidiose, um parasita 
causador de doenças.

Os sistemas de filtro de bar-
ro são baseados na filtragem por 
gravidade, em que a água lenta-
mente passa pelo filtro e goteja 
num reservatório inferior. Por 
ter um sistema mais lento, ele 
garante que micro-organismos e 
sedimentos não passem pelo fil-
tro devido a uma grande pressão 
exercida pelo fluxo de água. 
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Filtros de carbono
Existem dois tipos de filtros de 
carbono, de bloco de carbono e 
de carvão granular. Os filtros de 
bloco de carbono usam um peda-
ço denso de carvão para atrair os 
metais pesados que estão na água. 
Já os filtros de carvão granular 
usam os grânulos de carbono, 
eles possuem uma área de contato 
maior do que o carvão comum. 

Este tipo de filtro é eficaz ao re-
mover metais pesados com molécu-
las que tem uma elevada superfície.

osmose reversa
Filtros de osmose reversa utilizam 
um processo de estágios múltiplos 
para eliminar metais e bactérias. 

O filtro utiliza a pressão para 
forçar a água a passar dentro de 
um filtro microporoso ou “módu-
lo de membrana”. 

Nesta membrana apenas as mo-

léculas de água são capazes de pas-
sar. Íons metálicos e outros agentes 
contaminantes são removidos. 

É um produto amplamente 
utilizado por farmácias de mani-
pulação, laboratórios, produção 
de cosméticos, aquários, em subs-
tituição aos destiladores e desmi-
neralizadores com resina.

destiladores
Destiladores são filtros de alta du-
ração. Alguns são ligados direta-
mente ao abastecimento de água 
e a rede elétrica. Com a eletricida-
de, filtram os metais pesados e de-
mais compostos inorgânicos. 

Pesquisas na área
Além das diversas alternativas do 
mercado, pesquisadores continu-
am a investigar formas de purifi-
car a água. Um grupo de pesqui-
sadores da UNESP desenvolveu 

uma utilidade a mais para a casca 
de banana, a purificação da água 
com metais pesados.

Os experimentos realizados na 
universidade apontaram que a casca 
de banana picada consegue remover 
o chumbo e o cobre rapidamente da 
água de um rio. O estudo também 
constatou que um aparelho a base 
de cascas pode ser usado 11 vezes, 
mantendo a mesma eficiência. Uma 
opção de baixo custo para levar 
água de qualidade para a população.

Alternativas que vem desde o 
tempo dos avós, mas que perduram, 
e novas ideias que surgem no merca-
do levam água potável e evitam que 
bactérias e doenças se propagem e 
elementos pesados se acumulem no 
organismo. O investimento é baixo, 
perto da qualidade de vida.

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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CAPA

Casamento
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O passo a passo 
de um casamento
planejar um casamento pode não ser fácil, mas contar com orientação profissional 
e ficar de olho em tendências facilitam o passo a passo do planejamento

N
a hora de planejar o ca-
samento, são muitos 
detalhes que precisam 
ser pensados, gerando 

muitas dúvidas nos noivos e até es-
tresse. Para isto, contar com apoio 
de amigos, familiares e profissio-
nais especializados pode facilitar a 
rotina até o grande dia e aproveitar 
cada momento do planejamento.

Primeiro passo
Hoje, existem assessorias, com pro-
fissionais voltados para a área de 
casamento que auxiliam nas esco-
lhas, organizam e fazem o cerimo-
nial do evento. Segundo a empresa 
Flor de Lis, Assessoria de Casamen-
to, o primeiro passo é contratar 
uma empresa de assessoria, que 

orientará em todas as etapas, até 
mesmo a escolha da data.  

“Cada casal adota um formato 
de planejamento, e a assessoria 
orienta conforme o orçamento de-
finido pelo casal. 

O tempo ideal para se planejar 
financeiramente é de 01 ano a 01 e 
meio antes do casamento, assim é 
possível chegar na data do casamen-
to com todos os investimentos pa-
gos”, explica a empresa especialista.

Para a empresa, há passos in-
dispensáveis para o planejamen-
to. “Em primeiro lugar, os noivos 
precisam estar em sintonia para 
definir a dimensão e estilo do ca-
samento. Em segundo lugar, ter 
uma programação financeira. 
E em terceiro lugar, expressar a 

identidade do casal, e em relação 
a infraestrutura do casamen-
to, os itens indispensáveis para 
compor o casamento, são comida 
boa, bebida gelada, uma atração 
musical eclética e decoração con-
forme o estilo do casal. Os demais 
itens vão se construindo ao de-
correr do planejamento. Quan-
do os noivos buscam assessoria, 
relatam muitas situações viven-
ciadas que não querem que sejam 
repetidas em seus casamentos, 
prezam pelo planejamento para 
evitar surpresas futuras, pela 
organização para não enlouque-
cer e conseguir evitar pequenos 
problemas que podem se tornar 
grandes no dia do casamento”, 
afirma a assessoria.
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casamentOCAPA

Cuidados para a festa
Até o grande dia chegar há um 
caminho a se percorrer e os cui-
dados com a saúde não podem 
ficar de lado, por isso os noivos 
devem manter um equilíbrio e 
procurar tratamentos estéticos 
que julgarem mais adequados. 

Existem tratamentos de cur-
to, médio e longo prazo, além do 
dia de noiva, para deixar as noi-
vas, principalmente, ainda mais 
belas. Alguns, trazem resultados 
rápidos e podem ser feitos com 
uma semana de antecedência 
da cerimônia. Já os mais inten-
sos e de resultado a médio pra-
zo necessitam de alguns meses 
de antecedência para um efeito 
fantástico no dia do casamento. 

A noiva precisa ficar de olho na 
pele e investir em tratamentos 
para deixá-la ainda mais boni-
ta, escolher um corte de cabelo 
a médio prazo para a cerimônia, 
pensar na maquiagem e pente-
ado e se quiser pode investir no 
bronzeado. 

Para ter bons resultados nos 
tratamentos escolhidos, os noi-
vos precisam ficar atentos a cui-
dados permanentes. É preciso 
cuidar para não fugir de uma 
alimentação saudável e ingestão 
de água, assim como fazer ati-
vidades físicas para canalizar o 
nervosismo.  Para a pele, o prote-
tor solar é essencial, assim como 
manter a pele hidratada para evi-
tar problemas futuros.

Escolhas para a festa
Escolher o horário da festa é essen-
cial, pois influencia nas demais op-
ções. Casamentos diurnos são mais 
intimistas e rústicos, com influên-
cia como o Boho chic. Já os casa-
mentos noturnos são mais pompo-
sos, glamourosos e os noivos podem 
ousar mais. Para os dois horários 
há opções diversas que transpare-
cem a personalidade dos noivos.

Convites
Tem um ditado que diz que a pri-
meira impressão é a que fica. E em 
um casamento, quem a passa é o 
convite. Para todos os gostos, há 
tendências no mercado. Cores, 
modelos, papel, letras, tudo incre-
menta e ajuda a passar a mensa-
gem dos noivos. É com o convite 
que os noivos apresentam um 
pouco como será a festa.

Como em todas as outras áre-
as do planejamento, no convite a 
grande tendência é a personaliza-
ção. Dentro desta tendência, há vá-
rias formas do casal expressar o que 
deseja: pinturas de paisagens, igre-
jas e flores, entre outras, trazem um 
significado extra para o convite, em 
festas mais tradicionais.

Os que desejam convites mais 
tradicionais não ficam fora de 
moda. Os formatos de envelopes 
estilo carta, com aba em bico, e os 
modelos em corte a laser e abas 
quadradas continuam sendo prefe-
rência neste universo do casamen-
to. As cores clássicas, como doura-
do e rosa seguem o tradicionalismo 
e também permanecem no cenário.
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vestido de noiva
Há algum tempo, o menos é mais 
na escolha do vestido. Modelos 
com tecidos e recortes leves caem 
cada vez mais no gosto das noivas, 
influenciadas pelo estilo Boho 
Chic. Já os modelos de manga lon-
ga caíram no gosto desde que a 
Duquesa Kate Middleton, casou, 
os modelos são inspirados na atriz 
e princesa Grace Kely. 

Mas as pedrarias não deixam 
de aparecer, principalmente para 
eventos à noite. Os vestidos de fes-
ta com bordados e aplicações em 
pedrarias, como cristais e pérolas 
trazem sofisticação para o vesti-
do, um glamour a mais. 

Os vestidos de festa com saias 
volumosas, também ganham es-
paço para agradar quem sonha 
com um vestido modelo princesa. 
Inspirados nos anos 50, eles ga-
nham formatos midi para moder-
nizar a tendência. Fo
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moda festa para convidados 
Para os convidados, vemos há al-
gumas estações - e permanece na 
moda, as transparências. 

As estampas também podem 
predominar, com rendas em relevo, 
misturadas com transparências.  

Para os homens, casamentos 
diurnos permitem visual mais 
despojado, com uso apenas de 
camisas e calças sociais. Já casa-
mentos noturnos pedem o tradi-
cional terno e gravata para sua 
sofisticação.
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casamentOCAPA

decoração
Em 2017, a Pantone determinou 
como cor do ano o greenery e ele 
vem aparecendo - e muito - entre 
as tendências de decoração de 
casamento, seja em arranjos que 
valorizam o verde ou em tecidos 
que compõe o ambiente. Mas 
para quem gosta de uma boa cor, 
elas não ficam de fora.  

O metálico também está em 
alta e combina muito com os es-
tilos industrial e moderno. Além 
disso, é uma forma de substituir o 
tradicional prata e dourado, sem 
deixar de lado a elegância.

As cores podem ser utilizadas 
nos mais variados estilos de casa-
mento, rústicos e diurnos ou gla-
mourosos e noturnos.
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Iluminação
Para decorar um local ou todo o sa-
lão de festas, as luzes são sensação 

há alguns anos na de-
coração de casamento.

A blogueira Ma-
nuela Damasceno des-
taca que as luzes estão 
cada vez mais presen-
tes com os outros itens 
de decoração. “Luzi-
nhas, elas vêm alte-
rando formato e esti-
lo ao longo dos anos, 
mas estão atraindo os 
casais cada vez mais. 
Seja uma cortina de 
luzes, iniciais dos noi-
vos com luzinhas, um 
teto de luzes”, afirma 
a blogueira.

Além disso, os 
noivos precisam pen-
sar na iluminação da 
pista de dança e do 
salão em geral, uma 

iluminação cênica.  “A ilumina-
ção cênica valoriza a decoração 
da festa, proporcionando um 
ambiente mais adequado para 
lounge e jantar. Iluminando cor-
retamente o salão sem prejudicar 
a pista de dança, criamos um 

ambiente fino e ines-
quecível. Os refletores 
podem ser utilizados 
também para ilumi-
nar a fachada do sa-
lão e ainda a área ex-
terna como jardins e 
plantas”, explica o DJ 
Daniel Alves.

Flores na decoração
Flores são itens muito 
presentes nos casa-
mentos, por trazerem 
um ar mais românti-
co e sofisticado para a 
festa. Segunda a blo-
gueira Manuela Da-
masceno, as flores da 
festa dependem muito 
do estilo do casal e da 

época da festa. “Flores dependem 
muito do estilo e da época do ca-
samento, pois existem algumas 
que só florescem em determina-
das épocas, ou são mais raras, 
e daí se for fora de “época”, são 
mais caras para comprar.
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Está em alta, em 2017, as flores 
em papel. É uma tendência moder-
na, e que com certeza é mais em 
conta do que flores de verdade”.

Cardápio do casamento
Para um grande evento, os noivos 
precisam se preparar para que 
todos sejam servidos e desfrutem 
as delícias da gastronomia. Para 
facilitar, muitos noivos optam por 
coquetel ou buffet ou ambos. 

Uma tendência em alta são as 
ilhas gastronômicas. As ilhas são 
posicionadas por todo o espaço, 
inclusive, entre as mesas dos con-
vidados, onde as pessoas podem 
circular e se servir à vontade, 
evitando filas. As ilhas ajudam a 
servir a comida do casamento de 
forma mais dinâmica. 

Bolos de casamento
O bolo é, sem dúvidas, um dos pro-
tagonistas da festa de casamento. 
Ele é responsável por deixar a 
mesa principal mais sofisticada 
e com a personalidade do casal. 
Nos últimos tempos, o doce tem 
conquistado os noivos com novos 
acabamentos, formatos e cores.

Assim como todos os outros 
itens da festa, para um bolo per-
feito leva-se em conta o estilo do 
casal e a decoração da festa. Não 
podemos nos esquecer, é claro, 
de valorizar as tendências que to-

mam conta do mercado casamen-
teiro. Bolos com pinturas feitas à 
mão trazem a delicadeza e sofisti-
cação do artesanato para a cozi-
nha, com um toque do retrô.

O bolo Chalkboard, que imita 
a superfície de um quadro negro 
é outra tendência do momento. 
Assim, os noivos e convidados 
podem desenhar e escrever men-
sagens. Já o naked cake, que che-
gou como uma forte tendência 
em 2016, permanece em alta, 
com toque a mais de flores e fru-
tas para decorar.
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Sonorização do evento
Na festa de casamento os noivos 
querem aproveitar para come-
morar com seus convidados, 
por isso as músicas da festa pre-
cisam estar de encontro com o 
gosto do casal. Já fazem anos 
que os DJs se firmaram como 
opção para o casamento, com 
playlists personalizadas.

“O trabalho do DJ é funda-
mental e começa com a defini-
ção dos equipamentos que leva-
rá para o evento, podendo variar 
com o número de convidados, 
lugar e também definição junto 
ao cliente com o que deve e não 
deve ser tocado.

O DJ é o maestro da festa, ele 
será o responsável por despertar 
a emoção de seus convidados, 
tocando músicas que os levarão 
a uma viagem musical, trazendo 
assim alegria, sorrisos e satisfa-
ção”, explana o DJ Daniel Alves.
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Fotografia do casamento
Este é um item que deve ser plane-
jado com antecedência e feito em 
etapas pré, durante e, se os noivos 
desejarem, depois do casamento. 
Atualmente algumas tendências 
predominam nas fotos do casal. 

Esqueça aquelas fotos posadas, 
com ângulos óbvios. A principal 
tendência, há algumas tempora-
das, são as fotos espontâneas. Dessa 
maneira, é possível captar melhor 
os sentimentos e momentos do ca-
sal, familiares e amigos. As fotos 
trazem leveza para os álbuns.

O Pré-wedding é um ensaio 
feito antes do casamento. O Pré
-wedding, geralmente, é feito fora 
do estúdio e em lugares abertos, 
como parques, lagoas e fazendas. 
O casal pode optar pelo lugar. 

Durante o casamento, além das 
fotos tradicionais da festa, os noi-
vos e convidados podem aprovei-
tar a cabine fotográfica, um item 
adicionado à decoração que vem 
atraindo cada vez mais noivos.

Já o Trash the dress é feito após 
a cerimônia, com a roupa usada 
no casamento. Esse ensaio possui 
um tom mais descontraído, rela-
xado e com bastante humor. 

Para o álbum de fotografia em si, 
a tendência é contar uma história. 
Nos álbum as fotos ficam em uma 
ordem específica, com uma coerên-
cia. Assim, elas irão criar cenas e 
histórias. O álbum se tornará mais 
dinâmico, sem uma montagem 
padrão. Esse tipo de serviço torna o 
álbum personalizado, único.

Fotos: Fernando navarro e sites pixabay.com / inesquecivelcasamento.s3.amazonaws.com 
comvcaprendi.files.wordpress.com / ludaltoe.com.br  
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Filmagem
Técnicas inovadoras de captação de 
imagens, seguidas por uma edição 
rápida e apresentação, até no mes-
mo dia, são algumas das tendências 
para o audiovisual do casamento. 
Além disso, segue em alta a cola-
boração com fotos e vídeos dos con-
vidados com postagens no site dos 
noivos utilizando a hashtag oficial. 

Com edição compacta, capaz 
de resumir em poucos minutos a 
história de quem vai subir ao al-

tar, o trailer dos noivos é uma das 
inovações para a área. O resultado 
é apresentado na festas. Outra ten-
dência é o Same Day Edit, no qual o 
cinegrafista grava, no dia do casa-
mento, entrevistas com os noivos, 
familiares e amigos, além de cenas 
de bastidores e o início da celebra-
ção. Como diz o nome, a edição é 
feita no mesmo dia e mostrada du-
rante a festa. Para os noivos mais 
ligados à área tecnológica, há a 
possibilidade de filmagens com dro-
nes, vídeos 360º, em 3D ou utilizar 
realidade virtual nos casamentos. 

Porém os românticos também 
têm seu espaço garantido entre as 
tendências, com filmagens mais 
cinematográficas. A técnica cha-
mada Cinematic Wedding trans-
forma o casamento praticamente 
em um curta-metragem.
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NeGÓCIOS

Venda mais
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V
ender é uma ativi-
dade essencial para 
empreendedores. E 
cada empresa tem 

seu segmento, gestão e atua-
ção diferentes. As táticas de 
vendas não são iguais para 
todos, porém, de uma forma 
geral, algumas sugestões e ob-
servações sobre os processos 
podem ajudar você a comer-
cializar de forma eficiente e 
otimizar seus lucros, além dis-
so, em tempos de crise finan-
ceira é necessário muito mais 
que compreender processos, é 
preciso mudar de atitude.

Frequentemente ouvimos 
falar sobre crise e recessões fi-
nanceiras e o grande problema 
é que, uma vez que as pessoas 
acreditam em crise elas come-
çam a sentir-se negativas so-
bre suas perspectivas de negó-
cios. Crenças negativas afetam 
a maneira que você se sente em 
relação aos seus negócios. 

Pensar positivo é essencial 
se você quer ter sucesso em 
qualquer mercado, mas é vi-
talmente importante se quer 
continuar vendendo em mo-
mentos difíceis. 

Não estamos falando em fe-
char os olhos, mas em entender 
que os clientes querem empresas 
em que podem confiar, fornece-
dores que estarão ali no ama-
nhã. Isso significa mais vendas 

12 dicas 
para as
vendas 
em tempos 
difíceis

e mais negócios para você. Para 
vender mais em tempos difí-
ceis é necessário ser proativo. 
Precisa fazer mais marketing, 
participar de mais eventos, au-
mentar a rede de contatos, além 
de investir mais em campanhas 
promocionais. Gaste tempo 
com seus clientes. Crie relacio-
namentos mais fortes com eles. 
Certifique-se de que realmente 
quer compreendê-los em suas 
preocupações e seus negócios. 
Encontre formas de ajudá-los e 
agregar valor, além do que eles 
podem estar esperando. 

Mesmo que não haja tan-
tos negócios lá fora, você pre-
cisa ser mais ativo, focado e 
direcionado. Se seus concor-
rentes estão diminuindo o rit-
mo, então este é melhor mo-
mento para aumentar a sua 
participação no mercado.  

O processo de vendas se 
modifica muito rápido e, em 
um piscar de olhos, surgem 
novos concorrentes, produtos 
como os seus são lançados e, 
independentemente do setor 
em que você esteja, o que fun-
cionou bem há alguns anos 
não é bom o suficiente hoje. É 
preciso inovar! 

Listamos doze passos infa-
líveis para melhorar o desem-
penho de vendas, reduzir seu 
custo e garantir o seu sucesso 
no mercado. 
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NeGÓCIOS tempOs dIFíceIs

defina sua missão
Comece compreendendo seu nicho de negócios. O 
que você faz melhor? Quem precisa do que você 
faz? Como você se aproxima melhor das perspec-
tivas? Quanto eles estão dispostos a pagar? Se es-
sas perguntas não forem respondidas facilmente, 
inicie fazendo um quadro para que fique clara 
qual é a missão do seu negócio.

Invista em marketing 
Uma forma óbvia de aumentar as vendas é im-
pulsionar seu marketing. A quantidade não sig-
nifica necessariamente qualidade, por isso o pla-
nejamento cuidadoso, o marketing de teste e o 
monitoramento de seus resultados maximizam 
suas vendas. Conduza pesquisas no mercado para 
saber quais mensagens falam ao seu público-alvo. 
Execute anúncios e promoções em locais limitados 
e verifique os resultados antes de gastar todo o seu 
orçamento. Incorpore alguma estratégia de moni-
toramento nas suas comunicações de marketing, 
como o uso de cupons, formulários ou estatísticas 
de tráfego do site. A internet está à disposição para 
facilitar os negócios e diminuir fronteiras de tem-
po e espaço. Aproveite todos os recursos que os ca-
nais digitais lhe oferecem para vender mais.

1

divida a missão em objetivos específicos
Anote os objetivos das atividades que você 
pode controlar. (Prospecções diárias, propos-
tas por mês, oportunidades novas, etc.) Entre 
em contato com clientes inativos. A maioria 
das empresas tem centenas, senão milhares, 
de clientes inativos. Pode haver vários moti-
vos para isso, podem ter sido “perdidos” pura-
mente porque alguém se esqueceu de ligar ou 
porque o vendedor anterior se desligou. Entre 
em contato com eles! Acompanhe todas as 
ligações. Para medir seu progresso e mensu-
rá-lo, defina metas de resultados (vendas por 
mês, valor por venda, lucro por venda, etc.). 
Intensifique suas atividades e avalie os resul-
tados. Os objetivos focalizam sua atenção e 
energizam sua ação. 

2

3

venda para as necessidades do cliente
Suponha sempre que seus clientes potenciais 
comprarão apenas o que precisam. Como você 
pode convencê-los dessa necessidade? Enfati-
ze os recursos do seu produto ou serviço que 
reduzem os custos e resolvam problemas para 
eles. Às vezes você só precisa se reposicionar 
ou até mesmo parar de focar somente em con-
quistar novos clientes. Atrair novos clientes é 
uma coisa boa, mas não é a única maneira de 
aumentar suas vendas e, na verdade, é a ma-
neira mais difícil de fazer isso. Mudar seu foco 
de atuação, para seduzir seus clientes atuais, 
poderá trazer um ótimo resultado. E o melhor 
de tudo, criar a fidelidade que trará novas 
oportunidades. Seja criativo!

4

Entenda as necessidades dos clientes 
Perguntar, ouvir e agir.  Melhor do que quaisquer 
outras, essas três palavras resumem o sucesso 
nas vendas. Suas perguntas devem ser criativas, 
planejadas, relevantes e diretas. Suas habilida-
des de ouvir devem ser altamente desenvolvidas. 
Você deve responder e tomar medidas que com-
provem que você ouviu o cliente e quer a venda. 
O sucesso das vendas será para o vendedor que 
realmente entende por que as pessoas compram 
e pode ajudá-las a tomar as decisões de negócios.

5
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Crie e mantenha atenção 
favorável ao seu negócio
Marketing efetivo, referências, fortes ha-
bilidades de vendas e questões estratégi-
cas são chaves para criar uma atenção 
favorável. O atendimento e o serviço de 
qualidade, são chaves para mantê-lo. 
Conquiste por detalhes, ofereça um be-
nefício. Deve haver uma diferença clara e 
óbvia entre clientes regulares e os outros 
- uma diferença que seus clientes comuns 
percebam, que você os valoriza. Como 
você pode esperar a fidelização se todos 
eles forem tratados como iguais?
Há várias maneiras de mostrar aos regu-
lares que você os valoriza, com pequenas 
coisas, como cumprimentá-los pelo nome, 
ou através de benefícios maiores, como 
dar créditos estendidos ou descontos. E 
não há motivos para que uma pequena 
empresa também não possa ter um pro-
grama de recompensas. Pode ser tão sim-
ples como um desconto no aniversário ou 
tão complexo como um sistema de pontos. 
E não esqueça que o bom atendimento 
deve partir desde a moça do cafezinho até 
a alta direção. Em tempos que o cliente 
pode pesquisar e decidir entre você e seu 
concorrente, o atendimento certamente 
poderá influenciá-lo na hora da compra.

venda com propósito
 Saiba o que fazer e por que você está fazendo 
isso em cada passo ao longo do caminho. Quem 
você está segmentando e por quê? O que você 
vai dizer para eles e por quê? O que você vai 
perguntar e por quê? Qual é a sua proposta e o 
por quê? Quando você vai fechar o pedido? Seja 
muito claro e específico sobre os passos que os 
clientes tomam à medida que se movimentam 
através de seu processo de compra. Substitua 
seus rótulos de “processo de vendas” por “ações 
do cliente”. A partir disso, esses devem ser os ob-
jetivos da sua equipe quando ligam ou atendem.

6

7

diversifique suas ofertas
Pode ser a hora de adicionar novos produtos e serviços, para 
promover um crescimento. Se você sentir que saturou o 
mercado, determine os produtos que seus clientes-alvo com-
pram que não estão vendendo e que você acha que pode fa-
zer e comercializar de forma rentável. Talvez seja necessário 
substituir os produtos antigos por outros novos. Isso pode 
resultar em uma diminuição nas vendas, mas maiores re-
ceitas se o produto de substituição tiver um preço mais alto.

8

Fortaleça a sua equipe
 Perceba que se você é o líder da equipe, a 
empresa olha para você para direção e 
apoia seu esforço. Para construir uma equi-
pe forte, engajada e disposta a aumentar 
a produtividade quando você precisar, dê 
a sua equipe o crédito por tudo o que está 
certo e culpa consciente quando está erra-
do. Oriente-os para melhorar, evidencie os 
pontos fortes e fracos da sua equipe, para 
poder trabalhar com novas estratégias de 
acordo com o perfil de cada um. Os geren-
tes de vendas efetivos mantêm sua comuni-
cação clara e suas expectativas bem defini-
das, para que os membros da equipe saibam 
como agir e compreendam o que acontece-
rá se atingirem os resultados ou não. 

9



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro 201742 Fotos: Sites melty.it/xptoonline.com.br/myglossacessorios.com.br/ laiacessorios.com.br/shutterstock

NeGÓCIOS tempOs dIFíceIs

maximize seu tempo
Você não pode vender se não estiver gas-
tando tempo com os clientes. Muitas em-
presas focam em processos e esquecem 
de tirar tempo para vender. Gerentes e 
vendedores altamente eficazes praticam 
bons hábitos de gestão do tempo e per-
mitem que suas equipes de vendas apro-
veitem seu tempo eliminando demandas 
que não ajudem diretamente a gerar re-
ceita. Com metas claramente alinhadas, 
todas as atividades podem ser avalia-
das rapidamente. As atividades que não 
comportam esses objetivos podem ser 
eliminadas ou atualizadas. 

11
desenvolva atitudes positivas
Um resultado efetivo de vendas não é feito com dicas de 
autoajuda, mas certamente, suas atitudes devem ser con-
troláveis. Vença seus medos. Mude as crenças que limitam 
seu sucesso. Seus hábitos de pensamento controlam seu 
compromisso, entusiasmo, persistência, resiliência, felici-
dade e confiança. Esteja ciente deles, decida quais são im-
produtivos e, em seguida, comprometa-se a mudar. Com 
tempo e esforço, você pode se tornar a pessoa que deseja. 
Inovação, criatividade e atitude, trazem muito no sucesso 
nos negócios. Colocá-los em prática ajudará a alavancar 
as vendas sua empresa.

12

Francielle mafesoni dos Santos 
administradora, especialista em marketing e Vendas.
coordenadora de marketing e comunicação na unoesc chapecó
apaixonada por vendas e negócios.

Invista em Treinamento
Mesmo os mais experientes ainda sempre terão 
mais aspectos para melhorar. Tomar uma deci-
são para melhorar suas fraquezas e definir metas 
para se forçar a fazer as coisas que você não gosta 
de fazer. Seja mais criativo em suas habilidades de 
prospecção, em visualizar novos negócios. Imagi-
ne o vendedor perfeito e compare-se com o ideal.  A 
maioria dos vendedores não gasta tempo para ate-
nuar suas habilidades e técnicas de vendas. Qual 
foi a última vez que você leu um livro de treina-
mento de vendas? Quantos seminários você parti-
cipou nos últimos 6 meses? Quando foi que treinou 
sua equipe? Para 80% dos vendedores lendo isso, a 
resposta é zero. E não use a falta de dinheiro como 
desculpa. Se não pode custear, a internet oferece 
uma infinidade de treinamentos gratuitos. 

10



Agosto, Setembro e Outubro 2017 | MAIS DINÂMICA 43



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro 201744

NeGÓCIOS cRescImentO pROFIssIOnaL

Postura profissional 
é a chave para 
o crescimento
S

eguir normas e manter 
uma boa postura e ética 
profissional, melhora o am-
biente de trabalho e possibi-

lita o desenvolvimento pessoal.
Na procura de emprego, man-

ter uma boa postura, vestimenta e 
linguagem corporal é fundamen-
tal, mas não é só nesta hora que 
isto importa. Após a contratação, 
observar o ambiente e as regras 
do local de trabalho é fundamen-
tal para o respeito e ética.

Algumas dicas podem ajudar 
no crescimento profissional, a 
melhorar a postura e o relaciona-
mento com os colegas. 

dress Code
Verifique se no seu trabalho, há 
regras de vestimentas. Por exem-
plo, se há um padrão de roupas 
que deve ser seguido ou um uni-
forme específico. Assim, é mais 
fácil acertar na escolha e manter 
a postura que a empresa pede. Se-
gundo a empresa Catho, portal de 

empregos, as mulheres têm mais 
propensão a errar na hora de se 
vestir, por ter uma gama maior 
de opções. “(..)as profissionais de-
vem apostar nas calças clássicas, 
tailleur, vestidos lisos e discretos 
de tecido encorpado, saia (na al-
tura dos joelhos) e blazer ou saia e 
blusa em cores diferentes. O cabe-
lo, por sua vez, deve estar sempre 

bem encorpado e pintado. Evite: 
saltos muito finos e altos; a san-
dália rasteirinha ou muito aber-
ta; excesso de acessórios, muitas 
pulseiras, muitos anéis e brincos 
muito grandes; camiseta, quando 
estiver acima do peso, já que mar-
ca o sutiã e deixa a mostra as gor-
durinhas; decotes; transparências; 
microssaia; roupas muito justas; 
cintura baixa; calça de moletom e 
de ginástica; fendas, maquiagens 
muito pesadas; alças de sutiã a 
mostra; camiseta e vestido de um 
ombro só e tomara que caia”, expli-
ca Catho em artigo no site. 

Já para o homem, se não há 
um uniforme específico, é preciso 
investir em tecidos leves e que não 
amassem, para manter a boa apa-
rência durante todo o dia.

Na procura de emprego, 
manter uma boa 
postura, vestimenta 
e linguagem corporal 
é fundamental

Fotos: sites pxhere.com / driverh.com / revistaversatille.com.br
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NeGÓCIOS cRescImentO pROFIssIOnaL

Postura
Para a vida no trabalho, uma pala-
vra fundamental é discrição. Con-
forme a Catho “a discrição e saber 
a hora certa de falar são funda-
mentais em qualquer empresa. A 
interação no ambiente de trabalho 
deve ser feita com reservas e respei-
to. Por isso, é importante não falar 
alto e não se esquecer de cumpri-
mentar as pessoas encontradas em 
seu dia a dia, além de olhar para os 
outros que compartilham o mesmo 
espaço que o seu, com considera-
ção e entendendo que cada pessoa 
é uma e pensa diferente.

Já o gesto serve para dar ênfa-
se ao que está sendo dito. Quando 
a pessoa o usa de forma excessi-
va, ela está colocando ruído na 
sua comunicação e dispersando a 
atenção das pessoas.”

 
Ética
Não importa a empresa, respei-
to, educação e ética profissional 
precisam estar acima de tudo. 
Saber lidar com hierarquias e 
aceitar opiniões influenciam no 
crescimento dentro da empresa. 

“Apesar de todas essas regras, as 
pessoas precisam ter em mente 
que, em qualquer ambiente de 
trabalho, a linguagem deve ser 
muito parecida, tanto nas rou-
pas como no comportamento”, 
afirma Catho.  Em seu artigo, a 

Catho apresenta a 
professora Marga-
reth Bianchini, que 
conclui: “o profis-
sional precisa ser 
conhecido e reco-
nhecido pelas suas 
boas ideias, solu-
ção de problemas 
(que toda empresa 
tem), inovações e 
descrição.”

Liziane Wolfart | 
Revista mais dinâmica
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NeGÓCIOS auRORa

R
econhecer a força da 
cooperação e os resulta-
dos que o associativismo 
gera, foram os objetivos 

da Cooperativa Central Aurora 
Alimentos ao entregar nesse sá-
bado (8), em Chapecó, o 6º Prêmio 
Aury Luiz Bodanese para coope-
rativas e seus cooperados. A ini-
ciativa, conjunta com o Sebrae/
SC, o projeto Excelência/Santa 
Catarina e o Programa Encadea-
mento Produtivo, reuniu lideran-
ças, representantes das coopera-
tivas filiadas e produtores rurais 
em cerimônia realizada no Com-
plexo de Eventos Tabajara.  

 A programação constou de 
palestra do consultor organizacio-
nal e escritor Eduardo Shinyashi-
ki, enfatizando a importância da 
cooperação, da motivação e do 
reconhecimento. “A primeira es-
tratégia da vida é acreditar, ter 
parcerias e reconhecê-las. Agora, 
tão importante quanto se desta-
car é identificar quais pessoas são 
à base da nossa vida. Tem dias que 
trabalhamos de sol a sol e quando 
voltamos para casa há quem torce 
pela nossa felicidade, pelo nosso 
sucesso. Devemos ser gratos por 
nos oferecer essa força e nos im-
pulsionar para voltar no dia se-
guinte e fazer a diferença.”

 Dedicado aos estudos que 
desenvolvem o poder pessoal, 
Shinyashiki disse ser necessário 
identificar as estratégias para o 
desenvolvimento da liderança, 
destacando ser fundamental an-
tes de liderar pessoas, liderar o 
próprio projeto de vida e se comu-
nicar de forma clara. 

 Sobre o troféu Aury Luiz Bo-
danese, homenagem ao líder coo-

Aurora entrega 
prêmio e troféu para 
empresários rurais

perativista que deixou marcas no 
agronegócio e no cooperativismo 
catarinense, o presidente da Au-
rora Alimentos, Mário Lanznaster 
reconheceu o trabalho dos coope-
rados e estabeleceu metas para im-
pulsionar ainda mais o setor. “Ser 
cooperativa não é apenas ganhar 
dinheiro, ele faz parte sim, porém o 
mais importante é seu compromis-
so social com os seus donos - os as-
sociados que estão ligados a elas.”

 Lanznaster destacou a evo-
lução no meio rural como dife-
rencial para alcançar melhores 
índices de produtividade. “Muitos 
pensam que o agronegócio e o 
meio rural não evolui, pelo con-
trário, estamos produzindo com 

mais qualidade para o consumi-
dor e com uma evolução melhor. 
Tenho certeza que os produtores 
estão contentes por terem implan-
tado as orientações dos técnicos, 
estão vendo que os filhos podem 
ter oportunidades melhores, que 
a propriedade pode ser moderni-
zada e com isso gerar renda.” 

 O presidente da Aurora, que 
integra mais de 13 mil cooperati-
vas e engloba um número de 100 
mil famílias, prospectou entusias-
mado o crescimento da produção 
que consolidará a região no se-
tor de agronegócio. “São mais de 
500 técnicos agrícolas, agrôno-
mos, veterinários e zootecnistas 
presentes no campo fornecendo 
orientações. Essa evolução é mui-
to importante e as respostas vêm 
do campo, com mais filhos traba-
lhando, indo para a escola, com 
uma educação melhor, com a me-
lhora da qualidade de vida. Nossa 
intenção é que continuem apli-
cando as tecnologias para alcan-
çarmos resultados ainda melho-
res, nosso desejo é ser referência 
em qualidade de leite do Oeste de 
Santa Catarina e se continuarmos 
o trabalho, nós vamos conseguir.”

 Na homenagem para a classe 
rural o vice-presidente da Au-
rora Alimentos, Neivor Canton 
apresentou dados dos programas 
desenvolvidos com os produtores 
cooperados e assinalou a excelên-
cia que chegou ao campo. Entre 
as ações realizadas estão: Progra-
ma Aurora de Qualidade do Leite, 
De Olho na Qualidade Rural, Cre-
che Aurora, Leitão Ideal e Suíno 
Ideal, Times de Excelência, Qua-
lidade Total Rural e Programa de 
Capacitação Ambiental. 
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“Os números, nesses 19 anos 
de trabalho, em conjunto com nos-
sos parceiros, vêm destacando as 
melhores práticas e melhorando a 
qualidade de vida dos agricultores. 
São ações implementadas nas pro-
priedades que modificam e desper-
tam a autoestima, é um trabalho 
que tem contribuído significativa-
mente para evitar a evasão rural.” 

O dirigente destacou, ainda, as 
mudanças que podem seguir de 
exemplo. “São formados os grupos 
com os produtores e trabalhadas 
as necessidades, a visão de futuro 
e gestão da propriedade, além das 
estratégias a serem adotadas para 
potencializar resultados”, assina-
lou Canton indicando os números 

NeGÓCIOS auRORa

já alcançados. “Contemplamos 
45.575 mil participantes e 36.030 
mil empresas rurais oportuniza-
das a acessar essas práticas que a 
certificam diante das exigências 
que o mercado nos impõem.”

Também falaram sobre a im-
portância dos programas de qua-
lidade e da premiação o coordena-
dor regional Oeste do Sebrae/SC, 
Enio Alberto Parmeggiani, o pre-
sidente da Cooperalfa, Romeo Bet, 
representando a Ocesc/Sescoop, o 
presidente do programa Excelên-
cia/SC, Roberto Zardo e o prefeito 
de Chapecó, Luciano Buligon. 

reconhecimento 
pela qualidade 
Exemplos de boas práticas são 
uma realidade no campo. Quem 

busca o melhoramento, inovação 
e medidas que potencializam o 
trabalho, alcança melhores resul-
tados. Essa postura deu certo para 
Marcos Weiss, de Palmitos ao al-
cançar o prêmio ouro do Troféu 
Aury Luiz Bodanese. O produtor 
associado à Cooperativa A1 atri-
bui o reconhecimento ao traba-
lho realizado no decorrer de anos. 
“São 10 anos desde que adotamos 
as primeiras medidas com o curso 
De Olho na Qualidade Rural, fo-
mos participando de outros cur-
sos e melhorando, em 2015 nossa 
propriedade ficou em 3º lugar e 
chegar hoje à primeira colocação 
é motivo de muita honra.” 

O carro chefe na propriedade 

de Weiss, que abrange 31 hec-
tares, é a bovinocultura de leite, 
seguida pela suinocultura e pela 
plantação de cereais. São produ-
zidos mensalmente 267 mil litros 
de leite com previsão de aumento 
para 300 mil. Sobre o reconheci-
mento às boas práticas adotadas 
pelo associado, Weiss destaca a 
importância dos cursos: “O Pro-
grama de Olho na Qualidade Ru-
ral foi fundamental para fazermos 
o gerenciamento por meio da co-
leta de dados, colocar no papel e 
saber administrar. Hoje é só con-
tinuar o trabalho que é bem mais 
prático e fácil do que antes, quan-
do não tínhamos nenhum acom-
panhamento.”

Além do trabalho e dedicação 
de cada produtor o aperfeiçoa-

mento é necessário para fazer a 
engrenagem girar e dar certo. 
Essa também é a visão de Silve-
nio José Werlang, cooperado da 
Cooperativa Regional Itaipu, de 
Saudades, ao atingir o reconheci-
mento prata do troféu Aury Luiz 
Bodanese. “Isso é resultado do 
esforço da nossa família que tra-
balha em conjunto, onde os filhos 
moram na mesma propriedade e 
temos a visão do bem-estar das 
pessoas, do coletivo.” 

A propriedade de Werlang 
também adotou as medidas de 
qualidade adquiridas nos cursos. 
“Frequentei o primeiro curso em 
1995 sobre agricultura familiar, 
administração rural e desenvol-
vimento sustentável, depois fiz 
outros e levo isso a sério. A família 
se envolveu, os filhos começaram 
a gostar e fomos implementando, 
fazendo anotações, tendo contro-
le e planejamento para o futuro,” 
indica o cooperado. 

Com área de 36 hectares, a 
propriedade é composta pela cria-
ção de suínos e bovinocultura de 
leite. “Estamos a passos lentos, 
mas a perspectiva é aumentar. 
Atualmente temos a criação de 
670 suínos e já atingimos 16 mil 
litros de leite mês.”

Postura de cooperar
Neste ano, o Prêmio Empreendedor 
Rural contou com a participação de 
110 propriedades rurais de seis coo-
perativas ligadas ao sistema Auro-
ra. Todas as famílias concorrentes 
participaram do Programa Qua-
lidade Total Rural. Da iniciativa, o 
presidente da Cooperativa Caslo de 
São Lourenço do Oeste, Valentim 
Macedo identificou como um reco-
nhecimento das boas práticas ado-
tadas no campo. “Não vejo outra 
alternativa que seja mais benéfica 
para a agricultura do que o sistema 
cooperativista. Esse modelo se des-
taca pela preocupação em fornecer 
conhecimento técnico para que o 
produtor possa produzir produtos 
de boa aceitação. Esse momento é 
importante para mostrar aos de-
mais que é possível fazer um pro-
duto de qualidade, acompanhando 
as tecnologias e demonstrando 
união”, pontuou o presidente.
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reconhecidos 
Os produtores destacados na Co-
operativa A1 de Palmitos foram: 
Marcos Weiss de Palmitos (ouro), 
Lécio Jacob Orth de Iporã do Oeste 
(prata) e Jandir Demartini, de Caibi 
(bronze). Reconhecidos pela Coope-
ralfa foram Edivan Loch de São Car-
los (ouro), Giovani Munaro de Nova 
Itaberaba (prata) e Alcimar Santin 
de Quilombo (bronze). Os vencedo-
res da Auriverde, em primeiro lu-
gar pelo segundo ano consecutivo, 
Mauricio Mazon (ouro) do muni-
cípio de Orleans, Ilário Zummach, 
de Cunha Porã (prata) e Silvenio 
Schuster de São Carlos (bronze).

 A Caslo destacou o cooperado 
Itacir Graciolli de Campo Erê com 
o trofeu ouro. A Copérdia reco-
nheceu pelo seu desempenho os 
produtores Diego Biondo de Seara 
(ouro), Aurides José Canal de Seara 
(prata) e Arnesto Oldoni de Seara 

(bronze). A Cooper Itaipu destacou 
os associados Silvenio José Wer-
lang, de Saudades (ouro), Arcelo 
Jorge Assman, de Saudades (prata) 
e Jonis Greison de Modelo (bronze). 

O Troféu Aury Luiz Bodanese 
foi entregue para o produtor Mar-
cos Weiss de Palmitos, associado a 
Cooperativa A1 que além do troféu 
ouro, ganhou R$ 10 mil. Em segun-
do lugar teve destaque a proprie-
dade de Silvenio José Werlang de 
Saudades com a premiação prata e 
o recebimento de R$ 5 mil. O  coo-
perado Lécio Jacob Orth de Iporã 
do Oeste recebeu o troféu bronze e 
levou R$ 2.500,00. Também foi re-
conhecida a Cooperativa ligada ao 
Sistema Aurora com melhor desem-
penho. O troféu, que é uma forma de 
incentivo a participação foi entre-
gue a Cooperativa Regional Alfa. 

mB Comunicação | para a revista mais dinâmica
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NeGÓCIOS cOmpOst BaRn 

A 
organização e a bele-
za da propriedade de 
Ari Foletto Junior e fa-
mília, situada em um 

local privilegiado, na Linha Me-
dianeira, há 13 km de Xanxerê, 
estão entre os aspectos que mais 
chamam a atenção de quem vi-
sita o local pela primeira vez. Ao 
conversar com o produtor e co-
nhecer os diferentes ambientes, 
onde predominam a lavoura e o 
gado de leite, é possível perceber 
que o planejamento, o controle 
adequado das atividades e a bus-
ca pela inovação apontam para 
um futuro promissor. 

O gosto pelo negócio motivou 
o administrador de empresas e 
produtor rural Foletto Junior, de 
31 anos, a buscar estratégias para 
investir na produção de leite – se-
tor que seu pai pretendia deixar de 
lado para focar somente na pro-

Produtor rural de 
Xanxerê implementa 
técnica para 
produção de leite

dução de grãos. Após participar do 
Programa Negócio Certo Rural, de-
senvolvido pelo Sebrae/SC e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
de Santa Catarina (Senar) com a 
parceria do Sicredi, desenvolveu o 
plano de negócios, visando imple-
mentar o Compost Barn – estrutu-
ra formada por uma grande área 
coberta de descanso para vacas lei-
teiras, revestida com cama de serra-
gem e esterco compostado.

O barracão tem 40 metros de 
comprimento por 24 metros de 
largura e comporta 53 animais 
com 12 metros de cama para 
cada um. A estrutura foi planeja-
da para ser ampliada e, com isso, 
trazer a sala de ordenha anexo 
ao espaço. O ambiente também 
conta com sistema de controle de 
temperatura, confinamento e as-
persão de água para promover o 
bem-estar. “Com isso, é possível 

proporcionar aos animais um lo-
cal confortável, limpo e que resul-
ta em produtividade e sanidade do 
rebanho, além de maior qualidade 
do leite”, enfatiza Foletto Junior. 

O produtor conta que buscou 
conhecimento sobre esse sistema 
(criado por produtores de leite 
norteamericamos em meados da 
década de 80) e com o plano de 
negócios, constatou que era viá-
vel. “Além de ganharmos em pro-
dução de leite, ganharemos em 
produção de grãos também”. 

Atualmente, a propriedade 
conta com 45 vacas holandesas – 
24 em lactação, cinco secas e 16 
novilhas prenhas. A produtivida-
de atual é de aproximadamente 
23 a 24 litros por dia. “Com a apli-
cação do plano de negócios, pre-
tendemos atingir no mínimo 30 
litros por vaca no primeiro ano. A 
partir do segundo ano, vamos de-
safiar os animais para obter cerca 
de 35 a 40 litros por dia”, acres-
centa Foletto Junior. 

Segundo o produtor, que for-
nece leite para a Nestlé, a partici-
pação no Negócio Certo Rural foi 
motivada justamente para veri-
ficar a viabilidade e o retorno do 
investimento que totalizou apro-
ximadamente R$ 420.000,00 em 
recursos próprios e financiados. 
“O treinamento foi excelente e 
oportunizou investimentos e ino-
vação na propriedade”. 

A propriedade tem valor senti-
mental muito grande. “Passou de 
geração para geração. Foi do meu 
bisavô materno e passou para meu 

Fotos: mB comunicação

Estrutura 
formada por 
área coberta 
de descanso para 
vacas leiteiras, 
revestida com 
cama de serragem 
e esterco com-
postado



avô que faleceu há dois anos. Fiquei 
um tempo fora e voltei há quatro 
anos para ajudar meu pai. Tomei a 
frente dos negócios na parte do leite 
e hoje comemoramos a implanta-
ção do Compost Barn. Com o plane-
jamento, meu pai ficou responsável 
pela lavoura e eu com a parte de 
gado de leite. Dessa forma, ninguém 
fica sobrecarregado e trabalhare-
mos de forma organizada”, conclui 
Foletto Junior, que pretende perma-
necer na propriedade e investir.  

O coordenador regional oeste 
do Sebrae/SC, Enio Albérto Parme-
ggiani, observa que a adoção de no-
vas tecnologias na  propriedade de 
Foletto Junior leva em consideração  
fatores que maximizam a produção 
e minimizam os custos. “A constan-
te avaliação dos indicadores resul-
tam em ganhos em produtividade 
e qualidade e definem a tecnologia 
a ser usada. O empresário rural 

demonstra claramente, neste caso, 
que na escolha da tecnologia a ges-
tão dos resultados é fundamental, 
permitindo que no conjunto cada 
vez mais o Oeste se diferencie e con-
quiste espaço na produção de leite”.

O consultor credenciado ao Se-
brae/SC e ao Senar/SC, responsável 
por ministrar o Negócio, Lorival 
Zanluchi, realça que ao implan-
tar uma inovação tecnológica na 
cadeia produtiva do leite, é funda-
mental uma análise criteriosa para 
que o investimento tenha resulta-

dos positivos. “O programa Negócio 
Certo Rural é formado por curso e 
consultorias que auxiliam na com-
preensão do planejamento e admi-
nistração dos pequenos negócios, 
visando selecionar ideias e analisar 
a viabilidade do investimento”.  

Segundo o analista técnico do 
Sebrae/SC, Eduardo Sganzerla, a 
iniciativa contribui para a melho-
ria da gestão das atividades prati-
cadas nas propriedades, auxilian-
do no aumento da renda. Também 
incentiva os jovens a investirem 
nos negócios da família ou em 
oportunidades de trabalho capazes 
de fixá-los nas suas propriedades. 
O programa Negócio Certo Rural 
é composto por 46 horas divididas 
em cinco encontros de 8 horas, 
mais seis horas de consultoria. 

mB Comunicação | para a revista mais dinâmica

Produtor rural Ari 
Foletto Junior e o 
analista técnico 
do Sebrae-SC 
Eduardo 
Sganzerla
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Divisórias vazadas, 
um coringa na decoração

pRIncIpaLmente em amBIentes pequenOs, as dIVIsóRIas em mdF pOdem dIVIdIR 
e aReJaR espaçOs e aInda tRazeR um cHaRme a maIs paRa O amBIente

A
divisória de ambientes 
é um tendência que ga-
nha cada vez mais espa-
ço na decoração. É uma 

ótima solução para delimitar um 
espaço, sem a necessidade de cons-
truir uma parede ou um muro.  

O recurso pode ser um gran-
de aliado na ventilação da casa, 
principalmente durante o perío-
do de calor. As divisórias vazadas 
substituem as paredes, garan-
tindo que o ar circule melhor de 
um cômodo para outro e ainda 
dão charme à decoração. Elas 
podem ser uma boa alternativa 
para apartamentos pequenos 
devido sua funcionalidade e sin-
gularidade. E há divisórias em 
diferentes estilos e formas. Tra-
dicionais biombos, grades de fer-
ro, persianas, painéis de madeira 
recortada, cobogós ou até mesmo 
estantes que se comunicam com 
dois ambientes.

divisórias vazadas de mdF
Um dos materiais mais utilizados, 
e mais em conta, é o MDF, que se-
gundo, a Loja de departamentos 
Leroy Merlin é “um painel de fi-
bras de madeira que oferece boa 
estabilidade e ótima capacidade 
de absorção de tinta, podendo ser 
facilmente customizado (…) Em 
formato de biombos ou painéis, o 
acabamento da divisória de MDF 

Fotos: sites brandanidecore.com.br / pinterest.com / arapeva.com.br
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fica ainda mais interessante! Com 
seu aspecto coringa, de estética 
facilmente adaptável a qualquer 
estilo de espaço, essa pode ser 
exatamente a opção que faltavam 
para colocar tudo na mais perfeita 
ordem em casa. Vale destacar que 
outro ponto positivo dessas divisó-
rias está relacionado a seu poder de 
resistência à abrasão, facilitando a 
manutenção, além de sua enorme 
variedade de cores já disponibiliza-
das prontinhas no mercado”. 

materiais recicláveis
As divisórias, também podem ser 
utilizadas junto com materiais 
recicláveis. Uma das possibilida-
des, é um painel revestido com 
resina PET reciclada, que acres-
centa brilho e resistência à peça.

Biombos
Uma alternativa mais prática e 
rápida para separar um ambien-

te, é utilizar biombos. Ele traz 
para a decoração uma atmosfera 
suave e um estilo rústico e arte-
sanal, sem deixar de lado con-
temporâneo. Cores, tamanhos, 
padrões e formatos variados dão 

ao biombo de MDF versatilidade 
e beleza, podendo ser aplicado de 
diversas maneiras pelo morador.

Muito além de um simples 
objeto decorativo, o MDF vazado 
possibilita a demarcação de am-
bientes e sua abertura, um equi-
líbrio entre união e divisão. Traz 
mais luminosidade para a casa e 
conforto para quem a habita, já 
que espalha o frescor do vento 
para todos os cômodos.

 Por ser um material mais ma-
leável, ainda pode servir como 
um hobby para quem gosta de 
se arriscar no artesanato e criar 
uma divisória exclusiva.

Valoriza os ambientes peque-
nos, trazendo novas dimensões 
e apresenta o estilo dos donos, 
quando aplicados com iluminação 
e outros objetos de decoração.

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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Sofisticação que 
chama atenção

A 
fachada é um elemento 
fundamental na arqui-
tetura de prédios, casas 
e salas comerciais. É ela 

que vai apresentar à população 
o estilo e sofisticação, despertar 
admiração e representar a arqui-
tetura do lugar. Para isto, hoje 
existem diferentes métodos e ma-
teriais para fachadas únicas.

Fachadas em aCm
Entre tantos materiais que vem se 
popularizando, o ACM é um dos 
mais utilizados, principalmente em 
fachadas comerciais ou industriais. 
Ele é composto por lâminas de alu-
mínio na face interna e externa. 
Segundo a empresa Alucomposto, 
o material “garante maior resistên-
cia ao tempo, maior isolamento tér-
mico e acústico. É ideal tanto para 

o revestimento das fachadas cegas 
como em obras novas ou ainda em 
retrofit. Disponível em várias cores, 
contribui na elaboração de projetos 
criativos e arrojados e pode ser apli-
cado em superfícies como alvena-
ria, concreto e ferro”. Já para a em-
presa Esquality , “todo esse sistema 
confere ao produto uma excelente 
relação entre peso e resistência. De 
grande aceitação em reformas de 
edificações de variados portes as fa-
chadas de alumínio com ACM pos-
sibilita fácil manuseio e proporcio-
na um novo conceito estético sem 
interferir na estrutura externa ou 
interna da construção”.

Peles de vidro
Mais uma opção muito utilizada vem 
da vidraçaria, a pele de vidro. “O ter-
mo pele de vidro é o nome dado ao 

revestimento todo em vidro aplicado 
em diferentes fachadas que garante a 
diversos ambientes uma iluminação 
natural. A pele de vidro pode recobrir 
edificações residenciais e comerciais 
podendo ser com vidros transparen-
tes ou refletivos. Ao optar pelo vidro 
refletivo o uso de persianas e corti-
nas pode ser dispensado e o confor-
to térmico apresentado é excelente 
mantendo a temperatura do am-
biente. As fachadas pele de vidro são 
quadros de vidros parafusados onde 
os vidros são emborrachados, so-
brepostos às colunas e travessas. A 
dependência de uma estrutura bem 
feita não é minimizada. O alumínio 
externo que sustenta os vidros já é 
apenas um pequeno filete, o que faz 
com esse tipo de fachada seja cha-
mada de pele de vidro”, explica a 
empresa Esquality em seu site.

Peles de vidro

FacHadas sãO a pORta de entRada paRa apResentaR estILO e aRquItetuRa 
e O meRcadO OFeRece dIFeRentes mateRIaIs paRa cOmpOR esta paRte da OBRa
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Structural glazing
Uma evolução da pele de vidro é a 
structural glazing. Neste tipo de 
fachada há a colagem dos vidros 
em um tipo de estrutura ou fita.

madeira
Já tradicional, a madeira continua 
em alta para fachadas mais rústi-
cas, mas imponente. Ao longo dos 
anos, a madeira ganhou trata-
mentos e formas para garantir a 
durabilidade. Nesta fachada, há 
possibilidades de utilizar cores, 
mas principalmente o verniz para 
se ter um resultado sofisticado.

Corian
E, claro, novas técnicas sempre sur-
gem para abrilhantar os projetos e 
inovar a arquitetura. Um dos novos 
materiais que vem ganhando des-
taque é o corian, utilizado em proje-
tos de arquitetura e design mundo 
afora. Este é um material criado 
pela empresa Dupont. Ele é feito 
de uma mistura de polímeros de 

acrílico e minerais naturais. É um 
produto que pode substituir a ma-
deira, o mármore, o granito e o aço 
inox, entre outros, na fabricação 
de móveis, fachadas, revestimen-
tos e demais objetos decorativos. 
Em fachadas, pode ser utilizado 
em diversas cores, se relaciona 
bem com projetos de iluminação 
e pode ser produzido em curva, 

ganhando destaque em projetos 
inspirados no modernismo.

Independente do material, o 
que se pode garantir é que hoje os 
projetos vão de encontro com o es-
tilo e o que se quer transmitir em 
cada lugar, basta escolher.

Corian

Corian

Structural glazing

Structural glazing

dIVeRsIdade de mateRIaIsIDeIAS

Fotos: sites pinimg.com / michael-young.com / img.edilportale.com / corian.uk

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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tRIpÉ da sustentaBILIdadeIDeIAS

Sustentabilidade para a 
empresa ir mais longe
InVestIR na paRte sOcIOamBIentaL aBRe pORtas e GaRante O FutuRO dO neGócIO e da sOcIedade

P
ara estar no mercado, 
não basta gerar lucros, 
uma empresa tem fun-
ções vitais para a socie-

dade. Vivemos em um momento, 
onde acontece um debate mun-
dial sobre meio ambiente e a res-
ponsabilidade do homem. 

Muito além das obrigações le-
gais, empresas investem em pro-
jetos e ações de sustentabilidade 
para garantir o futuro, investir 
em inovação e gerar novas formas 
de buscar o lucro.

Em seu guia Novo Valor – Sus-
tentabilidade nas Empresas, a 
BM&FBOVESPA afirma que desde 
os anos de 1970, quando come-
çou a emergir o conceito de Res-
ponsabilidade Social Empresarial 
(RSE), as empresas começaram a 
pensar no assunto. “ ‘Desenvol-
vimento que satisfaz as necessi-
dades do presente sem compro-
meter a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias 
necessidades. ’ Esta é a definição 
de desenvolvimento sustentável 
mais difundida em todo o mundo. 
Publicada pela primeira vez no 
relatório intitulado Nosso Futuro 
Comum, elaborado pela Comissão 
Mundial para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento da Organização 
das Nações Unidas (1987), conse-
gue, em poucas palavras, alertar 
para que os recursos naturais não 
sejam utilizados de forma preda-
tória, sem pensar no legado a ser 
deixado. Induz a uma nova visão 
de desenvolvimento, deixando de 
partir do pressuposto de que os 
recursos naturais são infinitos e 
considerando na mesma medida, 
além das questões econômicas, os 
aspectos sociais e os ambientais. 
A cada dia, esse entendimento 
ganha espaço em todas as esferas. 
Do ponto de vista empresarial, já 
se sabe que a missão das empre-

sas vai além das puras – embora 
prioritárias – geração de lucro e 
remuneração do capital para os 
acionistas. Com efeito, trata-se de 
outro tipo de lucro e remuneração, 
que considera na mesma equação 
essas duas variáveis e a lógica pro-
posta pela definição clássica da 
ONU de 1987”, destaca a cartilha.

O movimento iniciado nos 
anos 1970 foi a primeira inicia-
tiva para o surgimento da teoria 
Stakeholder, que segundo o guia 
da BM&FBOVESPA é “uma abor-
dagem de gestão estratégica que   
preconiza o endereçamento de de-
mandas dos diversos públicos de re-
lacionamento, até mesmo daqueles 
que não fazem parte, obrigatoria-
mente, da cadeia de valor das em-
presas, mas com os quais estas se 
relacionam, como órgãos governa-
mentais, organizações da sociedade 
civil e comunidades do entorno”.

De acordo com o guia, a de-
manda por este tipo de inves-
timento nas empresas vem au-
mentando, devido a cobrança de 
sociedade e a escassez de recursos      
naturais e mudanças climáticas. 
“Até os setores mais tradicio-
nais procuram inserir o tripé da 
sustentabilidade em estratégia e 
gestão, e novos modelos de negó-
cios emergem, proporcionando 
soluções que visam o equilíbrio 
entre o capital natural (como o 
uso de tecnologias limpas) e o de-
senvolvimento do capital humano 
(como negócios inclusivos para a 
base da pirâmide). Mas nem sem-
pre foi assim. O gráfico a seguir 
mostra a evolução das empresas, 
no tema de sustentabilidade, ao 
longo dos anos”, destaca o guia.

O especialista de finanças, Ro-
drigo Zeidan, afirma na Revista 
Exame, que o grande desafio das 
empresas é equilibrar sustentabi-



lidade socioambiental à econômi-
ca. “Embora muitos empresários 
acreditem que a sustentabilidade 
socioambiental gere mais custos 
para as empresas, não só é pos-
sível como também estratégico 
combinar os lucros com a susten-
tabilidade. A busca por novas tec-
nologias e inovação de produtos e 
processos que sejam sustentáveis 
vai, cada vez mais, atrair os con-
sumidores e ser fonte de receita 
para as empresas”, explica Zeidan.

Em Santa Catarina, empresas 
como a Aurora Alimentos, inves-
tem há anos na questão ambiental 
e social, ganhando prêmios de des-
taque, como o Troféu Onda Verde 
do Prêmio Expressão Ecologia, 
concedido pela Editora Expressão, 
Troféu Fritz Müller de Ecologia, 
Prêmio CNI de Ecologia, Prêmio 
CNI de Ecologia, Prêmio Empresa 
Cidadã ADVB, entre tantas outras 

formas de reconhecimento. A em-
presa tem a Fundação Aury Luiz 
Bodanese ( FALB ), que realiza 
ações para incentivar projetos e 
ações relacionados ao desenvolvi-
mento ambiental, cultural e social.

O guia BM&FBOVESPA des-
taca que investimentos com 
sustentabilidade geram receita, 
novas oportunidade de negócio, 
pode adaptar produtos e serviços 
para novas demandas, abre novos 
mercados, fideliza consumidores, 
otimiza uso de recursos naturais, 
atrai talentos e aumenta a produ-
tividade e acima de tudo melhora 
a reputação e a imagem da empre-
sa. Portanto, é vital para o atual 
mercado, visto que, estando em 
crise, destacam-se empresas que 
tem as melhores iniciativas. Investimentos com susten-

tabilidade geram receita 
e novas oportunidade de negócio

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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C
hapecó é uma terra de 
muitas histórias e nu-
ances, de idas e vindas. 
Uma terra no Oeste 

Catarinense, que completa 100 
anos, agora, no dia 25 de agosto.  
Uma terra de índios, alemães, ita-
lianos e outras tantas etnias. 

É um lugar de pessoas traba-
lhadoras e acolhedoras, que re-
cebem, que vem de fora trilhar 
o seu próprio caminho. É assim, 
desde os primeiros habitantes.

Segundo a Câmara de Vere-
adores de Chapecó, os primeiros 
habitantes eram índios das etnias 
Kaigang e Guarani. Somente em 
1839 os primeiros habitantes de 
origem europeia vieram em bus-
ca dos chamados campos de pal-
ma. “O intenso fluxo de tropeiros 
que passou a existir na região foi 
responsável pelo aparecimento 
dos primeiros núcleos de povoa-
mento, que surgiram nos locais 
de pouso e descanso das tropas. 
A cidade de Chapecó, de fato, 
desenvolveu-se a partir de um 
desses peculiares agrupamentos 
populacionais”, destaca a Ascom. 
da Câmara, em seu site. 

O território do Oeste Cata-
rinense foi motivo de diversas 
disputas por sua posse. Primei-
ramente, entre Espanha e Portu-
gal. Depois, tornou-se questão de 
litígio entre Argentina e Brasil.  E 
mais uma vez, agora, entre Para-
ná e Santa Catarina. 

Depois de tantas disputas, 
com o final da guerra do Contes-
tado, em 1917 Santa Catarina 
criou quatro municípios, entre 
eles Chapecó.  Assim a Capital do 
Oeste é registrada oficialmente.

De lá para cá foram vários 
anos de crescimento econômico e 
social. Por aqui, passaram milha-
res de pessoas, cada um com uma 
história particular, que ajuda a 
moldar a cultura e a sociedade. 

100 anos de expansão
nO Oeste cataRInense, cHapecó cHeGa aOs 100 anOs cHeIa de HIstóRIas 
e um cRescImentO cOntínuO, que ImpRessIOna Os mORadORes

Ameireci Salete Moreira nas-
ceu no Rio Grande do Sul, mas 
mora em Chapecó, aproximada-
mente, há 40 anos. Veio para a 
cidade com os pais e irmãos, na 
época em que Chapecó vivia uma 
realidade bem diferente da atu-
al. Ela relata que bairros como 
o Santa Maria praticamente não 
existiam. “Na época nós moráva-
mos perto do Hospital Regional e 
(aqui) não tinha nada, tinha só 
umas pontes para ir até o Centro. 
(...) Não tinha muitas casas. Não 
tinha muita coisa não, a cidade 
evoluiu totalmente, porque era 
mato ali no bairro”, afirma.

Adriano Fernandes da Luz 
nasceu em Chapecó, mas foi em-
bora ainda pequeno, com cinco 
anos de idade. Segundo ele, a 
família, toda chapecoense, rela-
ta como a vida era mais simples 
em épocas passadas. “A minha 
mãe conta da primeira vez que 
teve Efapi, eles vieram de carro-

ça. Quando eles vinham, tipo, na 
igreja saiam lá do (atual) aero-
porto e vinham por carreiro até 
a igreja. Então Chapecó, por ser 
uma cidade nova e o tanto que 
ela cresceu e expandiu, é interes-
sante”, explica o morador.

Mesmo, com pouco tempo de 
Moradia, depois de adulto, quase 
cinco anos, Adriano Fernandes 
da Luz destaca características 
como posicionamento geográfi-
co, as empresas, cooperativismo 
e economia variada como quali-
dades desta cidade do interior do 
estado. “Eu acho que essas são 
qualidades que ela e tem as pes-
soas também, que são pessoas 
guerreiras, trabalhadoras, que 
querem mais, então acho que 
isso é outra qualidade”, afirma 
Fernandes da Luz.

Os dois moradores acreditam 
que esta expansão de Chapecó 
vai continuar. A cidade cada vez 
mais se torna um polo. 
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referência na economia
Principal polo da região Oeste de 
Santa Catarina, Chapecó é a sé-
tima maior economia do estado, 
com um PIB de aproximadamente 
de 7,7 bilhões, a 16ª cidade mais 
indicada para investimentos em 
tecnologia e está entre os 100 
melhores municípios brasileiros 
para se investir. Abriga 21,8 mil 
empresas, algumas das principais 
empresas processadoras e expor-
tadoras de carnes e também de 
fabricação de máquinas e equi-
pamentos para a agroindústria. 
E apesar de ter o setor de agroin-
dústria consolidado, é uma cida-
de aberta a novos investimentos, 
como prestação de serviços, mo-
veleiros transportes, softwares, 
biotecnologia, entre outros.

A construção civil e o comér-
cio são outros grandes ramos que 
atuam em Chapecó. Segundo a 
Associação Comercial e Industrial 
de Chapecó (ACIC), empresas de 
tecnologia ligadas a automação e 
comunicação estão entre as que 
mais crescem. O comércio se ex-
pande a passos largos, com gran-
des redes de varejo abrindo as por-
tas de suas filiais no município.

Turismo de negócios
Por ser esta referência na econo-
mia e um município que se desta-
ca no cenário nacional, Chapecó 
se tornou especialista em turis-
mo de negócios, mobilizando o 
setor hoteleiro e uma estrutura 
de serviços de transporte, hospe-

dagem e companhias aéreas para 
atender a demanda na região.

Hoje, sedia grandes feiras com 
abrangência Nacional e Internacio-
nal como a Exposição Feira Agro-
pecuária, Industrial e Comercial de 
Chapecó (Efapi), Simpósio Brasil Sul 
de Suinocultura, Mercoagro, Mer-
comóveis, entre tantas outras.

Cultura presente
Com colonização predominan-
temente italiana e alemã, Cha-
pecó preserva até hoje a cultura 
dos primeiros desbravadores que 
aqui chegaram. Na Colônia Cella, 
há o Museu da Cultura Italiana. 
Segundo o governo do estado “as 
peculiaridades da cultura italia-
na são vislumbradas aos visitan-

tes através do Museu da Cultura 
Italiana na Comunidade de Colô-
nia Cella. São cerca de 300 peças 
que retratam o cotidiano do imi-
grante. A gruta de sede Figueira 
apresenta a natureza em comu-
nhão com a fé. São grutas, ca-
choeira reverenciando Nossa Se-
nhora De Lourdes e a Trilha dos 
Mistérios do rosário. E para fi-
nalizar a gastronomia”. Durante 
o ano todo há a possibilidade de 
conferir jantares e almoços que 
valorizam e preservam a gastro-
nomia trazida pelos imigrantes. 

Hoje Chapecó abriga festivais, 
como o Festival de Teatro e a Sema-
na da Música, além de Ações ao ar 
livre, como o Domingo na Praça e o 
Cansei, Vou Viver de Arte na Praça.

Luciano Buligon | prefeito de chapecó
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Educação em formação
Na educação, Chapecó tem um 
indicador de aprendizado que gira 
em torno de 6,49 para os anos 
iniciais e 5,75 para os anos finais, 
segundo o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb). 
O índice é calculado de 0 a 10, sen-
do que Chapecó já está próximo da 
meta do Brasil, que é de 6,00.

Para o ensino superior, os jo-
vens chapecoenses e da região 
tem grandes opções de universi-
dade instaladas na região. Em en-
sino técnico, há opções gratuitas 
no CEDUP, IFSC e IFC. 

Em 2010 a Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul foi fundada e 
sua reitoria instalada em Chape-
có.  Hoje, já bem estrutura, oferta 
cursos de licenciatura, medicina 
e engenharia ambiental. Além 
disso, há universidades particu-
lares como a Unochapecó que foi 
criada para atender uma necessi-
dade da região e tem sua história 

entrelaçada com a história da 
região. Atualmente, segundo o 
IBGE, aproximadamente 20% da 
população tem ensino superior.

Adriano Fernandes da Luz 
explica que Chapecó é uma ci-
dade com muitos recursos, mas 
que existem muitos assuntos que 
precisam ser pensados hoje para 
continuar expandindo no futuro. 
Ele conclui que é preciso existir 
uma união de forças entre os po-
deres e setores da educação e eco-
nomia para fazer uma Chapecó 
cada vez melhor.

Chapecó é uma cidade aco-
lhedora que comemora 100 anos, 
olhando para o futuro. Esta perten-
ce aos moradores, que desejam um 
município mais inclusivo, acessível 
e sustentável, rumo à uma quali-
dade de vida cada vez maior, que 
honre aqueles que fundaram e in-
vestiram na capital do Oeste.

Chapecó é uma cidade 
acolhedora que 
comemora 100 anos, 
olhando para o futuro

CULTURA&LAZeR cHapecó 100 anOs

Liziane Wolfart | Revista mais dinâmica
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A 
Reforma da Previdência fixa ida-
de mínima para requerer apo-
sentadoria  em 65 anos para ho-
mens e 62 anos para mulheres.

Além de ter que observar a idade míni-
ma  têm que contribuir por ao menos 25 
anos.  Os  trabalhadores que estão no 
mercado de trabalho, terão que adicionar 
ao seu cálculo para aposentadoria um 
pedágio de 30% sobre o tempo de contri-
buição que falta para requerer o benefício 
pelas regras atuais.  A partir de 2020, o 
limite de idade irá subir gradualmente. 
A cada dois anos, a idade mínima vai 
avançar em dois anos. Essa evolução será 
mantida até chegar aos 65 anos. Para 
conseguir a aposentadoria integral, se-
rão necessários 40 anos de contribuição. 
O valor inicial do benefício, após 25 anos 
de contribuição, será de 70%.

  Funcionários públicos também se-
rão submetidos à regra de transição da 
reforma, mas com pontos de partida dife-
rentes. O governo incluiu na reforma da 
Previdência servidores estaduais e mu-
nicipais, inclusive professores e policiais 
civis, mas os  governos dos estados terão 
um prazo de seis meses para instituir re-

Alguns aspectos da 
reforma da previdência

gras próprias para seus funcionários. 
A PEC obriga ainda os estados a cria-

rem fundos de previdência complemen-
tar para novos servidores, a exemplo do 
que fez a União. Com isso, os funcioná-
rios terão o benefício limitado ao teto do 
INSS, podendo receber um complemento 
se quiserem aderir ao fundo.

regime especial - Professores
Com direito a regime especial, os pro-
fessores seguirão regras distintas. Para 
profissionais da rede pública federal (até 
ensino médio, universitários seguem a 
regra geral), a idade mínima começa-
rá aos 50 anos (mulher) e aos 55 anos 
(homem). Para aqueles do setor privado, 
a idade mínima começará aos 48 anos 
(mulher) e aos 50 anos (homem).

regime especial _ Policiais
Os policiais federais não cumprirão re-
gras de transição e poderão se aposen-
tar, tanto homens quanto mulheres, 
aos 55 anos de idade. Quem ingressou 
no serviço público até fevereiro de 2013,  
manterá a integralidade no benefício, 
vai receber valor igual ao último salário 

da ativa. Para quem entrou depois dessa 
data, valerá o teto do INSS.

Legislativo
A PEC enquadra novos ocupantes de cargos 
políticos (senadores e deputados eleitos em 
2018) nas mesmas regras do INSS. Hoje, 
eles seguem a lógica do setor público (60 
anos de idade e 35 anos de contribuição).

Pensão por morte
Trabalhadores poderão acumular aposen-
tadoria e pensão, no limite de dois salários 
mínimos. O trabalhador terá a opção de 
optar pelo benefício de maior valor, caso 
a combinação de aposentadoria e pensão 
supere o limite de dois salários mínimos. 
Trabalhadores que já acumulam apo-
sentadoria e pensão atualmente têm di-
reito adquirido, e portanto,  nada muda.

Trabalhadores rurais
As regras vão mudar para trabalhadores 
do campo sem carteira assinada, agri-
cultura familiar e pescadores artesa-
nais. Hoje, basta ter 55 anos (mulher) e 
60 anos (homem), e comprovar 15 anos 
de atividade rural. Agora, a idade míni-
ma será de 57 anos (mulher) e 60 anos 
(homem). Será criada, em até dois anos, 
uma contribuição previdenciária.

desvinculação do piso da 
previdência do salário mímimo
Diante da insegurança jurídica, o gover-
no decidiu não desvincular o reajuste do 
salário mínimo do piso previdenciário 
(aposentadorias), o que exerce forte im-
pacto nas contas do INSS. 

Fim da paridade entre servidores 
ativos e inativos
A regra atual assegura o mesmo reajuste 
salarial para todos e na mesma data. Ain-
da está em negociação, no entanto, como 
ficará a questão. A proposta do governo 
era pelo fim da paridade a quem ingres-
sou no serviço público antes de 2003 e 
não se aposentou. Esses trabalhadores 
passariam a ter direito só à reposição da 
inflação no reajuste do benefício.
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militares das forças armadas
Os militares ficarão de fora. A ideia é alte-
rar as regras desses servidores em projeto 
à parte. O governo pretende elevar o tem-
po de serviço para pedir transferência para 
a reserva de 30 para 35 anos; aumentar a 
contribuição, hoje em 7,5%, para equipa-
rar à dos funcionários públicos; e a idade 
limite para ficar na ativa deve acabar. 

dr. Irio Grolli  | Juiz de direito aposentado

regras para pensão
Antes era desvinculada do salário míni-
mo. Ou seja, o salário mínimo tinha um  
reajuste de 9% por exemplo e a pensão e/
ou mesmo aposentadoria de 7%. Desta 
forma,  quem se aposentasse com três sa-
lários mínimos, em pouco tempo estaria 
recebendo apenas dois ou até menos. Pela 
nova regra a pensão passa a ser vinculada 

ao salário mínimo, per-
mitindo uma cumula-
ção de benefícios, desde 
que limitado a dois sa-
lários mínimos.

regras para o BCP 
(Benefício de pres-
tação continuada) 
ou benefícios assis-
tênciais (Loas)
Os deficientes de 
qualquer idade, com 
impedimento de na-
tureza física, mental, 

intelectual, sensorial de longo prazo, 
continuarão com direito a um benefício 
assistencial mesmo sem nunca terem 
contribuído. Os idosos de baixa renda, 
com idade mínima que era a partir dos 
65 anos, pela nova regra passa a ser a 
partir dos 68 anos. 
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CULTURA&LAZeR educaçãO musIcaL

N
os últimos anos temos visto inú-
meras pesquisas relacionadas 
ao aprendizado de música, como 
reportagens, estudos de caso, in-

serção do estudo de instrumentos musicais 
em programas sócio educativos. É só inse-
rir a palavra nos sites de pesquisa que tere-
mos milhares de páginas sobre o assunto. 
Mas o que a música oferece aos alunos para 
que essa mudança tenha acontecido? Por-
que música? Para que música como com-
ponente curricular nas escolas?

Como docente à 19 anos desta disci-
plina, percebo que é a única oportunida-
de que a criança tem de ouvir, interagir e 
fruir música com um acompanhamento 

Música pra quê?

pedagógico. Ou seja, na escola, será pro-
vavelmente o único lugar onde a música 
que a criança ouve, será estimulada por 
um adulto capacitado para isso.

Muitos estudos apontam a melhora 
na sensibilidade, na memória e concen-
tração, trazendo benefícios à alfabeti-
zação e ao raciocínio matemático de 
crianças na idade pré escolar. Segundo a 
especialista Maria Lúcia Cruz Suzign “a 
música estimula áreas do cérebro não de-
senvolvidas por outras linguagens, como 
a escrita e a oral. É como se tornássemos 
o nosso ‘hardware’ mais poderoso”.

Na escola de artes de chapecó os pri-
meiros passos no ensino da música se 

dão com muita alegria e afeto. Não só 
conhecemos os sons, os instrumentos, 
as melodias e os ritmos. Percebemos que 
ao pular corda, ao caminhar, ao jogar 
uma bola, ouvir o ambiente, aproveitar 
os brinquedos, as cadeiras e o corpo tam-
bém podemos fazer música.

Que ao ouvirmos uma música pode-
mos dividi-la em 2, 3 ou 4 partes, e que 
posso tocar um tambor de maneira suave 
ou de maneira brusca. Que preciso cuidar 
do meu instrumento ou objeto sonoro, 
pois posso “falar” através dele. Que preci-
so ter paciência e generosidade ao esperar 
a minha vez de tocar, e, que podemos to-
car todos juntos e ficar lindo, se cada um 
fizer a sua parte direitinho. E que a natu-
reza nos dá lindas melodias todos os dias, 
se soubermos prestar atenção.

 E anelando em um breve futuro, te-
remos muitos instrumentistas, penso 
que faltará palco para tantos talentos!

São muitos exemplos e momentos 
lindos vividos todas as aulas que só faz 
aumentar a minha gratidão e vontade de 
fazer cada vez mais e melhor.

renata zawadzki dutra | para a revista mais dinâmica

Fotos: secOm-pmc
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CULTURA&LAZeR enquete de 100 anOs de cHapecó

?
Qual é o seu 
Feedback 
sobre os 
cem anos 
de Chapecó

Cidnei Barozzi
arcus Indústria Gráfica 

João roberto Lorenzett
FIesc / senaI Oeste  

Sandro Krechowieki
diretor Regional 
sbt santa catarina - chapecó

Chapecó é uma cidade singular. 
Durante os seus 100 anos de eman-
cipação, mostrou o arrojo e a força 
de uma população determinada. 
Seu crescimento populacional é 
espantoso, mas isso é graças a hos-
pitalidade do seu povo. No âmbito 
empresarial que está em franco 
desenvolvimento, temos diversos 
vetores econômicos que atraem 
empregos e geram riquezas.

A celebração dos cem anos de 
Chapecó é muito especial, pois co-
memora o espírito forte e empre-
endedor dos que aqui nasceram 
ou aqui escolheram viver, valori-
zando o trabalho, honestidade e 
fraternidade, bem representados 
na figura do desbravador. As di-
ficuldades pelas quais passamos 
nestes cem anos nos fortaleceram 
e as conquistas aumentaram nos-
so espírito de solidariedade.

Nossa cidade completando 100 
anos de história, inúmeras con-
quistas diante de desafios vencidos 
nesta trajetória. Para nós, do Sbt 
Santa Catarina, é um privilégio 
poder participar deste momen-
to tão especial, contribuir e ter a 
certeza do quanto fizemos e pode-
mos fazer ainda mais, ser agentes 
de transformação e mudança na 
sociedade. Parabéns aos nossos 
antepassados, que fizeram Cha-
pecó ser a referência que é hoje, 
e parabéns a nós, que seguimos e 
continuamos fazendo mais e cada 
vez melhor. A TV da família abraça 
Chapecó nesta data tão especial!

alamir Balbinot 
presidente cRc 
clube Recreativo chapecoense

O Clube Recreativo Chapecoense, 
o mais tradicional Clube da cida-
de, considera-se honrado em fazer 
parte do centenário de Chapecó. 
A cidade que escolhemos para 
construir nossos sonhos e con-
quistar nossos objetivos. O clube 
de tantos Carnavais, de tantos en-
contros polêmicos e tantas festas 
lindas, é - e continuará sendo - o 

palco das come-
morações dos pró-
ximos 100 anos 
da Capital do Oes-
te. Em nome de to-
dos os associados, 
pa rabeni za mos 
Chapecó pelo seu 
centenário.

Uma terra que  soube acolher e  
agregar. Uma cidade que cresceu 
e vem se destacando  sem  perder  
sua essência  e hoje tem a cara de 
vários povos. Dá pra bater no pei-
to e se orgulhar por viver junto 
com nossa cidade a sua primeira 
infância. O primeiro centenário 
de chapecó é apenas o começo de 
uma linda história!
Chapecó e sua gente, tem um fu-
turo brilhante e  promissor. 

Lu muniz 
comunicadora
casa áudio / RIctV  

Claudio Cezar Bissolotti 
academia sport center Reação

Uma cidade que escolhemos para 
construir nossa família e que o ob-
jetivo foi alcançado com muito su-
cesso. Uma cidade que cresce com 
valores e com os braços abertos 
para as pessoas realizarem seus 
sonhos em todas as áreas impor-
tantes que fazem parte da vida do 
ser humano. Uma cidade que tem 
muitas igrejas e que DEUS está 
presente em uma boa parte da po-
pulação e a onde tem pessoas que 
são chamadas de sal da terra ou 
luz do mundo o crescimento e de-
senvolvimento é fantástico. Viver 
em Chapecó é motivo de agradeci-
mento a Deus e as pessoas amigas 
e com o passar dos anos vamos ter 
muitas lembranças boas e diver-
tidas para relembrar na velhice. 
Obrigado Chapecó e que Deus con-
tinue iluminando esta cidade.
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Chapecó completa 100 anos e cer-
tamente há muito a se comemorar. 
São anos de uma linda história de 
superação, trabalho e crescimento. 
Originada a partir de uma Colônia 
Militar no ano de 1882, desde sua 

maurícia Schmidt Gheno
secretaria do turismo 
de ametista do sul / Rs 

origem Chapecó evidencia as suas 
diversas qualidades. 
Desde o século XIX o tempo passou, e 
fez muito bem à cidade, reconhecida 
por sua importância estratégica em 
sua origem. Atualmente são as ativi-
dades do Agronegócio, que elevaram 
Chapecó ao status de Capital do Oeste 
e Capital do Agronegócio. 
Emancipada em 1917, Chapecó se-
guiu com um século de desenvol-
vimento e trabalho, alcançando e 
transformando áreas rurais em fonte 
de renda e progresso para a popu-
lação. Não podemos esquecer dos 
imigrantes de diversos países, como 
italianos, que se fixaram na região e 
enriqueceram a cultura local. O re-
sultado dessa mistura de culturas, é 
um povo alegre, trabalhador e ape-
gado às suas origens e tradições.  

Com sua população atual de aproxi-
madamente 200 mil pessoas, Cha-
pecó continua como exemplo e refe-
rência de desenvolvimento para toda 
a região. Porém não é só de negócios 
que vive Chapecó, há turismo e en-
tretenimento na cidade, incluindo o 
centro comercial, shopping e diver-
sos bares e restaurantes, em uma de 
suas principais avenidas, animam a 
noite da cidade e oferecem variados 
tipos de entretenimento à população 
local e turistas.  
Em um século de tantos desafios, a 
cidade mostrou força e coragem para 
seguir seu progresso, junto com seu 
povo que se orgulha desta história. 
O belo passado serve de exemplo e 
inspiração para um futuro promis-
sor, por mais 100 anos de Chapecó, 
muitos anos mais.




