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Caro leitor, seja bem-vindo à edição de número 32 da Revista Mais Dinâmica. Esta 
é, com certeza, uma das mais especiais que produzimos ao longo desses 10 anos de 
história – e é justamente por essa razão. Esta é a edição que marca o momento exato 
em que tudo começou: em 2008, surgia uma humilde revista, de 32 páginas, o produ-
to de um empreendimento baseado no sonho de gerar comunicação com qualidade, 
cuidado e dedicação para toda a região Oeste de Santa Catarina. 

Lá se vão 31 edições recheadas de boas notícias e reportagens de qualidade que 
nos trouxeram até este encontro, e temos o orgulho de dizer que desde a primeira 
edição, em 2008, nos mantemos firmes no propósito de estar ao lado de quem movi-
menta a economia e a sociedade, tornando o Oeste catarinense uma referência para 
o Brasil inteiro.

Nesta edição, você conhecerá um pouco mais da nossa trajetória pela comuni-
cação em nossa região, através da reportagem de capa intitulada “Há 10 anos, nosso 
foco é o seu sucesso” e como acompanhamos as mudanças no paradigma da co-
municação com o desenvolvimento da tecnologia – sim, tudo aconteceu bem diante 
de nossos olhos. Também descobrirá o que têm a dizer algumas das pessoas mais 
importantes de nossa história.

Na editoria de moda, abordamos as tendências para a estação mais fria – e mais 
elegante – do ano, e trazemos dicas de como manter a pele do rosto hidratada e sau-
dável com as baixas temperaturas. E por falar no inverno, você também descobrirá 
nesta edição que o friozinho também pode combinar com piscinas e biquínis, com as 
estâncias hidrominerais termais que atraem muitos turistas para a região.

Também nesta edição convidamos você a debater sobre a economia de energia 
elétrica, tema tão relevante globalmente na atualidade, através do uso de iluminação 
LED em vias públicas. Já na editoria de Saúde, conheça os benefícios do cloreto de 
magnésio e saiba como a dieta sanguínea pode te beneficiar.

Estamos a postos para os próximos 10 anos!

Ótima leitura!

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; 
os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Provérbios 1:7

Uma década

E d i t o r i a l
Edição n° 32 | Maio, Junho e Julho de 2018
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IDEIAS

Vida é cor! 

Cores

P
odemos dizer que as co-
res vestem o ambiente, e 
é muito comum explorar 
os mais diversos tipos de 

cores através de elementos de de-
coração, que estão ligados à vários 
significados e definem até mesmo 
a  personalidade das pessoas. O 
ano de 2018 nos traz um clima de 
ousadia, e cada vez mais as pessoas 
poderão imprimir esse conceito em 
suas casas e ambientes de trabalho. 

“A cor é uma linguagem indivi-
dual. O homem reage a ela subor-
dinado ás suas condições físicas e 
as suas influências culturais.”

Encontramos essa citação no 
livro Psicodinâmica das Cores em 
Comunicação. O livro relata que a 
escolha das cores acontece a partir 
de hábitos sociais que as pessoas es-
tabelecem durante sua vida, onde 
são fixadas reações psicológicas que 
norteiam tendências individuais.

Para que possamos ter uma vi-
são geral de todos os significados, 
confira qual é o conceito geral do 
uso de cada cor, através das suas 
sensações cromáticas:

 A tendência cromática deste 
ano é a “Paleta Modernista”, que 
traz uma releitura de tons po-
derosos e vibrantes, lá dos anos 
1930 e 1960.

A Pantone (Referência mun-
dial em controle e especificação 
de cores), através de pesquisas 
globais referente às tendências 
de moda, arte e arquitetura, todo 
ano anuncia “a cor do ano”, que 
para 2018 é o Roxo Ultra Violet.

Paixão, Coragem, Força, Fartura, Motivação, Fama

Amor, Doçura, Felicidade, Elevação, Ternura, Sedução

Entusiasmo, Exuberância, Graça, Interação, Alegria, Fascinação

Harmonia, Recomeços, Saúde, Natureza, Crescimento, Prosperidade

Paz, Intuição, Devoção, Respeito, Espiritualidade

Paz, Intuição, Devoção, Respeito, Espiritualidade

Pureza, Inocência, Fé, Benevolência, Honestidade, Graça

Elegância, Proteção, Inteligência, Sofisticação, Força, Astúcia

Imaginação, Calma, Serenidade, Relaxamento, Compaixão

Riqueza, Luxo, Abundância, Influência, Sabedoria

otimismo, Foco, Comunicação, Inspiração, Fidelidade

Via Medellín

Via Medellín
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CORESIDEIAS

“A Cor do Ano Pantone tor-
nou-se muito mais do que uma 
tendência no mundo do design 
e da moda; agora é realmente o 
resultado de uma reflexão e da 
identificação daquilo que está 
em falta no mundo atual”, Lau-
rie Pressman, Vice Presidente do 
Pantone Color Institute.

As pessoas pelo mundo se tor-
nam cada vez mais fascinadas 
pela cor e percebem a sua habi-
lidade em converter mensagens 
e significados muito profundos, 
marcas e designers deveriam sen-
tir-se empoderados pelo uso desta 
cor para inspirar e influenciar. 

Este foi um projeto especial-
mente único, feito com muito ca-
rinho para a cidade de Chapecó. 
Sua arquitetura representa um 
pedacinho da nossa cidade irmã 
Medellín, com suas cores (muitas 
cores!), flores, materiais, texturas 
e contrastes característicos. O uso 
das cores expressivas e contras-
tantes representa uma verdadeira 
viagem à colômbia,  “Sean todos 
bienvenidos a Via Medellín”!

“Vivemos em um tempo que requer inventividade 
e imaginação. É este tipo de inspiração criativa que 

é nativa do ultra Violet, um roxo azulado que leva nossa 
consciência e potencial ao mais alto nível. da exploração 
de novas tecnologias à galáxia, da expressão artística 
à reflexão espiritual, o ultravioleta é uma cor intuitiva 
que traz uma luz para o caminho que está por vir”
leatrice eiseman - diretora executiva do Pantone Color Institute

Exemplo de projeto que utiliza 
a cor como referência cultural: 
Arquitetura Comercial: Via Medellín
Projeto: Top Arquitetura, Arquiteta Jussandra Motta.

Via Medellín

Para finalizar, gos-
taria de lembrar que é 
muito importante para 
o desenvolvimento de 
projetos, que clientes 
e profissionais não se 
prendam às sensações 
pré-concebidas das co-
res. É necessário investi-
gar o quanto elas podem 
influenciar no local que 
serão inseridas, seja em 
projetos residenciais ou 
comerciais, definindo a 
personalidade pretendi-
da do projeto, e determi-
nando os significados que 
queremos transmitir.

Jussandra Motta | 
Arquiteta e Urbanista, 
escritório Top Arquitetura 

Professora de Arquitetura 
e Engenharia Civil na Uceff Faculdades

Fotos: Sites abrilelle.files.wordpress.com / i.ytimg.com 
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PREviSõES OTiMiSTAS IDEIAS

E
la está disponível em 
abundância, muitas ve-
zes ofusca a visão, mas o 
que não podemos é deixar 

de ver o seu potencial. A energia 
fotovoltaica está disponível de 
graça e pode ser a responsável 
por uma boa economia mensal 
na conta de luz, além, é claro, de 
evitar danos ao meio ambiente.   

O grande divisor de águas 
para o uso desta fonte renová-
vel ocorreu em 2012, quando 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL)  criou o Siste-
ma de Compensação de Ener-
gia Elétrica, permitindo que o 
consumidor produza a própria 
energia em sua unidade consu-
midora com conexão à rede da 
distribuidora local.                                                                                                                         

O Ministério de Minas e Ener-
gia prevê que até o final de 2018, 
o Brasil figure entre os 20 maio-
res países em geração de energia 
solar. Além disso, o Plano Dece-
nal de Expansão de Energia (PDE 
2024) estima que a capacidade 
instalada de geração fotovoltaica 
chegue a 8,3 GW em 2024. No 
início de 2018 a potência total no 
país alcançou 1 GW. 

Energia Solar 
avança no Brasil
Cada vez mais presente nos telhados ao redor do mundo, a energia proveniente 
do Sol também ganha vez no país, com previsões otimistas para os próximos anos

Esse crescimento da energia 
solar no país se dá por vários mo-
tivos, um deles está relacionado ao 
clima propício que o Brasil possui. 
De acordo com a segunda edição do 
Atlas Brasileiro de Energia Solar, no 
local menos ensolarado do Brasil, é 
possível gerar mais eletricidade so-
lar do que o local mais ensolarado 
da Alemanha, por exemplo.

Conta cada vez mais cara 
Outro aspecto que fortifica ain-
da mais a expansão de energia 
fotovoltaica no país é o alto valor 
das taxas de energia. Conforme 
recente ranking publicado pela 
Agência Internacional de Energia 
(AIE), dos 28 países apontados, a 
tarifa energética do consumidor 
residencial no Brasil é a 14ª mais 
cara, equivalendo à aproximada-
mente R$ 570 por MWh.

Por mais que as estimativas se-
jam positivas e demonstrem a força 
do setor, ainda surgem dúvidas so-
bre o assunto. Para esclarecer, a Re-
vista Mais Dinâmica responde aos 
principais questionamentos, que, 
frequentemente, são feitos por quem 
deseja adquirir essa tecnologia sus-
tentável para o lar ou empresa. 

Antes de tudo, a primeira coisa a 
fazer é decidir qual o tamanho do 
sistema fotovoltaico que será ins-
talado, com base em três principais 
pontos: espaço total disponível para 
isso, valor que se deseja investir e o 
atual consumo mensal de energia. 
Após definir essas orientações, 
com auxílio da empresa de energia 
solar, realiza-se a instalação por 
um profissional especializado.

O sistema de geração de ener-
gia solar funciona a partir da con-
versão da radiação solar em ener-
gia elétrica, por meio da utilização 
de equipamentos específicos que 
compõem o kit fotovoltaico, sendo 
eles: placas solares, inversor, dis-
positivos de proteção, estruturas 
de fixação e cabeamentos. As pla-
cas fotovoltaicas são as responsá-
veis por absorver as ondas eletro-
magnéticas do sol e convertê-las 
em corrente contínua, em seguida, 
esta corrente passa para o inversor 
onde é transformada em corrente 
alternada, a partir de onde pode 
ser utilizada na rede elétrica local.

O sistema de compensação de 
energia iniciou a partir da cria-
ção da REN 482/12 e posterior-
mente atualizada para a REN 
687/15 onde a ANEEL possibilita 
a conexão de sistemas de geração 
de energia ao sistema elétrico 
de distribuição. Com isso, pode-
se instalar o sistema de energia 
fotovoltaica e a energia gerada 
que não for consumida pelas 
cargas é injetada na rede elétri-
ca da concessionária e revertida 
em créditos para as faturas de 
energia posteriores. Também po-
de-se compartilhar a geração de 
energia, dividindo os créditos em 
mais unidades consumidoras.

O custo do sistema solar varia de 
acordo com o dimensionamento e 
potência do sistema, bem como os 
equipamentos a serem utilizados. 
Cada sistema deve ser analisado 
especificamente para determina-
ção dos custos de material, pro-
jeto e instalação. De acordo com 
dados da ANEEL, o tempo médio 
para payback de um sistema foto-
voltaico é de 6,6 anos. 

uso de energia solar pode reduzir conta de luz em até 95%

Como funciona o sistema 
de geração de energia solar?

Como funciona o sistema 
de compensação de energia?

Há no mercado placas fotovoltai-
cas com garantia de fabricação que 
pode chegar a 12 anos, além de ga-
rantia de eficiência de até 25 anos, 
mas isso não significa que após o 
prazo de garantia elas serão descar-
tadas, pelo contrário, pode-se conti-
nuar utilizando as placas por muito 
tempo. Os inversores tradicionais 
possuem, em média, garantia de 6 
anos, porém tem vida útil  superior 
a esse período. Existem também os 
microinversores, que garantia que 
pode chegar a até 15 anos.

A manutenção para o sistema 
fotovoltaico é somente a limpeza 
das placas, pois com o acúmulo 
de poeira e sujeiras, leva-se a li-
mitação da absorção das ondas 
eletromagnéticas, o que conse-
quentemente diminui a energia 
gerada. O período de manutenção 
é variado de acordo com as intem-
péries do local em que o sistema 
está instalado.

Qual a durabilidade 
e garantia do sistema?

Qual a manutenção 
necessária?

Quanto custa? 

Daniel Paulus | para a revista Mais Dinâmica

Foto: Site cedecon.com.br
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Marketing 
e propaganda

O que você 
está fazendo 
pela comunicação 
de seu negócio hoje?
D

epois de mais de trin-
ta anos de atuação no 
mercado publicitário na 
região Sul do país, pos-

so afirmar uma coisa: o que você 
está fazendo nunca é o suficiente! 
Você precisa repensar, reconstruir, 
estudar e se preparar constante-
mente para uma briga que nem 
todos vão ganhar, mas sua marca 
precisa estar alinhada ao mundo. 
Precisa dialogar com seu cliente a 
todo momento e isso não é tarefa 
fácil, muito menos para amadores.

Todo mundo diz que entende 
um pouco de publicidade e propa-
ganda, mas quem entende muito é 
quem realmente a diferença! Em 
mercados cada vez mais acirrados, 
a técnica, o estudo, o conhecimen-
to o ambiente de seu cliente e dos 
clientes do seu cliente é que vão 
determinar seu sucesso diante dos 

NEGÓCIOS

desafios constantes do mercado. 
Uma ebulição de informações nos 
chega hoje pela TV, pelo rádio, pe-
los jornais e revistas e pela inter-
net, através das redes sociais, e a 
combinação correta de todos es-
ses canais é que verdadeiramente 
irá posicionar sua marca devida 
ou indevidamente diante do mer-
cado e, por consequência, de seus 
clientes. Uma coisa é certa: você 
precisa de qualidade! Ela deve es-
tar em todas as fases de qualquer 
projeto de comunicação. Muitos 
clientes migram somente para as 
redes sociais, acreditando que ali 
está a solução para conquistar 
clientes investindo pouco, ou qua-
se nada, mas esquecem do princi-
pal: qualidade! Qualidade de pro-
dução de conteúdo, qualidade de 
criação, qualidade da mensagem 
e da estratégia adotada.

As pes-
soas estão 
cada vez mais 
i n f o r m a d a s , 
mais seletivas, 
e buscam algo 
que realmente 
seja relevante para 
a vida delas – ou seja, 
não é qualquer ideia que 
as alcança. As gerações mais re-
centes sequer estão preocupadas 
com as variantes que determi-
nam seu futuro, ou deixam para 
fazer isso tarde demais. Isso nos 
leva a pensar: como conversar 
com essa geração? Como chamar 
sua atenção? Muitas respostas 
podem derivar dessas perguntas. 
Trata-se de algo que converge tão 
somente para o digital. As mídias 
essenciais, os veículos de massa 
como a TV, o rádio, o jornal, a re-

em mercados cada 
vez mais acirrados, 
a técnica, o estudo, 
o conhecimento 
o ambiente de seu 
cliente e dos clientes 
do seu cliente é 
que vão determinar 
seu sucesso diante 
dos desafios 
constantes 
do mercado.

Fotos: Sites pxhere.com / petromundisa.com.br
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vista, o impresso, que ainda con-
versam com o público. A com-
binação da ideia e da estratégia 
adotada é que terá relevância na 
percepção de cada indivíduo.

No decorrer da minha tra-
jetória, atuando em veículos e 
agências, o caminho é sempre o 
mesmo, mas sempre há uma nova 
forma de pensar, com uma nova 
assimilação de ideias, com um 
olhar muito mais transformador 
do que seguir os conceitos já pré-
definidos. O que vale hoje, ama-
nhã já pode ser que não chame a 
atenção. É preciso, então, fluir en-
tre tudo que é tradicional e o que 
é inovador, construir conceitos 
novos a partir de uma realidade 
mutante. Como fazer isso? Fazen-
do um planejamento adequado de 
mídia. A receita não vem pronta. 
Cada cliente demanda uma imer-
são, demanda saber profundamen-

te o que é capaz de elevar sua mar-
ca e seu negócio, seja ele cliente de 
varejo, ou institucional. Parece 
simples, mas não é! É necessário 
muito estudo e objetivos bem de-
finidos para que a receita dê certo 
e faça sentido em um mundo cada 
vez mais tecnológico e prático.

As gerações estão em constan-
te conflito e são essas informações 
que precisamos verdadeiramente 
interpretar para trazer algo novo, 
capaz de surpreender quem rece-
be a mensagem de comunicação 
em qualquer canal. É aí que veícu-
los e agências precisam canalizar 
seus esforços, para que o resul-
tado venha até o cliente. Pode-se 
dizer até que há uma banalização 
do trabalho de comunicação hoje 
em dia. Há muita gente boa no 
mercado, mas também há muita 
gente fazendo experiência com a 
verba do cliente, sem o conheci-

mento adequado para tomar de-
cisões estratégicas que realmente 
faça a diferença. Nesse contexto, 
nesse turbilhão de informações, 
está o cliente, que muitas vezes 
não vê uma estrutura, atentando 
seu olhar apenas ao valor cobrado 
e não ao que existe em potencial. 

Na verdade, o cliente precisa veri-
ficar o que vai realmente ganhar 
com uma estratégia bem definida 
de comunicação, colocando sua 
marca onde ela precisa estar.

Tenho visto muitos equívocos 
no mercado, erros que vão fatal-
mente custar caro ao cliente, e é 
por essa ótica que precisamos re-
pensar a maneira de fazer comu-
nicação. Fazer por fazer, muita 
gente faz, mas usar os critérios 
adequados, usar as métricas cor-
retas, o planejamento certo, de-
manda estudo e preparo. Por mais 
importante que seja o conheci-
mento empírico do seu negócio, os 
conceitos científicos são primor-
diais para agir de forma asserti-
va em cada caso. Não existe uma 
fórmula pronta! As variáveis são 
muitas em qualquer negócio.

Os mercados são diferentes 
e muitas vezes é preciso pensar 

de forma regional, abrangendo 
o universo local para acertar na 
mosca. É por isso que uma co-
municação eficiente, baseada em 
conceitos práticos e científicos, 
utilizados em equilíbrio, irá defi-
nir o caminho a ser trilhado. De 
nada adianta andar em círculos! 
É preciso encontrar a fórmula e 
usá-la de forma eficiente e orde-
nada, com orçamento adequa-
do para que essa fórmula renda 
frutos.  Hoje as pessoas estão re-
ceptivas a um grande número de 
canais de comunicação, e a efeti-
vidade de cada um vai depender 
de como ela recebe essas infor-
mações. Por isso a criatividade, a 
inteligência competitiva e o pre-
paro cada vez são mais exigidos 
na hora de definir em que mídia 
estaremos expondo nossos clien-
tes, para que seu produto ou ser-
viço chegue até seu destino.

Atuamos no mercado de Cha-
pecó e região há mais de dez anos e 
expandimos nossos negócios para 
outras regiões do país, sem deixar 
de zelar pela marca de cada um dos 
nossos clientes, criando, pensando 
e agindo conforme o equilíbrio en-
tre orçamento e o necessário para 
que essas marcas sejam lembradas a 
todo momento. Esse é o nosso desa-
fio diário: encontrar soluções criati-
vas para os clientes e saber escolher 
os veículos onde sua mensagem 
será veiculada são fatores preponde-
rantes para os resultados. De nada 
adianta uma grande ideia perder-se 
em canais ineficientes, como da mes-
ma forma um grande veículo sem 
uma ideia estruturada para atrair 
os receptores da mensagem.

Egberto Dias, Agência SPo | 
para a revista Mais Dinâmica

NEGÓCIOS MARkETiNg E PROPAgANDA



Há 10 anos, 
nosso foco 
é o seu sucesso

CAPA

O
ano era 2008. O mundo 
sentia na pele o impacto 
de uma das maiores cri-
ses financeiras já vistas 

na história, a Língua Portuguesa 
sofria grande reforma ortográfica e 
o esporte mundial voltava os olhos 
aos Jogos Olímpicos de Pequim. 
Enquanto isso, na humilde 
capital do Oeste catarinen-
se, nascia uma pequena 
notável. Uma revista de 
apenas 32 páginas, fruto 
de um empreendimento 
baseado no sonho de gerar 
comunicação com quali-
dade, cuidado e dedicação: 
a Mais Dinâmica.

Dez anos se passaram e 
o mundo passou por inten-
sas transformações, gran-
des conflitos e imensos 
avanços na tecnologia. As 
redes sociais despontaram 
e mudaram a face da socie-
dade depressa – e os veícu-
los de comunicação passa-
ram a se adaptar cada vez 
mais rapidamente a todas 
essas mudanças na forma 
de se comunicar. Essa sem-
pre foi a grande missão da 
Mais Dinâmica: tornar co-
nhecida a marca de seus 
clientes, com grandes resultados, e 
a visão de um futuro promissor. 

Em 10 anos, tomou forma a 
trajetória de sucesso da Revista 
Mais Dinâmica. Foram mais de 
30 edições publicadas, distribuí-
das por todas as cidades do Oeste 

Quantos resultados cabem em dez anos? O mês de junho guarda uma data 
especial para a comunicação na região de Chapecó: o aniversário 
de um dos veículos mais relevantes da mídia regional. 
Conheça um pouco mais sobre essa trajetória de sucesso!

catarinense nos mais diversos 
ambientes, desde órgãos públi-
cos, faculdades, colégios, hotéis, 
restaurantes, academias, salões 
de beleza – toda a sorte de empre-
sas que se identificam com o ide-
al de uma comunicação afinada 
com a modernidade e a qualidade 

na mesma medida. 
Hoje são impressas en-

tre 3 e 5 mil unidades da 
revista que já conta com 
cerca de 80 páginas por edi-
ção, organizadas por cinco 
editorias e um design pen-
sado na fluidez da leitura e 
em uma experiência visual 
agradável. A marca regis-
trada MaisDinâmica pos-
sui hoje seu próprio ISSN 
(International Standard 
Serial Number), seu site 
de notícias, com aplicativo 
para download das edições 
digitais, parcerias com o 
SBT e TV Box, e a credibili-
dade da presença constante 
nas mais importantes feiras 
empresariais pela região.

O nome Mais Dinâmi-
ca hoje é sinônimo de uma 
história de muita dedicação 
e originalidade. Com a ex-
periência adquirida nes-

tes 10 anos, a Mais Dinâmica tem 
muito a agradecer: a Deus,pelas 
vitórias e conquistas; aos seus clien-
tes, pela confiança no crescimento 
da marca; e a todos os colaborado-
res que assinaram seu nome em 
cada detalhe nestas 30 edições.

estas são algumas 
das feiras em que 
a mais dinâmica 
pode ser encontrada:
- eFaPI;
- FemI;
- efacip;
- Itaipu rural show;
- mercomóveis;
- mercoagro;
- acats;
- Feirão do Imóvel;
- eletrometalmecânica;
- logistique.
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CAPA

enquete 10 anos

Q
uando a região conta 
com um veículo de 
comunicação como 
a Revista Mais Dinâ-

mica, fica mais fácil trazer o de-
senvolvimento, acreditando que 
ainda podemos confiar em gente 
que trabalhando, cresce!”

U
ma comunicação de 
qualidade faz toda a di-
ferença em qualquer or-
ganização, pois pessoas 

bem informadas ampliam seu 
potencial de trabalho. A Revista 
Mais Dinâmica contribui posi-
tivamente no desenvolvimento 
regional por trazer informações 
importantes que acrescentam o 
conhecimento de seus leitores.”

A
Comunicação não pode 
ser feita de qualquer ma-
neira; jogar informação 
como se fosse uma troca 

de passes não funciona, é necessário 
fazer com que o outro lado compre-
enda o que se quer comunicar. Na 
nossa região a comunicação, aliado 
aos serviços prestados pela Mais Di-
nâmica, tem feito com que nosso po-
tencial regional se torne conhecido 
e se expanda cada vez mais!”

A
Comunicação é im-
prescindível para nosso 
convívio, pois saber se 
comunicar é condição 

básica para a interação pessoal. Nos 
tempos atuais,  mais do que nun-
ca, comunicar-se com qualidade é 
elementar também para o mundo 
corporativo. Torna-se cada vez mais 
essencial que as empresas comuni-
quem de forma clara e objetiva. Não 
obstante, é preciso ir mais fundo, é 
necessário que o público compre-
enda, interprete e torne-se enga-
jado. Por isso mesmo, como cita 
Jason Miller “Não é que precisemos 
de mais conteúdo, precisamos é de 
mais conteúdo relevante”.

Acompanhamos a Revista Mais 
Dinâmica já no seu primeiro ano, 
e desde o princípio foi mantido o 
comprometimento, tanto na ques-
tão comercial como no jornalismo 
de conteúdo. A comunicação é fei-
ta de forma fácil, as novidades e os 
assuntos diversos são sempre muito 
relevantes, proporcionando o envol-
vimento do leitor. Apesar de tantas 
outras revistas no mercado, a Mais 
Dinâmica se destaca por sua credi-
bilidade e boa impressão. Gostaria 
de parabenizar ao José e a Marli, 
além de toda a equipe da revista, por 
estes 10 anos de história.  Que vocês 
continuem tendo muito sucesso!”

- Oneide de Paula, 
(52), Presidente 

do sindicato 
de movimentação 

de mercadorias,
Chapecó/sC

- Gabriela Bagio luz, 
(28), Nutricionista,

são miguel do Oeste/sC
- Neusa Von müller, (56), 
empresária Casarão 

das Noivas, Chapecó/sC

- lidiane ster todeschini,
(27),analista de Interação 
agência uau, Chapecó/sC

22 MAIS DINÂMICA | Maio, Junho e Julho de 2018 23Maio, Junho e Julho de 2018 | MAIS DINÂMICA

P
lanejamento institucio-
nal ou empresarial ne-
cessita de informação 
exata, técnica, científica 

e cada vez mais profissional. Neste 
sentido a Revista Mais Dinâmica 
tem contribuição decisiva quan-
do registra e apresenta de forma 
escrita seu conteúdo. Parabéns 
pelos 10 anos e que este sucesso 
continue auxiliando a divulgação 
e o crescimento de toda a região.”

- Cirio Bohn, (57), 
assessor de Imprensa 
da Câmara municipal 

de Xanxerê/sC
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A
comunicação é o meio 
mais rápido e fácil de 
efetuar uma venda. 
Pessoas compram o 

que veem e acham bom e bonito. 
Por isso, a apresentação do pro-
duto é a melhor propaganda! A 
Revista Mais Dinâmica contribui 
muito, levando esse quesito para 
todas as pessoas de maneira prá-
tica e muito bem apresentável!”

A
comunicação é sem dú-
vida uma ferramenta 
indispensável para que 
todos saibamos os cami-

nhos que precisamos percorrer, en-
tender o mundo a nossa volta, ser 
mais assertivo, planejar e aprender. 
Quando temos acesso a comunica-
ção de qualidade nos abre novos 
horizontes proporciona desen-
volvermos mais profissionais, ci-
dadãos, consequentemente agre-
gando no crescimento econômico, 
político e social de nossa região. A 
revista Mais Dinâmica está sempre 
inovando e levando conteúdo confiá-
vel e de qualidade para nossa região, 
parabéns pelos 10 anos.”

É
muito importante ter 
uma comunicação con-
fiável e segura. Assim, 
teremos informações que 

contribuem para o nosso cresci-
mento. Parabéns pelos 10 anos, 
obrigada por informar a popu-
lação com conteúdos variados e 
importantes para a nossa região.
Vocês agora são 10!”

C
omunicar-se bem é muito 
mais do que jogar a infor-
mação na mídia, você pre-
cisa informar e fazer com 

que seu interlocutor o compreenda. 
É neste ponto que a comunicação de 
qualidade entra e a “Mais Dinâmica” 
também, divulgando informações 
importantes e de fácil compreensão. 
A revista Mais Dinâmica contri-
bui muito, principalmente para a 
região Oeste, trazendo tendências 
de mercado e informações de for-
ma clara e precisa para os leitores, 
abrangendo vários públicos, pois 
trabalha com uma grande varie-
dade de assuntos. Parabéns pelos 
10 anos de sucesso a toda equipe!”

A
comunicação de quali-
dade é de extrema rele-
vância, principalmente 
quando apresenta in-

formações verídicas e que fazem 
a diferença no dia a dia da popu-
lação, com novidades e entrete-
nimento. Conheci a Revista Mais 
Dinâmica em março de 2018 em 
um evento no Hotel Piratuba Par-
que, se destacando no objetivo de 
estar presente nos eventos e de-
senvolvimento da região Oeste!”

C
omunicar-se com o pú-
blico é a primeira neces-
sidade de qualquer em-
presa. A comunicação é 

uma forma de estabelecer contato 
direto, com certeza, de maneira 
ampla e objetiva, isso fortalece a 
nossa região. A Revista Mais Di-
nâmica, ao longo desses dez anos, 
vem fortalecendo cada vez a co-
municação e aproximando as pes-
soas através do conhecimento!”

- Jandaia Peruzzo, 
(39), empresária,

Concórdia/sC

 - delcio renan Grolli, (33), 
supervisor Com. lojas 
Ceraçá, saudades/sC

 - marta Isabel Kunzler,
(57),  sócia da agencia 

trilha Publicidade 
e Propaganda,

Chapecó/sC

 - Fabiana scapin, (32),  
empresária, N. erechim

- Jéssica longo, 
(28), técnica 

em turismo social, 
sesc Chapecó/sC

- daniel d. taborda, 
(28), promotor 

de merchandising 
três Corações,

Chapecó/sC

CAPA



CAPA

A
responsabilidade dos 
veículos de comunica-
ção está cada vez maior. 
Agentes de transforma-

ção no mercado e na sociedade, 
levam diariamente informação, 
diversão e entretenimento por 
meio dos mais diversos canais que 
dispomos hoje na mídia. A ambi-
ência que o conteúdo proporcio-
na às marcas anunciantes, é vital 
para a sua evolução, credibilidade 
e sustentação. Nestes dez anos da 
Revista Mais Dinâmica, nosso re-
conhecimento e admiração pelos 
serviços prestados nas comunida-
des onde atua, levando informação 
e sendo agente de transformação. 
Desejo de sucesso e crescimento 
contínuo, gerando valor e conteú-
do de qualidade para o mercado e 
leitores da revista. Parabéns!”

- sandro Krechowieki, 
(34), diretor regional 

sBt santa Catarina

- José Pegoraro Foresti, 
(59), médico e presidente 

unimed Chapecó/sC

U
ma comunicação de qua-
lidade e de credibilidade é 
essencial para o desenvol-
vimento de toda a região. 

Vivemos em uma época que a disse-
minação de notícias é muito rápida 
e é preciso filtrar tudo o que rece-
bemos no dia a dia. A Revista Mais 
Dinâmica tem um papel impor-
tante nesse contexto, pois trata as 
pautas com seriedade. São 10 anos 
de circulação que contribuem para 
o crescimento de toda a região, le-
vando conhecimento e informação 
com credibilidade e, por isso, me-
rece destaque pelo trabalho desen-
volvido ao longo dessa década.”

- diego mior, (31), 
Jornalista – assessor 
de Comunicação da 
Prefeitura de Itá/sC

A
comunicação de quali-
dade tem muito a acres-
centar para o desenvol-
vimento da região, no 

momento em que registra os fatos 
com isenção, divulga e promove a 
cultura do seu povo, a pujança da 
sua indústria, do seu comércio e dos 
prestadores de serviços, dos profis-
sionais liberais e autônomos, enfim, 
de toda comunidade onde atua. A 
Revista Mais Dinâmica, ao longo 
dos seus 10 anos de existência, tem 
cumprido sua missão de informar 
e formar opiniões nas diversas ma-
térias que abordam temas relevan-
tes nas áreas de Educação, Saúde, 
Cultura e Lazer, Moda e novidades 
nos vários segmentos da economia 
local e regional. Parabéns, Sr. José 
Roberto e Sra. Marli, pelos 10 anos 
da Revista Mais Dinâmica!”

- Hélio lentz Puerta 
Junior, (62), ex-bancário

Blumenau/sC

Q
ualquer cidade que não 
consiga comunicar 
seus valores, suas con-
quistas e a evolução 

física, econômica e social a seus 
munícipes estará fadada ao ostra-
cismo e insucesso. Chapecó por 
exemplo, é o inverso disto. Cada 
ação, cada fato novo, cada vitória é 
comemorada e alardeada de alto e 
bom tom. Assim é Chapecó, assim 
é a nossa Chapecoense. Isto faz a 
população ficar orgulhosa de sua 
terra e de sua gente. A Revista Mais 
Dinâmica tem sido um grande ins-
trumento de divulgação de nossos 
sucessos, e muito contribui para a 
autoestima de toda a população!”

A
equipe de trabalho da 
Revista MaisDinâmica 
está de parabéns pela 
contribuição expressiva 

ao progresso socioeconômico, não 
só de Chapecó bem como de todo 
Oeste catarinense e Norte do Rio 
Grande do Sul. Tem mostrado ao 
público leitor muitos assuntos rele-
vantes de interesse dos empresários 
e da população em geral. Conheço 
Sr. José e Dona Marli desde o início 
de suas atividades com esta tão con-
ceituada revista, pois são pessoas 
que labutam em mostrar nossos 
costumes históricos, gastronômi-
cos, para o lazer, para o comércio e 
indústria de toda esta região através 
de uma revista com layout próprio e 
moderno, sempre com material de 
primeira qualidade.”

- Quirino ribeiro, 
(70), Publicitário sBt,

Chapecó/sC - marcos César sonaglio, 
(64), Farmacêutico e 

empresário, Chapecó/sC
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A
comunicação de quali-
dade faz a diferença na 
questão econômica, so-
cial e política da região, 

pois é responsável pela formação de 
opinião e promove o conhecimento 
quanto aos fatos e acontecimentos 
ocorridos naquele local. Além dis-
so, uma comunicação de credibili-
dade contribui com o crescimento 
da região, pois, além de atrair olha-
res, proporciona investimentos e 
possibilidades de crescimento nos 
mais diversos setores. Com relação 
à Revista Mais Dinâmica, perce-
be-se uma contribuição social, 
com matérias e reportagens sobre 
saúde, negócios, cultura e lazer, 
que atraem o interesse e a con-
fiança dos leitores e clientes pela 
diversidade de assuntos e quali-
dade dos materiais publicados.”  

A
comunicação de qualidade abre caminhos para 
o desenvolvimento de nossa região, pois mostra 
as qualidades e potenciais e dá testemunho do 
trabalho sério aqui impregnado. Ajuda em mui-

to a divulgar nossa região, que tem um potencial enorme 
e é pouco conhecida principalmente no segmento turísti-
co. Uma comunicação de qualidade chama a atenção de 
pessoas com potencial econômico para investir em nossa 
região tanto em turismo como em atividades afins. A con-
tribuição da Mais Dinâmica é marcada pela penetração em 
ambientes com grande circulação de pessoas, que conse-
quentemente acabam folheando e lendo sobre o que a re-
gião tem de importante, bonito, e aconchegante na área de 
lazer, saúde, termalismo e turismo rural e de eventos.”

A
credito que a comunicação séria e de quali-
dade pode colaborar para o desenvolvimento 
crítico dos habitantes de uma determinada 
região além de mantê-los informados sobre 

os acontecimentos, assuntos e novidades que os nor-
teiam. Desta forma, não apenas os eventos e notícias 
devem ser explorados pela comunicação, mas também 
as produções culturais, econômicas, do trabalho, edu-
cação, etc. Neste viés, a revista Mais Dinâmica vem 
apresentando uma produção de altíssima qualidade, 
abordando os mais variados assuntos de uma maneira 
bem abrangente. Aprecio a boa leitura e indico este ma-
terial. Parabéns por mais um ano de trabalho!”

A
relação entre comunicação de qualidade e 
desenvolvimento regional se dá por múlti-
plas interfaces, pautadas no preceito de que 
a comunicação pública é essencial para uma 

sociedade democrática. O acesso à informação de quali-
dade vai permitir como que um instrumento para o in-
divíduo, para que este possa sem dúvidas exercer o seu 
papel de cidadão. E nesse processo, a comunicação tem 
um papel fundamental tanto no diálogo entre municí-
pios, bem como no diálogo das instituições que assu-
mem esse papel de integração regional com a sociedade. 

No meu ponto de vista não é fácil manter o ritmo na pu-
blicação dos artigos para que se possa formar uma Revista 
com conteúdo inovador e relevante. E nisso a Mais Dinâmi-
ca tem se destacado a cada nova edição. É uma instituição 
que amadureceu ao longo de 10 anos e o resultado é refle-
xo nestas conquistas. Minha avaliação é nota 10.”

A
Comunicação de Qualidade na região auxilia 
muito com o crescimento das nossas empre-
sas e divulga com seriedade as informações 
das entidades publicas, pois necessitamos de 

qualidade com clareza para entendimento do público 
que recebe as informações.

A revista Mais Dinâmica nestes 10 anos de atividades, 
sempre primou pela qualidade do seu material, divulgan-
do seus parceiros com muito satisfação, acompanho suas 
ações e enalteço a prestatividade desta empresa.”

- Nilo Wirth, (53), 
administrador,

são João 
do Oeste/sC

- adilson de souza 
Borges, (32), 

Professor 
de artes e música,

Faxinal dos Guedes 
sC

- antonio Carlos melo, 
(46), radialista,

Irani/sC

- Wanderlei 
Borba, (48), 

Contador 
secretário 

de administração 
de Pinhalzinho/sC

Redação | revista Mais Dinâmica
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mobilidade 
no planejamento 
estratégico 
da sua empresa

N
o mundo altamente com-
petitivo e globalizado em 
que as empresas estão in-
seridas, qualquer recurso 

que permite agilidade e precisão na 
tomada de decisões, aumentam a 
lucratividade e reduzem custos, fa-
cilitando a vida do gestor.

Estar sempre atualizado com 
dados e informações sobre os pro-
cessos internos e externos da em-
presa permite a otimização dos re-
cursos técnicos e humanos. Nesse 
sentido, a mobilidade aparece como 
uma ferramenta essencial para o 
bom desempenho das empresas. Ela 
permite ao gestor estar um passo à 
frente dos concorrentes que ainda 
se mantém presos aos sistemas con-
vencionais de controle.

Vamos imaginar uma situ-
ação: Você está no aeroporto 

NEGÓCIOS AgiLiDADENEGÓCIOS

prestes a embarcar 
para uma reunião 
importante. Você 
pega seu celular, 
analisa o andamen-
to dos projetos, tro-
ca informações com 
a equipe, verifica 
todos os indicadores 
e se mantém atuali-
zado com a mais re-
centes informações 
sobre os processos 
da sua empresa. To-
dos atualizados em 
tempo real – no ce-
lular, notebook ou 
tablet – sem preci-
sar carregar docu-
mentos impressos e 

arquivos em dispositivos.
Isso se chama mobilidade. 

Você sai de um sistema conven-
cional e passa a estar conectado 
com a realidade da sua empresa, 
de qualquer lugar do mundo. Ain-
da mais se a sua empresa possui 
várias unidades e/ou centros de 
custos. Você reúne todas as infor-
mações na palma da sua mão.

As vantagens de ter um 
aplicativo para a empresa
O número de pessoas que utilizam 
seu smartphone como principal 
meio de acesso à internet aumen-
ta a cada dia, dando cada vez mais 
importância aos aplicativos.

Mas afinal, o que é um aplicati-
vo mobile? Nada mais é do que um 
software criado especialmente para 
ser reproduzido em smartphones e 

As vantagens de ter um aplicativo 
para a empresa vão muito além de facilidade. 
Dentre elas, podemos citar:

- Mais interação com o usuário 
do que um site, tornando-o 
mais próximo de sua empresa;

- Possibilidade de divulgar novos 
materiais através de ferramentas 
de marketing para atrair seu público alvo;

- Melhoramento da gestão interna 
e relacionamento com o cliente, 
aumentando os ganhos e a produtividade;

- Agiliza processos dentro e fora 
da empresa, possibilitando acesso 
remoto aos colaboradores.

tablets, permitindo acesso mais rá-
pido e fácil a diversos conteúdos.

É necessário que empresas 
estejam inseridas em diversas 
plataformas digitais, podendo ser 
encontradas com mais facilidade, 
causando assim maior visibilida-
de e reconhecimento. Um aplicati-
vo mobile facilita muito esse pro-
cesso, por ser o smartphone uma 
das plataformas digitais mais uti-
lizada nos dias de hoje.

As possibilidades são muitas. 
Vai depender do segmento, públi-
co alvo e objetivo do negócio. A 
empresa pode optar por solicitar 
um sistema próprio e com as suas 
características. Ou ainda, fazer a 
compra de licenças de produtos 
prontos e específicos para atender 
determinado ramo de atuação.

Douglas Guse | para a revista Mais Dinâmica

Fotos: Site pxhere.com
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NEGÓCIOS PRODUTiviDADE E COMPETiTiviDADENEGÓCIOS

encadeamento 
produtivo 
do agronegócio 
A

pós uma história vito-
riosa de sucesso, o pro-
grama “Encadeamen-
to Produtivo Aurora 

Alimentos – Sebrae/SC: suínos, 
aves e leite” foi oficialmente na-
cionalizado neste ano. Com isso, 
a estratégia do SEBRAE será im-
plementada também nos Estados 
do Paraná, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso do Sul, o que oportu-
nizará a capacitação de famílias 
que atuam em aproximadamente 
duas mil propriedades rurais nos 
próximos dois anos.

A iniciativa tem por objetivo 
contribuir com a melhoria dos 
índices de produtividade e compe-
titividade, promovendo a inserção 
de pequenos negócios em cadeias 
de valor de grandes empresas por 
meio de relacionamentos coope-
rativos. Os ganhos de produtivida-
de, qualidade, entre outros foram 
aspectos que motivaram a expan-
são para o PR, RS e MS. “A expec-
tativa é muito grande com a na-
cionalização deste projeto no qual 
a propriedade rural é vista como 
uma empresa, levando aos empre-
sários, técnicas de gestão, inteli-
gência em negócios, trabalho em 
rede, tendo em vista a melhoria 
do desempenho em toda a cadeia”, 
destaca Renato Perlingeiro Salles 
Junior, coordenador do Programa 
Nacional de Encadeamento Pro-
dutivo do Sebrae Nacional.

O “Encadeamento Produtivo 
Aurora Alimentos – Sebrae: su-
ínos, aves e leite” é desenvolvido  
em Santa Catarina com as par-
cerias do Senar/SC, Sescoop/SC, 
Sicoob, Fundação Aury Luiz Bo-
danese, Cooperalfa, Itaipu, Auri-
verde, Coolacer, Copérdia, Caslo, 

Cooper A1, Coopervil e Cooper 
Campos. No Rio Grande do Sul, 
já conta com a parceria da Alfa, 
A1 e Copérdia, e os parceiros do 
SICREDI/RS. No Paraná, podem 
participar as cooperativas Alfa, 
Copérdia, Camisc, Cocari, e no 
Mato Groso da Sul, Coasgo e Alfa. 
No RS e MS, o programa também 
ocorrerá por meio das parcerias 
dos Estados e sob a coordenação 
das unidades Federativas do Sis-
tema Sebrae, no escopo de atendi-
mento individualizado.

A gestora local do projeto no 
oeste catarinense e analista técni-
ca do Sebrae/SC, Joselita Tedesco, 
explica que as soluções do Sistema 

Sebrae que fazem parte do Enca-
deamento Produtivo contemplam 
os programas No Campo Fase I 
- De Olho na Qualidade, No cam-
po Fase II – Gestão da Qualidade, 
Times da Excelência, Sustentabili-
dade Aplicada a Empresas Rurais 
e consultorias tecnológicas.

Os programas de qualidade 
são desenvolvidos há aproxima-
damente duas décadas. “A evo-
lução ao longo deste período é 
expressiva. O planejamento, a 
melhoria da gestão, a implan-
tação de novas tecnologias de 
produção e processos inovadores 
permitiram a elevação do grau 
de competitividade das cadeias de 
suínos, aves, leite e complementa-
res. Isso acontece porque houve 
incorporação de boas práticas de 
gestão empresarial no campo e 
aplicação das tecnologias e desen-
volvimento dos padrões necessá-
rios para atender as demandas de 
mercado”, observa o coordenador 
regional oeste do Sebrae/SC, Enio 
Albérto Parmeggiani. Segundo 
ele, a parceria com a Aurora Ali-
mentos proporciona o acesso dos 
pequenos negócios aos mercados 
mais competitivos e demonstra 
oportunidades importantes, além 
de ser referência para o País.

O gerente adjunto da Unidade 
de Atendimento Agronegócios do 
Sebrae Nacional, Gustavo Reis 
Melo, realça que o Sebrae tem or-
gulho em estar junto com a Au-
rora Alimentos e demais parcei-
ros no Encadeamento Produtivo 
– projeto que apresenta resulta-
dos exitosos. “A ideia é levar essa 
expertise para outros Estados de 
acordo com o segmento de cada 
cooperativa. Isso gerará ganhos 

na cadeia produtiva inteira, pois 
trabalha também o empreende-
dorismo no campo. Entre os re-
sultados estão o fornecimento de 
produtos com maior qualidade 
para o consumidor final”.

O vice-presidente da Cooperati-
va Central Aurora Alimentos, Nei-
vor Canton, também menciona a 
importante parceria do Sebrae que, 
conhecendo o sucesso das ações, 
transformou neste ano o progra-
ma em uma iniciativa nacional. 
Segundo ele, a expansão para os 
demais Estados é fundamental 
para elevar ainda mais a compe-
titividade da cadeia produtiva do 
agronegócio, tornando-a excelên-
cia em todos os locais por onde o 
Encadeamento Produtivo passa. 

De acordo com o coordenador 
dos programas de Qualidade da 
Aurora, Joel Pinto, historicamen-
te as propriedades vêm evoluindo 
e aplicando inovações. O grande 
diferencial deste projeto é que 
ele trabalha a mudança de com-
portamento das pessoas e isso 
faz toda a diferença. Agora, tere-
mos a oportunidade de promover 
avanços em outros Estados da 
Federação e ampliar ainda mais 
o número de propriedades com 
gestão eficaz e sustentável.
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NEGÓCIOS MERCOAgRO 2018NEGÓCIOS

seminário 
Internacional 
de Industrialização 
da carne
O

12º Seminário Interna-
cional de Industrializa-
ção da Carne, previsto 
para o dia 12 de setem-

bro, será o evento mais importante 
da programação científica da Mer-
coagro 2018 (Feira Internacional 
de Negócios, Processamento e In-
dustrialização da Carne) progra-
mada para o período de 11 a 14 
de setembro de 2018 no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em 
Chapecó. A Mercoagro é organi-
zada pela Associação Comercial e 
Industrial de Chapecó (ACIC).

O Seminário será estruturado 
e coordenado pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
(SENAI Chapecó) no horário das 

8 horas às 12h30, no auditório 
do campus da Unochapecó. Fo-
calizará as técnicas e inovações 
mais expressivas e surpreenden-
tes do mercado mundial de car-
nes. O gerente do projeto Mercoa-
gro Nadir José Cervelin destacou 
o apoio do SENAI e da universi-
dade ao processo de inovação e 
atualização tecnológica que a 
Mercoagro proporciona à indús-
tria através do Seminário.

Foram elencados para o Semi-
nário os seguintes temas: emba-
lagens inteligentes; o futuro dos 
alimentos cárneos; indústria 4.0 
– tecnologias e soluções inovado-
ras; e regulamentações para o co-
mércio mundial de carnes.

Além de palestras nacionais e 
internacionais de alto nível, os par-
ticipantes terão oportunidade de 
conhecer a infraestrutura, os labo-
ratórios, os projetos de pesquisas, os 
cursos e as oportunidades voltadas 
ao setor que a Unochapecó oferece.

Integra a programação de difu-
são de conhecimento da Mercoagro 
ainda o Salão de Inovação, a Clínica 
Tecnológica e o Laboratório Experi-
mental, coordenados pelo SENAI.

Geração de Negócios
A Mercoagro também oportuniza-
rá a troca de contatos, relaciona-
mento e a geração de negócios por 
meio de eventos paralelos. Estão 
programados a Sessão de Negócios 
e os Painéis de Oportunidades, sob 
coordenação do Sebrae/SC. Tam-
bém fazem parte da programação 
a Mercoshow, o Painel de Classifi-
cados Mercoagro, a Mercoagro On 
Business e o Painel Relacionamen-
tos de Negócios. Todos os eventos 
serão gratuitos. O detalhamento 
de horários, dias e locais serão defi-
nidos pela comissão organizadora.

Prêmio Carne Forte
Na solenidade de abertura da Mer-
coagro 2018 será entregue o Prê-
mio Carne Forte a um seleto grupo 
de personalidades da cadeia produ-
tiva da proteína animal. A outorga 
do prêmio está prevista para as 20 
horas do dia 10 de setembro, no 
auditório da Unochapecó.

O prêmio é uma iniciativa da 
Enterprise e da Rofer Eventos & 
Feiras, encarregadas da comer-

cialização da expo-feira, empre-
sas dirigidas por Maria Antônia 
Siqueira Ferreira eCledson Fer-
nandes. É concedido anualmente 
em reconhecimento às pessoas 
que, na avaliação do público liga-
do à agroindústria da carne, de-
ram importante contribuição ao 
setor. Esse público de eleitores/in-
dicadores é formado por entida-
des do segmento, principais em-
presas fornecedoras da indústria 
de processamento da carne e im-
prensa especializada.Para o dire-
tor da Mercoagro Bento Zanoni, 
“a concessão do prêmio realça 
o papel de pessoas, empresas e 
instituições que fazem da cadeia 
produtiva brasileira da carne um 
sucesso internacional.”

O processo de escolha é feito 
com o envio por correio eletrônico 
de ficha de votação aos eleitores/
indicadores e, também, pelos vo-

tos exercidos no site. O prazo para 
a indicação se encerra 45 dias an-
tes da data de entrega da honra-
ria, ou seja, dia 5 de agosto.

Expressão
Considerada a maior expo-feira 
do setor na América do Sul, a Mer-
coagro é iniciativa da Associação 
Comercial e Industrial de Chape-

có (ACIC) com apoio das princi-
pais entidades do setor agroindus-
trial da proteína animal. Todos 
os espaços estão esgotados: 250 
empresas ocuparão 180 estandes. 
A previsão é de 15 mil visitantes-
compradores que, no conjunto, 
devem fechar negócios da ordem 
de 160 milhões de dólares.

A Mercoagro tem a Enterpri-
se Feiras e Eventos no esforço de 
vendas e assessoramento técnico 
e apoio da Prefeitura de Chapecó, 
Facisc, ABIA, ABPA, Chapecó e 
Região Convention & Visitors Bu-
reau, Fiesc, Senai, Safetrading, 
Sebrae/SC, Sindicarnes, Sihrbasc, 
Unochapecó, Abrafrigo, Unoesc, 
Embrapa Suínos e Aves, Asgav/Si-
pargs, Programa Ovos RS, ABIAF, 
Sincravesc, ITAL e Nucleovet.
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                 entra 
na área de pescado 
e lança filé de tilápia
D

epois de décadas atuan-
do na área de carnes de 
aves, suínos e lácteos, 
a Cooperativa Central 

Aurora Alimentos ingressa em 
um novo setor da proteína ani-
mal. Entrou neste mês nos merca-
dos do sul do Brasil e São Paulo o 
primeiro produto Aurora de pes-
cado: o filé de Tilápia sem pele.

O produto é oferecido em três 
versões: embalagem de 2 quilo-
gramas (com 16 filés em média), 
de 800 gramas (com seis unida-
des) e embalagem de 400 gramas 
(com três filés). Como todo pesca-
do, deve ser conservado superge-
lado. Uma vez descongelado, não 
deve ser congelado novamente.

Praticidade e bem-estar foram 
prioridades da Aurora. Nas em-
balagens, as peças são congela-
das individualmente para o con-
sumidor só usar o necessário e 
guardar o restante. A Aurora não 
criou estrutura industrial pró-
pria, mas fechou uma parceria 
de intercooperação com a C Vale 
Cooperativa Agroindustrial com 
sede no município de Palotina, no 
Paraná. A C Vale detém sistema 
de produção integrada e processa 
o produto para a marca Aurora 
na unidade de beneficiamento de 
pescados da Linha Santa Fé.

O presidente Mário Lanznas-
ter observa que “a Tilápia propor-
ciona um bom rendimento, três 
peixes rendem um quilograma. 
Além disso, é uma atividade que 
pode ser associada às tradicio-
nais e consolidadas atividades de 
suinocultura, avicultura, bovi-
nocultura de leite e grãos.”

Com 50 anos de trajetória a 
completar em 2019, a Aurora 

NEGÓCIOS NOvO PRODUTONEGÓCIOS

se consolidou como a terceira 
empresa brasileira do segmento 
de carnes de aves e suínos com 
11,7% do mercado. As vendas no 
País sustentam 75% das receitas. 
Um quarto das receitas operacio-
nais totais foi obtido no mercado 
externo, com produtos embar-
cados para todos os continentes, 
atingindo mais de 80 países. Na 
condição de Cooperativa Central, 
a Aurora é propriedade de 12 co-
operativas agropecuárias. A re-
ceita operacional bruta, em 2017, 
atingiu 8,9 bilhões de reais. A 
Aurora Alimentos mantém mais 
de 28 mil empregos diretos.
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N
os últimos anos, as 
lâmpadas de LED se 
tornaram uma opção 
interessante para a 

iluminação de casas e ambientes 
internos em geral. Seu sistema de 
funcionamento proporciona eco-
nomia tanto no consumo, já que 
demanda menos que as lâmpadas 
comuns, quanto na manutenção, 
já que costuma ter maior durabi-
lidade também. Pelo fato de não 
esquentar e exigir menos substi-
tuições, as lâmpadas de LED re-
presentam também menor risco 
de choques ou curtos-circuitos. 

Essa tecnologia já está presen-
te no nosso dia a dia de diferentes 
maneiras, como em sinalizadores 
em eletrônicos, telas de televisão, se-
máforos, fachadas luminosas e ou-
tdoors. Mas com o aquecimento do 
debate sobre sustentabilidade, mui-
tos municípios substituindo a ilumi-
nação das vias públicas, eliminando 
lâmpadas com vapor de descarga de 
alta pressão e utilizando uma opção 
com melhor custo-benefício. 

A substituição de sistemas an-
tigos de iluminação para a tecno-
logia de LED acarreta benefícios 

Iluminação de LED 
é alternativa para 
futuro das cidades

sensíveis principalmente para os 
cofres públicos – alguns fabrican-
tes garantem que as lâmpadas de 
LED podem oferecer até 80% de 
economia de energia e durabili-
dade até três vezes maior, quando 
comparadas às convencionais.

As lâmpadas de vapor de sódio 
costumam ter custos mais baixos 
pelo produto em si, mas exigem 
manutenção constante e desper-
diçam muita energia na geração 
de luz. As luminárias de LED, por 
sua vez, podem custar um pouco 
mais que as opções convencio-
nais, mas utilizam muito menos 
energia e demandam muito menos 
manutenção. O design dessas lâm-
padas, mais moderno e funcional, 
também colabora para que o fluxo 
luminoso seja melhor distribuído. 
Seu mecanismo de fabricação ga-
rante também que a pintura e as 
peças não sofram tanta degrada-
ção como o alumínio comum.

A questão financeira não é o 
único ponto importante da subs-
tituição. As lâmpadas de LED pos-
suem tom mais claro e apurado 
de luz em comparação às lâmpa-
das de vapor, e dificilmente serão 

acometidas por problemas como 
interferências e o famoso “mal 
contato” – ou seja, não há chance 
de piscarem ou se apagarem sem 
motivo. A iluminação distribuída 
de maneira difusa, com mais “fo-
cos de luz”, proporciona também 
muito mais segurança aos espa-
ços públicos onde são utilizados.

Prejuízos à saúde
Em junho de 2016, a Associação 
Médica Norteamericana (AMA) 
divulgou um estudo realizado com 
habitantes de cidades que utiliza-
vam luzes de LED de alta intensida-
de. A equipe analisou que a presen-
ça das lâmpadas de LED e seu brilho 
azulado poderiam ser causadores 
de distúrbios do sono e problemas 
cardiovasculares. Em seu alerta, a 
AMA menciona que o brilho azu-
lado diminui a produção de melato-
nina, hormônio produzido durante 
o sono, que auxilia no equilíbrio de 
outros níveis hormonais no corpo. 
A alta intensidade da luz também 
causaria alterações na fauna local, 
de acordo com o estudo, pois cau-
saria efeitos negativos em animais 
noturnos, aves e insetos. 

O relatório da AMA foi am-
plamente debatido nos Estados 
Unidos, até que houvesse concor-
dância entre os órgãos governa-
mentais e as associações: como a 
preocupação da AMA era a res-
peito das luzes de alta intensidade, 
o Departamento de Energia dos 
EUA fez a opção por luminárias 
menos intensas mas de igual per-
formance, mantendo a qualidade 
da iluminação pública sem preju-
dicar o sono dos moradores. 

NEGÓCIOS iLUMiNAÇÃO PÚBLiCANEGÓCIOS

Foto: Site portal27.com.br

sustentabilidade
luminárias 
públicas comuns, 
de vapor, emitem 
altas quantidades 
de dióxido de 
carbono (CO2) 
na atmosfera. 
Como o led emite 
luz diretamente, 
não há dissipação 
de gases 
prejudiciais 
ao meio 
ambiente. 
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NEGÓCIOS CDL CHAPECÓNEGÓCIOS

F
oi o empresário Oclides 
Antônio Cansian que, 
em abril de 1969, teve a 
missão de fundar e pre-

sidir o Clube de Dirigentes Lojis-
tas de Chapecó. A entidade, que 
comemora 49 anos atuando em 
favor do comércio, passou em 
1994 a denominar-se Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL). Criada 
para representar, integrar e de-
senvolver o setor no principal polo 
comercial do grande oeste catari-
nense, atua promovendo o asso-
ciativismo e presta serviços com 
produção de informação e profis-
sionalização empresarial.

Presidida atualmente pelo em-
presário Clóvis Afonso Spohr, já teve 
a contribuição de presidentes que 
passaram pela entidade e deixaram 
sua marca. Todas as ações da enti-
dade estão baseadas nos valores de 
inovação, competitividade, respon-
sabilidade social, relacionamento 
e ética. “Nosso objetivo é fornecer 
serviços para a administração do 
comércio varejista, sendo referên-
cia na profissionalização e qualifi-
cação do setor”, salienta Spohr. 

A CDL Chapecó atua ativa-
mente para a expansão do muni-
cípio com ações que estimulam 
o desenvolvimento do comércio 

CDL Chapecó 
comemora 49 anos

lojista. A entidade nasceu junto 
com o Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC), que se transformou no 
maior e mais eficiente guardião 
das relações comerciais entre lo-
jistas e consumidores. 

O SPC foi criado para preservar 
o crédito e dar mais segurança às 
operações comerciais, prestando 
informações de empresas e pesso-
as aos seus associados, através de 
um banco de dados que permite a 
consulta para verificação da con-
duta comercial de consumidores. 
Trata-se do mais respeitado e re-
conhecido sistema de proteção e 
controle do crédito do País. 

Em 1996 a entidade criou o Dia 
D, uma das mais bem-sucedidas 
iniciativas do setor privado catari-
nense, concebida para modernizar 
o segmento comercial e estreitar 
o relacionamento entre lojistas e 
consumidores. “Com o Dia D con-
seguimos alavancar melhorias 
nas áreas de treinamento pesso-
al, aperfeiçoamento de layouts 
das lojas, atualização nos mix de 
produtos, ajustamento de logísti-
ca de estoques e profissionaliza-
ção gerencial”, salienta Spohr. 

No ano de 1999 conquistou 
a sede administrativa no Centro 
Executivo do Sistema Empresa-

rial de Chapecó (CESEC), onde 
divide espaço com outras entida-
des patronais, proporcionando 
maior agilidade e segurança nos 
serviços prestados pela entidade, 
incentivando o dinamismo no 
planejamento das atividades cor-
porativas, técnicas e assistenciais. 

Em 2008 a CDL Chapecó inau-
gurou a moderna sede campestre, 
uma das obras mais aguardadas 
pela comunidade lojista chapeco-
ense. Com um projeto arquitetônico 
moderno e funcional, está localiza-
da às margens da rodovia Chapecó/
Goio-Ên e oportuniza eventos, for-
maturas, casamentos, entre outros. 

“Para nossa gestão é motivo de 
muito orgulho estar fazendo parte 
da diretoria de uma entidade que 
representa cerca de 1.700 associa-
dos que confiam em nosso trabalho 
diário na busca de expandir o co-
mércio tornando Chapecó, cada vez 
mais, uma referência para o grande 
oeste catarinense”, observa o vice
-presidente Gilberto João Badalotti. 

Lojas fundadoras
As lojas fundadoras da CDL de 
Chapecó foram a Casas Néri Ltda, 
Dorval Cansian e Irmãos, Irmãos 
De Marco e Cia, Farmácia Popular, 
Rádio Frequência S.A., Auto Oeste 
e Cia Ltda, Ernesto Trentin, Far-
mácia São Carlos, Antônio Mar-
tinelli, Giacomazzi Ltda, Joalheria 
Marchese e Cia Ltda, Lodovico Sil-
vestre, Casa Omega, Joalheira Dal 
Bosco, Tomazelli e Cia Ltda, Co-
mercial de Calçados Ltda, Gisi Gia-
comazzi e Cia Ltda, L.I. Fernandes, 
Lojas Raizer Ltda, Morandini De 
Marco e Cia, Construtora e Forne-
cedora de Materiais Ltda, Irmãos 
Sordi Ltda, Real Foto Estúdio, Cur-
tume Imperial S.A, Casa Damo 
Ltda e Heitor Pasqualotto.
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educação a distância 

EAD

CULTURA&LAZER

a ead traz uma possibilidade de aprendizagem 
jamais vista em outros tempos, ela oferece maior 
vantagem à democratização da educação, rompendo 
barreiras geográficas, sociais e culturais.

A
educação desempenha 
papel estratégico no pro-
cesso de desenvolvimen-
to da sociedade, consti-

tuindo-se em ferramenta básica no 
processo de formação da sociedade.

Visando atender às mais varia-
das realidades, segmentos e clas-
ses sociais, têm-se implementado 
políticas e modalidades de ensino 
que favoreçam a inclusão social. 
No contexto de globalização, tem-
se reforçado e disseminado o papel 
das tecnologias da informação e 
comunicação (TICs), transforman-
do as formas de acesso ao conheci-
mento e à formulação dos proces-
sos de ensino-aprendizagem, com 
o rompimento do modelo físico do 
ambiente de aprendizagem. 

A modalidade de ensino EAD 
(educação a distância), antes 
bastante criticada, hoje tem um 
papel de extrema importância 
para a educação brasileira como 
um todo e já é considerado como 
o grande divisor de águas em ter-
mos de educação em todo país.

A EAD traz uma possibilidade 
de aprendizagem jamais vista em 

Fotos: Site pxhere.com
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CULTURA&LAZER EAD

outros tempos, ela oferece maior 
vantagem à democratização da 
educação, rompendo barreiras 
geográficas, sociais e culturais, 
pois permite o acesso daqueles 
que têm dificuldades em ser in-
seridos na Educação Superior por 
indisponibilidade de tempo, horá-
rios tradicionais de aula, questões 
financeiras, ou até mesmo, por re-

sidirem distantes de uma univer-
sidade. É uma realidade que está 
beneficiando milhares de pessoas 
em todos os cantos de nosso país, 
dada sua facilidade de acesso e au-
tonomia do educando, através da 
modalidade E-LEARNING. 

O diploma de conclusão tem a 
mesma validade de um curso pre-
sencial, pois foi regulamentado 
pelo MEC a equivalência entre di-
plomas presenciais e a distância, 
garantindo a estes validade em 
todo território nacional.

A EAD é, portanto, a expressão 
mais evidente da inovação a que 
propõe, utilizando novas técnicas 
e aceitando os desafios, porque 
inovar é buscar o desenvolvimen-
to de uma postura que envolve o 
modo de ser, agir e pensar.

a modalidade de ensino 
ead (educação 

a distância), antes bastante 
criticada, hoje tem 
um papel de extrema 
importância para 
a educação brasileira.

Cecilia Thernus | para a revista Mais Dinâmica
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CULTURA&LAZER vERDE viDA

M
udar a comunidade 
onde está inserido. 
Está é a principal ver-
tente do Verde Vida. 

Respeitado em Chapecó e com um 
trabalho consolidado junto à co-
munidade na transformação so-
cial e ambiental, trata-se de uma 
associação sem fins econômicos, 
do Terceiro Setor, formada por 
entidades que se preocupam com 
a formação do cidadão e a questão 
social. O Verde Vida é responsável 
historicamente pela retirada de 
crianças que viviam nas ruas e si-
naleiras pedindo esmola.

Com um grande desafio, in-
serido na área Leste de Chapecó, 
e em meio a um bairro com con-
flitos sociais, marginalidade, os 
pioneiros perceberam que não se 
podia contar sempre com a ajuda 
de recursos públicos e da boa von-
tade das pessoas. Com isso, sinali-
zou para a busca da auto suficiên-
cia financeira através da coleta e 
venda de recicláveis, atividade que 
recém estava iniciando no país, 
sugerida por gerentes dos ban-

Educar para 
transformar
Com 24 anos de atuação em Chapecó o verde vida é conhecido 
pelo pioneirismo na reciclagem, mas a questão sócio educativa 
é a “menina dos olhos” do Programa com adolescentes 
carentes e em risco social

cos públicos que viajavam para 
receber capacitação nas capitais, 
onde já vinha sendo implantado 
o processo da coleta seletiva.

Com visão de futuro, assim, 
direcionaram as ações do Progra-
ma para o atendimento de duas 
diretrizes importantes da susten-
tabilidade: o equilíbrio do meio 
ambiente do Planeta e a inclusão 
de pessoas pobres, e assim, ga-
rantir oportunidades na desigual 
sociedade brasileira.  Para o coor-
denador social, Odair Balen, a po-
breza vai além da falta de recursos 
financeiros. “ Ela passa pela falta 
de oportunidades para mudar a 
perspectiva das pessoas pobres. É 
isso que o Verde Vida gera para a 
sociedade chapecoense”, destaca.

Apresar de ser conhecido pela 
reciclagem, sua missão é pro-
porcionar a oportunidade para 
jovens carentes que vivem a vul-
nerabilidade e a exclusão, fugir do 
círculo vicioso da pobreza, que os 
coloca à margem da sociedade, e 
dessa forma facilita o ingresso de-
les na criminalidade.

 Como enfrentar os problemas 
das pessoas pobres de bairros ca-
rentes de nossa cidade?

 Assim como muitos adolescen-
tes chegam ao Programa apenas 
pela situação de pobreza, outros 
chegam carentes de afeto, criados 
pelos avós, de famílias desestru-
turadas, alguns vítimas de abuso 
e ou de outro tipo de violência, al-
guns de convivência muito próxi-
ma com familiares envolvidos com 
o tráfico de drogas, principalmente 
o crack, e que encontram nas ati-
vidades da convivência educativa 
das oficinas do Programa, a opor-
tunidade para mudar suas vidas. 

Exemplo disso é a atual assis-
tente social Sara Piaia Lemos, que 
participou das oficinas em 2006, 
e hoje é profissional importante 
no Verde Vida, que atende aos jo-
vens com a compreensão de quem 
viveu essa exclusão no passado, 
podendo atualmente orientar o 
caminho para muitos outros rea-
lizarem mudanças em suas vidas.

 Os jovens são atendidos com 
base na política pública do Forta-
lecimento de vínculos, recebem 
alimentação, uniforme, e desen-
volvem atividades em 14 oficinas 
socioeducativas. Há uma mistura 
de atividades para fortalecer a indi-
vidualidade, atividades culturais al-
ternando-se com oficinas lúdicas e 
oficinas que preparam para ingres-
sar no mercado de trabalho através 
do Programa Menor Aprendiz. 

O objetivo é proporcionar ao 
jovem atendido equilíbrio emo-
cional, auto estima, cidadania, e 
o desenvolvimento de habilidades 
básicas para alcançar o mercado de 
trabalho com sucesso. São essas as 
oficinas desenvolvidas no Progra-
ma: Informática básica, Reforço de 
português, Reforço de matemáti-
ca, Xadrez, Artesanato, Manicu-
re, Circo, Taekwondo, Desenho, 
Violino, Dança, Percussão, apren-
dizado de Violão. Também podem 
ter acesso ao JiuJitsu Morganti e à 
confecção de papel reciclado. 

Graças a inúmeras iniciativas 
do Verde Vida houve mudança na 
perspectiva das pessoas do bairro 
em relação ao seu futuro. Muitos 
jovens acolhidos capacitaram-se, 
e hoje, desempenham importantes 

atividades em empresas do muni-
cípio. Todo ano entre 10 e 20% dos 
jovens atendidos são encaminha-
dos para o primeiro emprego.

Nas oficinas do Programa já 
aprenderam boas maneiras, disci-
plina, organização, conviver com 
educação, respeito às diferenças, 
socialização, e compreensão de 
que se fizer esforço próprio terá 
mérito e poderá desenvolver ha-
bilidades que lhe darão competên-
cia para construir sua personali-
dade e garantir um futuro melhor 
para si e sua família.

Tripé de valores
Fundado com o objetivo de reduzir 
a problemática da exclusão social, 
o Verde Vida tem avançado no de-
correr dos anos resolvendo as três 
questões importantes da Sustenta-
bilidade: a questão ambiental pela 
coleta seletiva de recicláveis, pelo 
processo da compostagem e pro-
dução do composto orgânico, pela 
coleta do óleo residual de cozinha, 
e pela horta urbana e sua produ-
ção sem utilização de agrotóxicos; 
a questão social pelo atendimento 
sócio educativo de 120 jovens de 10 
a 17 anos no contra turno escolar, 
através de 14 oficinas de convivên-
cia educativa, e o encaminhamen-
to para o mercado de trabalho; a 
questão econômica pela geração de 
emprego e renda para 75 pessoas, 
algumas com pouca escolaridade, 
numa das regiões mais pobres do 
município de Chapecó e de poucas 
empresas de porte para absorver a 
mão de obra da região, além de con-
tar com imigrantes haitianos. 

Depoimentos
“O Verde Vida é um lugar onde 
aprendo muitas coisas, uma delas 
é sobre a educação, aprendi muito 
sobre o respeito com as pessoas, 
principalmente, com os mais ve-
lhos. Aprendi também que tudo 
na vida não é muito fácil, que a 
gente tem que correr atrás do que 
queremos, às vezes exige muito 
esforço para conseguir alcançar 
o que a gente quer, mas se eu me 
dedicar e aproveitar as oportuni-
dades, eu consigo”.
 eduardo das Neves, 15 anos.

“Minha experiência no Ver-
de Vida começou quando minha 
mãe me matriculou mesmo con-
tra minha vontade, pois na época 
eu não entendia que seria algo 
bom. Mas ao iniciar as oficinas 
e a interagir com as colegas, fui 
me adaptando e desenvolvendo 
muitas amizades legais, que te-
nho até hoje. Através do Verde 
Vida fui introduzida ao mercado 
de trabalho. Iniciei meu primeiro 
emprego na Unimed. Gosto mui-
to de trabalhar lá, pois se apren-
de muitas coisas, tenho contato 
com muitas pessoas, e recebo 
meu salário que ajuda nas mi-
nhas despesas e no orçamento 
familiar. O Verde Vida muda o 
futuro de muitas vidas, e eu sou 
a prova disso”.  
Eduarda Antunes Machado, 
15 anos.

“Participar do Programa Ver-
de vida foi uma experiência muito 
marcante em minha vida. Duran-
te os 3 anos em que fiz parte do 
projeto e fiz muitos amigos, apren-
di muitas coisas novas, entre elas 
lembro com carinho das aulas de 
artesanato, onde pude confec-
cionar muitos trabalhos bonitos, 
também nas aulas de culinária 
aprendendo pratos gostosos, e 
de maneira especial a oficina de 
Informática, que me possibilitou 
cursar o atual curso de Aprendi-
zagem em Informática oferecido 
pelo Senai em parceria com nossa 
oficina de preparação para o mer-
cado de trabalho”
Ana Carolina Gonçalves 
da Silva, 15 anos. 

O objetivo é pro-
porcionar ao jovem 
atendido equilíbrio 
emocional, auto 
estima, cidadania, 
e o desenvolvi-
mento de habili-
dades básicas 
para alcançar 
o mercado 
de trabalho 
com sucesso.

Deizy Marcon - Comunicação Verde Vida | para a revista Mais Dinâmica
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CULTURA&LAZER TALENTO JOvEM

J
osé Peri nasceu em 14 de 
outubro de 1974, na Li-
nha Navegantes, interior 
de Piratuba/SC, quarto 

filho do casal Attilio e Maria 
Silvalina Peri. Portador de defi-
ciências físicas em decorrência 
da incompatibilidade sanguínea 
de seus pais, José não possuía 
membros superiores e inferiores 
completos, e tinha dificuldades 
na fala. Quando criança, seus 

José 
Peri 

A  
pós o fim da edição mais 
assistida do programa 
The Voice Kids, da Rede 
Globo, o piratubense 

Luis Henrique Schultz dá os pri-
meiros passos na carreira profis-
sional, lançando moda nas redes 
sociais. A última novidade é sua 
música de trabalho “Eu tô nem aí, 
eu tô sensacional”, canção que tem 
participação especial do cantor 
Gabriel Lorenzo, artista de desta-
que no Paraná e interior paulista.

O reggae estilizado pela canção 
está cativando os fãs dando o que 
falar: basta ouvir uma vez pra ficar 
com a música grudadinha no pé do 
ouvido. A canção foi produzida por 
Willian Chiarato, mesmo produtor 
de grandes sucessos dos sertanejos 
Bruno & Barreto, com videoclipe 
lançado na última semana.

luis Henrique 
schultz 

De estilo marcante, Luís Hen-
rique Schultz é considerado o se-
mifinalista do The Voice Kids mais 
amado do Brasil. O menino enfren-
tou grandes adversidades da vida 
para conquistar uma vaga na ter-
ceira edição do reality global. Com 
apenas 15 anos, Luís Henrique fez 
virar a cadeira de Simone & Sima-

ria com a interpretação de “Vida 
vazia”, sucesso na voz de Bruno 
& Marrone. Na fase das batalhas 
da competição, o cantor do trem 
fez de “Regime fechado”, das Co-
leguinhas, a fortaleza do sucesso, 
passando pelo voto popular. Ele 
foi absoluto em “Tudo o que você 
quiser”, de Luan Santana, con-
quistando o júri técnico.

O menino que impressionou o 
Brasil por cantar em um trem co-
meçou na música ainda na infân-
cia, participando de festivais. Com 
apenas dez anos de idade, já fazia 
sucesso na internet com os primei-
ros vídeos nas redes sociais. O ta-
lento com a voz e a interpretação o 
levou a integrar dupla sertaneja e 
lançar álbum independente.

Para a nova etapa na trajetória 
do artista, alguns detalhes sobre 
gravadora e contratos ainda são 
mantidos em sigilo – mas já se pode 
adiantar que a produtora com 
quem está trabalhando já lançou 
diversos nomes de grande suces-
so. A assessoria de Luis Henrique 
garante que se trata de um projeto 
sólido, dirigido por uma empresa 
respeitada e que conduz a carreira 
de vários artistas consagrados.

pais jamais deixaram de leva-lo 
à escola para que pudesse ao 
menos aprender a ler, pois não 
conseguia escrever ou brincar 
com as outras crianças. Com o 
tempo, ganhou supreendente 
intimidade com lápis de cor e 

canetinhas hidrográfi-
cas, dando vazão a um 
talento natural para a 
pintura – foi como deu 
asas à sua imaginação 
por muitos anos, até 
quando recebeu a visi-
ta de sua prima Maria 
Olivetti Peri. Ela trazia 
pincéis, tintas e telas, 
apetrechos novos que 
José Peri rapidamen-
te aprendeu a usar. Do 
presente dado pela pri-
ma, surgiram telas de 

paisagens, natureza morta e re-
produções perfeitas de fotogra-
fias, obras que sempre atraem 
admiração e reconhecimento. 
Em 2017, José Peri foi homena-
geado pelo Município de Piratu-
ba como Cidadão Exemplo.
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CULTURA&LAZER LAzER

Águas termais: ótima 
opção para o inverno

Q
uando se fala em verão 
no Brasil, logo vem a 
imagem tradicional 
das férias: muito sol, 

calor, piscinas, praias, passeios 
em meio à natureza – todas as op-
ções possíveis para se refrescar e 
se divertir ao mesmo tempo. Mas 
está enganado quem acha que a 
chegada do inverno é motivo para 
deixar de lado os biquínis e os mo-
mentos de descanso em balneá-
rios e piscinas. Basta um passeio 
pela região Oeste de Santa Catari-
na que as duas atrações passam a 
se misturar tranquilamente. Esta-
mos falando, é claro, dos balneá-
rios de água termal presentes em 
vários municípios da região. 

Naturalmente aquecidas e ori-
ginadas em aquíferos subterrâneos 
com mais de um milênio de idade, 
as águas termais costumam ter pH 
alcalino e são ricas em sais mine-
rais. Sua temperatura pode variar 
de 35ºC a 50ºC, de acordo com a 
região onde a fonte está localizada – 
assim como alguns de seus compo-
nentes minerais. Algumas fontes, 
por exemplo, são ricas em enxofre, 
elemento que ajuda as células a se 
renovarem mais rapidamente; ou-
tras podem ser ricas em lítio, que 

tem propriedades hidratantes, ou 
em silício, importante para preve-
nir sintomas do envelhecimento. 

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Turismo, Santa Catarina 
é um dos estados com o maior nú-
mero de fontes termais, contando 
atualmente com estâncias termais 
em 19 municípios, distribuídos em 
seis regiões diferentes. Algumas 
são reconhecidas inclusive inter-
nacionalmente, como o Complexo 
de Gravatal, no Sul do Estado, con-
siderado o segundo melhor com-
plexo hidromineral do mundo – 
atrás apenas de Aux-Les Thermes, 
na cidade francesa de Vichy. 

Por se tratarem de atrações que 
promovem saúde, descontração 
e muito descanso, as cidades que 
abrigam parques hidrominerais 
costumam ser locais acolhedores, 
com espaços dedicados a quem 

Balneários e estâncias termais seguem sendo um excelente negócio 
para quem busca sossego, saúde e diversão para as férias 
de inverno. Em Santa Catarina, a riqueza de propriedades 
da água termal está ao alcance de todos

busca momentos de paz e tranqui-
lidade. São opções ideais para via-
gens em família, com conforto para 
acolher idosos e segurança para se 
divertir com crianças. Em geral, os 
investimentos em hotelaria e turis-
mo ao redor das estâncias termais 
incentivam e permitem ao turista 
relaxar em hotéis e pousadas agra-
dáveis e bem estruturadas. A região 
Oeste de Santa Catarina se consa-
grou no turismo voltado às águas 
termais por cidades como São João 
do oeste, Piratuba, Itá, Águas de 
Chapecó, Palmitos e outros mu-
nicípios que ganham mais e mais 
investimentos a cada ano. Algu-
mas cidades, além disso, conciliam 
os benefícios das estâncias termais 
com atrações históricas e culturais, 
como é o caso de Treze Tílias, cida-
de de forte colonização europeia.

 
Importância para a saúde
A imersão em águas termais pode 
trazer imensos benefícios para a 
saúde. Seu aquecimento natural 
e sua diversidade de sais minerais 
possuem propriedades curativas 
e tranquilizantes para problemas 
de saúde de diferentes origens. 
A terapia com banhos termais 
é indicada por muitos profissio-
nais da saúde para uma série de 
doenças, que vão desde estresse e 
ansiedade até dificuldades respi-
ratórias e gastrointestinais. 

Muitos estudos científicos com-
provam que a temperatura natu-
ralmente aquecida da água termal 
também proporciona alívio a quem 
sofre de doenças reumáticas, articu-
lares, gota e problemas relacionados 
a taxas elevadas de ácido úrico. Isso 
se dá pelas propriedades calmantes, 
antiespasmódicas e anti-inflama-
tórias, além de promoverem de-
sintoxicação e cicatrização. 

Redação | revista Mais Dinâmica

Foto: Site i1.trekearth.com
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CULTURA&LAZER PODER

P
oder é um termo que se originou 
a partir do latim possum, que 
significa “ser capaz de”, e é uma 
palavra que pode ser aplicada 

em diversas definições e áreas. Para a 
sociologia o poder é definido geralmente, 
como a habilidade de impor a sua  vonta-
de sobre os outros, mesmo se estes resisti-
rem de alguma maneira. Existem, dentro 
do contexto sociológico, diversos tipos de 
poder: o poder social (de Estado); o poder 
econômico (empresarial); o poder mili-
tar o poder político,  entre outros. Foram 
importantes para o desenvolvimento da 
atual concepção de poder os trabalhos de 
Max Weber e Pierre Bourdieu e Hannah 
Arendt. Segundo o pensador e filosofo 
Hannah Arendt,   poder implica neces-
sariamente a existência de duas ou mais 
pessoas. A política, em seu sentido mo-
derno, pressupõe a legitimação do poder. 
Isto é, tanto governantes quanto gover-
nados devem estar de acordo com as re-
gras do jogo que estabelecem o exercício 
do poder. Isto porque, segundo Arendt, a 
política se contrapõe ao mundo natural (a 
barbárie),  sendo, por esta forma, o modo 
mais racional do exercício do poder, já que 
nas relações em que impera a força bruta, 
não há espaço para a política. Ou  melhor, 
destrói-se o ambiente no qual é possível o 
exercício de poder político. O Poder, por-
tanto, é oposto da violência. A violência 
acontece quando se dá a perda de autori-
dade. O homem,  por sua natureza, busca 
cada vez mais acumular poder (político e 

Poder Político 
X Poder Moral

econômico). Para ter mais poder é preci-
so dinheiro. O dinheiro elege e corrompe 
o político. Dai a promiscuidade (parce-
ria) entre o poder político e o econômico 
que chega ao ponto de se 
confundir. A história tem 
demonstrado que o poder 
sobe na cabeça de seus de-
tentores  a ponto de até de se 
acharem ou se transforma-
rem  em divindade, como 
no caso dos Faraós, Luiz 
XV, Fidel Castro, Kim Jong 
Un, e outros ditadores, que 
se acham divinos. Portanto, 
como visto, o poder tende a 
ser arbitrário brutal às ve-
zes, torpe, com exceção de um: O poder 
moral (humildade e sabedoria). Alguns 
modelos de poder moral pode-se citar 
Socrates, Jesus, Gandhi, Martin Luther 
King, Nelson Mandela entre  outros).  
Paulo de Tarso, general Romano conhe-
cido como Saulo, na sua época Roma 

era  a maior potência mundial, deixou a 
seguinte lição: “Se eu falar as línguas dos 
homens e dos anjos e não tiver caridade, 
sou como o metal que soa, ou como o sino 

que tine. E se eu tiver o dom 
da profecia, e entender todos 
os mistérios, toda a ciência e 
ainda se tivesse toda a fé, de 
maneira tal que transpor-
tasse os montes e não tives-
se amor, nada seria. Ainda 
que eu distribuísse toda a 
minha  fortuna para o sus-
tento dos pobres e ainda 
que entregasse meu corpo 
para ser queimado, e não 
tivesse amor, nada disso me 

aproveitaria. (Paulo, I, Coríntios, 13).” 
Paulo era um poderoso general romano 
e descobriu que o poder encontra-se na 
moral e não na força bruta.  

Dr. Irio Grolli 
Juiz de Direito Aposentado
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SAúDE

Tá no sangue

P
essoas com tipos sanguí-
neos diferentes processam 
alimentos e absorvem 
nutrientes de maneira di-

ferente entre si. É este o principal 
argumento do médico naturopata 
Peter D’Adamo para sustentar sua 
teoria sobre a dieta do tipo sanguí-
neo. As décadas de estudo dedica-
das por D’Adamo para chegar a 
essa dieta envolveram não apenas 
questões relacionadas aos fatores 
nutricionais de cada alimento, 
mas também a pressão sanguí-
nea, eficiência metabólica, aptidão 
para exercícios físicos e hábitos de 
vida. Por essa razão, o objetivo do 
sistema proposto pelo pesquisador 
é de alcançar uma alimentação 
equilibrada, capaz de aliviar e pro-
teger o corpo contra doenças.

O ponto de partida para os es-
tudos de D’Adamo que originaram 
sua teoria estão voltados para as 
características históricas do san-
gue, envolvendo questões antro-
pológicas. Segundo ele, os dife-
rentes tipos sanguíneos carregam 
raízes genéticas que dizem muito 
sobre como nossos antepassados 
se alimentavam para sobreviver. 

Por exemplo, conforme a teoria 
desenvolvida por D’Adamo, o tipo 
sanguíneo O estaria ligado aos ho-
mens das cavernas, carnívoros e 
mais adeptos a exercícios físicos pe-
sados. Já o tipo A teria surgido com 
a evolução do homem até a agricul-
tura: ao produzir seu alimento, o 

Como funciona 
a dieta do tipo 
sanguíneo?
Desenvolvida na década de 1990 pelos médicos naturopatas James D’Adamo 
e Peter D’Adamo, esta dieta se tornou popular pelo best-seller “Eat right 
for your type” (em tradução livre, “coma direito para o seu tipo”), e continua 
em alta mesmo depois de tantos anos. O motivo para isto é simples: 
de acordo com os autores, o sistema promovido por eles se trata muito 
mais de reequilibrar seu corpo do que exatamente fazer dieta!

homem “cultivador” sobreviveria 
com uma dieta à base de vegetais e 
que se cansam rapidamente com 
exercícios físicos. O tipo B, ligado 
aos nômades e sua criatividade 
para improvisar, se adaptaria bem 
com alimentos variados e com ati-
vidades físicas como a dança. Por 
fim, ainda de acordo com D’Ada-
mo, o tipo AB seria o mais “enig-
mático”, com atividades ligadas à 
diplomacia e empreendedorismo, e 
também poderiam se adaptar com 
uma dieta variada e exercícios físi-
cos envolventes como yoga.

Uma vez identificadas as neces-
sidades históricas de cada tipo san-
guíneo, D’Adamo passa a organizar 
os alimentos em benéficos, neutros 

e nocivos ou prejudiciais. Os ali-
mentos benéficos são considerados 
os “protetores”, que se encaixam no 
metabolismo de forma que podem 
ser consumidos diariamente. Os 
alimentos neutros, por sua vez, po-
dem ser consumidos com qualquer 
frequência, pois apesar de não se-
rem “remédios” para o organismo, 
também não causam problemas. 
Já os alimentos classificados como 
nocivos ou prejudiciais devem ser 
cuidadosamente evitados, pois in-
terferem no metabolismo e podem 
provocar desequilíbrios. 

Alguns cientistas chegaram a 
refutar a teoria de D’Adamo, afir-
mando que o emagrecimento está 
relacionado a hábitos específicos 

a revista mais
dinâmica reitera 
que o médico 
deverá ser 
consultado 
antes da adoção 
de quaisquer 
dietas ou sistemas  
alimentares 
restritivos.
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DiETASAúDE

e não ao sangue. Contudo, muitas 
pessoas garantem ter se benefi-
ciado com a dieta por se sentirem 
mais saudáveis, leves e dispostas, 
para além da perda de peso, pois 
passaram a se alimentar do que é 
mais adequado. Há também mui-
tos relatos de pessoas que sofriam 
de enxaqueca e alergias respirató-
rias, e notaram sensível melhora 
nesses problemas com a adoção 
de uma dieta apropriada.
A lista de alimentos indicados e 
contraindicados para cada tipo 
sanguíneo é extensa. Aqui estão al-
gumas das recomendações da dieta 
sanguínea proposta por D’Adamo: 

Sangue tipo A:
Benéficos | salmão, bacalhau, sardinha, derivados de soja, alcachofra, bró-
colis, espinafre, arroz, aveia, vinho tinto, ameixa, abacaxi, damasco, limão, 
amendoim.

Neutros | frango, peru, queijo minas, ricota, iogurte, pêra, melão, pêssego, 
maçã, beterraba, milho, nozes, pinhão, açúcar, gelatina, tapioca.

Prejudiciais | carnes vermelhas, camarão, lagosta, castanha de caju/do pará, 
repolho, tomate, massas e pães de farinha branca, batata, refrigerantes.

Sangue tipo o:
Benéficos | carnes de gado e ovelha, bacalhau, salmão, sardinha, soja e derivados, ameixas, figo, abacaxi, 
amêndoas, cereais de baixo glúten, azeite de oliva, acelga, brócolis, espinafre.

Neutros | frango, camarão, agrião, abobrinha, grão de bico, mel, pimenta, açafrão, alho, gelatina, açúcar branco.

Prejudiciais | carne suína, laticínios/lactose em geral, laranja, abacate, amendoim, champignon, berinjela, 
castanha do pará, canela, vinagre, cafés e refrigerantes.

Sangue tipo B:
Benéficos | carne de ovelha, bacalhau, badejo, truta, iogurte, mussarela, cottage, ricota, 
ameixa, mamão, arroz e aveia integrais, couve, brócolis, feijão vermelho, beterraba, gengibre.

Neutros | carne de gado, peru, leite integral, bergamota, melão, nectarina, 
manga, abóbora, batata, pepino, cebola.

Prejudiciais | frango, carne suína, camarão, feijão preto, milho, amendoim, tomate, 
rabanete, gelatina, alimentos ricos em glúten, grão de bico, sorvete com leite.

Sangue tipo AB:
Benéficos | carne de ovelha, peru, truta, bacalhau, perca, iogurte, coalhada, abacaxi, 
ameixa, figo, beterraba, couve, trigo, aveia, arroz, tomate, café.

Neutros | atum, leite desnatado, soja e derivados, banana da terra, damasco, mamão, 
pêssego, acelga, cogumelos, espinafre, pinhão, vinhos, repolho.

Prejudiciais | carne de gado, frango, salmão, caqui, abacate, leite de vaca, manteiga, 
goiaba, gergelim, refrigerantes, milho, vinagre.

Fator Rh negativo: o que significa?
Uma das formas de classificação 
do sangue humano, além do siste-
ma A – B – O, é o fator Rh. Trata-
se de um fator muito importante 
para determinar a compatibili-
dade sanguínea entre indivíduos, 
junto do grupo sanguíneo. Este 
fator foi descoberto por cientistas 
em 1940 através de pesquisas 
com macacos da espécie Rhesus 
(de onde vem o nome Rh). A ordem 
é simples: as pessoas que possuem 
em seu sangue glóbulos verme-
lhos com o fator Rh são conside-
radas “Rh positivo”; enquanto as 

que não possuem o antígeno Rh 
são consideradas “Rh negativo”. 

Pesquisas realizadas na última 
década apontaram que apenas 15% 
dos seres humanos possuem san-
gue com Rh negativo – sendo, no 
Brasil, apenas 5%. Por se tratar de 
uma característica genética e está-
vel, cuja origem pode ser rastreada, 
há muitas pesquisas antropológicas 
acerca da ancestralidade que consi-
deram o fator negativo como uma 
mutação. Isso tem evocado, desde 
a descoberta do fator Rh, diversas 
teorias da conspiração, que conside-
ram o Rh negativo como um DNA 

incomum à espécie humana e por 
isso originado de maneira sobrena-
tural ou paranormal. Estas teorias 
consideram que os portadores de 
Rh possuem altas manifestações de 
espiritualidade, sentidos mais agu-
çados, habilidades físicas ou psíqui-
cas incomuns, além de ossos como 
costelas e vértebras sobressalentes, 
pertencendo a uma linhagem supe-
rior de seres humanos. Nenhuma 
teoria neste sentido jamais foi con-
firmada por estudos científicos. 

Fotos: Site pxhere.com / hospitalsantamonica.com.br 

Redação | revista Mais Dinâmica
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viNHOSSAúDE

estação dos Vinhos

E
stamos na iminência 
do início da estação 
mais charmosa do ano 
e como resultado disso 

ocorre a procura pela combina-
ção de comidas típicas e bebidas 
que mais se ajustam com o frio.

Logo, com a baixa 
nas temperaturas a bus-
ca pela bebida considera-
da o “carro chefe” do in-
verno aumenta em 60%.

O vinho, além de 
possuir a incrível fina-
lidade de aquecer os 
“corações mais gela-
dos” do inverno, apre-
senta a capacidade de 
presentear-nos com 
novas experiências, 
pois permite que se-
jam feitas combinações 
com as comidas da es-
tação, resultando em excelentes 
harmonizações, que somadas a 
uma boa companhia torna o mo-
mento perfeito e requintado.

Não existe regra para a me-
lhor harmonização com a esta-
ção, contudo ocorre uma maior 
busca por vinhos tintos, que são 

mais encorpados e pratos quentes. 
A justificativa por tal preferên-

cia neste período do ano encontra 
respaldo no fato de que vinhos tin-
tos são mais alcoólicos e calóricos, 
capazes de resultar uma sensação 
de calor no corpo, pois agem como 

um vasodilatador que 
aumenta o diâmetro 
dos vasos sanguíneos, 
fazendo com que o san-
gue flua pelas artérias 
com maior facilidade. 
Com isso, provoca uma 
perda de calor e causa o 
aquecimento do corpo.

As combinações de 
vinhos com os jantares 
dependem muito do 
momento, do dia, e do 
que gostaria degustar. 
Normalmente, nosso 
paladar se ajusta para 
degustar vinhos mais 
estruturados, com 
uma grande expres-
são de cor e taninos, 
características que 
são de vinhos tintos. 

Algumas boas harmonizações 
são: pizzas com um bom Caber-
net Sauvignon; carnes grelhadas 
harmoniza muito bem com Tan-
nat; fondues de queijo com Merlot; 
e dentre outras que podem ser fei-
tas e render boas harmonizações. 

Ademais, é inegável 
que o vinho é benéfico 
para a saúde quando 
consumido com res-
ponsabilidade. Exis-
tem vários estudos que 
comprovam que doses 
diárias de vinho fazem 
muito bem para o nosso 
corpo, pois essa bebida 
apresenta em sua com-
posição muitas substân-
cias químicas comple-
xas naturais da própria 
uva muito saudáveis, 
chamadas de polifenóis, 

que afetam positivamente varias 
funções do nosso organismo.  Esse 
composto auxilia o sistema imuno-
lógico, melhora a saúde do coração, 
ajuda o condicionamento físico e 
melhora a qualidade de vida. 

O vinho, além de possuir 
a incrível finalidade 

de aquecer os “corações mais 
gelados” do inverno, apresenta 
a capacidade de presentear-
nos com novas experiências.

Nossos produtos também podem ser encontrados:
Chapecó - Box de Chapecó, no mercado Regional;

Jaborá - Casa da Uva Boa;
Catanduvas - Restaurante Fogão de Lenha.

Guilherme Viel | 
para a revista Mais Dinâmica
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SAúDE MEDiCiNA NATURALSAúDE

afinal, para 
que serve o cloreto 
de magnésio?

O
magnésio é um elemen-
to químico que foi des-
coberto em 1755 pelo 
cientista escocês Joseph 

Black, reconhecido na tabela peri-
ódica na família dos metais alcali-
no-terrosos. É um metal com baixo 
grau de oxidação, encontrado em 
grande quantidade na natureza. 
Na indústria, o magnésio é utiliza-
do em diversas formas, como em 
fogos de artifício, em fertilizantes, 
em farmacêuticos em flashes de 
câmeras e até mesmo na produ-
ção de borracha. Mas o que um 
elemento químico tão complexo 
está fazendo na editoria de saúde 
da Revista MaisDinâmica?

A importância do magnésio 
para a saúde é imensa, já que está 
presente em mais de 300 reações 
químicas diferentes no corpo hu-
mano, como o metabolismo, o 
crescimento, a síntese de proteí-
nas e é responsável pelo controle 
de outros elementos no corpo – 

De tempos em tempos a sabedoria popular dos remédios naturais ganha reforço 
por novos conhecimentos, seja um tradicional chá de ervas ou uma combinação química 
utilizada com um propósito diferente do já conhecido. Para os mais ligados 
em saúde e medicina natural, o cloreto de magnésio é o queridinho da vez

como zinco e cálcio. O magnésio 
também está presente na compo-
sição dos tecidos musculares, ner-
vosos e até mesmo ósseos. Além 
disso, enquanto o corpo estiver 
bem abastecido de magnésio, cor-
remos menos riscos de complica-
ções cardíacas, já que ele auxilia 
na regulação da pressão arterial. 
Com o metabolismo e a circulação 
funcionando em dia, nossa imuni-
dade se mantém forte também. 

Alguns sintomas simples estão 
ligados à deficiência de magné-
sio no organismo, como fraqueza 
e dormência muscular, fadiga e 
ansiedade – problemas que costu-
mam sinalizar a falta de diversos 
nutrientes diferentes. Inflamações 
crônicas e problemas circulatórios 
também são sinais de alerta para 
a falta deste elemento. Em níveis 
mais adiantados, a hipomagnese-
mia pode causar arritmias cardí-
acas, dores crônicas, quadros de 
depressão nervosa e osteoporose. 

Contudo, a quantidade de mag-
nésio presente no sangue é de ape-
nas cerca de 1% - por essa razão, 
exames sanguíneos nem sempre 
são eficazes no diagnóstico, sendo 
sempre indicado o acompanha-
mento médico para sanar quais-
quer dúvidas antes de tudo.

 
Suplementação
Uma das diversas formas pelas 
quais o magnésio pode ser suple-
mentado no organismo é a inges-
tão da substância combinada aos 
íons de cloro, essenciais para man-
ter o sangue nos vasos sanguíne-
os: MgCl2 – o então denominado 
cloreto de magnésio. Esse suple-
mento vem sendo cada vez mais 
utilizado por quem busca equili-
brar a absorção de nutrientes no 
organismo e, por consequência, 
levar uma vida mais saudável, 
com mais disposição e harmonio-
sa com a própria alimentação.

O cloreto de magnésio costu-
ma ser comercializado no formato 
de cápsulas ou em pó, e pode ser 
encontrado em lojas de produtos 
naturais ou farmácias especializa-
das em tratamentos alternativos. 

Quando encontrado na forma 
de pó, o cloreto de magnésio deve 
ser diluído em água filtrada ou mi-
neral, utilizando a quantidade de 30 
gramas (cerca de duas colheres ra-
sas de sopa) para um litro de água. 
Entretanto, a quantidade dessa so-
lução ingerida diariamente precisa 
de atenção: a recomendação básica 
é de consumir uma dose se 50ml da 
solução duas vezes por dia. 

Por maiores que sejam os benefí-
cios acarretados pelo bom abasteci-
mento de magnésio no corpo, há al-
gumas contraindicações que devem 
ser observadas. Pessoas que sofrem 
de problemas renais, como a insufi-
ciência, e colite ulcerosa, podem ter 
necessidades diferentes desse mi-
neral. A suplementação pode tam-
bém diminuir a eficiência de certos 
antibióticos, portanto não deve ser 
consumido ao mesmo tempo. Além 
disso, deve-se tomar cuidado com a 
ingestão de magnésio em excesso, 
tendo em vista seu efeito laxante.

Fotos: Sites oumedicine.com / natuorganics.com / infodiario.co.mz / 4.bp.blogspot.com 

7 benefícios que o cloreto 
de magnésio pode trazer 
ao organismo:

1. Melhora no sistema 
imunológico

2. Equilíbrio do ritmo 
cardíaco

3. Melhora no sistema 
linfático

4. Controle do estresse 
e da ansiedade

5. Prevenção 
da diabetes

6. Alívio dos sintomas
 da TPM

7. Melhora na 
aprendizagem 
e memória.

Para evitar complicações 
ligadas à deficiência 
desse elemento, 
é importante manter 
uma dieta equilibrada, 
com consumo diário 
de alimentos ricos 
em magnésio. 
São eles:

- Vegetais folhosos 
escuros, como 
couve, espinafre, 
alcachofra 
e coentro;

- Amêndoas, 
castanhas de caju;

- Grãos e cereais 
integrais, como soja, 
aveia, gergelim 
e arroz integral;

- Feijão preto;

- Abacate;

- Figo seco;

- Banada. Redação | 
revista Mais Dinâmica

A mais de 15 anos no mercado com os melhores 
produtos para a sua saúde e bem-estar!

A OesteMed Saúde é uma empresa especializada em produtos médicos, 

hospitalares, alérgicos, estéticos e de bem-estar. Surgiu da necessidade 

de procura por estes produtos, que até então eram de difícil acesso na 

cidade e na região. A mais de dez anos atuando no mercado, hoje é 

reconhecida como uma das melhores casas do ramo pelo seu 

atendimento e pela grande variedade de produtos aqui encontrados.
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ENERgiASAúDE

Polifenóis, alimentos 
que proporcionam 
mais energia

O
s polifenóis são subs-
tancias presentes em 
plantas e diversos 
alimentos, cujo con-

sumo nos dá mais energia. Existem 
mais de 8.000 polifenóis identifi-
cados encontrados em alimentos 
como chá, vinho, chocolates, frutas 
de casca ou polpa escura, legumes 
e azeite extra virgem, apenas para 
citar alguns. Nós já consumimos 
esses alimentos em nosso dia a dia, 
porém sem saber quais os benefícios 
que eles nos proporcionam.

Pesquisas recentes mostram que 
os polifenóis de plantas são nutrien-
tes de energia perfeitos para o corpo 
humano. Citam ainda que esse nu-
triente afeta diretamente nosso me-
tabolismo, ajudando no controle de 
glicose no sangue. Os polifenóis ge-
ram energia através do metabolis-
mo da glicose, ou seja, têm o poder 
de transformar a gordura localizada 
em energia para nosso corpo.

Muitas pesquisas têm sido desen-
volvidas devido ao interesse nos po-
tenciais benefícios que os polifenóis 
podem oferecer à nossa saúde, além 
de auxiliar no nosso metabolismo 
seu consumo em longo prazo aju-
da a prevenir o desenvolvimento de 
câncer, doenças cardiovasculares, 
diabetes tipo 2, diminui o colesterol, 
osteoporose e doenças neurodege-
nerativas (como o Alzheimer), pois 
possui ação antioxidante e também 
atuam na saúde do trato gastrointes-
tinal, ajudando a digerir os alimen-
tos mais facilmente, diminuindo 
desconfortos abdominais e inchaço.

Pesquisadores publicaram no 
Journal of the American College 
of Nutrition a classificação dos 

Descubra quais alimentos possuem essa importante substância para nosso organismo

alimentos com base no montante 
total de polifenóis por porção de 
100 gramas, esse banco de da-
dos “phenol explorer database” 
contem mais de 452 alimentos e 
502 tipos diferentes de polifenóis. 
Veja os 25 alimentos que lideram 
o ranking e que podem ser encon-
trados facilmente aqui no Brasil.

•	 Cravo-da-índia;
•	 Anis	estrelado;
•	 Cacau	em	pó;
•	 Orégano	seco;
•	 Chocolate	amargo;
•	 Farinha	de	linhaça;
•	 Castanha;
•	 Mirtilo;
•	 Alcachofra;
•	 Café;
•	 Morango;
•	 Amora	preta;
•	 Ameixa;
•	 Chá	preto;
•	 Chá	verde;
•	 Maçã;
•	 Vinho	tinto;
•	 Iogurte	de	soja;
•	 Azeitonas	pretas;
•	 Espinafre;
•	 Nozes;
•	 Feijões	pretos;
•	 Cebola	roxa;
•	 Brócolis;
•	 Leite	de	soja.
Os benefícios de uma dieta rica 

em polifenóis virão com o tem-
po, ainda não estão definidas as 
quantidades ideias de consumo 
desses alimentos polifenólicos, 
porém uma dieta equilibrada e 
nutritiva são os segredos para 
uma vida mais saudável.

Gabriela Peccini | para a revista Mais Dinâmica

Fotos: Site pxhere.com
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MODA

Inverno

a estação 
mais elegante 
do ano chegou!
E

stão de volta as boinas, os te-
cidos em tons de vermelho, os 
cortes em alfaiataria e as pa-
dronagens em xadrez. É o que 

dizem os principais blogs de moda do 
Brasil. A chegada do inverno trouxe de 
volta tendências já conhecidas, mas que 
prometem fazer muito sucesso no mun-
do fashionista nos próximos meses.

De acordo com a Pantone, empre-
endimento historicamente conhecido 
no mundo do design por ditar as cores 
que serão tendência em cada ano, o in-
verno de 2018 será bem diferente das 
cores escuras tradicionais. Diferentes 
tons de vermelho como bordô e cereja, 
rosa escuro, mostarda e amarelo cla-
ro são algumas das cores propostas 
para a temporada. Mas quem prefere 

tons mais sóbrios não precisa se pre-
ocupar: azul quartzo, petróleo, cinza 
e verde oliva também estão na lista.

Clássico, versátil e elegante, o xa-
drez costumava estar em segundo pla-
no nas passarelas e coleções. Mas esta 
padronagem, que é uma das princi-
pais referências de sofisticação, ga-
nha destaque com todo seu tradicio-
nalismo neste inverno. Comumente 
presente em blazers, casacos, calças 
e saias, o xadrez surge em grandes re-
leituras, fugindo dos tecidos pesados 
e inserido em opções mais casuais.

E por falar em elegância, os cortes 
em alfaiataria serão a grande jogada 
para ficar por dentro das tendências 
neste inverno. Os coletes, terninhos, 
calças retas e formais, famoso estilo 
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Fotos: Sites pxhere.com / likeachanel.files.wordpress.com / bowsandsequins.com / 
lojagaucha.com.br / stalkerdemoda.files.wordpress.com

e brilhos também dão o ar da graça, 
junto de cores como azul, vermelho e 
branco. Mas devem ser equilibrados 
se forem combinados com cores fortes 
– tudo para não ficar over! Modelos 
como o coturno e as ankle boots de 
ponta mais afinada estarão com tudo 
pelas ruas. A moda dos tênis espor-
tivos em versões mais chiques e ali-
nhadas também segue forte.

de peças finas e feitas à mão, agora 
aparece repaginado em tecidos mais 
versáteis e em cores que fogem do 
tradicional. O chique tailleur de tra-
balho agora pode fugir da firma e ir 
diretamente para o happy hour!

Quem é fã das nuances retrô da 
moda também não estará por fora nes-
te inverno: as últimas passarelas esti-
veram lotadas de ombreiras, peças em 
veludo e veludo molhado, estampas de 
bolinhas (poá) e jeans com jeitinho da 
década de 80. Também não faltam op-
ções para os fashionistas mais ousa-
dos, pois continuam em alta algumas 
tendências que voltaram com tudo no 
último ano, como as texturas meta-
lizadas, o vinil, o glitter e acessórios 
como pochetes e meia de arrastão.

Nos pés, o estilo retrô também 
volta repaginado. O tradicional cou-
ro nos sapatos e botas agora ganha 
a companhia do vinil e da camurça 
nas vitrines. Aplicações de tachas 

Vale a aposta:
Bordô, verde oliva, xadrez, alfaiataria, lã batida (clássico!), 
veludo, moletom e peças comfy em versões coloridas 
e atualizadas, jeans escuros e referências retrôs.

É melhor guardar:
rosa antigo, camisetas com frases, peças justas 
demais (do tipo bodycon), peças largas desproporcionais 
(oversized), peles falsas (verdadeiras mais ainda), 
gargantilhas, mangas ombro-a-ombro 
e estampas étnicas.

além do xadrez, padrões 
tradicionais como pied-de-poule, 

pied-de-coq e risca de giz também 
estão com tudo! uma dica para fugir 

dos looks monótonos e extremamente 
formais é combinar peças statement 
nessas padronagens com elementos 

coloridos, descontraídos e atuais. 
as mais ousadas também não ficam 

para trás nesta temporada: vai ter 
animal print para todos os gostos, 

em todas as paletas de cores e estilos!

Redação | revista Mais Dinâmica
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PELE

Você está cuidando 
bem do seu rosto?

O
rosto de uma pessoa é 
considerado seu cartão 
de visita. É sempre a pri-
meira parte do corpo que 

notamos ao conhecer alguém novo, 
ou mesmo para identificar alguém 
que conhecemos – não apenas pela 
expressão, a pele do rosto diz muito 
sobre nossa saúde e nosso estado de 
espírito. Estresse, má alimentação e 
alterações hormonais, por exemplo, 
se mostram facilmente pela pele. O 
tempo também interfere muito: o 
inverno pode deixar a pele mais res-
secada e opaca, com aspecto de des-
cuido. Para assegurar que o seu car-
tão de visita esteja sempre saudável 
e com brilho natural, principalmente 
na estação mais elegante do ano, al-
guns cuidados podem ser observados.

A limpeza adequada da pele é o 
cuidado mais importante que se deve 
ter em qualquer estação do ano. É 
fundamental utilizar produtos cor-
retos e da maneira correta para 
manter o rosto sempre livre de im-

5 passos importantes para uma 
pele saudável no inverno:

1. Ao lavar o rosto, evite utilizar 
esponjas duras ou buchas em toda 
lavagem, para não irritar a pele;

2. Esfolie a pele uma vez por semana 
para eliminar células mortas;

3. Não esqueça dos lábios – hidratantes 
específicos e manteiga de cacau 
são sempre bem vindos;

4. Aproveite o banho e os poros 
dilatados pelo calor para hidratar 
também o corpo, com óleos 
e sabonetes hidratantes que 
podem ser utilizados no chuveiro;

5. Faça uma visita ao dermatologista 
ou esteticista para garantir 
resultados ainda melhores!

purezas que podem 
se acumular, desde 
oleosidade até resí-
duos de maquiagem e 
mesmo a poluição do 
ar. Para evitar isso, 
lave o rosto duas 
vezes por dia com 
sabonete neutro ou 
específico para o seu 
tipo de pele (mista, 
oleosa, seca). Não 
esqueça de prestar 
atenção à tempera-
tura da água: banhos 
muito quentes podem 
piorar o quadro, seja 
aumentando ainda 
mais o ressecamento 
ou provocando ainda 
mais a oleosidade. 

Depois de limpa, 
é importante assegu-
rar que a pele esteja 

bem hidratada, para combater os 
efeitos do ar mais seco do inverno e 
de ambientes que utilizam climati-
zadores muito fortes. Os cremes, lo-
ções e máscaras hidratantes servem 
para repor a umidade natural da pele 
e devem ser aplicados sempre após a 
higienização, servindo também para 
evitar o aparecimento de manchas e 
marcas de expressão. Também vale 
prestar atenção no seu tipo de rosto 
antes de comprar qualquer produto: 
pessoas com pele oleosa, por exem-
plo, devem usar hidratantes sem 
adição de óleo (oil-free).

Lembre-se também que alguns há-
bitos considerados “de verão” devem 
ser mantidos em qualquer estação do 
ano, como o uso de protetor solar (os 
raios UVA e UVB não desparecem em 
dias nublados) e o consumo de boa 
quantidade de líquidos (recomendado 
em 2L por dia por pessoa).
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