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Caro leitor,
 
No mês de agosto, o município de Chapecó completou 101 anos de uma história 

repleta de boas notícias, muitas das quais a Revista Mais Dinâmica teve o privilégio de 
contar na última década. São nuances de uma cidade que se constituiu sob a égide 
do trabalho, que valoriza seu passado e que aprendeu a superar qualquer dificuldade. 
Nesta edição, destacamos o que Chapecó hoje sabe fazer de melhor: incentivar seus 
jovens a se desenvolverem como cidadãos, como líderes e como pessoas capazes de 
mudar a sociedade (p. 29).

 
Nesta edição, você também descobrirá a importância de motivar as crianças e 

adolescentes em suas atividades diárias, como fazê-lo e como a motivação é interpre-
tada pelos pequenos em seu desenvolvimento. Como a motivação é recebida fisiolo-
gicamente, no cérebro? Quem fala sobre isso é o Prof. Dr. Rodrigo Sartorio.

 
Também o convidamos, nesta edição, a mergulhar no universo da MercoAgro, a 

maior feira do setor de carnes da América do Sul, que acontece entre os dias 11 e 14 
de setembro em Chapecó. Saiba como estão os preparativos e as perspectivas de 
negócio para este grande evento!

 
Além disso, já que a temática da cultura e do desenvolvimento pessoal segue em 

pauta, falamos sobre as opções de cinema e leitura que estão em alta no trimestre, 
sobre as pós-graduações stricto e lato sensu, sobre gestão, sobre capacitação profis-
sional.... ufa! Assunto não falta quando se trata de fazer a diferença!

 
Seja bem vindo à edição 33 da Revista MaisDinâmica!
 
Ótima leitura

A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, 
emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento.
(Provérbios 4:7)

Uma década

E d i t o r i a l
Edição n° 33 | Agosto, setembro e outubro de 2018
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Construção civil

IDEIAS

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

Construção civil: 
tendências positivas
Após um 2017 economicamente desfavorável, o setor da construção civil encontra em 2018 um período 
de reaquecimento e de grande renovação com o uso de tecnologias para otimizar projetos

O
setor da construção 
civil é um universo de 
possibilidades por si só. 
Não se trata apenas da 

edificação dos belos prédios e con-
domínios que embelezam a paisa-
gem urbana dia após dia, mas é 
uma fatia considerável da indús-
tria no que toca ao desenvolvi-
mento e emprego de tecnologias 
inovadoras. Após um período 
turbulento no ano de 2017, que 
encerrou com números desfavo-
ráveis para o setor, as expecta-
tivas se tornaram intensas para 
um 2018 mais próspero. 

Para este ano, o mercado da 
construção civil abraçou perspec-
tivas otimistas economicamente, 
acompanhadas de diversas ten-
dências que apontam para a re-
tomada do crescimento do setor. 

Conforme o Índice de Confiança 
da Construção Civil, pesquisa ela-
borada pela Fundação Getúlio Var-
gas e Instituto Brasileiro de Econo-
mia, a estabilidade do setor tem 
sido visível. Em dezembro de 2017, 
os números apontavam para 81,1 
pontos, o maior nível desde janei-
ro de 2015. Em 2018, o primeiro 
trimestre já demonstrou sensível 
melhora, fechando em 82,1 pon-

tos no índice, avanço que foi ain-
da melhor no mês de maio, alcan-
çando 82,6 pontos.

Com o mercado lentamente 
voltando a ser reaquecido, os in-
vestimentos em inovação e sus-
tentabilidade também ganham 
força. Tecnologias que envolvam 
a diminuição de custos, a otimiza-
ção do tempo e o controle do im-
pacto ambiental vêm ganhando 
força e se tornando indispensáveis 
dentro de cada projeto. Isso se dá 
inclusive pela evolução das cons-
trutechs, as startups de negócios 
voltadas a resolver problemas es-
pecíficos da construção civil.

A principal tendência é a da 
Internet of Things (IOT) – em 
português, internet das coisas. 
Trata-se do uso de certas ferra-
mentas para acionar ou geren-
ciar equipamentos comuns do 
dia a dia, como televisores e ilu-
minação, que ganham funciona-
mento inteligente. Nos cantei-
ros de obras, as IOTs promovem 
maior integração e dinamismo 
nas estratégias de execução, 
além de possibilitar a prevenção e 
resolução simplificada de proble-
mas de segurança. Os IOTs tam-
bém auxiliam na gestão móvel de 
projetos, eliminando processos 
demorados e ultrapassados - ou 
seja, ganhando tempo e dinheiro!

Com o mercado lentamente voltando a ser 
reaquecido, os investimentos em inovação 

e sustentabilidade também ganham força. Tecnologias 
que envolvam a diminuição de custos, a otimização 
do tempo e o controle do impacto ambiental 
vêm ganhando força e se tornando 
indispensáveis dentro de cada projeto.
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dobraperfil@gmail.com

No mesmo sentido está o con-
ceito de Connected Jobsites, os 
canteiros de obras conectados. 
São sistemas que promovem a 
comunicação instantânea entre 
o escritório e o campo de cons-
trução: operadores, engenheiros, 
projetistas, todos passam a inte-
grar um nivelamento comum de 
informações, podendo atualizar 
dados sobre materiais e até mes-
mo acessar versões tridimensio-
nais dos projetos. Aliás, por falar 
em versões tridimensionais, as 
aplicações de realidade virtual 
permitem que os usuários se mo-
vimentem através dos projetos 
utilizando, por exemplo, óculos 
de realidade aumentada. 

Por fim e não menos importan-
te está o uso dos drones, pequenos 
veículos aéreos controlados remo-
tamente, nos quais é possível aco-
plar desde câmeras até pequenos 

controladores ou ferramentas de 
vigilância e segurança. Na cons-
trução civil, surgem como uma 
forma simplificada de obter ima-
gens aéreas de locais inacessíveis, 
obter imagens de terrenos e mesmo 
de inspecionar instantaneamen-
te canteiros de obras, gerando até 
50% de economia aos gestores.

Redação | revista Mais Dinâmica

PERSPECTIVAS OTIMISTAS IDEIAS
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ARQUITETURA DE EVENTOSIDEIAS

Melhor do que 
expor produtos 
é criar experiências 
memoráveis!
P

articipação em uma feira 
vai além da simples ex-
posição de produtos. Sua 
apresentação para o pú-

blico requer a construção de um 
espaço capaz de atrair as pessoas 
certas, entregando uma experiên-
cia memorável para cada um que 
entra em contato com sua marca. É 
com esse pensamento que se inicia 
o projeto de arquitetura de even-
tos, com foco em stand de feiras. 

A partir do projeto de um stand, 
é possível criar ambientes organiza-
dos e convidativos, que transmitem 
em todo o espaço, de forma harmo-
niosa, o conceito que seu negócio 
carrega. Quando uma marca se 
planeja para estar em uma feira, 
seja ela de negócios, eventos ou in-

dústria, deve pensar seriamente 
na imagem que quer passar ao seu 
público alvo, como atrai-lo e quais 
os objetivos a serem alcançados na 
feira. O projeto do stand vem para 
contemplar tudo isso e materializar 
no espaço esses objetivos. 

Isso faz com que o stand se 
destaque visualmente em meio 
à feira, mas principalmente, cria 
uma experiência sensorial e visu-
al que será guardada na memória 
de seus clientes em potencial. Isso 
porque cada vez mais as pessoas 
frequentam feiras e lojas em busca 
de experiências. Na era digital que 
vivemos, quando um cliente che-
ga até a marca, provavelmente ele 
já conheceu e pesquisou sobre ela. 
O que ele busca no contato pesso-
al é a conexão e identificação com 
a empresa visitada. Sendo assim 

DESIGN DELICADEZA INOVAÇÃO

Av. Nereu Ramos, 1569 - Centro - Chapecó(SC)

49 3328 7785
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ARQUITETURA DE EVENTOSIDEIAS

o stand é o lugar que transmitirá 
ao cliente a mensagem que você 
deseja que sua marca passe, seja 
ela conforto, segurança, serieda-
de, luxo ou até simplicidade. Não 
importa, a essência do seu negó-
cio é o que deve ser transmitido 
também pelo seu espaço.

Além de pensar o espaço de 
maneira personalizada, o proje-
to de um stand também antecipa 
orçamentos, dando a perspectiva 
exata do investimento a ser rea-
lizado para obter bons resultados 
na feira. Há casos em que os orça-
mentos já estão pré-definidos pelo 
cliente, então o projeto consegue 
dimensionar os resultados ao va-
lor, evitando imprevistos e gastos 
indesejados. Assim como em um 
projeto de arquitetura residencial, 
o arquiteto busca sempre o melhor 
resultado de custo-benefício den-
tro de uma realidade financeira 
disposta pelo cliente. Desde a sele-
ção de materiais até a estrutura.  

Dentro do processo de criação do 
stand, as funções do ambiente são 
definidas de acordo com as necessi-
dades do cliente, análise da dimen-
são do espaço locado para a feira e o 
tipo de produto ou serviço que será 
oferecido. Por exemplo, quando a 
marca vende um produto, o projeto 
de stand se foca no destaque do mes-
mo, com uma linguagem personali-
zada e prática, não deixando dúvidas 
sobre o que está sendo exposto ali. Já 
quando a venda é de um serviço, o 
projeto deve contemplar o atendi-
mento, sendo o ambiente, um gran-
de aliado na hora de atrair o público 
para dentro do espaço e mantê-lo 
interessado pelo tempo necessário 
para compreender tudo o que esse 
serviço abrange e pode fazer por ele.

Chapecó e região vêm se desta-
cando como grande polo de negó-
cios e eventos, com uma economia 
crescente e promissora, o número 
de exposições, feiras e simpósios vem 
aumentando nos últimos anos. Com 
isso o nível de atendimento, estru-
tura e melhorias dos serviços ofere-
cidos em feiras devem acompanhar 
esse progresso. Feiras consagradas 
como a MercoAgro, Mercomóveis, 
Efapi e Feira Bem Casados, já são re-
ferências regionais, e em cada edição 
vem provando a sua importância 
através do aumento em número de 
expositores, visitantes e qualidade 
dos serviços. Ficando assim, ainda 
mais evidente a necessidade de um 
planejamento e projeto de arquite-
tura, para que o investimento feito 
pela empresa para expor sua marca 
na feira atenda às expectativas de 
ambos, expositores e visitantes.

Studio 408 | para a revista Mais Dinâmica



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 201818 Agosto, Setembro e Outubro de 2018 | MAIS DINÂMICA 19

O Brasil está entre 
os melhores países 
para geração 
de Energia Solar
N

o início de 2018, o Brasil 
atingiu a marca de 1 gi-
gawatt (GW) de potên-
cia instalada em usinas 

fotovoltaicas conectadas à matriz 
elétrica nacional. Segundo a As-
sociação Brasileira de Energia Fo-
tovoltaica (Absolar), essa potência 
é suficiente para abastecer 500 
mil residências no país. Apenas 
30 países do mundo conseguiram 
ultrapassar essa quantia.  

Ainda para esse ano, prevê-
se a implementação de mais 67 
usinas solares, fruto de leilões 
realizados em 2014 e 2015, que 
irão gerar energia sustentável 
até 2021, é o que afirma a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). Com essa previsão, a 
energia solar deve acrescentar ao 
sistema 1.012 MW, aumentando 
ainda mais a capacidade atingida 
pelo Brasil no início do ano.

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. 

O Nordeste é a região que apre-
senta maior potência solar diária, se-
guida pela região Sudeste, Centro-O-
este, Sul e Norte, respectivamente. 

Outro aspecto que fortifica 
ainda mais a expansão de energia 
fotovoltaica no país é o alto valor 
das taxas de energia. De acordo 

com o ranking publicado em 2016 
pela Agência Internacional de 
Energia (AIE), dos 28 países apon-
tados, a tarifa energética do consu-
midor residencial no Brasil é a 14ª 
mais cara, equivalendo à aproxi-
madamente R$ 570 por MWh. 

A legislação brasileira também 
contribuiu fortemente para o cresci-
mento do investimento em sistemas 
solares no país. Em 2012, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANE-
EL) estabeleceu normas regentes 
ao Sistema de Compensação de 
Energia, com a  Resolução n° 482, 
que estabeleceu regras para a com-
pensação energética produzida em 
painéis fotovoltaicos instalados em 
telhados de residências e empresas.

Região

Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

Sul

Norte

5,49 kWh/m²

5,06 kWh/m²

5,07 kWh/m²

4,53 kWh/m²

4,64 kWh/m² dia 

5,52 kWh/m²

5,26 kWh/m²

5,20 kWh/m²

4,77 kWh/m²

4,66 kWh/m² dia

5,05 kWh/m²

4,75 kWh/m²

4,53 kWh/m²

4,20 kWh/m²

3,26 kWh/m² dia

Irradiação Global Horizontal Irradiação Plano Inclinado Irradiação Direta Normal

Após a implementação da Re-
solução, os trâmites burocráticos 
que envolviam o processo de es-
trada no sistema de compensação 
foram reduzidos e os créditos de 
energia obtidos por microgerado-
res passaram a ser utilizados por 
um período de 60 meses, 24 me-
ses a mais que anteriormente.

Além disso, novas modalidades 
foram regulamentadas, são elas:

- Empreendimentos com 
múltiplas unidades consu-
midoras, que permite a vários 
vizinhos se reunirem, gerarem 
e compartilharem energia por 
meio de um único sistema;

- Geração compartilhada, 
em que diversos consumidores, 
podem se unir por meio de um 
consórcio e dividir a geração de 
uma única usina;

-  Consumo remoto, no qual 
é possível utilizar os créditos 
de energia em local diferente 
daquele que ela foi gerada. Por 
exemplo, gera-se energia em 
uma casa no centro da cidade 
abatendo o consumo de um  res-
taurante na praia. 

Por fim, as facilidades de pa-
gamento existentes hoje no setor, 
fazem com que as pessoas invis-
tam ainda mais em sistemas fo-
tovoltaicos. Um exemplo disso, é 
o financiamento oferecido pela 
Renovigi em parceria com o San-
tander, que pode ser feito em até 36 
meses, com juros abaixo dos prati-
cados pelo mercado, sem a buro-
cracia de o cliente ser correntista 
ou ter de abrir conta em banco. 

BATIZ | para a revista Mais Dinâmica

RENOVIGIIDEIAS
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IDEIAS GESTÃO

Como otimizar 
tempo e dinheiro 
fazendo uma 
boa gestão?
U

ma gestão eficiente e efi-
caz é uma das grandes 
chaves para o sucesso de 
uma empresa. Quanto 

maior for o gerenciamento dos pro-
cessos internos e externos, maior a 
probabilidade de eles gerarem re-
sultados positivos e benefícios.

A questão da gestão de proces-
sos vai muito mais além de mapear 
as atividades da empresa. A gestão, 
quando implantada e efetivamente 
aplicada, permite planejamento 
correto das atividades, maximi-
zando o potencial de equipamen-
tos, produtos e, inclusive, pessoas.

Resumindo, a gestão dos pro-
cessos melhora a capacidade de 

organização de cada etapa dentro 
de uma empresa, as necessidades 
são vistas com antecipação, po-
tencializando as oportunidades. 
Assim, cada setor sabe o quê e 
quando tem que realizar determi-
nada tarefa, tornando o trabalho 
do colaborador muito mais pro-
dutivo. E o melhor, minimizando 
erros e refação de tarefas.

Aliando a tecnologia à gestão
Algumas tarefas que são rea-
lizadas manualmente em uma 
empresa acabam gerando des-
perdício de tempo e dinheiro. 
Com uma tecnologia para gestão, 
essas mesmas tarefas podem ser 
automatizadas, fazendo com que 
os processos fluam e os colabora-
dores possam focar suas atenções 
à atividades mais importantes. A 
tecnologia é, sim, uma poderosa 
aliada para a melhoria do desem-
penho da sua empresa.

Aliado ao investimento em 
tecnologia, a capacitação e trei-
namento da equipe é fundamen-
tal para ganhar tempo e dinheiro. 
Isso porque o tempo do colabora-
dor será melhor aproveitado, pois 
ele saberá exatamente o que pre-
cisa ser feito e como deve ser feito.

Com uma boa gestão, investi-
mento em tecnologias adequadas e 
treinamento da equipe, com certeza 
você terá mais tempo para se dedi-
car ao crescimento da empresa e 
gerar mais resultados positivos.

Douglas guse | para a revista Mais Dinâmica

Fotos: Sites pxhere.com / blog.dhire.com.br
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Agricultura 
biodinâmica

Intimidade entre 
o produtor e a terra

NEGÓCIOS

Respeitar o tempo da terra, os momentos de crescimento, as fases da lua e o calendário do céu. Conheça 
mais sobre esse tipo de plantio que envolve o produtor e a produção em uma relação de sustentabilidade

N
a década de 1920, o fi-
lósofo e professor polo-
nês Rudolf Steiner ob-
servou que a saúde do 

gado e a qualidade do solo para 
plantio estavam em crescente 
degradação pelo uso de insumos 
químicos aplicados constante-
mente. Os animais adoeciam 
gravemente em pouco tempo e os 
solos necessitavam de fertilizan-
tes mais e mais fortes a cada ciclo. 
Steiner realizou pesquisas e pas-
sou a arquitetar um modelo de 
agricultura que não prejudicasse 
a terra e garantisse aos agricul-
tores a qualidade na produção. 
Foram os primeiros passos de um 
movimento que viria a se chamar 
de agricultura biodinâmica.

Este tipo de manejo de produ-
ção foi de encontro ao processo 
de industrialização e de cria-
ção intensiva de animais, tendo 
como objetivo potencializar a 
gestão da agricultura de manei-
ra harmônica e ecológica. Para 
isso, o biodinamismo envolve o 
plantio diversificado, o uso de 
adubos orgânicos, a distribuição 

inteligente das culturas 
no solo e a interpreta-
ção dos calendários lu-
nares e celestes. Além 
da atenção aos períodos 
de chuva e sol, o sistema 
observa a influência das 
fases da lua, dos signos 
do zodíaco e dos períodos 
energéticos antes de se 
engajar no plantio ou na 
colheita de cada cultura.

O interesse da agri-
cultura biodinâmica não 
está apenas nas lavou-
ras, como pode parecer. 
Sua aplicação é voltada 
também aos animais, às 
árvores frutíferas e mes-
mo aos espaços destina-
dos unicamente à rege-
neração natural, como 
as áreas de preservação 
permanente. O agricul-
tor que se dedica a essa 
forma de lidar com a 
produção se encontra 

também no desabrochar de uma 
nova relação com a terra, pois 
passa a ficar atento à energia e 
às intenções espirituais que des-
pende nos processos de produção 
e em formas de se permitir estar 
no meio ambiente sem agredi-lo.

No caso dos insumos, como 
fertilizantes, remédios ou repe-
lentes que venham a ser necessá-

O agricultor que se dedica a essa forma de lidar 
com a produção se encontra também no desa-

brochar de uma nova relação com a terra, pois passa 
a ficar atento à energia e às intenções espirituais que 
despende nos processos de produção e em formas 
de se permitir estar no meio ambiente sem agredi-lo.

Fotos: Site pxhere.com 
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NEGÓCIOS AGRICULTURA BIODINÂMICA

rios, o incentivo do biodinamismo 
é para o uso de plantas medici-
nais, homeopatia e compostagem, 
prática que privilegia a decom-
posição da matéria orgânica de 
maneira natural, gerando um 
composto fértil e rico em nutrien-
tes. Já com relação ao surgimento 
de pragas, o sistema privilegia o 
equilíbrio de ciclos como a cadeia 
alimentar: por exemplo, ao man-
ter intactas as teias de aranha, di-
minui-se a quantidade de moscas 
e mosquitos, consequentemente 
diminuindo larvas e evitando a 
aparição de roedores que pode-
riam comprometer as lavouras.

Os alimentos produzidos atra-
vés do biodinamismo possuem 
taxas nutricionais comprovada-
mente mais ricas, sendo fontes 
altamente concentradas de vita-
minas e sais minerais, além de 
possuírem valores energéticos va-

liosos para o bom funcionamento 
do organismo de quem consome.

Ciclo cósmico
Segundo os estudos de Steiner e 
a observação dos agricultores, o 
reino vegetal possui ligação dire-
ta com o que está acontecendo no 
Cosmos. Um dos marcos do biodi-
namismo é o uso do Calendário 
Astronômico Agrícola, que teve 
origem nas pesquisas da astrô-
noma e agricultora Maria Thun, 
que semeou rabanetes durante 
muitos dias seguidos, observando 
que os vegetais eram notadamente 
diferentes, apesar de se originarem 
das mesmas sementes e possuírem 
o mesmo tratamento. Alguns ti-
nham mais folhas, outros tinham 
as raízes mais grossas, e Thun ates-
tou a influência do ciclo sideral.

O Calendário Astronômico 
interpreta os ritmos astronômi-

cos para aperfeiçoar a produção 
dentro dos limites que a Terra 
oferece. Por exemplo, a passa-
gem da lua por determinadas 
casas zodiacais pode privilegiar 
plantas mais folhosas, enquanto 
outras privilegiam o crescimen-
to de tubérculos e raízes.

Redação | revista Mais Dinâmica
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CAPA

Chapecó: 
101 anos 

de futuro

F
oi-se o tempo em que os 
jovens chapecoenses pre-
cisavam deixar a terra 
querida para buscar novos 

horizontes em suas carreiras e em 
suas vidas. Há algumas décadas, o 
jovem que encerrava sua trajetória 
escolar se via diante de uma cur-
tíssima gama de opções, que esta-
vam entre seguir a profissão dos 
pais e deixar a família por longos 
períodos, migrando para capitais 
onde a oferta de cursos superiores 
e opções culturais já era sólida – 
apesar de ser um sonho distante 
para muitos jovens de então.

Na década de 1970, o cenário 
passou por uma grande trans-
formação: com envolvimento de 
toda a comunidade, a força dos 
empresários da época e o apoio do 
poder público, surgiu em Chapecó 
a Fundação Universitária de De-
senvolvimento do Oeste (Fundes-
te). Em 1972, o movimento que 
buscava trazer o ensino superior 
para toda a região já inaugurava 
sua primeira turma, Pedagogia.

Com o passar dos anos, a de-
manda pela formação acadêmica 
cresceu. Mais faculdades e uni-
versidades passaram a implantar 

O maior município do Oeste catarinense completou 101 anos de emancipação no último 
dia 25 de agosto. Historicamente reconhecida como polo agroindustrial, Chapecó aos 
está a passos largos se tornando também um importante polo universitário e cultural, 

que é reconhecida a nível nacional pelas oportunidades oferecidas aos jovens 
chapecoenses e que reconhece a importância da história para o futuro

seus campi na capital do Oeste 
Catarinense, com destaque para 
instituições estaduais e federais, 
grandes conquistas populares, 
que oferecem graduações e cur-
sos de pós-graduação a custo zero 
para o acadêmico. Atualmente, 
mais de 10 mil jovens chapeco-
enses estão inseridos na educação 
superior, número que só cresce. 
Além disso, Chapecó se tornou o 
grande destino de milhares de jo-
vens da região Oeste, que têm a 
oportunidade de crescer profissio-
nalmente perto de casa. São ins-
tituições como a Unochapecó, a 
UFFS, a Unoesc, a UCEFF, a UDESC, 
o IFSC e mais de uma dezena de 
centros de ensino superior, incluin-
do unidades de apoio para cursos à 
distância – todas oferecendo opções 
de bolsas de estudo e incentivos.

Além das universidades, o polo 
educacional de Chapecó conta 
também com uma grande varie-
dade de cursos técnicos, que pos-
sibilitam aos estudantes conhece-
rem o mercado de trabalho com 
qualificação ainda mais cedo. São 
qualificações voltadas à indústria, 
como no caso do Senai, e ao comér-
cio, como no caso do Senac. Ainda 

Foto: Victorino Biázio Zolet



estão distribuídas pela cidade uni-
dades como do SESI, SESC e CIEE, 
com espaços de desenvolvimento 
cultural, social e profissional.

Já o chapecoense que deseja 
empreender e ser dono do seu pró-
prio negócio, pode contar com o 
apoio do Sebrae, que tem o objeti-
vo de auxiliar no desenvolvimen-
to de micro e pequenas empresas, 
oferecendo capacitações para 
áreas como empreendedorismo, 
finanças, mercado, vendas, pla-
nejamento e outros. Além disso, 
Chapecó conta com grupos como 
a Incubadora de Negócios da Uni-
versidade Federal da Fronteira 
Sul, e a IncTech, da Unochapecó, 
que prestam suporte aos novos 
empreendedores, garantindo ne-
gócios sólidos e de sucesso.

Não por acaso, Chapecó vem 
sendo reconhecida como a grande 
sede das feiras de negócios na região 
Sul. Anualmente, o município rece-
be grandes eventos que abrangem 
áreas desde o mercado agropecu-
ário, com feiras como Mercoagro, 
e Salão Brasileiro da Suinocultura, 
até áreas relacionadas a arquite-
tura e design, como Mercomoveis, 
Mostra Casa e Projetec – eventos 
que contam com a presença cons-
tante da Revista Mais Dinâmica.

Alimento da alma
O Município de Chapecó tem bem 
definida sua política de incentivo 

à cultura, fomentando projetos 
através de editais e oferecendo 
suporte em espaços dedicados às 
mais diversas expressões cultu-
rais. Entre esses espaços, estão 
a Galeria Dalme Marie Grando 
Rauen e o Centro de Cultura e 
Eventos Plínio Arlindo de Nês, que 
abriga sua própria galeria de ar-
tes, o Teatro Municipal, e dá espa-
ço para grupos como a Orquestra 
Sinfônica e o Coral de Chapecó.

Aliás, o Centro de Cultura e 
Eventos é o lar de festivais que cha-
mam a atenção de todo o país por 
sua abrangência e qualidade – o Fes-
tival Nacional de Teatro, que acon-
tece no mês de abril, e o Encontro 
Nacional de Corais, que acontece em 
outubro, costumam encantar Cha-

pecó com espetáculos artísticos e o 
intercâmbio com outras culturas.

Para quem busca dar seus pri-
meiros passos nas artes ou mesmo 
aperfeiçoar talentos e expressões, 
a Escola de Artes de Chapecó é re-
ferência, proporcionando forma-
ção artística e cidadã. Fundada 
em 1976, a EAC busca construir 
conhecimento, produzir e divulgar 
trabalhos artísticos em diferen-
tes formas. São oferecidos cursos 
como desenho, pintura, história 
da arte, balé, teatro, jazz, música, 
fotografia e outros. Da mesma ma-
neira, o CEU das Artes, no Bairro 
Efapi, envolve cultura, esportes e 
integração em um único espaço – 
um projeto inédito e de destaque 
no estado de Santa Catarina.

Memória preservada
No coração de Chapecó, em frente 
à Praça Coronel Bertaso, em um 
prédio com mais de seis décadas 
de história, residem o Museu de 
História e Arte de Chapecó e o 
Museu Antônio Selistre de Cam-
pos. Lado a lado, os dois museus 
expõem a história da cidade em 
diferentes pontos de vista. No pri-
meiro, estão documentos textu-
ais e iconográficos, além de peças 
industriais e de mobiliário, que 
datam do início do Século XX. Já 
no segundo, são reverenciados ele-
mentos históricos das etnias Kain-
gang e Guarani Mbya, coletados 
pelo Juiz Antônio Selistre de Cam-
pos nas décadas de 1930 e 1940.

Longe da área central do mu-
nicípio, estão também dois mu-
seus que narram a formação de 
Chapecó a partir de perspectivas 
que se diferem e se complemen-
tam à mesma medida. No bairro 
Efapi, no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, está o Museu 
da Colonização de Chapecó. A 
casa de madeira mais antiga de 
Chapecó, que pertenceu aos pri-
meiros colonizadores, foi trans-
portada intacta do centro da ci-
dade para o Parque da Efapi. Lá, 
é possível encontrar fotos, docu-
mentos, objetos antigos e a his-
tória de Coronel Bertaso, figura 
importante para a formação da 
sociedade chapecoense. 



Além dele, o Museu Tropeiro 
Velho, na área rural, reúne uma 
série de objetos utilizados pelos 
imigrantes e tropeiros gaúchos 
em suas passagens pelo Oeste 
catarinense, como ferramentas 
de trabalho e lida com animais, 
guardando a história de muitas 
famílias de toda a região que des-
cendem do povo gaúcho.

Corpo são, mente sã
Quando se fala de esportes, Chape-
có tem o suficiente para preencher 
páginas e páginas ao correr da 
pena. Há mais de 50 anos, o muni-
cípio é uma das grandes potências 
estaduais em diferentes modalida-
des, abrigando títulos e campeona-
tos históricos e sendo um grande 
celeiro de atletas por se preocupar 
primariamente com a formação.

Neste sentido, Chapecó já co-
meça se destacando pela inicia-
tiva do Projeto Atleta do Futuro, 
uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal, a Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer e as as-
sociações esportivas que atuam 
no município. Desde 2005, o pro-
grama oferece escolinhas para 
crianças de sete a 14 anos de ida-
de, matriculadas regularmente 
em escolas, para praticar futebol, 
futsal, basquete, vôlei, natação, 
xadrez, karatê, judô, taekwondo, 
ginástica rítmica, atletismo e tê-
nis de mesa. As aulas são realiza-

das nas escolas ou em espaços co-
munitários (públicos ou privados) 
sob a orientação de profissionais 
qualificados e com o apoio de atle-
tas multicampeões que seguem 
contribuindo com a sociedade em 
suas vivências esportivas.

Anualmente, Chapecó parti-
cipa das competições promovidas 
pela Fesporte/SC, como a Olesc, 
os Joguinhos, os Jogos Abertos de 
Santa Catarina e os Jogos Para-
desportivos, sempre representada 
por grandes delegações e trazen-
do de volta grandes experiências 
coroadas por medalhas e troféus. 

Também não se pode falar do 
esporte de Chapecó sem mencionar 
a querida Associação Chapecoense 
de Futebol. Fundada em 1973, a 
Chape surgiu para unir a comuni-
dade ao redor de uma paixão e dar 

representatividade à toda a região 
Oeste diante do Estado, provando a 
força e a determinação que sempre 
marcaram o povo oestino. Menina 
dos olhos de Chapecó, a Chapeco-
ense se tornou um fenômeno no 
cenário do futebol nacional, com 
sua rápida ascensão pelo Campe-
onato Brasileiro. Hoje com quatro 
décadas de história, o Verdão do 
Oeste traz no peito a conquista de 
seis Campeonatos Catarinenses, 
duas Taças Santa Catarina e uma 
Copa Sul-Americana – conquista 
que enche os olhos dos chapeco-
enses em emoção e orgulho.

Chapecó em números
População: 213.279 pessoas

Área: 626.000km² 

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH): 0,790 (elevado)

Taxa de escolarização 
de 6 a 14 anos: 98,4%

Limites municipais: Cordilheira 
Alta, Xaxim, Coronel Freitas, 
Guatambu, Planalto Alegre, 
Nova Itaberaba, Arvoredo, 
Seara, Paial, Nonoai, Erval Grande.

Redação | revista Mais Dinâmica
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Cidades 
empreendedoras 
no oeste

NEGÓCIOS PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORANEGÓCIOS

C
hapecó, Concórdia e Xan-
xerê são os municípios 
que aderiram ao Progra-
ma Cidade Empreendedo-

ra no oeste catarinense. A iniciati-
va é implementada pelos Poderes 
Públicos locais com o apoio do Se-
brae/SC e tem porobjetivo estru-
turar e implementar ações que 
potencializem o desenvolvimento 
socioeconômico. São mais de 20 
profissionais e técnicos que o Se-
brae/SC tem à disposição dos mu-
nicípios no período de um ano.

Com o programa, é possível 
criar condições para aproveitar as 
oportunidades locais e auxiliar os 
municípios no desenvolvimento do 

ambiente de negócios. “A implan-
tação das soluções aliada ao com-
prometimento de todos possibilita 
potencializar o desenvolvimento 
econômico e social de forma sus-
tentável”, destaca o coordenador 
regional oeste do Sebrae/SC, Enio 
Albérto Parmeggiani.   

O projeto disponibiliza mais 
de 30 soluções com capacidade de 
atender demandas que abordam 
a promoção da cultura do empre-
endedorismo e compras públicas, 
preparação dos Pequenos Negó-
cios para participar de certames 
de aquisição do setor público. 
Também são tratados assuntos 
como a preparação de atores do 
desenvolvimento econômico, iden-
tificação de oportunidades e re-
flexão das estratégias que podem 
ser utilizadas visando estruturar 
políticas públicas de apoio aos pe-
quenos negócios, que são referen-
ciados pelo diagnóstico econômico 
profundo com a apresentação dos 
principais dados das atividades 
econômicas, ranqueando empre-
sas, empregos e valor adicionado 
ao movimento do município.

Concórdia
Em Concórdia, o Programa Cida-
de Empreendedora teve início no 
segundo semestre de 2017 e, após 
levantamento de oportunidades 
e entrega do “Concórdia em Nú-
meros”, várias atividades foram 
desenvolvidas. Entre as ações até 
o momento, estão capacitações de 
Agentes de Desenvolvimento Lo-
cal (AD) para que deem suporte 
aos trabalhos de forma adequa-
da, capacitação dos profissionais 
da área de compras, consultorias 
mensais para adequações e me-
lhorias na implementação da Lei 
Geral, Semana do MEI, Programa 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) nas escolas da rede 
de ensino municipal, ações na Sala 
do Empreendedor, Plano de Desen-
volvimento Econômico Municipal 
(PEDEM) com foco para as ações 
dos eixos elencados como prioritá-
rios (agroalimentar, tecnologia da 
informação e comunicação, têxtil 
e confecção, eletrometalmecânico 
e comércio e serviços), ações na 
área de desburocratização, além 
de aspectos como compras coleti-
vas, coaching, mentoring, Sebrae-
tec, entre outras atividades.

Para o prefeito de Concórdia, 
Rogério Pacheco, muitas solu-
ções que o Sebrae/SC tem como 

expertise vêm ao encontro do que 
o plano de governo estava apre-
sentando para a sociedade. “Essa 
é uma relação positiva entre am-
bas as partes e envolve uma cul-
tura empreendedora diferente de 
promover o desenvolvimento da 
economia e fortalecer o que temos 
de bom em nossa cidade. Nossa 
intenção é envolver com projetos 
importantes a sociedade como 
um todo. Juntos, unindo esforços, 
teremos maior possibilidade de 
atingir o crescimento econômico 
e, por consequência, melhorar a 
qualidade de vida da população”.

Concórdia conta com mais de 
73 mil habitantes, é o segundo 
maior município do Oeste, o maior 
do Alto Uruguai Catarinense e o 
décimo oitavo mais populoso de SC. 
O Produto Interno Bruto (PIB) é de 
2 bilhões e 200 milhões, represen-
tando a 23ª economia estadual. O 
Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDHM) é de 0,800 classificado 
pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PENUD) 
como muito alto (11º do Estado). 
Atualmente, são 5.664 empresas 
formais conforme dados de 2015, o 
PIB per capita de R$ 30.130 (centé-
simo de SC) e o número de empre-
gados formalizados é de aproxima-
damente 28 mil. A principal base 
econômica é o agronegócio.

Chapecó
Após adesão ao programa, no iní-
cio de 2018, as ações iniciaram 
com levantamento de oportuni-
dades e seguiram com a entrega 
do “Chapecó em Números”.  Após 
discussão e avaliação sobre as 
potencialidades e deficiências do 
município foram elencados os se-
guintes eixos considerados priori-
tários para fortalecer a economia 
local: “agroalimentar”, “indústria 
de bens de capital”, “turismo e 

bem-estar”, “inovação e sustenta-
bilidade” e “integração e logística”. 
Também foram definidas as dire-
trizes do Plano Estratégico de Ges-
tão Municipal (PEGEM) que tem 
como foco assessorar o prefeito na 
identificação dos setores e temas 
prioritários da Prefeitura, além 
de ações na área de educação em-
preendedora, desburocratização, 
Semana do Microempreendedor 
individual, reestruturação da Sala 
do Empreendedor, entre outras.

O prefeito de Chapecó, Lucia-
no Buligon, ressalta que o Cidade 
Empreendedora  oportuniza que 
o Sebrae/SC pense soluções jun-
tamente com a Prefeitura. “O Se-
brae encontra o mecanismo certo 
para fazer com que o município se 
organize buscando oportunida-
des, enxergando horizontes que 
não visualizávamos, organizan-
do os potenciais de trabalho e as 
centenas de projetos que temos 
em andamento, além de provocar 
e organizar o empreendedorismo, 
promovendo o desenvolvimen-
to econômico e social fazendo a 
conjuntura com o sustentável. A 
capacidade pensante, capacidade 
de articulação e a capacidade de 
projetar a cidade, o Sebrae tem 
nos dado através desse convênio”.

Reconhecida como uma das 
que mais crescem no Estado, a 
cidade polo do oeste conta  atu-
almente com mais de 213 mil 
habitantes, é a sexta economia es-
tadual com PIB de R$ 7,7 bilhões, 
possui mais de 14 mil empresas 
formais, mais de 76 mil empre-
gados formais e ocupa a 18ª colo-
cação no ranking dos municípios 
brasileiros que mais geram em-
pregos no País.  Entre os pontos 
fortes estão o cooperativismo bem 
desenvolvido, o fato de Chapecó re-
presentar o polo da agroindústria 
brasileira, a mão de obra qualifi-

cada, presença de várias institui-
ções do ensino superior e profis-
sionalizante, agricultura familiar 
e o setor metalmecânico. Já os 
pontos fracos são a estrutura inci-
piente para o suporte ao turismo 
de negócios, redução da popula-
ção jovem, podendo gerar carên-
cia de mão de obra, entre outros.

Xanxerê
Xanxerê aderiu ao programa no 
início deste ano. Entre as soluções 
do Programa Cidade Empreen-
dedora colocadas em prática em 
Xanxerê estão o Planejamento 
Estratégico de Gestão Municipal 
(PEGEM), o Programa de Educa-
ção Empreendedora, as ações na 
área de compras governamentais, 
o Semana do Microempreendedor 
Individual, medidas para desburo-
cratização, estruturação da Sala 
do Empreendedor, adequação da 
legislação de atendimento e supor-
te ao MEI, apoio ao empreendedor 
por meio de consultorias especiali-
zadas Sebrae etc), Gestão Orienta-
da para Resultados, entre outros.

O prefeito de Xanxerê, Aveli-
no Menegolla, destaca que a im-
plantação do projeto veio ao en-
contro de algumas dificuldades 
que os municípios encontram no 
momento de planejar as ações. 
“Entendemos que com um bom 
planejamento podemos melhorar 
a estrutura administrativa, for-
talecer o empreendedorismo com 
apoio aos negócios existentes e 
aos jovens que querem empre-
ender. O programa é importante 
para que o empreendedor fortale-
ça seus negócios e encontre novas 
oportunidades de investimento”.

O município conta com mais de 
50 mil habitantes. Tem sua base 
econômica focada na indústria, 
comércio e serviços (60%) e agro-
negócio (40%). Atualmente mais 
de 4 mil empresas entre grandes, 
médias e pequenas contribuem 
para o desenvolvimento da econo-
mia que é bem diversificada. O se-
tor de logística está em expansão, o 
setor metal mecânico é desenvolvi-
do e a agroindústria é forte.
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NEGÓCIOS AURORANEGÓCIOS

                  Alimentos 
recebe Prêmio 
Top Of Mind 2018

C
onsiderado o terceiro 
maior conglomerado in-
dustrial do setor de carnes 
do Brasil, a Cooperativa 

Central Aurora Alimentos recebeu 
o Prêmio Top Of Mind 2018 na 
categoria cooperativa de alimen-
tos. O evento que chegou a sua 24ª 
edição é realizado pela NSC Comu-
nicação e homenageia os nomes 
mais lembrados pelos catarinenses 

em diferentes categorias, por meio 
de pesquisa realizada pelo Institu-
to Mapa. A solenidade de premia-
ção ocorreu em Florianópolis, na 
sede da FIESC, na semana passa-
da, e contou com a presença de 
cerca de 450 pessoas entre auto-
ridades, executivos e formadores 
de opinião de todo o Estado.

O vice-presidente da Aurora 
Alimentos Neivor Canton recebeu 

o troféu em nome da cooperativa. 
“Esse é mais um reconhecimento 
de um trabalho feito por muitas 
mãos. A Aurora Alimentos é o re-
flexo da dedicação das mais de 100 
mil famílias vinculadas ao Sistema 
e, também, dos funcionários que 
diariamente empregam seu tempo 
e mão de obra para construir essa 
cooperativa. Somos gratos por 
mais essa conquista e cientes da 
nossa responsabilidade diante do 
nosso público-alvo”, observou.

Foram premiadas empresas, 
organizações e personalidades 
atuantes nos mais diversos seg-
mentos, como o de alimentícios, 
construção civil, ensino e servi-
ços. Assim como nos anos anterio-
res, os vencedores se dividiram em 
dois tipos de categorias: Top Popu-
lação e Top Executivos. A classifica-
ção é definida a partir da criteriosa 
pesquisa feita pelo Instituto Mapa 
nos 30 municípios mais populosos 
de Santa Catarina, que leva em 
conta opiniões de 1.000 consumi-
dores e 150 empresários. 

MB Comunicação | para a revista Mais Dinâmica
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MERCOAGRO 2018

ACIC organiza 
preparativos finais 
para a Mercoagro 2018

N
o dia 11 de setembro 
iniciará a maior expo-
feira do setor de carnes 
na América do Sul: a 

12ª edição da Mercoagro (Feira 
Internacional de Negócios, Pro-
cessamento e Industrialização 
da Carne). Programada para o 
período de 11 a 14 de setembro, 
ocorrerá no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó. 
A iniciativa é da Associação Co-
mercial e Industrial de Chapecó 
(ACIC), com apoio das principais 
entidades do setor agroindustrial 
da proteína animal. A solenidade 
de abertura está prevista para as 
20 horas do dia 10 de setembro, 
no Salão Nobre da Unochapecó.

A feira apresentará soluções 
e inovações em processamento e 
industrialização da carne, com 
líderes do segmento de diversos 
países em um dos principais po-
los agroindustriais do mundo – o 
município de Chapecó, em Santa 
Catarina, região com maior con-
centração de frigoríficos e onde 
nasceram as mais importantes in-
dústrias do agronegócio do País. 
“A Mercoagro irá conectar pes-
soas, países e continentes através 
de negócios, tecnologias, conheci-
mentos e relacionamentos”, des-
taca o gerente do projeto Mercoa-
gro, Nadir José Cervelin.

O presidente da ACIC, Cidnei 
Barozzi, enfatiza que os exposito-
res e visitantes-compradores têm 
a certeza da realização de bons ne-
gócios. “A expo-feira notabilizou-se 
mundialmente e atrai fabricantes 
e fornecedores de máquinas, equi-

Feira é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Chapecó 
e ocorrerá entre os dias 11 e 14 de setembro

pamentos, implementos e insumos 
para as indústrias frigoríficas”. 
Além disso, o compromisso com a 
integração econômica e a difusão 
do conhecimento científico que 
presidiram a primeira edição conti-
nua sendo prioridade. “Simultane-
amente ao fomento dos negócios, a 
Mercoagro atua como importante 
instrumento de integração e difu-
são tecnológica através dos even-
tos paralelos”, salientou.

O site da feira (www.merco-
agro.com.br) oferece extensa 
gama de informações aos inte-
ressados, inclusive a intensa pro-
gramação científica e os even-
tos paralelos. Também permite 
a inscrição prévia e a obtenção 

dos crachás para ingresso. Tudo 
o que é relevante sobre a Merco-
agro também está disponível no 
aplicativo que pode ser baixado 
gratuitamente pelas lojas virtuais 
Apple e Google Play. Esse serviço 
tem o objetivo de dar transparên-
cia e atender com rapidez todas as 
demandas dos diversos públicos.

 
Programação científica
Além dos expositores, a feira conta-
rá com uma robusta programação 
científica, tendo como destaque o 
Seminário Internacional da Indus-
trialização da Carne, previsto para 
o dia 12 de setembro. Participarão 
500 gestores e técnicos de indús-
trias frigoríficas do Brasil e do Exte-

rior. O Seminário será estruturado 
e coordenado pelo SENAI Chapecó 
no horário das 8 horas às 12h30, 
no Salão Nobre da Unochapecó.

Os temas do Seminário serão: 
embalagens inteligentes, o futuro 
dos alimentos cárneos, indústria 
4.0 – tecnologias e soluções ino-
vadoras e regulamentações para o 
comércio mundial de carnes. Além 
de palestras nacionais e internacio-
nais de alto nível, os participantes 
terão oportunidade de conhecer a 
infraestrutura, os laboratórios, os 
projetos de pesquisas, os cursos e 
as oportunidades voltadas ao setor 
que a Unochapecó oferece.

A programação paralela da Mer-
coagro 2018 conta, ainda, com o 
Salão de Inovação, a Clínica Tecno-
lógica e o Laboratório Experimen-
tal, coordenados pelo Senai. Outros 
eventos previstos são a Sessão de Ne-
gócios e os Painéis de Oportunida-
des, sob coordenação do Sebrae/SC.

Também fazem parte da pro-
gramação a Mercoshow, o Pai-
nel de Classificados Mercoagro, a 
Mercoagro On Business e o Painel 
Relacionamentos de Negócios. To-
dos os eventos serão gratuitos. O 
detalhamento de horários, dias e 
locais serão definidos pela Comis-
são Organizadora e informados 
no site www.mercoagro.com.br.

Prêmio Carne Forte 2018
Na solenidade de abertura da 
Mercoagro 2018 será entregue o 
Prêmio Carne Forte a um seleto 

O processo de escolha é feito 
por meio do envio, por correio 
eletrônico, de ficha de votação 
aos eleitores/indicadores e, tam-
bém, pelos votos exercidos no site 
www.premiocarneforte.com.br.
O prazo para a indicação se encerra 
45 dias antes da data de entrega da 
honraria, ou seja, dia 5 de agosto.

Mercoagro
São esperados mais de 15 mil visi-
tantes-compradores, com presença 
de empresas da Alemanha, Argen-
tina, Áustria, Austrália, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Espanha, Esta-
dos Unidos, Holanda, Paraguai, 
Uruguai, Rússia, Canadá, China, 
França e Islândia, entre outros 
países. A feira terá mais de 190 es-
tandes com 250 marcas represen-
tadas. A previsão é de negócios na 
ordem de 160 milhões de dólares.

A Mercoagro tem a Enterpri-
se Feiras e Eventos no esforço de 
vendas e assessoramento técni-
co, patrocínio do BRDE e apoio 
da Prefeitura de Chapecó, Facisc, 
ABIA, ABPA, Chapecó e Região 
Convention & Visitors Bureau, 
Fiesc, Senai, Safetrading, Sebrae/
SC, Sindicarnes, Sihrbasc, Uno-
chapecó, Abrafrigo, Unoesc, Em-
brapa Suínos e Aves, Asgav/Sipar-
gs, Programa Ovos RS, ABIAF, 
Sincravesc, ITAL e Nucleovet.
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São esperados 
mais de 15 mil 
visitantes-
compradores, 
com presença 
de empresas 
da Alemanha, 
Argentina, 
Áustria, 
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Bolívia, Chile, 
Colômbia, 
Espanha, EUA, 
Holanda, 
Paraguai, 
Uruguai, Rússia, 
Canadá, China, 
França e Islândia, 
entre outros 
países. 

NEGÓCIOS

grupo de personalidades da ca-
deia produtiva da proteína ani-
mal. 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 e Cledson 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/
indicadores é formado por enti-
dades do segmento, principais 
empresas fornecedoras da indús-
tria de processamento da carne e 
imprensa especializada.
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Setima arte
Confira os principais lançamentos que estarão em cartaz em breve!

Christopher Robin: um reencontro inesquecível 
Gênero: família/aventura
Sinopse: Christopher Robin, interpretado por Ewan McGregor, já não é mais 
aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho 
Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora, ele é um 
homem de negócios que cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus ami-
gos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a lembrar 
que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.
Lançamento: agosto/18.

Nasce uma estrela
Gênero: drama/musical
Sinopse: A jovem cantora Ally, interpretada pela cantora Lady Gaga, con-
quista o estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, per-
sonagem de Bradley Cooper, um renomado artista de longa carreira, cai no 
esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas 
carreiras acabam por tornar complicado o relacionamento amoroso dos dois.
Lançamento: outubro/18.

Chacrinha: o filme
Gênero: biografia/comédia

Sinopse: Stepan Nercessian interpreta 
o genial José Abelardo Barbosa, sua história 
é narrada desde a época de sua juventude, 

quando fazia faculdade de medicina e larga tudo 
para se aventurar como locutor em uma rádio, 

para a transformação de sua vida e a criação 
seu alterego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Lançamento: agosto/18.

O mistério do relógio na parede
Gênero: aventura/fantasia

Sinopse: Lewis, personagem de Owen 
Vaccaro, de apenas 10 anos, acaba de perder 

os pais e vai morar em Michigan com o tio 
Jonathan Barnavelt, interpretado por Jack 

Black. O que o jovem não tem ideia 
é que na verdade seu tio e a vizinha 
da casa ao lado, Sra. Zimmerman, 

papel de Cate Blanchett, são feiticeiros.
Lançamento: setembro/18.

Fotos: Sites 2.bp.blogspot.com / abrilmdemulher.files.wordpress.com / s3.amazonaws.com /cafecomfilme.com.br / 
instacinefilos.com.br / i0.wp.com / imagessl0.casadellibro.com / emcartaz.net / 3.bp.blogspot.com

C INEM A

CULTURA&LAZER
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CINEMACULTURA&LAZER

Hora da leitura
Descubra algumas das obras que estão em alta nas livrarias e coloque a leitura em dia!

Ainda sou eu 
Autor: Jojo Moyes
Sinopse: Lou Clark chega em Nova York pronta para recomeçar a vida, con-
fiante de que pode abraçar novas aventuras e manter seu relacionamento a 
distância. Ela é jogada no mundo dos super-ricos Gopnik, Leonard e a esposa 
bem mais nova, e muitos empregados e puxa-sacos. Lou está determinada a 
extrair o máximo dessa experiência, por isso se lança no trabalho e, antes 
que perceba, está inserida na alta sociedade nova-iorquina, onde conhece 
Joshua Ryan, um homem que traz consigo um sopro do passado de Lou.

Propósito 
Autor: Sri Prem Baba
Sinopse: Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui; e o que vie-
mos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que essencialmente somos, 
ou seja, o programa individual da alma está relacionado à consciência do Ser. 
Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um 
tipo de fruto: o amor, pois o amor é a sua essência. Porém, o amor é um fruto 
que pode se manifestar de infinitas maneiras. Cada alma traz consigo dons e 
talentos que são a maneira única que o amor se expressa através de nós.

O milagre da manhã
Autor: Hal Erold

Sinopse: Os benefícios de acordar cedo 
e desenvolver todo o nosso potencial e as nossas 
habilidades. O milagre da manhã permite que 

o leitor alcance níveis de sucesso jamais imaginados, 
tanto na vida pessoal quanto profissional. 

A mudança de hábitos e a nova rotina matinal 
proposta por Hal vai proporcionar melhorias 

significativas na saúde, na felicidade, 
nos relacionamentos, nas finanças, 

na espiritualidade ou quaisquer outras 
áreas que necessitem ser aprimoradas.

Jesus, o homem mais amado da história
Autor: Rodrigo Alvarez

Sinopse: Biografia daquele que ensinou 
a humanidade a amar e dividiu a História 

em antes e depois é o livro mais atual sobre 
a vida do homem cuja história mantém seu vigor 
e interesse há mais de dois mil anos. O jornalis-
ta Rodrigo Alvarez tomou como base as fontes 
arqueológicas e bibliográficas mais recentes, 

além das mais antigas e viajou pelos mesmos lugares 
percorridos por Jesus em seu tempo para reconstituir 
os passos do pregador que, ao mesmo tempo Deus 

e homem, ensinou a amar, mudou o curso da 
humanidade e dividiu a História em antes e depois.

Sapiens – uma breve história da humanidade 
Autor: Yuval Noah Harari
Sinopse: Harari conta a história da humanidade, ou do homo sapiens, desde 
o surgimento da espécie durante a pré-história até o presente, mas em vez de 
apenas “inventariar” os fatos históricos ele os relaciona com questões do pre-
sente e os questiona de maneira surpreendente. Além disso, para cada fato ou 
crença que temos como certa hoje em dia, o autor apresenta as diversas inter-
pretações existentes a partir de diferentes pontos de vista, inclusive as muito 
atuais, e vai além, sugerindo interpretações muitas vezes desconcertantes.

O segredo de Helena 
Autor: Lucinda Riley

Sinopse: Quando recebe como herança do padrinho 
a vivenda em Pandora, ela regressa para passar 

o verão com a família. Mas assim que Helena chega 
percebe que toda aquela beleza idílica esconde uma 

teia de segredos que ocultou de William, o seu marido 
e Alex, o seu filho. Alex com 13 anos deseja ardentemente 
saber quem é o seu verdadeiro pai.Quando, por acaso, 

Helena encontra a sua paixão da adolescência, 
o passado e presente ameaçam colidir e, quer Helena 
quer Alex, sabem que nada poderá ficar na mesma 

quando os segredos de Pandora forem revelados.

Na sombra do mundo perdido 
Autor: Ilko Minev

Sinopse: No início dos anos 1990, o “búlgaro-brasileiro” 
Oleg Hazan e sua esposa Alice, que tinha “os olhos verdes 

da jaguatirica selvagem”, partem para um programa 
turístico de final de semana na praia do lago Caracaranã. 

O misterioso Monte Roraima, para o qual Sir Arthur 
Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, imaginou 
uma expedição em O mundo perdido, não fica muito 

distante dali. Na impossibilidade de dormir 
nas pousadas próximas ao lago, o casal vai até 

a cidade mais próxima, Normandia, onde 
conhecem Antônio Costa, dono da fazenda Santa 

Virgínia, localizada às margens do rio Surumu. 

O livro dos ressignificados 
Autor: João Doederlein
Sinopse: Antes aprisionadas na formalidade dos dicionários, palavras como 
girassol, Deus, sonho, tatuagem, cafuné e muitas outras são libertadas por 
João Doederlein. Elas são repensadas a partir das experiências pessoais do 
autor, de vinte anos, e de sua geração, mesclando romantismo bem resolvi-
do, paixão, isolamento e um dia a dia que respira tecnologia e cultura pop. 
Combinando textos que se tornaram sucesso nas redes sociais com material 
inédito, o autor acha novos significados para os signos do zodíaco, para cli-
chês indispensáveis como paixão e saudade e para as atuais match e crush. 
Uma história de amor correspondido entre um jovem e sua musa, a escrita.

Fotos: sites images-na.ssl-images-amazon.com / 4.bp.blogspot.com / ilkominev.com / cultetc.com

Redação | revista Mais Dinâmica



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 201842 Agosto, Setembro e Outubro de 2018 | MAIS DINÂMICA 43

CULTURA&LAZER CAMINHADA ACADÊMICA

Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, muitas pessoas fazem a escolha 
de buscar especialização após conquistar o tão sonhado diploma de graduação. 
Quais são as opções para quem planeja seguir a caminhada acadêmica?

O que vem 
depois do diploma

S
e você já encerrou um 
curso de graduação, deve 
lembrar bem da sensação 
de segurar o diploma pela 

primeira vez: ficaram para trás 
muitas dificuldades e agora sur-
gem muitas expectativas para colo-
car em prática todo o aprendizado 
obtido nos quatro, cinco, até seis, 
anos de graduação. E se você pu-
desse potencializar esse sonho ain-
da mais? Ganhar mais experiência, 
mais reconhecimento no mercado 
e aumentar consideravelmente o 
contracheque no fim do mês? É isso 
que uma pós-graduação no currí-
culo promete para a carreira.

Conforme pesquisa realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas em 
2015, o profissional que busca se 
especializar através de cursos de 
pós-graduação pode ter até 40% 
de aumento no salário a cada ano 
de curso. Ou seja, após uma espe-
cialização de dois anos, a renda 
mensal pode ser até 80% maior. 

Já os profissionais que se dedicam 
a cursar programas de mestrado 
podem ir além: a pesquisa apon-
tou que o salário dos mestres pode 
ser até 110% maior que dos profis-
sionais com apenas a graduação.

A maior empregabilidade 
também é um dos fatores que só 
tende a aumentar com a busca 
pela formação continuada. Cur-
sos de especialização atualizados 
e relevantes para cada área do 
conhecimento tendem a ser um 
grande diferencial no mercado 
de trabalho – que tem se tornado 
mais competitivo a cada ano. 

Em 2016, uma das 
etapas da Pesquisa Na-
cional por Amostra 
de Domicílio, do IBGE, 
mostrou que apesar dos 
altos níveis de desem-
prego no país, os profis-
sionais pós-graduados 
foram os últimos afe-
tados pela crise empre-
gatícia. Os primeiros 
a perderem o posto de 
trabalho, entre 2014 e 
2016, foram os profis-
sionais com apenas En-
sino Fundamental ou 
Ensino Médio. Essa pes-
quisa também possibili-
tou analisar que 95,3% 
dos trabalhadores com 
nível superior ou maior 
continuaram emprega-
dos ao fim do período.

Lato ou stricto?
No Brasil, os cursos de pós-gra-
duação são divididos em dois 
grandes grupos principais: lato 
sensu e stricto sensu – que sig-
nificam, respectivamente, em 
sentido amplo e em sentido estri-
to. Essa diferenciação serve para 
identificar os cursos que tem 
maior abrangência temática ou 
maior especificação, o que identi-
fica também a duração do curso.

Os cursos lato sensu, por exem-
plo, costumam ser mais rápidos, 
tendo duração entre um e dois anos, 
como as especializações e os MBAs 

A maior empregabilidade também é um dos 
fatores que só tende a aumentar com a busca 

pela formação continuada. Cursos de especialização 
atualizados e relevantes para cada área do conhecimento 
tendem a ser um grande diferencial no mercado de 
trabalho – que tem se tornado mais competitivo a cada ano. 

– a duração mínima, de acordo 
com o MEC, deve ser de 360 horas. 
Pós-graduações desse tipo são mais 
direcionadas a assuntos específicos 
do mercado de trabalho, como reso-
luções de problemas, abordagem de 
tendências e estudos sobre aplica-
ção de teorias já existentes.

Já os cursos stricto sensu podem 
durar entre dois e cinco anos, es-
tando sujeitos ao reconhecimento 
e à autorização do MEC. Nesse tipo 
de curso, são desenvolvidas pesqui-
sas especialmente aprofundadas 
acerca de problemas inéditos e em 
sentidos específicos de uma teoria, 
finalizando com uma dissertação. 
São programas voltados para for-
mação de pesquisadores e docen-
tes, conferindo titulações acadêmi-
cas de mestrado e doutorado.
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Fotos: Sites pxhere.com / noticias.unisanta.br



MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 201844 Agosto, Setembro e Outubro de 2018 | MAIS DINÂMICA 45

UCEFF Chapecó 
lança curso de 
graduação a distância

EDUCAÇÃO

Fotos: Assessoria de Imprensa/UCEFF Chapecó 

Tecnólogo em Processos Gerenciais volta-se à gestão estratégica de pequenas a grandes empresas

Q
uem ousaria pressupor 
15 anos atrás os cami-
nhos que a Educação to-
maria? Poucas pessoas, 

é certo. E para acompanhar as emer-
gentes mudanças, a UCEFF Chapecó 
lança seu primeiro curso de gradu-
ação na modalidade de Educação a 
Distância (EaD) da instituição.

“Decidimos apresentar uma 
metodologia flexível e inovadora 
em termos de aprendizagem, assim 
como temos aplicado em outros cur-
sos. Durante a graduação, o estu-
dante será desafiado a desenvolver 
projetos que estimulam o desenvol-
vimento de conhecimentos práticos 
relacionados ao mercado corporati-
vo”, comenta o diretor de Ensino da 
UCEFF Chapecó, Elton Zeni.

Nada mais importante que o 
tempo nos dias de hoje. E esse é 
o esforço da UCEFF a Distância: 
aproximar e otimizar o conhe-
cimento. A nova modalidade de 
ensino surge em um momento fa-
vorável, comenta o Diretor Geral 
da instituição, o professor Leandro 
Sorgato. Com a recente implemen-

tação do Ensino Híbrido na UCEFF, 
onde o estudante é protagonizado e 
as relações entre teorias e práticas 
se rompem, o EaD soma-se à cres-
cente trajetória acadêmica voltada 
às atuais demandas da Educação.

 
Mais perto do mercado
 “Sabemos que as dinâmicas nos am-
bientes empresariais exigem conhe-
cimentos alinhados às necessidades 
do próprio negócio ou do mercado 
como um todo. E é neste sentido que 
o curso de Processos Gerenciais da 
UCEFF é introduzido. Mais que qua-
lificar profissionais, nossa intenção 
é aprimorar as cadeias produtivas 
e criativas presentes na macrorre-
gião”, salienta Sorgato.

O Curso Superior de Tecnolo-
gia em Processos Gerenciais vol-
ta-se ao gerenciamento e organi-
zação empresarial de pequenas, 
médias e grandes empresas. Ou 
seja, o profissional é habilitado 
para implementar planos de ne-
gócios, desenvolver projetos em-
presariais, conduzir negociações 
e tomar as decisões favoráveis ao 
funcionamento do negócio.

Com duração de dois anos, o 
curso em nível superior formará 
o profissional como tecnólogo em 
Processos Gerenciais. Dentre as 
competências, estão: Planejamento 
Estratégico, Gerência de Projetos, 
Gestão de Recursos Tecnológicos, 
Recursos Financeiros, Desenvolvi-
mento de Pessoas, Empreendedo-
rismo e Gestão da Inovação. Além 
disso, o estudante terá à disposição 
diferentes ferramentas de estudo 
como plantão tira-dúvidas, mate-
riais didáticos gratuitos e bibliote-
cas on-line, por meio da platafor-
ma digital UCEFF Connect.

 
A UCEFF
Localizada no Oeste de Santa Ca-
tarina, a UCEFF possui dois cam-
pi, em Chapecó e Itapiranga. Os 
cursos de graduação e pós-gra-
duação são focados nas áreas de 
negócios, engenharias, agrárias, 
saúde e humanas. As inscrições 
para o curso de Processos Geren-
ciais podem ser realizadas gratui-
tamente através do site da UCEFF 
e informações podem ser obtidas 
pelo telefone (49) 3319-3811.

Assessoria de Imprensa/UCEFF Chapecó  | 
para a revista Mais Dinâmica
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Saberes sobre 
a motivação para 
um educar positivo
A

motivação pode ser 
conceituada como um 
conjunto de fatores que 
energizam, dirigem ou 

sustentam comportamentos (Ga-
zzaniga e Heaterthon, 2005). Exis-
tem comportamentos controlados 
pelo hipotálamo, área do cérebro 
relacionada aos sistemas hormo-
nais e de regulação do corpo, que 
chamamos de comportamentos 
motivados, ou seja, que necessi-
tam de um motivo para acontecer; 
fome para comer, cede para be-
ber, abstinência sexual para sexo, 
sono para dormir, filhotes para 
o cuidado parental e, assim por 
diante. Neste sentido, motivação 
está diretamente relacionada com 
alostasia, referência ao fato de or-
ganismos vivos oscilarem em suas 
funções próximos a um ótimo pré
-estabelecido ao longo do tempo, 
em uma função de onda, subindo 
e descendo, entre o ponto máximo 
superior e o ponto mínimo inferior. 
Organismos vivos são afastados 
do equilíbrio para existirem, mas 
quando se afastam em demasia 
do ótimo pode significar o fim. Um 
exemplo interessante é a tempera-
tura corporal, que tem seu ótimo 
em 36,5ºC e oscila próximo a isso. 
O mesmo vale para inúmeros com-
portamentos e mecanismos de re-
gulação fisiológica e emocional.

Quanto mais básica a função 
na hierarquia do controle do orga-
nismo, mais automatizada será sua 
atividade. Automatismos motores e 
cognitivos são fontes de inúmeros 
transtornos do humor e dificulda-
des de aprendizagem (aprendiza-
gem enquanto uma adaptação ao 
ambiente que está sempre em mu-
dança). Um exemplo disso seria o 

TOC (transtorno obsessivo compul-
sivo), onde o paciente apresenta um 
quadro clínico com pensamentos, 
impulsos e imagens mentais indese-
jadas e involuntárias (obsessão) ou 
atos físicos ou mentais (compulsão) 
(Cordiolli, 2014). Tais repetições 
de comportamentos ou a evitação 
de lugares, objetos e pessoas, estão 
automatizados num conjunto de 
crenças que, por vezes, incapacita 
e dificulta a realização de tarefas e 
objetivos em muitas esferas da vida.

As motivações de maior com-
plexidade, como os motivos de 
autorrealização, requerem habili-
dades e competências mais sofisti-
cadas, e o maior envolvimento de 
áreas do córtex pré-frontal, “re-
gião que funciona como o maes-
tro do cérebro, bastante desenvol-
vidas em animais como golfinhos, 
elefantes, primatas não humanos 
e humanos”. Estas áreas do cére-
bro estão relacionadas ao planeja-

mento motor e cognitivo, contro-
le das ações, discernimento das 
mesmas, avaliação dos atos, entre 
outras funções denominadas exe-
cutivas (Goldberg, 2002).

Um conceito central no en-
tendimento da motivação é o de 
impulso, enquanto estados fisio-
lógicos que orientam o organismo 
a satisfazer suas necessidades. O 
que promove a ativação fisiológi-
ca é a excitação (arousal), como 
a atividade cerebral aumentada 
(Gazzaniga e Heaterthon, 2005). 
A excitação segue a Lei deYerke-
s-Dodson: um indivíduo pouco 
excitado para uma tarefa estará 
entediado para executar a mes-
ma e enquanto excitado excessi-
vamente, pode entrar em colapso 
por esgotamento. Da mesma for-
ma, o cuidador que pretende que 
suas crianças desempenhem uma 
tarefa que exija concentração e 
autorrendimento não pode che-

MOTIVAÇÃO

gar num nível de excitação muito 
grande, pois prejudicaria a perfor-
mance na realização da mesma. 
Também uma postura com pouca 
excitação levaria a uma desmoti-
vação pela razão contrária. 

A ideia de alostasia também é 
aplicada ao controle das emoções. 
Na obra Felicidade Autêntica, Mar-
tin Seligmann (2002), preconiza-
dor da psicologia positiva, sustenta 
que as pessoas com uma visão mais 
apurada da realidade são aquelas 
que oscilam entre levemente felizes 
(Laetitia) e levemente tristes (Tris-
titia), esta compreendida enquanto 
melancolia, uma tristeza branda, 
a bile branca dos alquimistas, dos 
filósofos e pensadores medievais 
(Scliar, 2003), necessária à produ-
ção intelectual. Na mesma dire-
ção, Damásio (2004) afirma que 
durante os estados de depressão e 
ansiedade, que exigem concentra-

ção e resolução para um problema 
específico apresentamos diminui-
ções no fluxo de imagens mentais e 
letargia corpórea, para que o indi-
víduo tenha foco numa questão em 
particular. Quando necessitamos 
de muitas imagens mentais, como 
nos momentos de criatividade, de 
novidades, um estado de euforia e 
entusiasmo geraria um fluxo au-
mentado de imagens mentais e 
uma agitação corporal caracterís-
tica. Neste aspecto, se o pai ou mãe 
deseja que sua criança se debruce 
sobre uma lista de exercícios ou 
um problema específico, deve con-
duzi-lo a um estado mais reflexivo 
e melancólico, não uma agitação, 
uma baguncinha previamen-
te, pois tiraria o poder de foco da 
criança. Mas se o cuidador precisa 
da criança mais criativa, ou apta a 
aceitar uma novidade, uma nova 
atividade proposta, pode gerar um 

estado de leve alegria e entusias-
mo, ensejando na criação de no-
vas ideias pelo aumento no fluxo 
de imagens mentais.

Na psicologia positiva, os ob-
jetivos devem ser organizados de 
acordo com o prazo na sua reali-
zação; curto, médio e longo prazo. 
Vamos nos ater nos objetivos de 
curto prazo, tão importantes na 
motivação. Os objetivos de curto 
prazo são aqueles que podemos 
iniciar e terminar em um curto 
período de tempo, que são mais 
simples e com menos etapas. O 
fato de ser mais simples aumenta 
a probabilidade de execução, in-
clusive com eficiência. A caracte-
rística de iniciar e ter um término 
rápido oferece retroalimentação 
ao liberar dopamina (neurotrans-
missor envolvido na sensação de 
prazer e satisfação) no sistema 
de recompensa do cérebro e faz 

As motivações de 
maior complexidade, 
como os motivos 
de autorrealização, 
requerem habilidades 
e competências 
mais sofisticadas, 
e o maior envolvi-
mento de áreas 
do córtex pré-
frontal, região 
que funciona 
como o maestro 
do cérebro, bastante 
desenvolvidas 
em animais 
como golfinhos, 
elefantes, 
primatas 
não humanos 
e humanos.
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com que o indivíduo queira mais 
daquele prazer, e dos comporta-
mentos que lhes foram a causa. 
Até que o indivíduo vá para o pró-
ximo objetivo de curto prazo, que 
conduzirá aos de médio e longo 
prazo. Por isso a necessidade de 
organizar os objetivos em eta-
pas, e iniciar pelas mais simples 
e imediatas, realizar as mesmas 
com o máximo empenho, sentir-
se recompensado pela atividade e 
com o sentimento de autoeficá-
cia, que dará suporte emocional 
para as próximas conquistas.

O treino do adiamento da gra-
tificação tem especial papel na 
manutenção dos objetivos. Aque-
le objetivo maior, de longo prazo, 
a conquista do diploma, passar de 
ano ou a promoção no trabalho 
pode demorar anos e ao exigir um 
esforço enorme do indivíduo, é im-
portante as crianças irem apren-
dendo a necessidade de esforço 
sem recompensa imediata para al-
cançar conquistas maiores. Deve-
mos treinar isso desde pequenos, e 
a organizar isso enquanto parte do 
cotidiano e da vida.

Mais importante ainda para pai 
e mãe, avó e avô, tios e tias, é com-
preender a diferença entre motiva-
ção extrínseca, objetos externos 
pelos quais a atividade está sendo 
direcionada, como uma recompen-
sa (se passar de ano ganhará uma 
bicicleta, se tirar notas boas nas 
provas, ganhará horas para jogar 
games) e a motivação intrínseca, 
que se refere ao valor ou os prazeres 
relacionados imediatamente com 
a atividade, sem objetivo ou pro-
pósito biológico aparente (o aluno 
estuda porque isso estimula seu 
cérebro, lê literatura porque gosta 
de viver as histórias/estórias). Os 
comportamentos intrinsecamente 
motivados ocorrem por si mesmos. 
Sempre que fornecemos incentivos 
(motivações extrínsecas) que não 
relacionados com a atividade em si 
(passe de ano que te dou um vídeo 
game), enfraquecemos a motiva-
ção intrínseca (uma bicicleta por 
passar de ano enfraquece o fato 
de que passar de ano é um grande 
prêmio em si, exceto se a bicicle-
ta for dada para que a criança vá 
para a escola com a mesma).

Estudar deve ser 
um motivo em si mesmo
Outro fator importante relaciona-
do à motivação, diferente da ideia 
corrente de que devemos elogiar 
tudo nas crianças, é que não de-
vemos elogiar uma habilidade já 
anteriormente conquistada ou 
inata, devemos elogiar o esforço 
desempenhado na tarefa. Elogios 
pela inteligência acima da média 
de um aluno podem fazer pensar 
que não precisa estudar ou se es-
forçar, e criar uma maneira en-
ganosa de interpretar os resulta-
dos, o que ocasiona problemas de 
estima, tédio e baixa resiliência 
posteriores. Quando as tarefas se 
tornam mais complexas e o esfor-
ço se faz necessário é importante 
que o aluno já tenha o hábito de 
destinar mais tempo e dedicação 
aos estudos. O fenômeno é fácil de 
obervar na transição do funda-
mental I para o fundamental II, e 
se torna comum no 7º ou 8º ano 

do ensino fundamental, quan-
do os conteúdos, nas áreas das 
ciências, matemática e línguas 
se tornam mais complexos e se 
misturam à miríade de transfor-
mações próprias da adolescência, 
em especial no que tange ao pra-
zer e a motivação. Não se elogia 
sempre, nem tampouco aquelas 
coisas que ganhamos da natu-
reza, mas apenas o esforço pode 
e deve sempre ser elogiado. Isso 
também passa uma importante 
mensagem subliminar, de quê os 
meios distinguem e justificam os 
fins, e não o contrário.

Só se elogia o esforço!
Abrahan Maslow pesquisou a bio-
grafia de 150 grandes personali-
dades da história; Winston Chur-
chill, Gandhi, Einstein, Darwin, 
entre outros. A partir deste estudo, 
ele gerou uma lista das 15 caracte-
rísticas das pessoas autorrealiza-
doras listada a seguir. Heyleighen 

(1992) discute em pormenores 
cada uma destas características. 
A autorrealização parece ser uma 
característica humana muito 
marcante, seria apropriado ana-
lisar se não deveria ser o objetivo 
último do processo educacional e 
dos sistemas motivacionais.

Nessa análise, Maslow con-
cluiu que as pessoas autorrealiza-
doras são aquelas que apresentam: 
1. percepção mais eficiente da rea-
lidade e relações mais satisfatórias 
com ela;  2. aceitação (de si, dos 
outros, da natureza das coisas); 3. 
espontaneidade, simplicidade, na-
turalidade; 4. concentração nos 
problemas, em oposição ao estar 
centrado no ego; 5. qualidade do 
desprendimento, a necessidade de 
privacidade; 6. autonomia, inde-
pendência em relação a à cultura 
e ao meio ambiente; 7. pureza per-
manente de apreciação; 8. expe-

Um conceito central no entendimento 
da motivação é o de impulso, enquanto estados 

fisiológicos que orientam o organismo a satisfazer 
suas necessidades. O que promove a ativação 
fisiológica é a excitação (arousal), como 
a atividade cerebral aumentada.

riências místicas e culminantes; 
9. sentimento de parentesco com 
outros; 10. relações interpessoais 
mais profundas e intensas; 11. 
estrutura de caráter democrá-
tico; 12. discriminação entre os 
meios e os fins, entre o bem e o 
mal; 13. senso de humor filosófi-
cos e não hostil; 14. criatividade 
autoatualizadora; 15. resistência 
à acumulação: a transcendência 
de qualquer cultura específica.

Como podemos analisar ao 
longo do texto que a motivação 
é um assunto amplamente estu-
dado pela psicologia e neurociên-
cias, mas ainda controverso, ten-
do em vista a grande divergência 
nos conceitos. A vasta literatura 
de autoajuda parece também di-
ficultar o entendimento, e muito 
sobre o tema está em desacordo 
com alguns aspectos expostos na 
literatura especializada, como 

exemplo, a fala de que devemos 
elogiar todas as realizações e ca-
racterísticas positivas em uma 
criança. Não só conduz a criança 
ao engano sobre si mesma e suas 
capacidades, como pode tirar 
toda a energia que seria aplicada 
na conquista de objetivos.

Prof. Dr. Rodrigo Sartorio | 
Diretor Científico da Mentalize | 
para a revista Mais Dinâmica

Fotos: Sites pxhere.com / educacao.estadao.com.br
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Agora desobedecer 
medida protetiva 
é crime!

D
ifícil é a tarefa do juiz 
quando não dispõe de 
mecanismos para efeti-
var de fato suas decisões. 

O ditado bastante conhecido no Di-
reito de que quem vence nem sem-
pre é o que leva, é uma realidade.

Em se tratando da atuação do 
Poder Judiciário através das Varas 
Especializadas de Violência Domésti-
ca também havia essa preocupação. 
Difícil era para o juiz, ao impor me-
didas protetivas para proteger a mu-
lher vítima de violência, não dispor 
de ferramentas para coagir o autor 
do crime a não mais cometê-lo.

Se o autor da violência já in-
fringe a lei com ameaças, agres-
sões, tentativas de homicídio e 
tantos outros delitos, não seria 
um “papel” determinando man-
ter distância da vítima, proibição 
de contato por telefone, afasta-
mento do lar ou outras medidas 
que iriam impedi-lo de continuar 
a aterrorizar, não é mesmo?

Mas as coisas estão mudando. 
Recentemente em 3 de abril pas-
sou a valer a Lei 13.641/2018, 
que acrescentou ao texto da Lei 
Maria da Penha o artigo 24-A, 
que diz o seguinte: “Descumprir 
decisão judicial que defere medi-
das protetivas de urgência pre-
vistas nesta Lei: Pena – detenção, 
de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”, 
ou seja, um grande avanço, ago-
ra é crime específico desobedecer 
ordem de medida protetiva!

Até então, nem sempre era pos-
sível a prisão do agressor quando 

do descumprimento 
das medidas, haviam 
inúmeras discussões 
nos Tribunais Supe-
riores se era ou não 
crime. Mas agora, 
desobedeceu ordem 
judicial, pode ir para 
a prisão, sim! Ou seja, 
se o juiz determina-
dor que o agressor 
se mantenha a uma 
distância mínima de 
200 metros da vítima 
e for flagrado a menos 
que isso, além da deso-
bediência, que poderá 
lhe acarretar conse-
quências, responderá 
pelo crime específico 
previsto na Lei Maria 

da Penha e vai complicando ain-
da mais sua situação.

Essa mudança na lei talvez te-
nha tido origem no trabalho que 
já existe em diversos Estados do 
Brasil através do policiamento 
especializado na fiscalização da 
obediência a essas medidas. Em 
Chapecó, por exemplo, há apro-
ximadamente dois anos opera o 
Programa Rede Catarina de Pro-
teção à Mulher conduzido pela 
Polícia Militar. A ideia surgiu de 
inciativa da Comissão de Segu-
rança Pública da Câmara de Ve-
readores e da Polícia Militar em 
parceria com Poder Judiciário e 
Ministério Público, inicialmente 
chamava-se Guardião Maria da 
Penha, deu tão certo que evoluiu 
dentro da Corporação e hoje é es-
tadualizado com o nome Rede Ca-
tarina de Proteção à Mulher. 

A equipe do Rede Catarina rece-
be do Poder Judiciário diariamente a 
lista das mulheres que tiveram me-

Julio Guerra | 
Assessor parlamentar municipal e advogado |
para a revista Mais Dinâmica

Essa mudança na lei 
talvez tenha tido origem 

no trabalho que já existe em 
diversos Estados do Brasil 
através do policiamento 
especializado na fiscalização 
da obediência a essas medidas.

didas protetivas deferidas, com isso, 
é feito contato com essas mulheres, 
inicialmente por telefone, posterior 
pessoalmente, e as mesmas passam 
a ser monitoras e tem linha dire-
ta com os policiais para informar 
eventuais descumprimentos por 
parte do agressor. Também é feito 
contato com o agressor informando 
do monitoramento, tanto da vítima, 
quando dele próprio, alertando das 
consequências e eventual prisão em 
caso de reiteração, principalmente 
agora com a nova lei. Nesse tempo 
de operação já foram cadastradas 
748 mulheres, destas atualmente 
255 são acompanhadas e diaria-
mente novas vítimas são cadas-
tradas recebendo proteção.

Recentemente, em 12 de mar-
ço, o Conselho Nacional de Justiça 
através de seu Departamento de 
Pesquisas Judiciárias divulgou da-
dos da violência doméstica no país. 

Fotos: Sites meirellesteixeira.com / csb.org.br

Naquela data haviam 1.273.398 
processos em tramitação envol-
vendo violência doméstica, destes, 
apenas do ano de 2017 seriam 
388.263 novos casos, ou seja, nú-
meros bem alarmantes.  

Para a Ministra Carmen Lú-
cia, Presidente do CNJ, as metas 
do Poder Judiciário nesse enfren-
tamento são ousadas, como, por 
exemplo, pela ampliação progres-
siva da criação de Varas Especia-
lizadas de Violência Doméstica. 
Com isso, mais o avanço da legis-
lação que dá amparo às decisões 
dos juízes, quem sabe tenhamos 
um futuro com menos violência 
doméstica, ou, se isso não ocorrer, 
com, pelo menos, os agressores 
conhecendo os rigores da lei.
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Encontro destaca 
a importância da 
Imprensa Catarinense
O

11º Encontro da Im-
prensa Catarinense 
ocorreu no início de 
agosto e foi marcado 

por homenagens a profissionais 
com 50 anos de atuação na co-
municação e reuniu cerca de 500 
pessoas de todo o Estado, na sede 
campestre da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Chapecó (CDL). 
O evento foi organizado pela MB 
Comunicação e Associação Cata-
rinense de Imprensa (ACI).

Os jornalistas Alberto Gonçalves 
de Souza e Luiz Carlos Prates foram 
os homenageados e receberam uma 
placa de agradecimento pelas cinco 
décadas dedicadas à comunicação 
barriga-verde. Prates, em razão de 
problemas de saúde na família, foi 
representado pelo diretor da RIC TV 
Record Chapecó, Claudio Sá. 

CULTURA&LAZER 11º ENCONTRO DA IMPRENSA

Homenagens institucionais 
foram dedicadas aos 70 anos da 
Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado de Santa Catarina 
(FAESC) e os 35 da Sicredi Região 
da Produção. Os presidentes José 
Zeferino Pedrozo e Saul João Rova-
doski receberam as placas e agra-
deceram o reconhecimento. “Essa 
placa marca os 70 anos dedicados 
à defesa do produtor rural catari-
nense. Um trabalho que desem-
penhamos com muito amor e que 
conta com a cooperação de muitas 
pessoas”, destacou Pedrozo. 

Na ocasião, o jornalista Paulo 
Heck recebeu o reconhecimento 
da  comunidade comunicacional 
barriga-verde – na forma de uma 
placa – pelos  serviços prestados 
como Mestre de Cerimônias ofi-
cial e apoiador do Encontro da Im-
prensa Catarinense.

O coordenador geral do evento 
e diretor regional da ACI no oeste 
Marcos Antônio Bedin ressaltou 
que “é impossível imaginar o País 
passando pelas contemporâneas 
crises que espantam diariamente 
sem a presença e a ação dos meios 
de comunicação apurando e de-
nunciando, exercendo o verdadeiro 
papel de olhos e ouvidos da Nação 
e descortinando, cotidianamente, 
para o cidadão brasileiro como a 
corrupção e outras categorias de 
crimes estão empastelando o pre-
sente e inviabilizando o futuro”.

O presidente da ACI Ademir Ar-
non salientou a importante contri-
buição dos profissionais de comuni-
cação para a liberdade de imprensa 

em Santa Catarina, sendo a voz da 
sociedade. “Dedicamos todo o nos-
so reconhecimento a essa categoria 
que atua em favor do acesso a infor-
mação e contribui para o desenvol-
vimento de nosso Estado”. 

A programação consistiu de 
cerimonial, almoço festivo, shows 
com a dupla Maira e Léo e a banda 
Sid Folks Trio e sorteio de brindes.

 
Apoio
O 11º Encontro da Imprensa Cata-
rinense teve o apoio das seguintes 
empresas e instituições: Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Chapecó 
(CDL), Sicredi, Icasa, Sindicarne, 
Acav, Fiesc, Ocesc, Sebrae/SC, 
Aurora Alimentos, Unoesc, Fort 

Atacadista, Unochapecó, Faesc, 
Foz do Chapecó Energia S.A., Uni-
med Chapecó, Nilo Tozzo, Cooper 
Alfa, Apti Alimentos, Santa Ma-
ria, Fecoagro, Hotel Lang Palace e 
Arcus Indústria Gráfica.

Também cooperam com o En-
contro: Vale do Sol, Inviolável, Brah-
ma, Clarice Eletrodoméstico, Havan, 
Perfetto Uomo, Abba Imóveis, Zolet 
Fotografias, Sindicato do Comércio 
da Região de Chapecó (Sicom), Sin-
dicato dos Contabilistas de Chapecó 
(Sindicont), Badalotti Materiais de 
Construção e Associação Comercial 
e Industrial de Chapecó (Acic).

MB Comunicação | 
para a revista Mais Dinâmica

Jornalista e radialista Alberto Gonçalves de Souza prestigiou 
o evento e recebeu homenagem pelos anos de profissão

Centenas de pessoas prestigiaram o 11º Encontro 
da Imprensa Catarinense em Chapecó

Presidente da Sicredi Região da Produção 
Saul João Rovadoscki recebeu homenagem no evento

Promotores do evento, o presidente da ACI Ademir Arnon 
e o jornalista e diretor da MB Comunicação Marcos Bedin Presidente da ACI, Ademir Arnon

Diretor regional da ACI 
e da MB Comunicação, 

Marcos Bedin

Sid Folks Trio esteve presente 
mais uma vez e já é marca 

registrada no evento  
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CANTAR

Canto e fonoaudiologia
M

úsica é a combinação 
organizada de sons, 
ordenados sob as leis 
da estética, para ex-

pressar ideias, sentimentos e emo-
ções. A voz cantada é uma das mo-
dalidades da música que contribui 
para a comunicação no contexto 
histórico, social e cultural. 

Cantar é extremamente lúdico 
e prazeroso. Quem canta em gru-
po aprende a exercitar o convívio 
social, a harmonia, equilíbrio, o 
domínio de si, o trabalho em equi-
pe e principalmente o respeito 
pelo outro. Cantamos através de 
emoções que se comunicam com 
os sentimentos de outras pessoas.

O aperfeiçoamento e a conser-

vação vocal são essenciais para o 
cantor exercer eficientemente sua 
função de comunicador. A larin-
ge é um instrumento refinado. 
Os cantores fazem o que nenhum 
instrumento de corda é capaz de 
fazer: variar a extensão e a tensão 
do elemento vibrante e, simulta-
neamente, trocar de frequência. 

A voz é um objeto de técnica e 
conhecer e entender a anatomia e 
a fisiologia do nosso mecanismo 
vocal é fundamental para desen-
volver a técnica desejada. Muitos 
cantores passam anos e não con-
seguem entender como funciona 
seu instrumento vocal. Canto é 
a função mais sofisticada desem-
penhada pela laringe, depende de 

treino e cuidados para o seu de-
senvolvimento e longevidade. 

Cantar não combina com sofri-
mento, esforço, angústia, descon-
forto, dor e cara feia. As queixas 
mais frequentes relatadas por can-
tores são: problemas com controle 
da respiração, rendimento vocal 
que varia durante o dia, voz can-
sada ou alterada durante a apre-
sentação, voz fraca ou presença de 
ar na voz e ter que modificar a voz 
para melhorar a qualidade. O tra-
balho fonoaudiológico visa a pro-
priocepção vocal, postura, respira-
ção, conhecimento da fonte glótica, 
ressonância, articulação, condi-
cionamento vocal, aquecimento 
fisiológico e desaquecimento.

Condicionamento vocal 
é uma condição básica para 
profissionais da voz, especial-
mente cantores. O canto pro-
fissional deve ser considerado 
um esporte de alto rendimento 
que exige condições especiais 
de treinamento e elevado de-
sempenho físico. Portanto, os 
profissionais da voz devem sa-
ber da conexão direta do condi-
cionamento físico e boa saúde.  
O condicionamento físico au-
menta a capacidade de desem-
penho devido aos sistemas car-
diorrespiratório e muscular. 
Por outro lado, o cantor tende 
a treinar a sua técnica vocal 
ou repertório com tanta aten-
ção que frequentemente negli-
gencia as condições de seu cor-
po. A capacidade máxima de 
voz durante as apresentações 
depende de um treinamento 
vocal sustentável e do segui-
mento de princípios de higiene 
vocal na vida do cantor.

O aquecimento muscular 
tem duas funções principais: 
melhorar a dinâmica muscu-
lar e preparar os indivíduos 
para as exigências de um exer-
cício. O objetivo do desaqueci-
mento é fazer a musculatura 
retornar ao padrão habitual de 
contração, o que evitaria o so-
breuso muscular. Por similari-
dade com o aquecimento mus-
cular geral, o aquecimento 
vocal é considerado uma sequ-
ência estruturada de exercícios 
que preparam a voz para ativi-
dades de fala, canto ou qual-
quer outro uso profissional, 
organizando corpo e mente 
para a atividade de uso da voz, 

melhorando a qualidade vocal, 
prevenindo a possibilidade de 
se produzir lesões, pois reduz 
a rigidez, propiciando preparo 
ideal para um bom desempenho 
vocal, sendo recomendado para 
os profissionais da voz, como 
atores e cantores. Assim sendo, 
o condicionamento tem uma 
intervenção pré-uso, chamado 
aquecimento vocal e uma pós
-uso específico da voz, chamado 
desaquecimento, para que o sis-
tema retorne ao ajuste habitual. 
O aquecimento vocal pode ser 
geral, como no trabalho com 
corais e com grande número de 
pessoas, ou individualizado.

O cantor deve ter alguns 
cuidados com sua voz como to-
mar bastante água , principal-
mente pequenos goles ao longo 
do dia e durante o uso vocal, 
dormir bem , cuidar da alimen-
tação, comer frutas e verduras 
e alimentações leves com pouca 
gordura, observar se há sinais 
de alergia, atenção especial a 
travesseiros e cobertas, lembrar 
que o fumo e álcool são danosos 
para as pregas vocais, evitar ex-
cesso de uso da voz com ruído 
competitivo, verificar grau de 
tensão excessivo, evitar ata-
ques vocais bruscos e frequ-
ência não compatível com sua 
voz, evitar pigarrear, iniciar e 
terminar apresentações com 
músicas de menor demanda, 
de melodias mais simples e 
poucas variações de frequên-
cias e fazer uso do aquecimen-
to e desaquecimento vocal.

Renata Massariol Ferraz De Arruda | 
para a revista Mais Dinâmica

Foto: Site pxhere.com 

CULTURA&LAZER
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Música na escola: 
caminhando para um 
futuro mais musical

O
ensino musical no Bra-
sil teve início a partir 
de 1550 com a chegada 
dos padres portugue-

ses jesuítas. Nesse período, o en-
sino de música era utilizado como 
uma ferramenta de catequização 
dos índios e, o repertório musical 
era o lusitano europeu. Desde esse 
primeiro momento, isto é, o perío-
do colonial, o ensino musical vem 
oscilando entre altos e baixos em 
seu contexto histórico escolar. No 
século XIX por exemplo, o ensino 
de música foi decretado como ofi-
cial nas escolas brasileiras e ainda 
exigia-se uma formação especiali-
zada para o professor de música. 
Entretanto, isso não foi mantido a 
partir do século XX, pois embora a 
música esteve presente através do 
canto orfeônico e outros projetos, 
nesse período ela passou a com-
por o componente obrigatório da 

MÚSICA

disciplina de educação artística 
perdendo assim o seu status dis-
ciplinar e, consequentemente de-
saparecendo paulatinamente do 
currículo escolar.

A partir de 2008, com a Lei 
11.769 (embora já confirmada 
através das LDBs anteriores), a 
educação musical aparenta entrar 
em uma nova fase de seu processo 
histórico, onde o ensino de música 
passa a ser considerado conteúdo 
obrigatório (mas não exclusivo) do 
componente curricular “Arte”. A 
partir desse momento, as escolas 
brasileiras teriam um prazo de até 
três anos para adequarem-se as 
exigências preconizadas através 
da promulgação desta Lei. Toda-
via o que observa-se atualmente, 
de um modo geral, é que o cenário 
da educação musical escolar, isto 
é, a sua realidade no currículo 
escolar, não aparenta apresen-

tar uma mudança sig-
nificativa desde 2008. 
Em Santa Catarina, por 
exemplo, os concursos 
estaduais para a con-
tratação de professores 
de artes (realizados nos 
últimos anos) não inse-
riram em seus editais a 
contratação de profes-
sores com habilitação 
em música (licenciatu-
ra), restringindo assim 
a possibilidade de pro-
fessores habilitados nes-
sa linguagem poderem 
participar dos processos 
de seleção dos concursos 
públicos. Da mesma for-
ma, observa-se que na 
maioria dos municípios 
do nosso estado também 

acabam excluindo a habilitação 
em música (para ministrar as au-
las de artes) de seus editais de pro-
cesso seletivo e principalmente dos 
concursos públicos.

Mas por que a educação mu-
sical deve estar presente no am-
biente escolar?

Poderíamos citar aqui diver-
sas justificativas para a presença 
da música na escola, tanto como 
conteúdo quanto como facili-
tadora do processo de ensino e 
aprendizagem escolar, mas, de 
fato, uma das principais justi-
ficativas é que a música é uma 
das artes mais familiares no co-
tidiano da humanidade. Ela é 
a própria cultura manifestada 
através da organização de notas 
musicais e sons, é produto da for-
mação e desenvolvimento huma-
no e possuí diferentes funções no 
cotidiano da sociedade.

Segundo Allan Merriam, a 
música possui diversas fun-
ções sociais, e dentre elas 
destacamos: 

- A função de expressão 
emocional: através dessa 
arte podemos expressar 
nossas emoções e senti-
mentos;

- Função de prazer esté-
tico: isto é, da beleza da 
criação e sensibilidade 
musical.

- Função de comunicação: 
a música é uma lingua-
gem comunicativa;

- Função de divertimen-
to: é uma das linguagens 
mais usadas para entrete-
nimento e diversão;

- Função de reação física: 
o corpo reage a música e, 
deste modo, ela também 
exerce essa função social;

- Função de representa-
ção simbólica: como por 
exemplo através do hino 
de nacional de um país;

- Função de validação das 
instituições sociais e ri-
tuais religiosos: a música 
utilizada nas cerimonias e 
para expressão de ordem.  

A partir disso, entende-se que o 
ensino musical deve estar presente 
no contexto escolar por diferentes 
justificativas, isto é, pelo seu valor 
cultural, por ser uma linguagem 
artística, por ser parte do cotidiano 
da sociedade e pela sua contribuição 
na formação humana e profissional 
dos alunos. Em Faxinal dos Guedes 
o ensino de música na escola pas-
sou a ser uma realidade desde agos-
to de 2013 a partir de um projeto 
intitulado “Música na Escola”. Para 
tanto, alguns investimentos foram 
feitos para a viabilização do ensi-
no musical, como por exemplo a 
aquisição de livros de música (para 
todos os alunos, professores de ar-
tes e pedagogos) para o desenvol-
vimento dos conteúdos musicais 
nos anos iniciais e, a contratação 
de professor habilitado em música 
para o desenvolvimento de uma 
aula semanal de musicalidade 
para alunos de 6º a 9º ano. Nesse 
período, a flauta doce foi utilizada 
como instrumento musical para o 
desenvolvimento das atividades prá-
ticas referentes ao conteúdo curricu-
lar planejado para este projeto. 

Hoje, o ensino musical continua 
presente nas escolas municipais de 
Faxinal dos Guedes-SC através de 
aulas de música que são oferecidas 
aos alunos munícipes no contra-
turno escolar, onde são ofertadas 
a cada semestre diversas oportu-
nidades para aulas de violão, vio-
la caipira, flauta doce, acordeon e 
percussão. Atualmente são mais de 
cem alunos que estão participando 
do projeto “Música na escola” e con-
comitantemente se apresentando 
em eventos municipais e dos muni-
cípios vizinhos através das orques-

tras e bandas de Faxinal. Dentre as 
modalidades do projeto “Música na 
Escola”, destaca-se a da viola caipi-
ra, que além das aulas para aprendi-
zagem musical no instrumento, os 
alunos músicos tem a oportunidade 
de integrar a “Orquestra Munici-
pal de Viola Caipira de Faxinal dos 
Gudes”. Essa orquestra foi formada 
em março de 2017 e, embora ainda 
jovem, já recebeu diversos convites 
para apresentações musicais e par-
ticipação em eventos e programas 
de rádio de diversos municípios vi-
zinhos e região, dentre eles: Efapi/
Chapecó (2017), Parada Cultural de 
São Domingos-SC, Sonho de Natal 
em Concórdia-SC, Semana de Natal 
em Ipuaçu-SC, Parada Cultural em 
Vargeão-SC, Aniversário de 60 anos 
de Ponte Serrada-SC e festividades e 
eventos do calendário do município 
de Faxinal dos Guedes-SC. 

Embora a realidade do ensino 
musical escolar já tenha avança-
do em Faxinal dos Guedes, ainda 
é possível avançar mais, e que fal-
ta avançar também nos demais 
municípios vizinhos e em grande 
parte do nosso estado. Nesse viés, 
é preciso mais investimentos por 
parte dos gestores e governos 
principalmente na contratação de 
professores habilitados em música. 
Por fim, cabe a nós, cidadãos, pro-
fessores e eleitores exigir que o en-
sino de música na escola venha de 
fato acontecer com qualidade para 
que as nossas crianças e jovens pos-
sam serem cada vez mais musicais 
e ter mais oportunidades de ensino 
musical na sua formação escolar e 
desenvolvimento humano.

Adilson Borges | para a revista Mais Dinâmica

CULTURA&LAZER
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MUDANÇA

Reforma Partidária

N
o ano de 1980 foi o início do 
sistema multipartidário bra-
sileiro, de que trata a Lei nº 
6.767/79. O pluripartidarismo 

possibilitou um ambiente politico  mais 
competitivo, no decorrer de quase qua-
tro décadas. As primeiras eleições da 
qual participaram os partidos criados 
após a reforma, ocorreram em 1982.  
Naquele ano havia cinco partidos  (PDS, 
PT, PMDB, PDT e PTB). A maioria dos 
partidos decorreram de rearranjo das 
forças politicas de então,  tendo em vis-
ta que os partidos eram,  e ainda  são,   
comandados por caciques, também 
denominada de oligarquização das es-
trutura partidárias. Enumero alguns 
exemplos de caciquismo e/ou corone-
lismo político. 01 - Das eleições dos 
diretórios. Na eleição dos  diretórios 
municipais os ex-presidentes são mem-
bros natos (vitalícios), além do líder da 
bancada. Que dizer,  se em um municí-
pio com até cinco mil habitantes com 
um diretório de 25 membros, a metade 
é composta por ex-presidentes mais o lí-
der da bancada. Portanto, praticamente 
não há renovação. Em razão destas ar-
timanhas legais é que se perpetuam no 
comando partidário e político caciques 
como José Sarney, Paulo Maluf, Temer, 
Lula e outros. 02 -  Da escolha dos 

candidatos pelo partido. Importante 
destacar que não é o povo quem escolhe 
os candidatos mas  os partidos políticos. 
Feita a escolha por convenção, são eles 
apresentados para a população escolher 
um deles.  Segundo a Constituição Fede-
ral e a  Legislação Eleitoral, podem ser 
candidato qualquer ci-
dadão que preencha as 
condições elegibilidade 
(CF, art. 14, §3º, incisos 
I a VI, alíneas ‘c” e “d” 
e art. 1º da LC 64/90). 
Apesar da regra cons-
titucional, só pode ser 
candidato quem esti-
ver filiado a partido 
político, segundo o art. 
87 do Código Eleitoral 
e, por consequência 
quem o partido indi-
car. Há no entanto 
nítida regra oligarca 
como como os detentores de mandato 
de Deputado Federal, Estadual ou Dis-
trital, ou de Vereador, e aos que tenham 
exercido esses cargos em qualquer perí-
odo da legislatura que estiver em curso. 
Para estes,  é assegurado o registro de 
candidatura para o mesmo cargo pelo 
partido a que estejam filiados, confor-
me disposição do artigo 8º, §2º, da Lei 

nº 9.504/97. Trata-se de 
uma regra casuística e 
antidemocrática pois fe-
cha as portas para outros 
pretendentes. 03 - Das 
emendas parlamenta-
res e do Fundo Parti-
dário. Trata-se de outra 
forma oligarca e corone-
lista.  Todo o Deputado 
Federal recebeu no ano 
de 2018, a importância 
de R$ 14.800.000,00 
(quatorze milhões e oi-
tocentos mil reais) de 
emendas parlamentares 
que a utiliza para anga-
riar votos. Muitos muni-
cípios não possuem um 
orçamento deste valor. 
Além das emendas co-
locada à disposição dos 
parlamentares, existe 

o chamado  Fundo Partidário no valor 
de 1.260 bilhão,  que favorece a ma-
nutenção dos partidos e seus caciques. 
Segundo levantamento feito pelo jornal 
o ESTADO, cinquenta e cinco deputados 
federais são alvos de inquéritos penais 
na operação Lava/Jato. Destes cinquen-

ta vão disputar a reelei-
ção de 2018. Como dito 
acima, tais deputados 
são candidatos auto-
maticamente não ne-
cessitando passar por 
convenção partidária, 
o que afasta outros pre-
tendentes. Portanto, o 
sistema partidário bra-
sileiro é fechado, anti-
democrático a serviço 
de caciques que detém 
o controle das siglas 
partidárias. A refor-
ma partidária é uma 

agenda a ser enfrentada pelo Congresso 
Nacional, com efetiva pressão do povo. 
Inclusive para permitir candidaturas 
autônomas desvinculadas de qualquer 
partido político, permitindo assim que a 
população escolha seus mandatários.

Dr. Irio Grolli 
Juiz de Direito Aposentado

CULTURA&LAZER
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SAÚDE

Pele

Cuidados com 
a pele na entrada 
do verão

A
s peles que passaram 
por procedimentos 
mais abrasivos como 
por exemplo, os peelin-

gs químicos, laser e outros, ficam 
mais sensíveis e necessitam de 
mais cuidados com o sol. Na esta-
ção mais quente do ano, é neces-
sário manter a pele sempre limpa 
e bem hidratada. O uso do protetor 
solar é de grande importância para 
nossa pele, não só por motivos estéti-
cos, mas por cuidados como preven-
ção do câncer de pele, que tem cres-
cido assustadoramente, apesar de 
toda mídia bater nessa tecla sempre.

Apesar de existirem no mercado 
diversos tipos e marcas de proteto-
res solares como: gel, gel creme, cre-
me, fluido, BB cream, CC cream , pó 

Fotos: Sites thinkstockphotos / Gazeta AM

Apesar de existirem no mercado diversos 
tipos e marcas de protetores solares como: 

gel, gel creme, creme, fluido, BB cream, 
cc cream , pó compacto, é recomendado 

consultar um dermatologista 
ou esteticista de confiança para indicar 
aquele mais adequado para a sua pele.  

Eu normalmente indico para minhas 
clientes os filtros solares com cor, pois 

oferecem maior praticidade no uso, e proteção 
mais ampla por ter proteção e
 cobertura no mesmo produto.
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PELESAÚDE

Claudia Bau | para a revista Mais Dinâmica

compacto, é recomendado consul-
tar um dermatologista ou esteticis-
ta de confiança para indicar aquele 
mais adequado para a sua pele.  

Normalmente indico às mi-
nhas clientes os filtros solares 
com cor, pois oferecem maior 
praticidade no uso e cuidados 
mais amplos por ter proteção e 
cobertura no mesmo produto. Os 
procedimentos como uma lim-
peza de pele com uma esteticista 
deve ser mantido sempre, como 
os cuidados que mantemos, com 
o corpo e o cabelo. Afinal, equilí-
brio é a palavra chave.

Manter a ingestão de água de boa 
qualidade também e fundamental, 
numa média de dois litros por dia.

Uma pele clara e bonita é o so-
nho de muitas mulheres e homens, 
portanto cuide-se sempre! 

Os procedimentos 
como uma limpeza 

de pele com uma 
esteticista deve ser 

mantido sempre, 
como os cuidados 

que mantemos, você 
também deve manter 

seus cuidados  com 
o corpo e o cabelo. 

Afinal, equilíbrio 
é a palavra 

chave.
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NUTRIÇÃOSAÚDE

Pacientes com câncer: 
riscos da perda de peso
O

câncer é uma doença 
que se caracteriza pelo 
crescimento descon-
trolado, rápido e inva-

sivo de células com alteração em 
seu material genético.
São vários os fatores que influen-
ciam o desenvolvimento do câncer:
• Meio ambiente;
• Hábitos e costumes 
sociais e culturais;
• Genético.

O que muitas pessoas desconhe-
cem é que parte dos desfechos ruins 
em consequência do câncer não são 
causados diretamente pelos tumo-
res e, sim, pelo emagrecimento pro-
fundo do paciente provocado pelo 
câncer. Estudos ainda revelam que 
a perda de peso induzida pelo câncer 
é evidente em até 87% dos pacien-
tes, dependendo do tipo de tumor.

A perda de peso em pacientes 
com câncer é muito frequente. Os 
principais fatores determinantes da 
desnutrição nesses indivíduos são:
• Redução na ingestão 
total de alimentos;
• Alterações metabólicas 
provocadas pelo tumor;
• Aumento da demanda calórica 
pelo crescimento do tumor.

O tumor provoca alterações 
relacionadas ao metabolismo dos 
carboidratos, à intolerância à glico-

se, resistência periférica à ação da 
insulina, ácidos graxos e proteínas.

Em consequência a desnutrição 
poderá afetar vários órgãos: pulmão 
levando a pneumonias, fígado a es-
teatose hepática e funções gastroin-
testinais provocando má-absorção. 

Sem falar no sistema imune pro-
porcionando infecções, feridas, em 
pacientes pós-operatório colabora 
para o aumento do tempo de inter-
nação e muitas vezes interrompen-
do o tratamento para o câncer.

O risco de um indivíduo em 
tratamento apresentar problemas 
com a alimentação é três vezes 
maior do que o observado em por-
tadores de outras doenças.

A desnutrição está ligada a 
prognóstico pior e deve ser iden-
tificada e prevenida o mais rápido 
possível, para tratar e prevenir o 
prejuízo clínico por meio de inter-
venções nutricionais apropriadas 
e intensivas que podem reduzir ou 
praticamente eliminar o risco de 
morbidade e mortalidade.

A preservação ou a melhora do 
estado nutricional tem um impor-
tante efeito na qualidade de vida 
e no bem-estar desses indivíduos. 

Nesta fase de tratamento, 
principalmente de quimioterapia, 
muitos pacientes não conseguem 
se alimentar corretamente, pelos 

efeitos colaterais como: perda do 
paladar, perda de apetite, náuse-
as, vômitos e até mesmo pelo es-
tado emocional que se encontra o 
paciente. Para isso existe os suple-
mentos alimentares desenvolvi-
dos para pacientes com câncer.

O quadro que os pacientes se 
encontram é muito delicado por 
esse motivo é essencial a utiliza-
ção de suplementos para evitar 
a desnutrição, eles entram como 
auxiliares para manter as quanti-
dades de nutrientes diárias.
Isto proporciona ao paciente:
• Mais força;
• Melhor qualidade de vida;
• Ganho de peso;
• Recuperação do estado 
nutricional;
• Aumento da imunidade;
• Melhora dos resultados 
dos exames

A avaliação nutricional adequa-
da, a intervenção precoce e o moni-
toramento constante dos pacientes 
oncológicos devem ser incorporados 
à rotina dos pacientes com câncer, 
para que a terapia nutricional ade-
quada possa melhorar a resposta clí-
nica e o prognóstico do paciente.

Renata Cemin Chiarelotto | 
Nutricionista | 
para a revista Mais Dinâmica
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MODA

Primavera-Verão

O que vestir?
M

uito mais do que a ma-
neira de vestir, a moda é 
uma forma de expressão 
e representa quem so-

mos ou queremos ser por meio de cores 
e formatos. É uma forma de estarmos 
integrados à sociedade da nossa manei-
ra, e de nos identificarmos com outros 
grupos também. Além de expressão, a 
moda também pode ser responsável 
por dar suporte à autoconfiança atra-
vés da estética e do conforto.

No caso das crianças, pode exem-
plo, o cuidado na escolha das roupas 
é mais um ato de carinho do que es-
tética. A moda infantil funciona da 
mesma maneira da adulta, com suas 
próprias tendências e lançamentos. 
De acordo com a consultora de ima-
gem e designer de moda Gabrielle Fa-
gundes, na moda infantil, a tendência 
da moda infantil está na inspiração 
do universo do mar nas roupas e nas 
texturas. O momento é do brilho com 
lantejoulas, transparência, babados, 
saias com volumes e camadas bem 
ajustadas na cintura. Se estendendo 
da moda adulta, os tons terrosos e 
os nuances de cinza também toma-
ram conta do formato mini. Ainda 
falando sobre mar e praias, o estilo 
surfista estará de volta, com maca-
cões, calças do estilo capri, versões 
mais curtas e cores vivas. Uma das 
fortes tendências será o artesanato 
com bordados, crochê e rendas muito 
sofisticadas, sem perder a versatili-
dade, para as peças infantis.

Sobre as tendências da moda femi-
nina, Gabrielle destaca que a vez é da 
estampa xadrez, que já está nos acom-
panhando neste inverno e traz inter-
pretações desde o verão passado. Con-
forme a designer, a estampa foi muito 
vista em modelagens amplas e variava 
de tons de cinza ao marrom claro. Além 
dessa estampa, ganham espaço as to-
nalidades pastel em blocos de cor, e não 
mais as cores chamativas. Os brilhos, 
metalizados e veludo molhado também 
continuarão, com muita textura para 
animar os dias quentes. Já para os pés, 
o sapato branco foi visto em quase to-
dos os desfiles, o que significa que será 
o queridinho do momento. 

                Vale lembrar que uma tendência que jamais fica 
               em baixa é a que te deixa feliz. Ela é confortável 

e sempre está em alta. O objetivo da moda é fazer 
as pessoas se sentirem bem consigo mesmas 

e sorrirem ao verem o reflexo no espelho. Gostar 
do que se vê é o mais importante. Para o look ficar 

completo, é só juntar estilo, personalidade 
e amor próprio. Arrase!
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PRIMAVERA-VERÃOMODA

Na moda masculina, o que este-
ve em evidência nos desfiles foram as 
calças largas (oversized), listras ver-
ticais em blazers, calças, conjuntos, 
camisetas e até mesmo em suéteres. 
O famoso conjuntinho que passou 
pela moda feminina, agora estará fir-
me e forte para os looks masculinos. 
Além deles, os macacões serão os 
mais fashions do verão. Para fechar 
com chave de ouro, uma tendência 
que continua com tudo é a das peças 
esportivas com corte de alfaiataria. 
Gabrielle também alerta que, no ge-
ral, as tendências são relativas, pois 
são baseadas em conclusões vindas de 
profissionais que assistem a desfiles e 
selecionam o que mais é apresentado 
e, assim, entende-se como tendência. 
Por isso, é válido ficar sempre de olho 
em novos lançamentos. As famosas 
também são responsáveis por traze-
rem trends. Elas lançam tendências 
e as marcas apresentam nos desfiles. Fo
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Vale lembrar que uma tendência 
que jamais fica em baixa é a que te 
deixa feliz. Ela é confortável e sempre 
está em alta. O objetivo da moda é 
fazer as pessoas se sentirem bem con-
sigo mesmas e sorrirem ao verem o 
reflexo no espelho. Gostar do que se vê 
é o mais importante. Para o look ficar 
completo, é só juntar estilo, personali-
dade e amor próprio. Arrase!
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