2

MAIS DINÂMICA | Setembro,
Dezembro Outubro
de 2018, eJaneiro
Novembro
e Fevereiro
2016 de 2019

Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019 | MAIS DINÂMICA

3

Edição n° 34 | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

08
IDEIAS

Arquitetura
2019

24

NEGÓCIOS
Carreira
Profissional

36

CULTURA
& LAZER
Cinema

66
SAÚDE

Diabetes:
É possível controlar

74
MODA

2019: O ano natural

Ideias
Prepare a casa para 2019.................................. 08
Regras de etiqueta profissional........................12
A arte que salta os olhos......................................14
Blindagem arquitetônica....................................16
Porcelanato de grandes dimensões..............20
NEGÓCIOS
Escolhendo a carreira profissional..................... 24
Energia solar avança no Brasil..........................28
SC amplia em 10% a produção de milho........30
Flávio Pasquali: Empresário do Ano....................31
Queijos brasileiros, receitas italianas................. 32
É hora de ser um profissional Águia................... 34
Cultura e Lazer
Vamos ao cinema?.................................................36
Escola da inteligência no Trilíngue................. 40
Conheça o Pátio Verde.........................................42
Funoesc: 50 anos....................................................44
Jornalismo: separando o joio do trigo............46
Horário de verão.....................................................56
Encante-se com Iraí................................................58
O assistencialismo com política de Estado...... 60
Educação além da sala de aula..........................62
Os destaques de mais um Oscar..........................64
Saúde
Diabetes: é possível controlar..............................66
Sabor e saúde aliados..........................................70
Nanotecnologia..................................................... 72
moda
2019 nas passarelas................................................ 74
Cabelo bagunçado? Coisa do passado.............. 78

4

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019 | MAIS DINÂMICA

5

Editorial
Edição n° 34 | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

Jornalista reponsável

Bem-vindo, verão!

Marcos A. Bedin
MTB-SC 00085/JP SJSC 0172
Editora

Marli B. Roberto
Caro leitor,
Diretores administrativos

O verão só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas desde cedo estamos experimentando as altas temperaturas e o sol fortíssimo da estação mais alegre. Com o
fim do ano, vem o calor, as férias, os feriados, a família reunida, as viagens, as visitas... é
o momento de desacelerar de um 2018 tão puxado e preparar o coração para receber
2019 com as energias renovadas!
Que tal aproveitar a folga e as altas temperaturas e pegar a estrada para conhecer um
pouco mais do Oeste catarinense? Nesta edição, você conhecerá algumas das opções incríveis de passeios que a região te reserva! Também falamos sobre os grandes
lançamentos do cinema que estarão em breve nas telonas – ótima pedida para um
passeio em família no feriado!
E no embalo das novas energias que chegam com o verão, encontramos a leveza e
a purificação em todas as tendências para 2019 – nada de excessos e extravagâncias:
os tecidos e materiais de origem natural estão com tudo na arquitetura e também na
moda. Nesta edição, também falamos sobre saúde, um estilo de vida natural e sobre
plantas alimentares, tudo por uma vida mais leve!
Ah, e se você planeja entrar no ano novo com foco na carreira e na inovação, esta
edição também é toda sua! Embarque conosco em conversas sobre etiqueta profissional, comportamento, vocação, Escola da Inteligência, sustentabilidade, ciência e
comunicação! Afinal, o fim de ano também permite um bom café e um bom diálogo!
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Pegue seu filtro solar, sua água mineral e vamos conversar. A edição 34 da Revista
Mais Dinâmica está com você!
Ótima leitura!
Provérbios 19:8 Quem procura ter sabedoria ama a sua vida,
e quem age com inteligência encontra a felicidade.
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ideias

Prepare a casa
para receber 2019
Vem se aproximando um novo ano, com novas energias e novas oportunidades.
Que tal receber 2019 com um novo ambiente, cheio de tendências?

O

ano de 2018 trouxe
para a arquitetura de
interiores
algumas
tendências que tomaram o mercado com força total. O
tom de rosa millennial, as formas
arredondadas e geométricas, os
materiais de origem natural (pedras, plantas, couro...) e os violetas
combinados com brilhos iridescentes estiveram na vitrine constantemente durante o ano, assim
como os espaços projetados e superfuncionais, pensados para abrigar
muitas utilidades ao mesmo tempo.
Para 2019, a busca pelos elementos naturais segue firme.
Além dos marmorizados e granitos em tampos balcões que se
tornaram clássicos, voltam à tona
as combinações com madeira, em
especial mais escura. Detalhes em

Arquitetura
8
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arquitetura

bambu e cortiça podem ser opções
singelas. Junto dos materiais naturais, vem a valorização de peças
feitas artesanalmente e pensadas
na sustentabilidade: vasos de cerâmica e esculturas com acabamentos “imperfeitos” ressurgem
para mostrar a beleza nos detalhes e na dedicação dos artesãos.
Por falar em detalhes, os elementos decorativos em dourado e com inspiração no período
modernista chamam a atenção,
assim como tecidos e tapeçarias
com toques que promovem um
ambiente intimista, cheio de sensações. Em segundo plano, retornam discretamente as estampas
étnicas, sempre remetendo ao artesanato. Ah, e os elementos que
remetem à religiosidade também
têm espaço, viu?

Já as cores prometem estar um pouco mais
sóbrias em 2019. Os tons pastel continuam
presentes em espaços específicos, mas dão espaço
a outras tonalidades que remetem à natureza. São
cores como terracota, petróleo, ametista, framboesa,
orquídea, cardamomo, caviar, ameixa e, é claro, ouro.

Já as cores prometem estar um
pouco mais sóbrias em 2019. Os
tons pastel continuam presentes
em espaços específicos, mas dão
espaço a outras tonalidades que
remetem à natureza. São cores
como terracota, petróleo, ametista, framboesa, orquídea, cardamomo, caviar, ameixa e, é claro, ouro.
Tudo indica que teremos um
2019 decorado com muita personalidade e promovendo a sensação de acolhimento e familiaridade. As lembranças de família,
recordações de momentos únicos
e pequenas coisas com significado começam a deixar o baú e passam a se apresentar com sutileza
nos ambientes. A ideia é retornar
ao ambiente de casa como um
refúgio, cheio de boas vibrações
para recarregar as energias e receber os amigos com boas histórias e muita intimidade!

Redação | revista Mais Dinâmica
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eTIQUETA profissional

9 regras de etiqueta
do universo
profissional
Está em busca de um emprego ou uma promoção de cargo? Precisa de um empurrãozinho?
A Revista Mais Dinâmica reuniu uma série de dicas sobre etiqueta profissional
que irão alavancar suas chances no mercado de trabalho!

3

Seja confiante
em si mesmo:
Entrevistas de emprego, dinâmicas de grupo, primeiros dias no trabalho, são ocasiões
que podem gerar muito nervosismo
e ansiedade, em especial para quem
está no início da carreira. Lembrese que você está ali por um motivo
e há alguém confiando no seu bom
desempenho – não há motivo para
você não confiar também!

1

Suas atitudes falam por você:
Desde a chegada a uma
entrevista até a rotina na
firma, um comportamento ético dirá mais que qualquer
currículo. Não subestime o valor
de uma boa educação: bom dia,
boa tarde, por favor, com licença
e obrigado (a) tornarão o convívio muito mais fácil. Ser pontual
com seus horários e compromissos, respeitar o tempo alheio e
não passar o horário de trabalho
reclamando são atitudes essenciais para ser notado!

12

2

Sua imagem é seu
cartão de visita:
Por muito tempo o mercado de trabalho foi extremamente rígido sobre a imagem
dos funcionários e candidatos, exigindo roupas super formais e banindo formas de expressão como
cortes de cabelo e tatuagens. Hoje
em dia, estas exigências são mais
flexíveis e muitas empresas já dispensam o traje social. Porém, as
vestimentas ainda dizem muito
sobre você: prefira roupas discretas e com bom caimento, acessórios clássicos, evite cores berrantes
ou recortes indecentes e jamais
deixe de lado a boa higiene!

4

Um sorriso abre portas:
Você não precisa ser um
mestre em psicologia
comportamental para
usar a linguagem corporal a seu
favor. Mantenha a postura correta, faça contato visual quando
estiver conversando com alguém,
fale com calma, não fique mexendo no celular e não esqueça que
um bom sorriso pode “adoçar” até
mesmo os clientes mais turrões!

5

Comprometimento é tudo:
Esteja disposto a fazer
parte de uma equipe. Isto
significa deixar de lado o
orgulho e estender a mão aos colegas e chefes quando for necessário. Comprometimento não é ser
um viciado em trabalho que vive
de horas extras e bajulação, mas
sim ser alguém proativo e preocupado com o crescimento coletivo
da equipe – fazer concessões, às
vezes, é importante!

6

Seja organizado:
Dividir ambientes com
outros colegas de trabalho pode ser um desafio –
seja a mesa, a sala ou mesmo o banheiro. Seja o colaborador que não
interfere na produtividade alheia:
não desperdice suprimentos, não
deixe suas coisas espalhadas por
aí e incentive os demais colegas a
manterem também seus materiais
em ordem. Uma boa organização é
essencial para ser mais produtivo!

Fotos: Sites iStock / pxhere.com
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Respeito deve estar
acima de todos:
Aqui, vale a máxima
do “não trate os outros
como não gostaria de ser tratado”.
Não subestime o poder da diversidade em ambientes corporativos – todas as ideias podem ser
melhoradas diante de pontos de
vista diferentes. Evite piadinhas
e brincadeiras depreciativas, não
invada assuntos pessoais de colegas e tenha jogo de cintura ao se
deparar com opiniões diferentes.
Evitar o conflito é a chave!

9

Esteja aberto a críticas, elogios e sugestões:
Independente da função que você exerce dentro da empresa, trabalhar com pessoas pode ser desgastante. Esteja preparado para isso:
seja humilde e grato ao receber um elogio ou incentivo, ouça sugestões com carinho e seja resiliente ao ouvir críticas. Não deixe de crescer profissionalmente por achar desnecessário algum comentário. Tudo é aprendizado!

,
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Cuidado com a internet:
Com o fenômeno das redes sociais, muitas empresas passaram a checar o comportamento digital de seus colaboradores e candidatos a vagas. Não se trata de “espionar” ou “stalkear” a vida pessoal de cada
um, mas sim de garantir que sua imagem não seja “queimada” na internet.
Tome cuidado com compartilhamentos de gosto duvidoso, humor controverso e posicionamentos radicais, seja abertamente no seu perfil ou em grupos
de colegas como no Whatsapp. Ah, e compartilhar notícias falsas sem checar
também depõe contra sua imagem de maneira determinante!

Redação | revista Mais Dinâmica
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Revestimento 3d

Arte que salta
aos olhos
Os revestimentos tridimensionais têm revolucionado a forma de pensar
o design de ambientes pequenos com versatilidade e beleza

A

tendência dos ambientes de tamanho
reduzido, que muitas
vezes abrigam mais de
uma função, tem exigido dos arquitetos e designers a busca por
soluções certeiras na praticidade
sem perder o charme. Mesmo não
sendo novidade no mercado da
decoração, os revestimentos tridimensionais parecem ter chegado
para ficar definitivamente entre
os ambientes mais modernos.
Este tipo de acabamento costuma ser encontrado no mercado
no formato de placas, que podem
ser aplicadas tanto em paredes
quanto em tetos. Os locais que
recebem essa aplicação ganham
maior sensação de volume, o que
se torna ideal para ambientes pequenos onde não se pode abusar
do espaço para decorações, além
de oferecer a impressão de que o
ambiente é bem mais espaçoso.

14

Além da beleza,
os revestimentos
tridimensionais também
são capazes de promover
isolamento acústico
e térmico dos
ambientes.

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

Para cada espaço da casa,
há uma indicação diferente com
relação ao material do revestimento, mesmo porque pode ser
utilizado em qualquer tipo de
ambiente – dentro de casa, desde
a sala até o lavabo, e fora de casa,
desde a varanda até a garagem.
Além da beleza, os revestimentos tridimensionais também
são capazes de promover isolamento acústico e térmico dos
ambientes. Para ambientes como
banheiros, lavabos e cozinhas, as
placas de liga plástica podem ser
atingidas pela água sem estragar,
além de não propagarem mofo,
mantendo o ambiente saudável.
Essa versatilidade é o que torna o revestimento tridimensional
tão interessante: no mercado, há
placas disponíveis em PVC, gesso,
fibras naturais, pedras, alumínio,
cortiça e uma série de materiais
diferentes. Já a pintura das peças
também varia com a utilização:
elas podem ser coloridas com tinta
acrílica, tintas automotivas, tintas com fundo brilhante... ou seja,
opções para manter seu ambiente
elegante e versátil, não faltam!

Redação | revista Mais Dinâmica

Fotos: Site cdn.leroymerlin.com.br
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BLINDAGEM ARQUITETÔNICA

Blindagem,
pra que te quero?
Em tempos de insegurança nas paisagens urbanas do país, qualquer medida que diminua
a vulnerabilidade para a família é bem-vinda. Conheça mais sobre a blindagem arquitetônica
e sua importância como dispositivo de segurança

A

s casas blindadas e preparadas para desastres
estão se tornando tendência – infelizmente,
é verdade, tendo em vista a crescente insegurança dos grandes
centros urbanos na última década.
Mas o mercado de pesquisas em
segurança, especialmente de valores, tem colocado a tecnologia
fortemente em favor da população,
como no caso da blindagem arquitetônica, uma via da área de construção civil que tem como objetivo
oferecer mais segurança principalmente contra armas de fogo.
A blindagem arquitetônica é
uma técnica utilizada para reforçar
projetos de ambientes para torná-los
mais seguros. É comumente vista em
locais como agências bancárias, lotéricas, joalherias, guaritas e empresas
que tratem de altos valores monetários em geral, mas tem ganhado
espaço na arquitetura que vemos no
cotidiano – casas, prédios, escolas e
até mesmo igrejas. Os aparatos utilizados nesta técnica visam reforçar
elementos como portas, alvenarias e
vidros, preservando toda a estrutura
arquitetônica existente na constru-

16
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BLINDAGEM ARQUITETÔNICA

ção. A blindagem se dará pela instalação de materiais como portas em
aço de alta resistência mecânica. No
caso de janelas, são utilizados vidros
blindados e laminados, calçados com
perfis de borracha e caixilhos de perfil de aço-carbono estrutural.
Apesar de utilizar de materiais
rudes como o aço e o carbono, se engana quem acha que a casa ficará
com aspecto de “bunker de guerra”
ao utilizar um projeto de blindagem
arquitetônica. Ao substituir, por
exemplo, as portas convencionais por

portas blindadas, o consumidor tem
à disposição peças com acabamentos
mais finos e design diferenciado.
O público alvo desta técnica
pode variar de ambientes comerciais, industriais, residenciais e até
mesmo locais públicos como casas
de governo. Cada projeto de blindagem arquitetônica é pensado para
as necessidades específicas de cada
cliente – casas, por exemplo, não
receberão o mesmo tratamento de
uma agência bancária. Por essa
razão, na realização deste tipo de
projeto, estão envolvidos profissionais como engenheiros civis e mecânicos e também arquitetos, para
garantir que a blindagem seja instalada dentro das normas técnicas
sem roubar o propósito do local, e se
torne, de fato, parte do ambiente.

Redação | revista Mais Dinâmica
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porcelanatos

Porcelanatos
de grandes dimensões

A

o frequentarmos feiras da construção ou
decoração ficamos maravilhados com cada
novidade que o setor demonstra a
cada ano. Um dos destaques que
sempre nos impressiona são os
revestimentos, em especial os porcelanatos de grandes dimensões.
Impulsionado pela tendência inicialmente europeia, este tipo de
revestimento nos impressiona pela
sua perfeição, superfícies variadas,
desenhos autênticos, sensação de
amplitude e claro, o seu tamanho.
Entre os tamanhos mais
comercializados estão os considerados grandes: 90x90cm,
60x120cm, 80x160cm e os considerados gigantes: 120x150cm,
120x240 e até de 100x300cm.
Quanto a produção, apesar de o
Brasil ser o segundo maior produtor
de revestimentos do planeta , as principais marcas nacionais possuem
produção nacional, normalmente
com tamanhos de até 60x120cm. A
partir de aí, os produtos são importados, principalmente oriundos da
China, Itália, Espanha ou Turquia .

20

E sim, os preços para o consumidor,
normalmente aumentam gradativamente de acordo com as dimensões. Quanto maior o tamanho,
maior o valor por m2. Entretanto,
outras variáveis como acabamento, desenho, espessura, origem e
marca definirão preço final.
São produtos realmente especiais que caíram no gosto dos consumidores mais exigentes. Porém,
para garantir sua qualidade final,
possuem importantes especificações técnicas, que vão desde sua
fabricação, transporte, armazenamento, instalação, previsão de
dilatações e manutenção.

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

Por exemplo, a embalagem do
produto é especial, com apenas
uma ou duas peças em cada caixa. Conforme o tamanho, pode
ser de madeira com material EPS
para protege-la e, neste caso, deve
ser armazenada na horizontal,
ao contrario dos porcelanatos de
menores dimensões que devem
ser armazenados na vertical. Por
se tratar de peso elevado, quando
armazenadas em um apartamento em algum edifício, deve-se considerar a resistência da laje onde
será armazenado, pois quando
empilhadas, facilmente ultrapassa o cálculo de engenharia que o
espaço suporta de peso máximo.
A instalação tanto em piso
quanto em paredes, deve respeitar uma série de orientações.
Por exemplo, para aplicação da
argamassa, deve ser aplicada na
superfície que receberá o revestimento e no próprio porcelanato,
de maneira uniforme e no mesmo
sentido, de modo a evitar bolsões
de ar e garantir a ancoragem da
peça. Em relação às fachadas,
este tipo de revestimento deve ser
aplicado com argamassa de maior
firmeza e ainda possuir ancoragem mecânica, através de pinos
metálicos que garantem que não
ocorra o desplacamento ou que a
peça desça durante e após a instalação. As juntas de espaçamento
entre a peças são normalmente de
1,5mm, que favorece a uniformidade da superfície como um todo.
Por sua vez, as juntas de dilatação
devem ser previstas e calculadas
de acordo com a movimentação do
espaço, avaliadas por fatores como
amplitude térmica e dimensões do
vão. Normalmente são indicadas
entre panos de 20 até 60m2.
Como o peso destas peças é algo
que dificulta o seu manuseio e instalação, há os porcelanatos chama-

Fotos: Sites s3.amazonaws.com / soreparos.com.br / img.archiexpo.com
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porcelanatos

dos slim, ou lâminas porcelânicas,
podendo chegar a espessuras de
apenas 3mm e que também existem em tamanhos grandes e gigantes. Este tipo de material possui
massa especial que admitem maior
flexão das peças e facilita muito o
transporte e assentamento.
Os procenalatos de grandes dimensões podem ser tanto técnicos,
os quais a tonalidade da superfície
é a cor da própria massa da peça ou
esmaltados com os mais diferentes
desenhos. As superfícies, quanto a
aspereza, são apresentados na textura natural, acetinada ou polida.
Em relação ao desing, predominam as superfícies que remetem
elementos da natureza, como de
mármores nobres, granitos, pedras
vulcânicas e ainda cores neutras
uniformes. Ainda se destacam os
que remetem a metais como ferro,
cobre, oxidados, couro, concreto

22

ou malhas. Em alguns casos existem modelos com desenhos especiais como flores, linhas delicadas
geométricas ou fluidas e até com
materiais brilhantes mesclados na
massa do porcelanato técnico ou
então aplicadas na superfície.
Na hora do cálculo para a compra deste tipo de material, deve-se
ter muita atenção para evitar equívocos, para evitar contratempos.
Por serem produtos específicos e de
valor agregado considerável, as lojas do segmento normalmente não
possuem este tipo de material em
estoque, podendo tardar a chegada da encomenda e atrasar a obra.
Caso o cálculo tenha sido equivocado, ou houver quebra excessiva,
gera a necessidade de um pedido
de complemento de material, o que
pode acarretar no risco de o revestimento vir com lote diferente e haver
diferença de tonalidade das peças.

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019

São vários pontos a serem tomados em conta ao utilizar este tipo
de material. Requer-se garantias da
marca e mão de obra especializada,
contudo, considerando todos os cuidados tomados, podemos e devemos
utilizar os porcelanatos de grandes dimensões em nossos projetos, de modo que nossos clientes
possam usufruir de todos os seus
benefícios e possuírem ambientes
diferenciados, belos, sofisticados e
com forte identidade.

Emanuel Pressi | para a revista Mais Dinâmica
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O que levar em conta
na hora de escolher
sua carreira
profissional

E

Carreira
Profissional
24
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star no Ensino Médio,
principalmente no último
ano, é ter a certeza que
uma das mais importantes decisões da vida se aproxima:
a escolha da carreira profissional.
Alguns até já sabem o que querem,
mas ainda não têm certeza sobre
como é o mercado de trabalho. Outros nem sequer escolheram, por
não terem definido uma área com a
qual mais se identificam. A verdade
é que não há problema em ter dúvidas. Aliás, as dúvidas fomentam a
curiosidade e podem levar a buscar
respostas que farão toda a diferença, evitando que se opte por algo
que futuramente trará frustração
e infelicidade. Por isso, preparamos uma lista com dicas do que
levar em conta na hora de decidir
sua carreira profissional:
Conheça suas habilidades e
qualidades: se você, por exemplo,
é uma pessoa comunicativa, pode
se dar bem em carreiras que lidem
diretamente com o público. Se tem
habilidade com cálculos e números,
pode se dar melhor em áreas das
Ciências Exatas. É claro que não é
apenas um fator que determina,
mas sabendo de suas aptidões, você
já pode selecionar com mais clareza profissões nas quais pode aplicar suas habilidades e qualidades.
Pesquise as áreas de interesse: converse com pessoas que
já atuam na área que deseja estudar ou trabalhar e saiba quais as
competências necessárias para
isso. Quais as dificuldades e como
chegaram até ali.

Analise o mercado de trabalho: algumas profissões estão
saturadas, ou seja, as demandas
de mercado são pequenas para a
grande quantidade de mão de obra
disponível. Além disso, com o avanço da tecnologia muitas profissões
podem deixar de existir, enquanto
outras estão se tornando tendência.
Liste os prós e contras: o trabalho naquela profissão não paga
tão bem, mas tem horário flexível
que possibilita realizar outras tarefas. Para alguns isso é vantagem.
A profissão exige muitas viagens
e tempo longe da família. Você se
importa com isso? E aquelas proUnoesc Chapecó

Fotos: Sites folhavideira.com / fabriciosanchez.azurewebsites.net / 4.bp.blogspot.com / pxhere.com
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carreira profissional

fissões que exigem trabalho nos
feriados e finais de semana, você
toparia? É fazendo perguntas desse
tipo, em relação às exigências de
cada profissão, que você entenderá
melhor se está disposto a encarar.
Faça um teste vocacional: o
teste vocacional é uma ferramenta na qual você identifica seus
interesses e aptidões. A partir de
suas respostas em um formulário
desenvolvido especialmente para
esse fim, o psicólogo analisa seu
perfil e indica as áreas profissionais
que você pode se encaixar melhor.
Conheça o curso superior e a
universidade em que pretende
cursar: ser um bom profissional também inclui ter uma boa formação.
Para isso, é importante que a universidade que você escolher tenha bons
laboratórios, professores qualificados, possua convênios no exterior,
invista em pesquisa e em atividades
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A verdade é que não há problema em ter dúvidas,
aliás, as dúvidas fomentam a curiosidade
e podem levar a buscar respostas que farão toda
a diferença, evitando que se opte por algo
que futuramente trará frustração e infelicidade.
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diferenciadas, pois tudo isso pode
agregar muito à sua formação.
Lembre-se: além de cursar
o que lhe faz feliz, é importante
também receber um estudo completo e de qualidade, que lhe prepare para o mercado de trabalho.
A Unoesc é exemplo de Universidade que oferece o melhor para
seus acadêmicos, com laboratórios
completos, ensino reconhecido e
profissionais competentes.
Alessandra de Barros |
Jornalista, assessora de imprensa da Unoesc
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RENOVIGI

Energia Solar
avança em áreas
rurais no Brasil
No campo, os agricultores ainda lidam com constantes instabilidades do clima que acabam acarretando em custos muitas vezes
maiores do que os planejados. Para
evitar surpresas também com a
fatura de energia, a previsibilidade
dos custos com a energia elétrica
oferece ao produtor 25 anos de estabilidade, que é o tempo mínimo
de vida útil do equipamento.
As placas solares oferecem mais
um conforto ao produtor, já que
podem ser instaladas em inúmeros
lugares em uma propriedade rural
como telhados e coberturas de silos,
currais, área de abatimento de gado
ou produção de leite e em casas.

A Energia Solar pode reduzir em até 95% a conta de luz,
além de trazer inúmeros outros benefícios para o campo

A

Energia Solar Fotovoltaica se destaca no cenário brasileiro e conquista cada vez mais
seu espaço em residências, prédios
e empresas. Entretanto, a área que
atua com energia limpa e sustentável também vem desbravando o
campo, que percebeu as vantagens
de produzir sua própria energia.
Além da possibilidade de reduzir
a conta de luz em até 95%, a energia
solar contribui para maior efetividade da produção das áreas rurais,

pois ela consegue alimentar quase
o total do consumo de energia da
propriedade e ainda permite a construção de imagem de comprometimento com o meio ambiente.
Segundo dados da Associação
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), no Brasil 747
consumidores rurais são cadastrados no sistema como produtores
de energia limpa a partir do sol.
Isso representa 12,2 Megawatts de
energia distribuída, que é 5,4% de
toda a potência instalada no país.

Além da possibilidade de reduzir a conta de luz
em até 95%, a energia solar contribui para maior
efetividade da produção das áreas rurais, já que ela
consegue alimentar quase o total do consumo de energia
da propriedade e ainda permite a construção de
imagem de comprometimento com o meio ambiente.

Em Chapecó
Em Chapecó, a Energia Solar já
chegou no campo e vem contabilizando bons resultados aos produtores. O exemplo disso, é a propriedade de Félix Dariva que hoje
produz toda energia que utiliza.
Com a propriedade localizada
na Linha São Roque, no interior de
Chapecó, ele reduziu no primeiro
mês 85% da sua conta de energia
elétrica. Para Dariva, entre as vantagens de instalar o sistema, ele ainda conta com o acúmulo de energia
dos meses de maior produção.
Essa modalidade é conhecida
pelo emprego de créditos energéticos, que podem ser utilizados por
até 60 meses na própria unidade
geradora ou em outras unidades
consumidoras, dentro da área de
abrangência da concessionária e
desde que as contas estejam no
mesmo CPF ou CNPJ.
Karina Echer |

Para a revista Mais Dinâmica
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milho

Santa Catarina
amplia em 10%
a produção de milho
2018/19 um recorde na produção”, ressalta o secretário da Agricultura e da Pesca, Airton Spies.
Milho Silagem
A área de cultivo de milho com
o objetivo de produção de silagem tem crescido sensivelmente
em Santa Catarina. Segundo levantamentos da Epagri/Cepa, a
área plantada com silagem vem
aumentando 15% ao ano desde
2013. Essa expansão está diretamente relacionada ao expressivo
crescimento da produção leiteira
de Santa Catarina. Para a safra
2018/19 está prevista uma colheita de 9,1 milhões de toneladas em
218 mil hectares plantados.

M

aior importador de
milho do Brasil, Santa Catarina espera
um aumento de 10%
na safra de milho grão. Segundo
informações do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), os produtores
devem colher 2,7 milhões de toneladas na safra 2018/19 – 261
toneladas a mais do que no último
ano. O grão é matéria prima indispensável para abastecer o setor
produtivo de carnes, carro chefe
da economia catarinense.
O crescimento na safra é resultado do aumento da área plantada
e da produtividade. Em Santa Catarina serão 328,6 mil hectares
cultivados com milho grão – um
incremento de 7,4% em relação à
safra 2017/18. O ganho de área
pode ser explicado pelos preços favoráveis do grão desde o início deste ano e também pela necessidade
de rotação de culturas com a soja.
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Milho 10 T
O sonho catarinense de ter uma produtividade média de 10 toneladas/
hectare já é realidade nas regiões de
Xanxerê e Campos Novos – e a expectativa é de que, até 2020, essa seja a
produtividade de todo o estado.
Para a próxima safra, o rendimento das lavouras de milho
grão deve ficar em 8,3toneladas/
hectare – o maior rendimento
do Brasil. “Com sementes de alto
valor genético e com alto padrão
de produtividade, nós esperamos
uma safra muito boa. Os produtores catarinenses investem cada vez
mais em tecnologias e, se o clima for
favorável, nós vamos fazer da safra
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Consumo de milho em SC
Um gigante na produção de carnes,
Santa Catarina se tornou também
um grande comprador de milho. Todos os anos, quatro milhões de toneladas do grão saem do Mato Grosso,
Goiás e Mato Grosso do Sul para abastecer as cadeias produtivas de suínos,
aves e leite em Santa Catarina.
Santa Catarina produz em média três milhões de toneladas de
milho por ano e utiliza sete milhões
na alimentação de suínos e aves – o
consumo diário passa de 19 mil toneladas. Aumentar a produção de
milho é um grande desafio em Santa Catarina, principalmente com o
aumento de produtividade.
O acompanhamento de safras
é feito pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola
(Epagri/Cepa) e publicado no Boletim Agropecuário.

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

Flávio Pasquali
é eleito Empresário
do Ano 2018

O

diretor da empresa
Plásticos Pasquali, Flávio Pasquali, foi eleito
Empresário do Ano
2018, em solenidade realizada
na última semana de novembro
(2018), em Chapecó. O evento,
promovido pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó
(ACIC), reuniu a comunidade econômica do município, autoridades,
lideranças e imprensa no Clube
Recreativo Chapecoense (CRC). A
26ª edição do Empresário do Ano
teve apoio institucional da Aurora Alimentos, Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), Certa Seguros, Inviolável,
Sicoob, Sicredi e Unimed Chapecó.
A lista dos três empresários
mais votados foi composta por
Pasquali, pelo diretor executivo da
Infogen Sistemas, Ernani Zottis, e
pelo diretor presidente da Transportes Marvel, Lodovino Costella.
Pasquali frisou que tinha sonho
de ser empresário e que é uma honra ser reconhecido pelos seus pares.
Lembrou o legado deixado pelos
primeiros presidentes da ACIC e por
Nelson Galina, empresário que dá
nome ao troféu. “Quero dividir esse
prêmio com todas as pessoas que
trabalham comigo. Ser empresá-

rio não é uma tarefa fácil, não tem
horário de trabalho e, nessa noite,
comemoramos o sucesso de todos
os empreendedores que contribuem
com o crescimento de Chapecó”.
A outorga do Troféu Nelson Galina tornou-se um dos momentos
mais importantes do calendário
anual de eventos porque foi inspirada no desejo de homenagear lideranças de todos os setores da atividade humana. O colégio eleitoral é
formado pelo conjunto dos empresários associados à ACIC. São observados oito requisitos que justificam a concessão do título: espírito
empreendedor, arrojo nas iniciativas, liderança, probidade, justiça,
inovação tecnológica ou administrativa, participação comunitária
e responsabilidade social.
O processo de eleição ocorre em
duas etapas. A primeira foi cumprida entre os dias 01 e 16 de novembro, com votação online. A segunda
e última fase foi a eleição, quando foram anunciados os três empresários
de maior votação na primeira etapa
e, logo após, os associados presentes
votaram e escolheram quem recebeu o Troféu Nelson Galina e foi proclamado o Empresário do Ano 2018.
O presidente da ACIC, Cidnei
Barozzi, enfatizou que a iniciativa

tornou-se uma homenagem revestida da mais alta credibilidade e legitimidade pela forma democrática
e transparente como se elege o homenageado e pelos critérios observados na escolha. “Por outro lado,
quero assinalar que a comunidade
empresarial de Chapecó e do oeste
de Santa Catarina testemunhou,
em 2018, o transcurso dos 71 anos
de fundação da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, festejado em maio. Chegar a essa idade
ostentando uma magnífica folha
de serviços prestados à comunidade local e regional é, sem dúvidas,
fator de orgulho para pioneiros e
seguidores, colaboradores e voluntários, representantes e representados, associados e dirigentes”.
Pasquali é formado em Engenharia Civil pela Universidade
Federal de Santa Catarina, foi
conselheiro, diretor financeiro adjunto e vice-presidente da
ACIC, presidente do Conselho Deliberativo da ACIC, vice-presidente
e diretor financeiro do Sindiplasc,
é membro da Socioeste e da Sociedade Amigos de Chapecó (SAC).
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qualidade

Nascem os primeiros
queijos gorgonzola
e provolone do Brasil
com receita italiana

especial e o torna um bom aperitivo
se acompanhado de vinhos tintos
encorpados ou doces. Na culinária,
enriquece molhos e mousses.
A Gran Mestri já é a maior fábrica de gorgonzola da América
Latina e almeja substituir os queijos importados que chegam aos
nossos consumidores por oferecer
um produto de altíssima qualidade, de acordo com os padrões
europeus. O segredo está na qualidade do pasto oferecido às vacas,
utilizando sementes trazidas da
Nova Zelândia. O rigoroso controle sanitário e de qualidade, dentro
da fábrica, também colaboram
para o excelente produto final.
O primeiro queijo gorgonzola
de Santa Catarina a seguir o padrão de qualidade e o jeito de fazer
original dos italianos tem baixo
índice calórico e vários nutrientes essenciais para a boa saúde do
corpo. Os benefícios são incontáveis. Para o coração, este tipo de
queijo ajuda na redução dos níveis
de colesterol, evitando a inflamação da artéria e coagulação do
sangue em veias ou artérias.
Acari Luiz Menestrina

Tradicional no mercado de queijos e reconhecida em todo o mundo,
a Gran Mestri une tradição e inovação para trazer receitas genuínas da Europa

O

ferecer aos consumidores produtos de alta
qualidade, com o legítimo sabor italiano,
incentivando os colaboradores e
gerando valor ao cliente e ao consumidor. Esta é a missão da Gran
Mestri, empreendimento catarinense que, mesmo ainda jovem,
se tornou um nome de absoluta
confiança no mercado de laticínios. Liderada pelo experiente empresário Acari Luiz Menestrina, a
Gran Mestri volta a inovar, retomando a tradição dos queijos gorgonzola e provolone, com receitas
legitimamente italianas, agora
produzidas em solo brasileiro.
Mais uma vez Santa Catarina
se destaca no mundo pela qualidade na produção de alimentos.
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No dia 8 de dezembro, a cidade de
Guaraciaba/SC foi palco de um
momento único: a Gran Mestri
inaugurou uma nova etapa de sua
indústria no Oeste catarinense,
com ênfase na produção de queijos
do tipo gorgonzola e provolone. A
nova indústria leva um investimento de aproximadamente R$ 28
milhões, passando a gerar dezenas
de novos empregos e a movimentar a economia local e regional.
Na ocasião do lançamento, em
reconhecimento à grandiosidade do
empreendimento, estiveram presentes autoridades municipais e estaduais, imprensa e mais de 300 representantes da Gran Mesti de todo o Brasil.
A seguir, conheça mais sobre
a trajetória dos queijos finos da
Itália até o Brasil!
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Queijo gorgonzola
É um dos queijos mais apreciados
no mundo. É uma variedade de
queijo azul fabricado com leite de
vaca, que carrega o nome da localidade onde surgiu, nos arredores
de Milão, na Itália. Sua massa é
cremosa, com sabor agradável e
aroma intenso. Assim como em todos os queijos azuis, são injetados
fungos (Penicillium) no processo
de maturação, que confere sabor

Pelas propriedades anti-inflamatórias, o gorgonzola reduz as inflamações das articulações e alivia
a dor da artrite, podendo inclusive
prevenir a doença. Por essa característica, também se torna um poderoso anticelulite, impedindo que
as gorduras ingeridas se acumulem em locais indesejados.
O gorgonzola também é uma
excelente fonte de cálcio, que auxilia no fortalecimento dos ossos, minimizando os efeitos causados pela
osteoporose como a vulnerabilidade a fraturas e atuando também na
prevenção. O queijo também é rico
em fósforo, um mineral essencial
para a saúde dos dentes e ossos, e
rico em vitaminas A e D, potássio,
sódio e zinco, todos importantes
para o fortalecimento do sistema
imunológico e, consequentemente, na prevenção de doenças.

Provolone
É um dos mais conhecidos e consumidos no mundo. Foi elaborado na
Itália, nas regiões de Lombardia e
Veneto. É produzido com leite de vaca
e o sabor pode ser suave, quando fresco, ou marcante, quando maturado.
A crosta é fina, brilhante e com cor
amarelo dourado. O sabor único do
provolone se deve à combinação perfeita de uma flora láctea (fermento) de
qualidade com o tempo adequado de
maturação (mínimo de três meses).
O provolone pode ser apreciado
por si, acompanhado de pão branco ou em molhos. Fresco, pode
acompanhar saladas de escarola,
alface, rúcula, milho, espinafre,
abobrinha, beterraba, entre outras. Vinhos brancos delicados
combinam muito bem. Já maturado, é um bom acompanhamento para saladas rústicas, frutas e
pera. Outra combinação perfeita é
um bom vinho branco encorpado.
No Brasil, até então, o queijo
provolone, além de ser colocado no
mercado muito fresco, é imerso em
tintura aromatizada com sabor fumaça. O método nem se aproxima
do verdadeiro e tradicional queijo
provolone defumado que a Gran
Mestri oferece ao consumidor a partir de agora: o defumador foi construído no mesmo corpo da fábrica,
garantindo o fluxo adequado de produção. A defumação acontece com
os queijos pendurados e a fumaça
deve ser com pouco calor e oriunda
de madeira que não produza componentes aromáticos intensos que
influenciem negativamente o sabor,
aroma ou aspectos do queijo.
Redação | revista Mais Dinâmica
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evolução

É hora de ser um
Profissional Águia

A

águia é um animal carregado de simbologia.
Ave majestosa, determinada, corajosa, forte,
rompe barreiras, tempestades, voa
alto, possui visão, vê longe, vôo veloz, mergulha sem hesitação, chega a atingir 300km/h para pegar
sua presa. No mundo moderno das
relações de trabalho, o bom profissional e o empresário têm de ter velocidade e visão multidimensional,
multissetorial, multifuncional, e
estar à frente de tudo e de todos.
No reino das aves, a águia faz
a diferença, pois ela tem iniciativa própria! Assim devem ser os
profissionais colaboradores da
empresa, proativos e comprometidos, percebendo o problema antes
que ele aconteça para buscar uma
solução antes mesmo de serem
cobrados. Devem estar motivados sempre, sabendo reconhecer
seus méritos, sem humilhar os
demais, e procurando fazer com
que a equipe se espelhe entre si.
É o oposto da pessoa acomodada,
conformada, preguiçosa, perma-
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nece em sua zona de conforto, na
mesmice, é resistente, descomprometido, impontual, faltoso.
A águia tem um ponto de
vista completo, vê a situação de
cima, observa, é estratégica, está
sempre atenta, e quando vê uma
oportunidade, não a perde. O
profissional águia, por sua vez,
é produtivo, alça voos maiores e
é incansável na busca novos horizontes e caminhos a percorrer
até chegar seu objetivo ou meta.
Quando as coisas não estão indo
bem, fazem uma avaliação, reciclam, buscam ajuda da liderança,
participam das reuniões, palestras, treinamentos exigidos pela
profissão e empresa, treinam, recomeçam e atingem novas metas. São
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elegantes, bem vestidos, educados,
prestativos, ajudam os demais,
produzem, trazem resultados positivos e, é fácil reconhecê-los.
Os profissionais águias geralmente gostam de andar sozinhos,
assumem seu papel ou posicionamento com muita responsabilidade e administração. Quando outros tentam ser negativos,
criando dificuldades tentando
atrapalhar seus objetivos de produtividade e conquistas, eles procedem com a fé e determinação
intrínsecas, com otimismo, coragem, planejamento, desempenho,
confiança, perseverança e ação.
Todos os dias somos bombardeados por palavras vindas de
pessoas negativas. Seja um surdo
para o pessimismo, negativismo,
dificuldades do mercado, e etc!
Todo e qualquer profissional inteligente e sensato deve habituarse a executar seu trabalho e suas
tarefas com perfeição e espírito de
perfeita adaptação. A pessoa inteligente, de personalidade definida,
estrutura saudável e responsável,
não falta ao trabalho, evita chegar atrasado, procura fixar-se na
empresa, dando valor ao trabalho
que possui, e ao seu currículo,
procurando especializar-se tecnicamente para executar a função.
Portanto, devemos sempre estar
preparados, buscar aperfeiçoamento profissional, estar atentos a
atualidades, tendências, entrando
de cabeça na profissão, conhecendo seu produto e mercado e mantendo ótimos contatos. Desenvolver ao máximo nossa capacidade e
desempenho seja como colaborador ou empresário, isto é seguir o
bater de asas da águia para fazer a
diferença e obter o suce$$o!
Valdecir Moura |
Para a revista Mais Dinâmica
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Vamos ao cinema?
Em 2019, não vão faltar opções nas telonas! O catálogo de filmes
para o próximo ano está recheado de novidades, com comédias
para a família toda, até o terror e suspense deixando a respiração
a um suspiro. Alguns dos filmes esperados para 2019 são:

Mulher-Maravilha 2
Sinopse: Gal Gadot volta às telas do cinema como a Mulher
-Maravilha. O segundo filme da franquia Mulher Maravilha,
se passa nos anos de 1980 e, dessa vez, a heroína tem como
inimiga a Mulher-Leopardo, personagem famoso nos quadrinhos e que vai ser interpretada por Kristen Wiig. O filme está
prevista para entrar em cartaz em outubro de 2019.

CINEMA
36
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Detona Ralph 2
Sinopse: O grandão Ralph está de volta depois de aprontar a
maior bagunça no mundo dos jogos de fliperama. Ele queria porque queria ser visto por todos como um herói e dessa experiência
conquistou uma grande amiga, a tagarela Vanellope. Agora ele,
com seu jeito todo atrapalhado, causa a maior pane na internet.

Vingadores 4
Sinopse: A produção encerra a terceira fase do Universo Cinematográfico da Marvel. Ela vai mostrar os desdobramentos da
catástrofe montada por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita em seu desejo pelo controle do universo, enquanto termina sua busca pelas Joias do Infinito, pedras que representam:
Espaço, Mente, Realidade, Poder, Alma e Tempo.

It: A Coisa - Parte 2
Sinopse: No primeiro filme, um grupo de crianças enfrentou
o palhaço Pennywise. Agora, trinta anos se passaram e esse
grupo traumatizado retorna à cidade quando voltam a acontecer desaparecimentos e mortes de crianças.

Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019 | MAIS DINÂMICA

37

CULTURA&LAZER

cinema

Dumbo
Sinopse: Um dos desenhos animados de grande sucesso do mundo
Disney, o elefantinho Dumbo está de volta para emocionar e encantar a todos neste filme. Holt Farrier, um veterano de guerra e
ex-estrela de circo, é encubido pelo dono do circo, Max Medici, para
cuidar de um elefante recém-nascido com orelhas fora do padrão.
As orelhas do elefante é risada para o circo que já está lutando com
a falência. Até que os filhos de Holt descobrem que Dumbo pode
voar! A artista aérea Colette Marchant e o empresário VA Vandevere se dirigem para fazer o Dumbo, o elefante voador, uma estrela.

Mulan
Sinopse: Hua Mulan (Liu Yifei) é a espirituosa e determinada
filha mais velha de um honrado guerreiro. Quando o Imperador da China emite um decreto que um homem de cada família
deve servir no exército imperial, Mulan decide tomar o lugar
de seu pai, que está doente. Assumindo a identidade de Hua
Jun, ela se disfarça de homem para combater os invasores que
estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira.

Godzilla 2
Sinopse: No longa dirigido e roteirizado por Michael Dougherty (“Krampus - O Terro do Natal”), o filme mostra os desafios
sofridos pelos membros da Agência Criptozoológica Monarch,
que terão que lidar com inúmeros monstros gigantes. Além
do próprio Godzilla, o grupo enfrenta Mothra, Rodan e King
Ghidorah, o temido rei de três cabeças, em uma disputa pela
supremacia, o que irá afetar o equilíbrio da humanidade.

Capitã Marvel
Sinopse: Passando-se em 1990, Capitã Marvel da Marvel Studios é uma nova aventura de um período inédito do Universo
Cinematográfico Marvel, que acompanha a jornada de Carol
Danvers, quando ela se torna uma das mais poderosas heroínas do universo. Enquanto uma guerra galática entre duas
raças alienígenas atinge a Terra, Danvers se vê junto a um pequeno grupo de aliados no centro de um redemoinho.
Redação | revista Mais Dinâmica
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trilíngue

Robótica no currículo

Escola da
Inteligência
no Trilíngue

O

futuro das profissões
exigirá cada vez mais
o raciocínio lógico e
tecnológico, requisito
que está redesenhando a nossa sociedade por conta da inserção da
inteligência artificial no mercado
de trabalho. Inovando, o Colégio

Criada pelo Escritor e Psiquiatra Dr. Augusto Cury

A

partir de 2019, o Colégio Trilíngue Inovação
incluirá em sua grade
curricular a Educação
Sociemocional para seus alunos,
em parceria com a Escola da Inteligência, criada pelo psiquiatra e
escritor Dr. Augusto Cury.
Essa metodologia promoverá,
por meio da educação das emoções
e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, a redução da
indisciplina, o aprimoramento das
relações interpessoais e o aumento
da participação da família na forma-

ção integral dos alunos, além de oferecer suporte às famílias para lidar
com as situações críticas do dia a dia.
Os envolvidos neste processo
- professores, alunos e familiares serão beneficiados com mais qualidade de vida, bem-estar psíquico,
aumento das habilidades cognitivas, melhorando a aprendizagem.
Envolvendo alunos, pais e
professores, o Programa é aplicado em 1 hora/aula por semana,
dentro da grade curricular, contemplando alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio.

Conheça as vantagens:
- Gerenciamento das emoções
e desenvolvimento da inteligência;
- Melhoria do rendimento escolar
e do aprendizado;
- Habilidades para construir relações
saudáveis e administrar conflitos;
- Postura empreendedora e criativa;
- Combate e prevenção ao bullying
e ao uso de drogas;
- Aumento da qualidade de vida
de professores, pais e alunos.
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Oficina de Robótica

Trilíngue agregará ao currículo a
Robótica Educacional para os alunos do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. No contraturno, continuarão sendo oferecidas as oficinas
de Robótica na modalidade extracurricular, inclusive para alunos
externos, de outros Colégios.

A Robótica motiva a aprendizagem, desenvolvendo nos alunos
princípios da ciência, da tecnologia e
de todas as áreas do conhecimento,
além de conciliar de maneira prática
os conceitos trabalhados em sala de
aula com a criação de protótipos e a
simulação de situações do cotidiano.

Conheça os benefícios da Robótica:
- Proporciona conceitos de programação e automação,
promovendo a familiarização com componentes eletrônicos;
- Estimula o aprendizado por meio de situações do cotidiano;
- Desenvolve a capacidade de resolver problemas;
- Propicia a interação entre diferentes áreas do conhecimento;
- Alia a educação e a tecnologia ao raciocínio do aluno;
- Desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade, a liderança,
a organização, o senso crítico, entre outros.

Gestora Gislaine e Dr. Augusto Cury
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reconhecimento

Conheça o Pátio Verde

B

uscando inicialmente o
termo de sustentabilidade entre as instituições
promotoras do projeto de
Pátio verde, o atual tema tornase um viés inovador, pois envolve
além das instituições promotoras
do projeto envolve a ação direta
com a comunidade em geral. Isto
porque fornece a possibilidade de
ensino, pesquisa e extensão, além
do envolvimento de acadêmicos
em geral da Unochapecó abrangendo ainda outras instituições e
entidades da comunidade.
Objetivando a sustentabilidade
das organizações propor um destino correto a todo o lixo orgânico
produzido na praça de alimentação no Pátio Shopping Chapecó, o
shopping investe em um projeto de
Pátio Verde, destinando todo o lixo
orgânico para a produção de composto orgânico que será reaproveitado para a produção de mudas de
hortaliças no telhado do shopping.
A produção de hortaliças será
destinada em 50% para os colaboradores do shopping e outros 50%
para uma entidade beneficente da
cidade de Chapecó. O Pátio Verde,
inicialmente contará com 300
m2, destinados a esta produção. O
próprio Pátio Verde além de contribuir na produção de hortaliças,
contribui para o reaproveitamento do lixo orgânico produzido.
A implementação do projeto de Pátio Verde pode favorecer
e fortalecer o reconhecimento e
confiabilidade no uso desta prática inovadora, nos princípios
de produção de hortaliças. Este
projeto envolve um conjunto de
técnicas e metodologias que podem auxiliar no desenvolvimento
sustentável em várias escalas de

Um apresentador por excelência

Parabéns Antonio Carlos Melo
pelo grande profissional que é!
Contatos, fone:
(49) 99948-3955
(49) 99161-8068
Email:
antonioimprensa@hotmail.com
imprensa@irani.sc.gov.br
abrangência na comunidade, com
visibilidade tanto local regional e
estadual, visto que no estado este
projeto é pioneiro nesta temática,
a nível do país e o terceiro. A iniciativa destaca-se como primeiro a envolver uma instituição de
ensino pesquisa e extensão como
parceira direta com suporte de
base técnica cientifica na construção e auxílio deste projeto.
O envolvimento de acadêmicos
de graduação em agronomia e áreas correlatas é de extrema importância para que jovens acadêmicos
pesquisadores iniciem trabalhos de
pesquisa convergentes ao desenvolvimento sustentável com conservação dos recursos naturais. Aprofundar e promover iniciativas de com o
cunho social sustentável voltadas a
sustentabilidade poderá elucidar e
desenvolver iniciativas para implementação de troca de saberes e desenvolvimento das instituições no
auxílio direto com a comunidade em
geral. Da mesma forma, o envolvimento de instituições de pesquisa,

Objetivando a sustentabilidade das organizações
propor um destino correto a todo o lixo
orgânico produzido na praça de alimentação
no Pátio Shopping Chapecó.
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Antonio Carlos Melo
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ensino e extensão, bem como escolas de ensino básico, fundamental
e médio, entidades sociais, formando uma rede de conhecimentos no
termo de sustentabilidade.
Desta forma, as ações integradas
voltadas à melhoria dos indicadores
de sustentabilidade entre instituições são importantes, tanto pela necessidade do setor produtivo e pela
sociedade por sistemas voltados à
sustentabilidade de ações no desenvolvimento de tecnologias e produção de sistemas mais equilibrados.
A construção de práticas inovadoras sustentáveis que visem
difundir e disponibilizar informações tecnologias adequadas,
permitindo o envolvimento dos
pilares de pesquisa, ensino e extensão a construção de telhado
verde e na sustentabilidade das
instituições, auxilia diretamente
na formação de jovens com caráter ético capaz de auxiliar no desenvolvimento regional.
O projeto, além de dar um diferencial inovador ao ambiente
no qual está inserido, visa beneficiar a comunidade e estimular
que mais ideias em torno da sustentabilidade surjam.

Fábio José Busnello | para revista Mais Dinâmica
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SUCESSO

Funoesc: 50 anos
de história regional

A

história da Fundação
Universidade do Oeste
de Santa Catarina (Funoesc) começa no final
dos anos 1960, mais precisamente
em 22 de novembro de 1968, e em
2018 a Instituição comemora 50
anos de história e conquistas para
o Oeste e o Meio-Oeste catarinense.
Quando foi fundada, a Funoesc encontrou inúmeros desafios,
sobretudo porque havia na mesorregião Oeste de Santa Catarina
um sentimento de marginalização em razão de sua distância das
grandes cidades do Estado, onde
o desenvolvimento econômico e
educacional podia ser observado
de maneira mais privilegiada. O
Oeste caminhava a passos lentos
em decorrência de seu desenvolvimento, e o sonho de ter uma instituição de Ensino Superior regional
capaz de congregar pessoas e sonhos em prol de uma nova realidade se tornava cada vez mais forte.
Foi assim que, a princípio, a
união de três fundações educacionais, a Fundação Universitária do Oeste Catarinense (FUOC),
de Joaçaba, a Fundação para o
Desenvolvimento do Ensino do
Oeste (Fundeste), de Chapecó, a
Fundação Educacional e Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe
(Femarpe), de Videira, congregou
muito mais que cursos de ensino
superior, mas a convicção de que

44

apenas a educação de qualidade
seria capaz de transformar uma
região praticamente esquecida
e isolada. Hoje a mesorregião do
Oeste de Santa Catarina é uma
potência intelectual e econômica,
referência para todo o País.
Nesses 50 anos de caminhada
a Funoesc encontra seu ponto de
equilíbrio no valor adicionado às
pessoas e às instituições por meio
de serviços prestados amplamente,
motivados pelo Ensino, Pesquisa e
Extensão Universitária. Ela é um legado comunitário responsável pela
melhoria significativa da qualidade
de vida das regiões nas quais age
diretamente. Em 2018 conta com
quase 50 mil alunos formados, cerca de 90 mil pessoas atendidas anualmente por serviços de diferentes
áreas (Jurídica, Pedagógica, Contábil, Saúde, etc.), além de prestar
atendimento e encaminhamento
hospitalar de ponta, o qual se destaca em toda a região Sul do Brasil.
Atualmente a Funoesc é mantenedora da Universidade do Oeste
de Santa Catarina (Unoesc), (Campos Novos, Capinzal, Chapecó,
Joaçaba, Maravilha, São José do
Cedro, Pinhalzinho, São Miguel do
Oeste, Videira e Xanxerê), do Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), (Joaçaba), do Colégio
Expressivo, (Xanxerê), e do Colégio
Superação, (Videira). Sua grandiosidade se destaca não somente
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pelo tamanho, mas principalmente pela qualidade, que lhe permite
oferecer excelência em tudo a que
se propõe, desde o ensino básico
até o doutorado, de atendimentos
assistenciais simples a procedimentos de alta complexidade.
De acordo com o Reitor da
Universidade, o qual é membro
fundador da Fundação, Aristides
Cimadon, a passagem dos 50 anos
de criação da Funoesc é motivo de
comemoração das conquistas e de
recordação dos muitos momentos de dificuldades. “Sabe-se que
tudo passa. Passam as alegrias,
as dores, o orgulho nas vitórias e
a decepção dos objetivos não atingidos. A esperança é de que, nos
próximos anos, a Funoesc possa olhar o passado com orgulho,
como estamos fazendo, e mirar o
futuro com a certeza de que muito se tem a fazer pelo ser humano
por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão”, completa Cimadon.
“A história de sucesso da Fundação Universidade do Oeste de
Santa Catarina (Funoesc) também se consolida na área da saúde, com o Hospital Universitário
Santa Terezinha (HUST) como
um novo marco da saúde regional, visando ao bem-estar de toda
a população. Parabéns a todos
que indistintamente fizeram e
fazem parte dos 50 anos da Funoesc”, celebra o Diretor-geral do
HUST, Alciomar Antonio Marin.

“No tempo em que comemoramos o cinquentenário da Funoesc é
indispensável lembrar que o equilíbrio e a solidez que lhe são próprios
se devem principalmente ao modelo de gestão profissional adotado
pelos seus dirigentes, exercendo as
suas funções com muita dedicação
e responsabilidade”, enfatiza o Presidente da Funoesc e Vice-reitor da
Unoesc Xanxerê, Genesio Téo.
A Funoesc caminha para os
próximos 50 anos com muita força,
estrutura e altruísmo, pois acredita que sua missão comunitária
lhe concede a nobreza e a certeza
de que, apesar dos desafios, deve
manter-se ativa, impulsionando
o progresso cultural, científico e
econômico de maneira sustentável e inovadora, continuando a
investir na transformação constante da realidade e no progresso
de Santa Catarina e do Brasil.
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jornalismo

Separando
o joio do trigo

truculência e violência por parte daqueles que não conseguem
compreender nem aceitar uma
opinião divergente da sua.
O jornalismo tem obrigação
ética de apurar imparcialmente e
de informar sobre cada candidato, seu programa de governo, suas
ideias e crenças. Por meio da informação bem redigida, veiculada e
propagada em todos os meios tradicionais ou não, o jornalismo possibilita às pessoas a fomentação de
ideias, a possibilidade de discutir e
de mensurar as notícias recebidas.
Em muitos âmbitos o jornalismo contribui para uma sociedade mais crítica, pois faz com
que as pessoas saiam de sua zona
de conforto e se tornem agentes
protagonistas no meio em que vivem. Atualmente não basta estar
informado, é preciso estar bem

O

jornalismo desempenha
um papel crucial na sociedade: o de formar e
informar. Em épocas de
grandes mudanças tecnológicas,
sociais, políticas e culturais, de enxurradas de informações rasas e
falsas, ele vem de encontro a essa
triste realidade em que se negligenciam os fatos e não se ouve as duas
partes de um acontecimento.
Não se pode demonizar os
meios de comunicação e as inúmeras facilidades que eles proporcionam, dinamizando e propagando
em tempo real tudo o que acontece, atravessando fronteiras e possibilitando o encurtamento geográfico de qualquer lugar do mundo.
O sociólogo Pierre Lévy já anunciava em seus estudos que futuramente haveria uma linguagem
única, a virtual. De fato, essa é a realidade em que estamos inseridos,
no entanto, o que acontece é que
ainda não conseguimos assimilar esse processo de aprendizado e
atropelamos as informações disseminando tudo o que encontramos,
sem ao menos procurar uma fonte
confiável; tornamo-nos disseminadores de falsas notícias, popularmente conhecidas como fakenews.
Em sua essência, o fakenews
é um boato, gerador de medo,
geralmente ligado à desinformação e com um falso endosso, com

conteúdo polêmico e desafiador,
disseminado em efeito manada
(tendência de replicar um conteúdo sem verificar sua veracidade),
nos grupos de aplicativos de mensagens e nas redes sociais.
Anteriormente, um boato delimitava-se a um tempo e espaço,
porém, atualmente com as mídias

O jornalismo tem obrigação ética de apurar
imparcialmente e de informar sobre cada
candidato, seu programa de governo, suas ideias
e crenças. Por meio da informação bem redigida,
veiculada e propagada em todos os meios tradicionais
ou não, o jornalismo possibilita às pessoas a fomentação
de ideias, a possibilidade de discutir
e de mensurar as notícias recebidas.
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digitais, ocorreu a desterritorialização, facilitando a disseminação
desse conteúdo na maioria das vezes nocivo às pessoas. Atrelado a
isso, vivenciamos a era da pós-verdade, em que os fatos objetivos têm
menos importância do que crenças
pessoais. Assim, cada vez mais nos
distanciamos do conhecimento
acadêmico e vamos ao encontro
daquilo que acreditamos.
É aí que entra o árduo trabalho do jornalista: separar “o joio
do trigo”. Dentro de um dos temas
mais relevantes, e no qual o fakenews é constantemente promovido, encontra-se a política. A política não deve ser considerada um
assunto dispendioso, tampouco
motivo de discórdia e afastamento das pessoas, quanto mais de

informado. Nunca uma sociedade
esteve mais sedenta por entender
e conhecer o processo eleitoral
que escolhe quem a representará.
Como se a população acordasse de
um longo sono e aos poucos se desse conta da importância e do poder
de seu voto em uma democracia.
Por fim, é preciso entender
que, se por um lado o acesso à
informação encontra-se cada vez
mais fácil, por outro ela vem, na
maioria das vezes, desconexa, incompleta, distorcida ou parcial.
E é papel do jornalista investigar
e reverbarizar a notícia de forma
clara, concisa e coerente, para
que a sociedade consiga entender,
processar e transformar o que
está acontecendo à sua volta.

Adriano França | para a revista Mais Dinâmica
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CAPA

Verão 2019:
a diversão
é logo ali
Que tal dispensar as viagens longas até os destinos convencionais e aproveitar
o verão para conhecer o Oeste catarinense? A Revista Mais Dinâmica preparou
um guia com 9 pontos turísticos que prometem ótimos momentos pertinho
de casa, repletos de diversão, saúde e conexão com a natureza!

C

quilombo

om mais de 50 anos de
emancipação, a hospitaleira Quilombo está
localizada entre morros
e elevados, relevo que concedeu
ao município uma belíssima série
de cachoeiras e cascatas em seu
entorno. O Salto Saudades, como
é chamada a cadeia de cachoeiras
que emoldura o município, é com-

parada às Quedas do Iguaçu “versão mini”. Há locais específicos para
se banhar e curtir a água fresca.
Ainda na paisagem natural,
Quilombo conta com a Rota dos
Encantos Rurais, um passeio turístico pelo universo interiorano, repleto de cultura e memórias, barris
de vinho, alambiques e galpões de
madeira onde não falta carne ao

fogo e pão quentinho no forno!
Para relaxar, o Balneário de
Águas Termais oferece piscinas
com temperaturas entre 32ºC e
38ºC e águas terapêuticas bem
no centro do município. São cinco
piscinas em diferentes tamanhos,
para adultos e crianças. Há espaço
para camping, prática de esportes
e muita diversão em família!

Distância de Chapecó: 56 km
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R

econhecida como sediante de um dos melhores carnavais de Santa
Catarina, Itá oferece aos
seus turistas sua bela história
de reconstrução em diferentes
pontos da cidade. A cidade, que
foi replanejada após a construção da Usina Hidrelétrica de Itá,
conta com um extenso complexo
turístico, que perpassa a história

itá
da cidade, com a vista das torres
da igreja submersa, e a modernidade, com o Aqua Parque Itá
Thermas – piscinas e tobogãs
para todos os gostos.
Em Itá, é possível passear
de barco pelo lago da Usina Hidrelétrica até as torres da igreja,
a prainha, a barragem e o Trapiche do Porto, com sua linda vista
para um pôr-do-sol inesquecível.

Se você prefere se aventurar pela
natureza, também encontra em Itá
parques de arvorismo, passeios de
buggy, zoo-park e a maior tirolesa
do Sul do Brasil! O turismo rural
também é muito forte em Itá, onde
o visitante tem a oportunidade de
conhecer o dia a dia da produção
de mel, cachaça, frutos finos (mirtilo, physalis, framboesa...) e muitas outras delícias naturais.

Distância de Chapecó: 64 km

balneário thermas
de ilha redonda
- Localização: Ilha Redonda fica a 15km
do Centro de Palmitos/SC, com todo
trecho asfaltado e próximo às margens
do Rio Uruguai.
- Contato: telefone: (49) 3199-5020
E-mail: thermasilharedonda@futurasc.net
Site: ilharedonda.com.br
- Serviços: venda de ingressos para banhos em piscinas, área
de sol, tobogã e banheiras para os visitantes que procuram
por águas termais minerais para saúde e lazer, além
de serviços de bar, lanchonete e loja de conveniências.
- Horários de atendimento: o balneário atende todos
os dias do ano em dois turnos: pela manhã, das 8h às 12h,
e pela tarde, das 13h30 às 18h – durante o horário
de verão, o período se estende até as 20h. Toda a estrutura
utiliza esse horário, incluindo a loja, a lanchonete e o bar.

Palmitos/Ilha Redonda

P

oucos quilômetros após
a cidade de São Carlos,
se encontra a bela e acolhedora Palmitos, com
diversas opções desde o turismo
religioso, com a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, e o contato com
as águas termais. Às margens do

Rio Uruguai, o Balneário da Ilha
Redonda é um tradicional destino
para os fãs de pesca, em especial do
dourado, e de esportes aquáticos.
O parque termal conta com
piscina olímpica e piscinas cobertas para adultos e crianças,
com toboágua, quadra de vôlei

de areia e campos de futebol.
Todas as piscinas são de águas
de poço artesiano, que brotam a
uma temperatura de 38° C e têm
propriedades terapêuticas e relaxantes, e local especial para utilização da lama medicinal com as
mesmas propriedades.

- Estrutura física do complexo: possui uma área de terra de 50 hectares, seis deles localizados em área urbana
e o restante localizado em área rural. Grande parte segue preservada, exceto o espaço transformado em uma
grande área de lazer, com camping, onde está edificado o balneário com banheiras de imersão e hidromassagem,
chuveirão, duas piscinas cobertas (adulta e infantil), uma piscina olímpica de dimensões 20 x 50m, um tobogã
de 27m com piscina, e mais de 900m² de área para banho de sol e sombra para descanso. Além disso, conta
com pisos antiderrapantes em torno das piscinas, com pedra do tipo São Tomé, lanchonete com capacidade
para 100 pessoas na área coberta, loja de conveniências, torneiras com água termomineral
direto da fonte, disponível para o visitante beber e também levar consigo.
- Diferencial: o parque está localizado às margens do Rio Uruguai, e é atrativo natural para a pesca
e esportes náuticos, estando rodeado por natureza bem cuidada e com muita sombra. O balneário é conhecido
como um lugar tranquilo, onde o visitante pode realmente descansar e desfrutar de momentos
de lazer em contato com a natureza local, usufruindo das preciosas águas termais,
que brotam a 37°C e proporcionam muitos benefícios à saúde.
PASSEIOS DE BARCO E ESPORTES NAÚTICOS

Distância de Chapecó: 72 km
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São Carlos/Águas de Chapecó

S

eparadas pelo Rio Chapecó e recheadas de histórias e cultura da colonização oestina, São
Carlos e Águas de Chapecó são o
destino perfeito para quem busca curtir o verão com sossego e
tranquilidade. Em Águas de Chapecó, o parque aquático Hidroeste é abastecido com água mineral que jorra a 37ºC de um poço
artesiano de 70m de profundida-

S

de, com piscinas para adultos e
crianças e também tobogãs.
Em São Carlos, Balneário de
Pratas e a prainha artificial banhada pelo Rio Chapecó trazem
a paz do contato com a natureza, junto de camping, praça com
churrasqueiras, campo de futebol e piscinas térmicas. A prainha também oferece local para
pesca de diversas espécies, como
dourado, pintado e curimatá.

Distância de Chapecó: 45 km

P

Piratuba

iratuba é conhecida nacionalmente pela exuberância de seu parque
termal e águas ricas em
minerais e propriedades terapêuticas, dispostas em estrutura ampla e modernizada de piscinas,
tanto cobertas quanto abertas.

O balneário também conta com
chuveirinhos, banheiras de hidromassagem e rampas de deslizamento, garantindo diversão para
todos os gostos e faixas etárias.
Além das relaxantes águas
naturalmente aquecidas, Piratuba também oferece passeios

como o Caminho das Lanternas,
a Usina de Machadinho, a Rota
do Engenho e a imperdível Maria
Fumaça, locomotiva construída
há mais de um século, que semanalmente leva turistas até a estação de Marcelino Ramos, no Rio
Grande do Sul.

Treze Tílias

e você busca conhecer
uma cultura diferente
e mergulhar na colonização europeia sem sair
da região Oeste, Treze Tílias é a
opção ideal. Colonizada por imigrantes austríacos na década de
30, a cidade reserva aos turistas um belo intercâmbio com a

cultura tirolesa, com rotas históricas, rurais e incomuns que
ficarão para sempre na memória.
O Museu Andreas Thaller, a Minicidade e o Parque do Imigrante são visitas imperdíveis para os
apaixonados por história.
Em Treze Tílias, também não
faltam opções para quem quer

combinar o charme histórico com
os esportes ao ar livre. O parque
Águas Tirolesas oferece piscinas,
tobogãs, rampa, Arena Jump,
treinamento funcional, pista de
kart, quadras de esportes, churrasqueiras e muito mais. Em três
anos, o Águas Tirolesas já registrou mais de 200 mil visitantes.

Distância de Chapecó: 130 km

Distância de Chapecó: 175 km

A

São João do Oeste

colonização alemã dá o
tom a esta pacata cidade
localizada no extremo-Oeste catarinense, considerada, inclusive, a Capital Catarinense da Língua Alemã. É um
destino especial para quem busca
lindas paisagens, religiosidade,
águas termais e a rota da colonização alemã, de 1926. O Parque Termas de São João oferece piscinas
internas e externas, esportes de
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aventura, trilhas, locais para camping e um ambiente super familiar.
São João do Oeste é também uma
ótima pedida para visitar fora da temporada de verão, não apenas pelas
deliciosas águas termais que saem do
poço a 52ºC, com uma profundidade
de 1.372m. Entre os meses de abril e
maio, a cidade realiza a Ertedankfest,
a Festa da Colheita. Trata-se de uma
celebração da safra anual, organizada pela paróquia da cidade.

Fotos: Sites amigodeviagem.com.br / i.ytimg.com / lh3.googleusercontent.com / mapio.net / marcelinoramos.rs.gov.br /
motoestradeiro.files.wordpress.com / noticiahoje.net / portalfolharegional / rotadaamizade.files.wordpress.com/
sol.sc.gov.br / static.fecam.net.br / static.fecam.net.br / termaspiratuba.com.br / yoba.com.br

Distância de Chapecó: 133 km
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S

abelardo luz

ete cachoeiras diferentes no
Rio Chapecó e mais três no
Rio das Éguas. É uma parte
do que o turista encontrará
ao chegar em Abelardo Luz, quase
na divisa entre Santa Catarina e Paraná. O Parque das Quedas, além das
cachoeiras, conta com cabanas para
aluguel, piscinas, trilhas ecológicas,

pista de motocross, pesque-pague,
observatório de pássaros... ufa! Tudo
para colocar você em conexão com a
natureza e com a beleza da simplicidade. A religiosidade também é muito presente na bela Abelardo Luz.
Junto do Parque das Quedas, está o
bosque onde se encontra o Santuário
de Nossa Senhora Aparecida, espaço

de paz e encontro com o Divino. A
Gruta de Pedra de Nossa Senhora
de Fátima e a Chácara Ângelo Augusta, onde viveu o Padre Zanatta,
são locais de peregrinação e muita
fé. A romaria dedicada ao Padre,
lembrado pelos seus cuidados aos
pobres e doentes, é realizada anualmente em novembro.

Distância de Chapecó: 82 km

?

Vamos cruzar o Rio Uruguai

B

Marcelino Ramos

asta cruzar a divisa entre Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, e rodar
mais alguns quilômetros
em meio a lindas paisagens e natureza preservada: lá estará a bela
Marcelino Ramos, banhada pelo
Rio Uruguai, pronta para oferecer
diferentes rotas de turismo termal,
religioso, histórico e ecológico. O

complexo de águas termais em Marcelino Ramos dispõe de um moderno parque termal, com as famosas
águas terapêuticas e também com
camping, tobogãs e espaço acolhedor para crianças, adultos e idosos.
A cidade ainda conta anualmente com a peregrinação de milhares
de devotos de Nossa Senhora de Salette, que buscam o santuário para

pedir, agradecer e recarregar as
energias. A Romaria acontece em
setembro, recebendo mais de 30 mil
fiéis, mas o santuário está aberto
durante todo o ano. Marcelino Ramos também é o destino da Maria
Fumaça que sai da cidade de Piratuba toda semana. Que tal programar
um fim de semana para conhecer os
dois destinos de uma só vez?

Distância de Chapecó: 144 km
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HORÁRIO DE VERÃO

Horário de verão:
muito mais que
uma hora adiantada
O fim de mais um ano se aproxima. O verão vem trazendo de volta as altas temperaturas,
as chuvas sazonais, os períodos de férias e, é claro, o horário especial da estação, que divide
opiniões. Saiba por que o horário de verão pode ser benéfico para o planeta!

D

esde o ano de 2008, o
terceiro domingo de outubro é marcado por uma
tarefa importante para
os brasileiros residentes nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-oeste. É quando entra em vigor o horário de verão,
que convencionou adiantar os relógios em uma hora para aproveitar o
dia “maior”. Neste ano, em especial,
o ponto de partida do horário de verão sofreu algumas alterações.
Em dezembro de 2017, o presidente Michel Temer assinou um de-
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creto diminuindo em duas semanas,
passando a iniciar no primeiro domingo de novembro, e encerrando
no terceiro domingo de fevereiro. A
decisão se deu em função do período
eleitoral que o Brasil vive em 2018: a
data original de início causaria diferença na divulgação dos resultados
do segundo turno das eleições, no
dia 21 de outubro, entre estados
que não adotam o horário de verão
e naqueles em que ele é obrigatório.
Após isto, o horário se estenderá até
o terceiro domingo de fevereiro.
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A mudança de horário foi decretada como lei no Brasil apenas
em 2008, mas surgiu no país ainda em 1931. Sua abrangência foi
modificada diversas vezes ao decorrer dos anos e conforme a necessidade dos estados – a exemplo
da Bahia, que ingressou no horário de verão em 2011, em função
de uma crise energética, e revogou
em seguida por considerar que a
medida aumentou os índices de
violência no estado, contrariando
índices apontados a nível mundial
sobre a redução tanto no número
de crimes quanto de acidentes em
estradas durante horários de pico.
O horário de verão foi criado
justamente para ser uma atitude
capaz de diminuir a sobrecarga no
consumo de energia. Observado
por Benjamin Franklin no século
XVIII, o adiantamento em uma
hora no relógio visava maior aproveitamento da luz natural. Nos dias
atuais, o horário diminui a demanda de geração de energia (como em
hidrelétricas) tanto em empresas
quanto na iluminação pública,
combatendo a crise energética que
há anos assusta o planeta.
Que crise é essa?
Quando falamos em crise energética mundial, não estamos
tratando apenas do impacto
inevitável causado pelas usinas
hidrelétricas, mas por questões
muito mais amplas e anteriores.
Principalmente após a Revolução Industrial, que aconteceu no

Fotos: Site pxhere.com

século XVIII, quando surgiram
as máquinas a vapor, se intensificou a exploração de recursos
naturais altamente poluentes e
não-renováveis – como o caso
dos combustíveis fósseis.
Há diversas teorias comprovadas a nível mundial que apontam
a queima dos combustíveis fósseis
como principal causador do efeito
estufa. Trata-se de uma modificação física na atmosfera causada
pela liberação excessiva de gases
que se acumulam e não permitem
que os raios ultravioletas sejam
liberados. Ou seja, mais e mais calor é adicionado ao planeta constantemente, promovendo o tão
falado aquecimento global.
O superaquecimento do planeta
provoca um encadeamento fatal de
acontecimentos que implica no desequilíbrio de vários ecossistemas.

As grandes massas de gelo nas regiões polares são derretidas, aumentando o nível e a temperatura dos
mares, o que prejudica diretamente
diversas espécies animais e mesmo
a população em cidades litorâneas,
mais propensas a inundações.
A evaporação das águas do
oceano por conta do aumento da
temperatura também potencializa o surgimento de fenômenos
climáticos como os furacões, tufões e ciclones. Todas estas consequências podem ser minimizadas
se houver esforço global pela preservação e recuperação do meio
ambiente, como o consumo consciente de energia. Quem diria que
uma hora a mais no dia poderia
fazer tanta diferença?
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iraí

Encante-se com Iraí
Às margens do Rio Uruguai, na fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul,
reside uma cidade acolhedora, pronta para oferecer saúde, cultura, natureza
preservada e modernidade em um único lugar. Vamos conhecer?

Nossa história se renova a cada dia graças à colaboração
dos nossos munícipes e de empreendedores
que idealizam conosco um futuro promissor.
A soma dos esforços de toda a comunidade, e do Poder
Público Municipal, torna possível a concretização
de diversos projetos que fortalecem o turismo e colocam
definitivamente o município na rota do desenvolvimento.

P

equeno município no
Norte gaúcho, Iraí possui
uma população estimada em 7.344 habitantes,
de acordo com o IBGE. Tem como
principais fontes de renda o turismo e as atividades agropecuárias.
Conhecida estância hidromineral, a Cidade Saúde, como o município é carinhosamente chamado,
tem nas águas minerais termais
e na lama medicinal uma fonte
inesgotável de cura, ambas sendo
recomendadas como método terapêutico por médicos e especialistas
de diferentes áreas da saúde.
Dentre os principais atrativos,
destaca-se o Balneário Oswaldo
Cruz, com água mineral que jorra
de uma fonte rochosa com vazão
de 3,8 litros por segundo e temperatura natural de 36,5ºC. Esta,
há muitos anos, é renomada mundialmente por ter recebido meda-

58

lha de ouro, em 1930, em Sevilha,
na Espanha, por ocasião de uma
exposição ibero-americana.
É a segunda melhor água mineral do mundo e a melhor do Brasil em propriedades terapêuticas,
medicinais e rejuvenescedoras.
Verdadeira dádiva, esta água
pode ser usufruída nos banhos
de piscinas e demais serviços oferecidos no Balneário. Além disso,
o visitante também poderá ter a

Natureza exuberante, povo acolhedor, diversidade cultural, tranquilidade, bem-estar e a melhor água mineral do
Brasil. Lugar único e especial visitado por turistas do
mundo todo. Camping, piscinas, bosques de mata nativa,
trilhas ecológicas, passeios de barco, passeios ciclísticos,
restaurantes com gastronomia fusion e uma vasta rede
hoteleira, ampliada com a inauguração do AJ Termas
Hotel Iraí – tudo isso espera por você!
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experiência inesquecível de consumi-la direto da fonte.
Além das piscinas internas, o
Complexo Thermas Iraí dispõe de
três piscinas externas, sendo uma
delas equipada com toboágua. Sua
localização é privilegiada e possibilita ao usuário desfrutar de um banho
agradável enquanto contempla a
bela natureza que contorna o local.
No complexo turístico do Balneário, os turistas podem apreciar a
Reserva Florestal Bosque Sagrado,
perfeita para caminhadas, passeios
ciclísticos e um bom lugar para descansar à beira do Rio do Mel.

Fotos: AI/Prefeitura de Iraí e Foto Kehl

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
PELO FONE: 55 3745 2047
OU PELO SITE:
WWW.IRAI.RS.GOV.BR

O artesanato e as pedras preciosas também são atrativos do
município de Iraí, com destaque
para o artesanato indígena confeccionado pelos moradores da Reserva Kaingang. Além dos atrativos
na área urbana, também existe
grande potencial na área rural,
como foco no turismo rural.
Graciosamente, o município
faz parte de duas rotas turísticas:
das Águas e Pedras, e também das
Gemas e Joias. A beleza natural de
Iraí encanta à primeira vista. A
natureza privilegia moradores, visitantes e turistas com magníficas
paisagens, que se mesclam a um
contexto repleto de história e justaposições culturais, que fazem
deste um lugar único e especial.
Iraí apresenta uma vasta rede
hoteleira, que oferece acomodações confortáveis e aconchegantes
– rede esta que foi ampliada com a
inauguração do moderno AJ Termas Hotel Iraí. Na gastronomia,
destacam-se os pratos à base de
peixe, mas também há opções para
todos os gostos, seja para quem
quer se deliciar com sabores brasileiros ou de outras culturas.
A cidade também apresenta
pontos com arquitetura diferenciada, que chamam a atenção e despertam a curiosidade. Para completar,
a vasta mata atlântica que circunda
o município desenha Iraí como um
verdadeiro cartão-postal.
Assessoria de imprensa da Prefeitura de Iraí
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política

O assistencialismo
como política
de Estado

O

homem trabalhou sempre
e não existirá momento na
terra em que não será necessário trabalhar. Portanto,
o trabalho está em função do homem
e não o homem em função do trabalho. Dai, se pode afirmar que o acesso
à cidadania dá-se pelo trabalho. Com
a reforma de Martinho Lutero, trabalhar passou a ser uma forma de servir a
Deus, enquanto que o ócio e a preguiça
ao contrário. A própria Bíblia preconiza:
“Com o suor do teu rosto comerás o teu
pão (Gênisis 3.19).” Portanto, pelo ensinamento cristão, o trabalho se constitui, antes de mais nada, na própria finalidade da vida. Não se pode olvidar, por
outro lado, que a doutrina cristã criou
como valor ético/moral a solidariedade.
Em consequência, surgiu a figura do doador de um lado e do necessitado do outro. Portanto, a conduta virtuosa cristã
era identificar os necessitados a fim de
socorrê-los com esmolas, tornando, de
certa forma, perpetuo o necessitado.
Essa conduta que era recorrente na sociedade, passou a ser adotada como política governamental, conhecida como
assistencialismo ou também chamada
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de esmola governamental. Com tal
politica, os governos selecionam e reconhecem os necessitados e financiam
a manutenção de tal condição. Ao invés de trabalhar, os necessitados se
acomodam a sua condição, preferindo
as esmolas governamentais do que trabalhar. Essa dinâmica governamental
é uma distorção da verdadeira solidariedade da ética e da virtude cristã.
Não se pode negar a compaixão cristã
para com o necessitado, para que ele
possa realizar sua própria existência.
O assistencialismo cristão tinha lugar em certas condições e momentos,
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Inauguração
do moderno
Aj Hotel Termas Iraí

não sendo ele uma conquista real, mas,
como dito, momentânea. O fato é que o
assistencialismo não é uma solução. Ele
é um paliativo para uma situação critica, e com tempo limitado e não como
uma aposentadoria. O assistencialismo serve apenas para contemporizar
um problema momentâneo e não para
perpetuar a pobreza. A história tem demonstrado que a miséria e a fome não
são removidas com assistencialismo. É
incontroverso que as leis que obrigam o
rico a manter o pobre, acabam tornando o pobre dependente do rico, e assim
encorajam a letargia e dependência. O
assistencialismo acaba promovendo e
aumentando a pobreza que intencionou
aniquilar. E esse é o grande perigo da
democracia assistencialista, pois vicia
a democracia ao transformar o pobre
em “coitado” de plantão, e em voto cativo pela sua condição de dependência e
acomodação. Se um governo quer realmente resolver o problema da pobreza,
ele precisa fomentar o desenvolvimento
com economia crescente.
Dr. Irio Grolli

Mário Antônio Coelho da Silva:
diretor dos lojistas do hotel
Márcia do nascimento:
representante da câmara
de vereadores
Patrícia, Soeli, Antônio
e Luana Jung
Antonio Vilson Bernardi:
prefeito de Iraí
Tarcisio Minetto, secretário
do desenvolvimento rural,
pesca e cooperativismo,
neste ato representando
o Governo do Estado
E ao fundo Gustavo dos Santos
Macedo e Henri Koenig,
ambos gerentes de nossos hotéis

Juiz de Direito Aposentado

Foto: Site osul.com.br
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EDUCAÇÃO ADVENTISTA

Educação além
da sala de aula!

A

Escola Adventista sente-se honrada em fazer
parte da história de Chapecó promovendo ensino
de qualidade e ambiente seguro as
crianças e adolescentes chapecoenses. Entendemos que a construção
e o compartilhamento do saber sistematizado são de responsabilidade
da escola, em parceria com a família.
Assim sendo, a educação é um direito do sujeito, visto que contribui para
a formação do cidadão. Nessa pers-

pectiva, é importante relembrar tanto aos pais quanto aos profissionais
da educação um conselho necessário: “ensina a criança no caminho
em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele”.
A Educação Adventista tem
como missão “promover o desenvolvimento integral do educando,
formando cidadãos autônomos,
comprometidos com o bem-estar da
comunidade, da Pátria e com Deus.
Há tantos anos lutando para cumprir essa missão, estabeleceu-se na
Educação Adventista duas premissas básica da vida humana: a primeira é que Deus é o único que pode
tornar plenamente feliz o ser humano e em segundo lugar, entende-se
também que qualquer pessoa que
se coloca inteiramente nas mãos de
Deus, além de ser feliz, poderá também tornar feliz outras pessoas.
A nossa proposta é: ir muito
além do ensino! Visamos não apenas o sucesso acadêmico dos alunos, mas também assumir um compromisso com a vivência pessoal e
familiar deles e de seus familiares.
Entendemos que a verdadeira educação significa mais que avançar
em determinado programa de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Diz respeito ao ser por completo, durante toda
a vida. É o desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, mentais
e espirituais. A nossa educação extrapola os muros da escola e os anos
de estudos... estende-se para toda a
vida. E essa é uma grande responsabilidade, por isso, agradecemos a
sociedade a confiança que tem depositado em nossa educação. Temos
a certeza de que a segurança tão
procurada pelos familiares é encontrada nos ambientes e nos serviços
educacionais que oferecemos.
Taisa Migliorini | para revista Mais Dinâmica
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oscar 2019

E o Oscar vai para...
A principal premiação do cinema mundial acontecerá em breve, no dia 24 de fevereiro de 2019.
Conheça algumas das apostas e curiosidades sobre a grande festa de Hollywood!

R

eceber uma premiação é o
indicativo que você é bom
no que faz, certo? Bem, no
universo do cinema, receber uma premiação vai além de
ser bom, torna o premiado uma celebridade que na maioria das vezes
vira o centro das atenções da mídia
mundial. O Oscar é a premiação
mais importante do cinema mundial, presenteando anualmente
vários profissionais da indústria
cinematográfica, desde melhor
atriz ou ator, até melhor figurino,
maquiagem, direção de filme...
O Academy Award of Merit, nome original da premiação
chamado de Óscar, foi criado em
1927 na cidade de Los Angeles,
nos Estado Unidos, apresentado
pela primeira vez pelo ator Douglas
Fairbanks e pelo diretor William C.
deMille. A primeira entrega da premiação foi em 16 de maio de 1929,
no Hotel Roosevelt em Hollywood,
honrando com as cerimônias e as
produções de 1927 e 1928.
O evento do Óscar remete ao glamour do tapete vermelho, as festas,
celebridades e brilho que enchem
as telas da televisão – mas mais importante que isso é o significado da
premiação. Muito mais que uma
simples estatueta, os ganhadores do
prêmio faturam para a vida todo o
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prestígio, a consagração do público e assim garantem o alavancar
de suas carreiras – em especial no
caso de profissionais e produtores
que ficam atrás das câmeras.
A partir de uma indicação ao Óscar, os filmes garantem uma enorme
bilheteria. Em 2018, na premiação, o
filme “A Forma Da Água” saiu vencedor do Óscar de melhor filme e de melhor direção. A estrela do filme “A Forma Da Água”, a atriz Sally Hawkins
foi indicada na categoria melhor
atriz, mas quem levou o prêmio para
casa foi a atriz Frances McDormand,
do filme “Três Anúncios Para Um
Crime”, que também foi indicado ao
Óscar de melhor filme. Com uma bilheteria que hoje está na marca de R$
195,2 milhões, o filme “A Forma Da
Água” foi indicado em 13 categorias
diferentes, além de ser indicado para
outras premiações como o BAFTA
Awards e o Globo de Ouro.

Apostas para indicação
do Óscar 2019:
“Se a Rua Beale Pudesse Falar”
“Nasce Uma Estrela”
“Pantera Negra”
“Poderia Me Perdoar?”
“O Primeiro Homem”

A apresentação do Óscar é sempre feita por uma ou duas celebridades de hollywood, que comandam
a cerimônia. Os prêmios são entregues para os vencedores pelas mãos
de profissionais de destaque do
cinema, indicados ou não para as
categorias. A estátua do Óscar é feita de estanho e cobre, e é banhada
em platina e ouro de 14 quilates. O
valor comercial da estatueta não é
muito alto, mas seu valor sentimental e profissional são imensuráveis.
A próxima cerimônia de premiação do Óscar será realizada no
dia 24 de fevereiro de 2019 e algumas produções já estão sendo cotadas para as indicações do prêmio.
A expectativa é de muito glamour
e grandes produções no tapete vermelho mais famoso do mundo!

Redação | revista Mais Dinâmica
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É possível controlar
O Ministério da Saúde, em um estudo recente, analisou o crescimento dos casos
de diabetes no Brasil. Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, os dados são alarmantes:
houve um aumento de 82,7% na população masculina nos últimos 11 anos

A

diabetes é uma doença crônica que causa
problemas sérios com
o organismo humano.
Causada por distúrbios do metabolismo que fazem o pâncreas não
sintetizar toda glicose do sangue,
como no caso da digestão de carboidratos, a Diabetes Mellitus é
uma doença que não possui tratamentos específicos para a cura,
mas que possui diferentes formas de
controle. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
houve no mundo um aumento significativo dos casos da diabetes – o
Brasil ficou com a 8º colocação
entre os países com maior número de prevalência da doença.
Um dos desafios diários de
quem convive com a doença é a
exclusão do açúcar do seu cardápio alimentar. Os carboidratos e
açúcares estão presentes na mesa
dos brasileiros em larga escala –
comumente representados por
alimentos à base de ingredientes
refinados. Surgem aí os principais
cuidados que o portador de diabetes deve ter: além do diagnóstico
e acompanhamento médico, uma
alimentação adequada, visando
evitar problemas do sistema cardiovascular e de resistência.
Os tipos de diabetes
Existem dois tipos de diabetes
registrados pela medicina, que
se diferenciam por fatores importantes. No caso do tipo 1, a
diabete é hereditária, ou seja, o
organismo da pessoa adquire a
doença da família. Já o tipo 2 se
trata da diabete adquirida durante a vida, influenciada, por uma
dieta não-saudável. Os dois tipos
exigem atenção e devem ser diagnosticados com exames e com
consultas a um médico.

Diabetes
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Fotos: Sites pxhere.com / profitus.com.br / itforum365.com.br / abrilveja.files.wordpress.com

A Diabetes Mellitus tipo 1 é a
mais agressiva. O pâncreas não
produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicose no sangue,
devido a uma falha no sistema imunológico da pessoa, fazendo necessário a aplicação diária de insulina,
para o organismo sintetizar a glicose
no sangue. A única forma de controle é a aplicação diária de insulina,
seja por injeção ou por meio de uma
bomba injetora de insulina, aparelho programado com o comando de
enviar microdoses de insulina para
o corpo por meio de um tubo inserido na área do abdômen, região lombar, nádega, coxas ou braços, ficando na parte externa do corpo.
A Diabetes Mellitus tipo 2 é menos agressiva e pode ser diagnosticada em qualquer idade. Os maus
hábitos alimentares ajudam a doença a se desenvolver no organismo, o que causa uma série de restrições sobre os alimentos que podem
ser consumidos por uma pessoa
diabética. Pode ser controlada com
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doença silenciosa

práticas regulares de exercícios físicos e boa alimentação, prevenindo
de problemas de saúde mais sérios
e fatais. Alguns dos fatores de risco
para desenvolver diabetes tipo 2 são
excesso de peso e obesidade, ingestão de açúcar e gordura em excesso,
sedentarismo, idade e stress.
Como prevenir? Como controlar?
A primeira e mais importante medida para se manter distante da
diabete é levar uma vida saudável.
Por se tratar de uma doença silenciosa, que pode afetar o organismo
com sintomas facilmente confundíveis, é importante estar atento a
uma rotina de saúde, com a realização de exames médicos com certa frequência. Entre os sintomas da
diabetes tipo 1 estão acontecimentos simples, como sede excessiva,
perda de peso repentina, cansaço
frequente, infecções e irritabilidade.
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A primeira e mais importante
medida para se manter
distante da diabete
é levar uma vida
saudável.
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Da mesma maneira, o tipo 2 pode se
confundir na rotina: além da sede
e do cansaço comuns ao tipo 1,
estão também a visão turva, a dificuldade em cicatrizar feridas e o
formigamento nos pés e mãos.
Deve-se estar atento também
à chamada pré-diabetes. Trata-se
do sintoma que antecede a diabetes
propriamente dita, e sua identificação pode contribuir para que a doença não avance e não se desenvolva.
Sua identificação se dá também por
exames de sangue feitos em jejum,
em geral logo pela manhã. O controle glicêmico do sangue serve de
parâmetro: hoje existem aparelhos
que indicam imediatamente o nível
de glicose no sangue, facilitando
o controle. A prevenção é a forma
mais eficaz para que a doença não
se desenvolver no organismo.
Redação | revista Mais Dinâmica
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plantas naturais

Sabor e saúde aliados

M

uito pouco se é discutido ou se ouve falar
sobre algumas plantas que podem ser
usadas na culinária em substituição de alguns produtos ou aditivos
industrializados, onde seu uso já
é conhecido para fins medicinais.
Este é o caso da Erva Baleeira com
propriedades analgésicas e antiinflamatórias poderosíssimas, além
de ser cicatrizante, diurética e tônica. No uso culinário, ela confere
sabor e aroma idênticos ao caldo
de galinha industrializado.

Erva Baleeira

Stévia

Caso ainda não conheça a
Erva Baleeira, ela é uma planta
nativa do Brasil, com folhas levemente ásperas, mas que quando
cozidas ficam extremamente macias. No topo dos ramos se formam flores brancas, que depois se
transformam em frutinhos redondos e vermelho. É mais comum de
se encontrar na costa litorânea
dos estados de São Paulo, Paraná
e Santa Catarina, porém já pode
se encontrar em casas de produtos
naturais as folhas secas e as mudas para plantio em viveiros.
Essa planta não perde seu gosto
com o cozimento. Vale usá-la em
diversas preparações como no feijão, risotos, sopas, e em pratos que

70

comumente se usaria o caldo de
galinha. Como ainda é tão pouco
falado sobre seu uso como tempero, você pode ir testando nos pratos
a forma que mais irá te agradar.
Outra planta um pouco mais
conhecida é a Stévia, um poderoso
adoçante natural e muito saudável, que chega a ser de 10 a 15 vezes
mais doce do que o açúcar cristal.
Nativa do Paraguai é um arbusto
de pequeno porte, das folhas desse
arbusto é extraído um pó branco,
sendo até 400 vezes mais doce que
os demais adoçantes naturais - e o
melhor é que mesmo sendo assim
tão doce a stévia não causa diabetes e não contem calorias.
Alguns dos muitos benefícios
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Lembre-se que,
apesar destas
plantas serem
mais saudáveis
e substitutos
naturais
de alguns
alimentos
industrializados,
podem conter
algumas
contraindicações
e devem ser
utilizadas com
moderação.

que o seu consumo traz são controle da pressão arterial, auxilia
nos processos de digestão e cicatrização, aumenta a imunidade,
previne e ajuda a controlar a diabetes, auxilia na perda de peso e
ainda é capaz de inibir a formação
de cáries em nossos dentes.
Você pode e deve utilizá-la
para cozinhar, por não apresentar em sua composição nenhum
ingrediente artificial, além de não
ser tóxica, as suas propriedades
se mantém estáveis a altas temperaturas, portanto você pode
substituir o açúcar pela stévia no
preparo de bolos e biscoitos, além
de adoçar sucos, chás e café.
Você pode fazer o seu adoçante
de stévia em casa, basta colher as
folhas frescas e deixá-las secar ao
ar. Após isso bater as folhas secas
no liquidificador até obter um pó
fino. Guarde-o em um frasco hermético em local seco e fresco.
Lembre-se que apesar destas
plantas serem mais saudáveis e
substitutos naturais de alguns alimentos industrializados, podem
haver algumas contraindicações,
por isso devem ser utilizadas com
moderação. Use sua intuição e
criatividade na hora do preparo
de pratos com essas plantas para
deixá-los com um sabor mais marcante e ainda mais deliciosos.
Gabriela Peccini | para revista Mais Dinâmica
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nanotecnologia

Nanotecnologia:
dos átomos ao
futuro da ciência
O estudo da nanotecnologia teve início por volta da década de 1950, mas seus conceitos
evoluíram consideravelmente para se tornarem a base de uma revolução no estudo dos materiais

A

nanotecnologia é um
ramo da ciência que
visa desenvolver materiais à escala atômica
e molecular dos bilionésimos de
metro (a partir de 0,000001 milímetro), e lida na maioria das vezes
com estruturas de 1 a 100 nanômetros. Apesar dos termos altamente técnicos, se trata de uma
tecnologia de ponta que já é muito
presente em coisas cotidianas: é
utilizada para produção desde o
band-aid, o creme dental, o filtro
solar, as raquetes de tênis e até
mesmo tecidos que não amassam.
O objetivo da nanotecnologia é
justamente a capacidade de criar
materiais e desenvolver novos produtos a partir de átomos e moléculas. Na escala nanométrica, os átomos apresentam características
diferentes, como tolerância à temperatura, cores, reatividade química e condutividade elétrica. É claro,
somente um microscópio eletrônico de alta resolução é capaz de visualizar os nanomateriais.

O que é um átomo?
Átomos são a menor parte
da matéria – a menor parte
de algum elemento químico,
sendo tudo que ocupa o espaço
e possui massa. Elementos
químicos, moléculas,
substâncias e matérias orgânicos,
ou inorgânicos são formados
antes de tudo por átomos.
Em sua estrutura, o átomo
apresenta partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Não
é possível visualizar um átomo
a olho nu, mas ele está aí formando
cada parte do nosso dia a dia!

Uma das grandes chaves para
o estudo da nanotecnologia visando o futuro é a promessa da
criação de novos meios de detecção, como por exemplo a reciclagem dos lixos no nível molecular.
Uma forma de ajudar com nanomáquinas, que poderão reciclar
o lixo com fins de desenvolver alguns produtos, como peças de celular e placas de computador minimizando o impacto ambiental.
Para a saúde, a nano-biotecnologia poderá ajudar na criação
de alguns dispositivos ultrapequenos, que poderão examinar,
manipular ou imitar os sistemas
biológicos no corpo humano, auxiliando combate a doenças como
o Mal de Parkinson, Alzheimer e
também contra o câncer.
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O objetivo da nanotecnologia
é justamente a capacidade
de criar materiais e desenvolver
novos produtos a partir
de átomos e moléculas.

O estudo de sua estrutura em
átomos requer linhas de pesquisa
específicas e muito investimento.
A nanotecnologia é chamada de
mágica da ciência, pois proporciona descobertas inovadoras e autênticas que podem revolucionar
todas as áreas de conhecimento
com a criação de novos produtos,
como válvulas cardíacas e implantes ortopédicos, e a descoberta da
cura para doenças, como tratamento para fungos e bactericidas.
De onde vem, para onde vai
O cientista e físico Richard
Feynman, em uma palestra intitulada “Há mais espaços lá embaixo”, em 1959, falou que seria
possível a manipulação dos átomos para a construção de novos
produto e materiais. A palestra
é considerada o ponto de partida
para o estudo da nanociência ou
nanotecnologia.
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2019 nas passarelas
Conforto, detalhes despojados, simplicidade e delicadeza serão
o tema preferido das vitrines fashionistas no próximo ano

A

s grandes grifes e marcas
mais badaladas da moda
e da cultura pop estão
ditando tendências que
prometem muito para 2019. O novo
ano chega repleto de tecidos naturais, cortes despojados e confortáveis, que respeitam as curvas naturais de cada corpo, sem restringir
movimentos e sem marcar demais.
Esta tendência tem tudo a ver
com a estação mais quente do ano,
que inicia no dia 21 de dezembro e
se estende até o dia 20 de março. Em
meio às altas temperaturas, os vestidos e saias leves, com botões frontais
e tecidos naturais, como linho e algodão, são uma ótima pedida.
Aliás, a leveza dos vestidos vem
com tudo no início de 2019. Um
dos estilos mais esperados é o wrap
dress, que mistura amarrações com
fendas estratégicas, que se alinham
às curvas e resultam na criação de

um visual elegante e leve. Esse estilo
veio da moda francesa e promete conquistar muitos corações pelo Brasil.
O casual também estará presente no próximo ano, principalmente
aliado aos detalhes retrôs e românticos. Uma aposta que pretende trazer
a moda antiga para a modernidade
é das mangas levemente bufantes.
Estilo que já causou muito nos anos
80, elas prometem trazer o romantismo para o inverno e combinar
croppeds, vestidos e blusas, sendo muito versátil para criar looks
cheios de personalidade.
Junto do romantismo da época,
os laços nas amarrações estarão presentes da primavera verão de 2019,
com muita delicadeza e feminilidade. As golas mais altas vêm para
compor looks mais comportados,
mas podem perfeitamente ser pareadas com fendas laterais, detalhes
escondidos e tecidos reveladores.

O ano natural
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2019

Já nos pés, as flatforms, que ganharam as vitrines em 2018, continuarão presentes e arrasando em todas
as estações do ano. Tendência absoluta, esse estilo de salto é esperado desde
os calçados de verão, como chinelos e
sandálias, até os calçados de inverno,
como tênis, sapatilhas mais fechadas
e até mesmo ankle boots. A variação das estações fica por conta dos
materiais: corda e cortiça aparecem
compondo o ar natural dos tecidos,
enquanto os saltos mais tradicionais
e escuros encaixam no inverno sulista
como uma luva – longe da umidade e
mantendo os pés quentinhos!
Como não poderia ser diferente, os
acessórios estarão presentes em peso
para combinar com o romantismo
e a naturalidade. Vêm por aí bolsas
pequenas, coloridas levemente, para
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levar só o necessário. Os óculos de
formato grande, cobrindo até mesmo
as maçãs do rosto, as peças bordadas e
feitas manualmente, e os detalhes metalizados em prata serão ótima pedida. Ah, e por falar em acessórios, não
tenha medo do tamanho dos brincos!
Tanto as argolas quanto as peças únicas de combinação estarão presentes
em tamanho muito maior!
Duas apostas nas cores é o vermelho, e a lavanda. Presente no
inverno a lavanda permanece para
trazer a leveza nos looks, apostando
também em acessórios da mesma
cor, nas estampas o listrado e o florido são muito aguardadas – principalmente se combinados!
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cabelos

Cabelo bagunçado?
Coisa do passado
Descubra qual é o seu tipo de cabelo e mantenha as madeixas protegidas na estação mais quente do ano!

A

chegada do verão sempre
exige alguns cuidados
extras com a nossa saúde, como uma alimentação leve e muita água para manter
o corpo hidratado. Você sabia que
os nossos cabelos merecem a mesma
dedicação? Isto porque os fios podem
ficar mais oleosos na raiz, pelo suor, e
mais ressecados nas pontas, pela má
hidratação. Além disso, a frequência
maior em praias e piscinas, com elementos como sal e cloro, e até mesmo os raios solares, podem tornar as
madeixas mais quebradiças e opacas.

Cada tipo de cabelo demanda um
cuidado diferente, dependendo da
forma e curvatura natural dos fios, e
também da rotina de cuidados de cada
um. Os tratamentos em geral são divididos em três tipos diferentes: a nutrição, para repor a oleosidade natural
e o brilho dos fios; a hidratação, que
repõe a umidade natural e o efeito de
maciez e suavidade; e a reconstrução,
que devolve aos cabelos a massa e a
queratina perdidas em processos químicos – inclusive da água da piscina!
O uso de produtos adequados para
cada necessidade garante a vida lon-

ga dos fios e o crescimento saudável.
Existe no mercado uma série imensa
de shampoos, condicionadores, máscaras e afins para cada tipo de cabelo, embora muitas pessoas prefiram
utilizar produtos caseiros para tratar
de maneira orgânica. São elementos
como o mel, açúcares e babosa, para
hidratação; óleos e manteigas vegetais, para nutrição; ou amido de milho, leite e gelatina, para reconstrução.
As técnicas para deixar os cabelos sempre nutridos e saudáveis
abrangem os diferentes tipos de fios.
Você sabe qual o seu tipo de cabelo?

Tipo 3,
Cabelos cacheados: Esse tipo de cabelo é formado por
cachos definidos que parecem molas, além ter muitas
chances de ser secos, já que a oleosidade natural pode
não chegar às pontinhas. Devem ser lavados duas vezes por semana com shampoos anti-frizz e hidratados
com creme de tratamento ou máscara de hidratação,
além de creme para pentear sem enxágue. Usar óleos
também é uma forma de hidratar os cabelos, principalmente as pontas que podem ficar muito ressecadas.
A forma correta de secar esse cabelo é naturalmente,
para não desfazer os cachinhos.

Tipo 4,
Cabelos crespos: Diferente dos cabelos cacheados, eles se
mantém enrolados mesmo quando estão molhados. Esse
tipo de cabelo é muito sensível e seco, pois a oleosidade
que os cabelos tem, nos cabelos crespos não conseguem
percorrer nos fios do cabelo. Por conta disso, é necessário hidratar semanalmente, com água quente e toucas
térmicas, porém a finalização da lavagem deve ser feita
com água fria, para evitar o frizz. Também é recomendado utilizar creme para pentear e enxugar com a toalha
somente o excesso da água, sem secador, amassando o
cabelo para definir mais ainda os cachos.

Redação | revista Mais Dinâmica

Onde seu cabelo se encaixa?

Tipo 1,
Cabelos Lisos: Esse tipo de cabelo se caracteriza por fios escorridos, e que não são
volumosos. Um dos cuidados para evitar o
ressecamento é a realização de hidratação
a cada duas semanas, utilizando a cada lavagem cremes protetores térmicos antes de
secar o cabelos ou usar a chapinha.
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Tipo 2,
Cabelos ondulados: Os cabelos ondulados são definidos por
ondas. Para fazer uma boa hidratação é necessário usar cremes para pentear ou ativadores de cachos, realizar uma hidratação profunda a cada duas semanas, com máscaras e
cremes específicos para hidratar. Não é recomendado a utilização de secador ou prancha, os cabelos devem secar naturalmente, assim os cabelos vão ficar mais definidos e brilhosas.
Além disso, os cortes se preferir podem ser em camadas, para
dar mais movimento às ondas.
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