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Editorial
Edição n° 37 | Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020

Jornalista reponsável

Gratidão, trabalho e honra!

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

Caro leitor,
Como destacamos em cada edição, é uma honra para nós termos o seu tempo
destinado às páginas da Revista Mais Dinâmica. O nosso trabalho é pautado no compromisso em levar até você informações relevantes e conhecimentos em diferentes
áreas abordadas em cada edição. Cada profissional que atua na Revista Mais Dinâmica
trabalha pensando no leitor, nos parceiros e na representação fiel dos tópicos abordados, pensados sob uma ótica de muito respeito e dedicação. Sabemos que são tempos
de muitos questionamentos sobre comunicação, jornalismo e política. Por isso é importante desenvolver trabalhos honestos e íntegros, com a missão de fazer a boa diferença
em tudo que nos for proposto enquanto profissionais, familiares e todas as posições que
ocupamos, nos lugares onde atuamos e existimos.
Nesta edição vamos falar sobre o Natal, mas não vamos falar mais do mesmo. Trouxemos um aspecto histórico que narra o início desta famosa comemoração, um pedaço da história que poucos conhecem, afinal o conhecimento é uma preciosidade que
destaca o indivíduo na multidão. A história do Natal e suas narrativas ao longo dos anos
apresenta uma abordagem inédita, aproveite e viaje no tempo pelas páginas desta matéria. Para entrar no clima real dos sentimentos de fim de ano, pensamos uma matéria
que agrega valor emocional e perspectiva relevante sobre as relações humanas, o perdão! Abordamos esse tópico com a atenção que ele merece, pois sempre nos preocupamos com a saúde mental, revelando uma perspectiva integrada de saúde e plenitude,
através da ação terapêutica manifesta no ato de perdoar.
A economia também é destaque no início de uma série que aborda o Ecossistema
de Inovação em Santa Catarina. Nesta edição introduzimos o assunto com uma perspetiva geral regional e suas projeções no Brasil e na América Latina, com uma pincelada
pelo Oeste catarinense, nas próximas edições, aprofundaremos a temática com destaque para novas abordagens dentro desse universo cativante de inovação, startups,
crescimento e muito empreendedorismo. Gestão de Marcas e empreendedorismo universitário também são títulos que compreendem o aspecto empreendedor e econômico da edição.
Na área da saúde abordamos a Retinose Pigmentar, narrativas e produções sobre
Estética e como reconhecer o cansaço mental. Além disso, você poderá acompanhar
uma produção sobre o verão e os cuidados específicos que a estação exige. Para compor o senso ecológico e ambiental, voltamos a falar sobre sustentabilidade, como viver
melhor com menos produtos e atos intensos de consumo. Todas estas produções e
muitas outras compõe a edição que está em suas mãos.
Nosso desejo, junto à você é uma boa leitura, novas consciências e muito conhecimento! Que você possa ter um tempo de qualidade, junto da Revista Mais Dinâmica e
todos os assuntos que pensamos para você!
Ótima leitura!
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Construir e crescer!

A

demandas da construção civil estão crescendo significativamente
nos últimos anos. O
Índice Nacional da Construção
Civil (INCC/Sinapi), divulgado em
agosto deste ano pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, subiu 0,68% em julho,
após uma elevação de 0,35% em
junho. Segundo o IBGE, o custo
nacional da construção alcançou
R$ 1.143,65 por metro quadrado
em julho, acima dos R$ 1.135,88

por metro quadrado registrados
em junho. A parcela dos materiais teve aumento de 0,47%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,92%. Os dados revelam que
o setor está em movimento.
Neste cenário de construções,
realização de sonhos e novos projetos, bem como negócios e empreendimentos, os personagens que
constroem, literalmente, esse setor, se mostram cada vez mais pertinentes em relação a qualidade de
produtos e serviços. Cada execução

Tintas Imobiliárias
Quando chega o momento de escolher a tinta que será utilizada, a
análise do local é imprescindível.
Ambientes internos recebem três
tipos de tinta látex, por exemplo:
Econômica, Standard e Premium.
O acabamento também tem certa
influência nesse momento, pois
tem relação com a aplicabilidade
do produto, acabamento fosco,
acetinado ou brilhante. Todos os
detalhes e informações contam.
Os ambientes externos demandam produtos de maior resistência, e em função do intemperismo, devem ser usadas as tintas

Construção
10

MAIS DINÂMICA | Setembro,
Dezembro Outubro
de 2019, eJaneiro
Novembro
e Fevereiro
2016 de 2020

tem suas normas e regras, cumprir
as regulamentações é essencial
para o sucesso de uma obra, seja
ela familiar ou empresarial. “A
Sherwin-Williams está presente
no Brasil há mais de 70 anos com
o objetivo de trazer ao mercado as
melhores opções em revestimento
e proteção, com tintas para as mais
diversas finalidades. A empresa
atua tanto no segmento imobiliário, quanto industrial, sempre com
produtos reconhecidos por sua durabilidade, qualidade e inovação”.

Fotos: Sites static.wixstatic.com / clickpetroleoegas.com.br / diariodoscampos.com.br
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Construção

Segundo o IBGE,
o custo nacional
da construção
alcançou
R$ 1.143,65 por
metro quadrado
em julho, acima
dos R$ 1.135,88
por metro
quadrado
registrados
em junho.

classificadas como Standard e
Premium. Lembre- se, após a definição do local é importante verificar se a tinta atende às especificações determinadas pelas normas
técnicas brasileiras. Os critérios
técnicos tornam possível o conhecimento para saber se uma determinada tinta possui os padrões
mínimos de qualidade. O ideal é
utilizar tintas de fabricantes que
participam do Programa Setorial
da Qualidade – Tintas Imobiliárias, pois essas empresas estão
comprometidas em produzir de
acordo com as normas técnicas.
A norma NBR 15079 estabelece
uma classificação das tintas imobiliárias em três níveis: Econômicas,
Standard e Premium. O que determina essa classificação é o cumprimento de requisitos mínimos
relacionados ao poder de cobertura
de tinta seca e de tinta úmida e à
resistência à abrasão. Esses requisitos específicos estão vinculados a
ensaios descritos em outras normas
aprovadas pela ABNT. A norma
também estabelece outros requisitos, relacionados à necessidade de
informar, na embalagem, dados
do fabricante e do produto, além
das suas instruções de aplicação.
A versão atual da norma, revisada
em 2010 e em vigor desde maio de

A norma NBR 15079 estabelece
uma classificação das tintas imobiliárias em três níveis: Econômicas, Standard e Premium. O que
determina essa classificação é o
cumprimento de requisitos mínimos relacionados ao poder de
cobertura de tinta seca e de tinta
úmida e à resistência à abrasão.

2011, estabeleceu como principal
mudança a indicação de uso de tintas látex Econômicas apenas para
utilização em ambientes internos.
Já as tintas Standard e Premium,
que têm maior rendimento, cobertura e durabilidade, são recomendadas para uso tanto em ambientes
internos como em externos, pois resistem melhor às intempéries.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Viver com menos,
é mais!

A

tendência do consumo minimalista vem
ganhando forma nas
narrativas sobre como
as pessoas se relacionam com o
dinheiro e com o consumo. Se
olharmos com atenção para a
história das empresas, a Revolução Industrial, a crescente de
facilidades e a grande escala das
produções, é possível perceber o
rumo descontrolado que o consumismo tomou, intenso, veloz
e cheio de novidades supérfluas,
atropela tudo o que está em seu
caminho. Os territórios e habitats
que precisa explorar para obtenção de matéria-prima, os recursos
que precisa usar e abusar para
produções em larga escala e as
consequências irreversíveis sobre
a vida das pessoas, das plantas e
dos animais. A natureza e seu estado atual é a maior prova de que
o consumismo é devastador, e as
pessoas e seus desejos insaciáveis
e irrelevantes são os predadores
dessa ‘pirâmide alimentar’.
Vivemos uma sociedade pautada pelos bens de consumo, aquisições materiais e valores capitais. É
comum perceber que a aquisição
de bens materiais é uma maneira
de criar vínculos e se relacionar
com outras pessoas. Além da dis-
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Mais valor, mais potencial, mais controle,
mais independência, mais sustentabilidade,
mais consciência! Perceba suas reais
necessidades e ressignifique
sua forma de pensá-las!

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020

tinção entre classes e o fomento
do ego e da ganância diante destes
hábitos consumistas. Especialistas tratam do tema com a relevância e urgência que ele demanda, o
excesso de oferta e consumo levou
a sociedade, em sua grande e expressiva maioria ao termo ‘sociedade do hiperconsumo’, caracterizada pela dependência emocional
e psíquica de ter, quando o ideal
para uma perspectiva de saúde
mental e emocional seria relacionada ao ser, e não ao ter. As produções culturais refletem isso de
maneira muito clara, já faz parte do
senso comum ver e perceber essas
manifestações consumistas e doentias. Suprir uma tristeza ou decepção no shopping, ou comprando
algo é um jargão comum, que ilude os sentidos e embriaga o senso
crítico para as reais necessidades,
como estar em harmonia com os
familiares, ter tempo de qualidade com as pessoas que se ama, ler
um bom livro, ouvir uma música,
conhecer lugares novos e estabelecer relações que não dependem dos
objetos que se possui e as frações
financeiras na conta bancária.
Como todo mal tem seu antídoto, o consumismo mundial,
fortemente presente em todas as
plataformas que interagimos e

em todos os lugares que habitamos em sociedade, encontra seu
oposto conceitual, o MINIMALISMO! Enquanto o consumismo diz,
‘compre’, ‘vista’, ‘prove’, ‘conheça’
e outros pronomes possessivos que
penetram os sentidos, o minimalismo convida à real reflexão e a

Fotos: Sites pxhere.com / Sylvie Tittel / kyle Ellefson

IDEIAS

Qual a razão da
compra? Necessidade
ou puro impulso?
Qual o item que
será comprado?
É de boa qualidade
ou será descartado
em pouco tempo?
Como será usado?
Como é sua cadeia
de produção?
Como será comprado?
Qual a forma de
pagamento?
Será preciso
criar uma dívida?
Qual a forma
de descarte do
produto? Ele
vai gerar mais
lixo ou poderá
ser reciclado?

expansão da consciência sobre
o ato de comprar e consumir. O
jeito minimalista de existir prevê
que haja separação entre o que
realmente precisamos e o que é
apenas um fetiche inconsciente do
nosso ego. Com o minimalismo é
possível viver bem e muito melhor
com o que é essencial. De acordo
com o portal ODS - Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, o
consumo minimalista propõe que,
antes de comprar um produto, sejam considerados alguns pontos:
A ODS explica que o minimalismo é
uma vertente de consumo sustentável, impulsionada pela preocupação
com o meio ambiente – “no que diz
respeito a reduzir o uso irracional
de recursos naturais e a diminuir a
produção de resíduos e a emissão de
gases poluentes na atmosfera, com a
sociedade, pois desestimula a compra de produtos fabricados em países
onde as condições de trabalho são
precárias e degradantes, e estimula
a produção em pequena escala, feita
por famílias ou comunidades com

cuidado desde a escolha da matéria-prima até o meio de distribuição
da mercadoria; e com a economia,
já que a opção pelo consumo de
produtos pequenos produtores movimenta a economia regional, permitindo maior mobilidade social”.
O minimalismo pode e deve
ser aplicado nas mais diversas
áreas da vida, é uma tendência
moldável às necessidades de cada
um. A premissa mais importante
é saber fazer leituras conscientes
da realidade na luta contra os impulsos de consumir. Como todo
novo estilo de vida, o processo
é gradual. O Minimalismo não
prevê a extinção total do consumo, mas apresenta novas formas
de pensar e refletir, visando uma
vida equilibrada e consciente,
onde as pessoas não são escravas
de seus hábitos e desejos, mas o
dominam e controlam para viver
de forma plena e justa.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020 | MAIS DINÂMICA
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AVENTURA SUBTERRÂNEA

Ametista do Sul
Destinos incríveis podem estar pertinho de você...

V

iajar é sempre um planejamento que envolve
pessoas, sonhos e propósitos. Seja qual for
o destino escolhido, sair da rotina para conhecer novos lugares
e vivenciar novas experiências,
é uma fórmula da felicidade! De
acordo com o Ministério do Turismo, 24,3% dos brasileiros planejam suas viagens para os próximos meses. Um dado promissor
para o setor, afinal viajar relaciona uma cadeia de fornecedores,
lugares e movimenta a economia
do País, movimento diretamente
relacionado ao local que proporciona as paisagens, lugares e acomodações desejadas nas tão sonhadas
férias. O dado do estudo Sondagem do Consumidor – Intenção
de Viagem, do Ministério do Turismo, representa um crescimento de 8% em relação ao mês de
setembro do ano anterior. O Ministério do Turismo mostra que
para 80,3% dos futuros viajantes,
a ideia é desbravar os destinos nacionais e desfrutar de belos cenários naturais, rica gastronomia e
manifestações culturais.

16

Dos mais famosos lugares brasileiros até os tesouros mais escondidos interioranos é possível
encontrar ricas histórias e manifestações culturais. Os lugares
mais frequentados são maravilhosos e revelam belezas inestimáveis
da natureza, mas o que muita gente ainda não sabe é como desbravar destinos apaixonantes, que por
sua vez, não estão catalogados nos
principais pontos turísticos.
Conhecida por um solo rico e
localizada no Rio Grande do Sul,
a cidade de Ametista do Sul é uma
excelente opção de turismo para
quem busca uma experiência subterrânea. Dispondo de um museu

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020

chamado Ametista Parque Museu,
traz consigo um acervo de dois mil
exemplares de pedras diferentes.
O passeio consiste em um tour
guiado que dá acesso ao interior de
uma mina, onde estão expostas as
pedras e também é explicado como
se dá o processo de exploração da
mesma. A cidade também conta
com outro ponto turístico chamado Vinícola Ametista, referência
por produzir vinhos de excelente
qualidade, oferece aos visitantes
uma galeria diversa de vinhos
para degustação. O que torna o
passeio ainda mais especial é o fato
de que os vinhos estão armazenados no interior de uma mina inativa, devido à baixa temperatura
e luminosidade do local, ambiente
perfeito para maturação.
Para você que ficou interessado em conhecer um pouco mais
desse lugar culturalmente rico, a
cidade estará realizando nos dias
05 à 08 de Março de 2020 mais
uma edição da feira EXPOPEDRAS, onde contará com grandes
atrações, exposição dos mais diversos produtos do ramo de pedras,
jóias, entre outros. O evento costuma ser de grande expectativa trazendo para si visitantes da cidade e
até mesmo da região, interessados
em conhecer e adquirir os belos
produtos que a feira oferece.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Fotos: Site rumosturismo.com.br
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5 dicas de como ser
um empreendedor
de sucesso
certa de que você se identificará e
ativará os principais gatilhos mentais, talvez de uma forma que não
tenha analisado anteriormente.

N

Sucesso
20
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inguém precisa ser louco para empreender.
Um empreendedor de
sucesso é aquele que não
apenas tem uma empresa, mas um
propósito dela existir. Não somente
um objetivo financeiro que sustenta a paixão em empreender, até
mesmo porque algumas atividades
não trazem com agilidade o retorno econômico que se espera, são
necessários diversos pontos para
que esse sonho se concretize.
O sonho de ser dono do seu próprio negócio, ou ver a sua empresa
em fase de crescimento constante,
conquistando a sensação de liberdade, empoderamento, construir,
planejar e crescer. Não importa se
é um novato no setor, se é um veterano, se possui mais experiência
ou até mesmo se está se reinventando, começando tudo de novo,
as decisões apenas alteram sua
proporção. É preciso coragem,

postura desafiadora e ser apaixonado pelo que faz, esse conjunto
será o combustível para que esteja
atento às mudanças constantes do
mercado, e se tornar o melhor líder
para orientar e motivar a equipe a
alcançar ótimos resultados.
Neste artigo, trago um pouco da
minha experiência, entre diversos,
listo apenas 5 modelos de padrões
mentais de comportamentos e atitudes que considero imprescindível
para que obtenha êxito, e estou

Sentido de urgência
em mente proativa
O que tem que ser feito hoje precisa ser feito hoje, ou seja, o trabalhar é constante, você começa a
produção de um avião literalmente, colocando a “mão na massa”.
Não se pode simplesmente esperar, é fundamental engajar recursos e pessoas para execução de
atividades, por exemplo, se você
quer montar sua padaria e não
tem recursos, comece revendendo pão na porta da sua casa, entregue pão porta a porta para que
tenha recursos suficientes para
ampliar suas atividades, mas faça
acontecer, não espere. Tome a direção da sua vida, ninguém decide por você, no máximo altere a
sua decisão, mas no final você é
o culpado por tudo que acontece
com sua carreira profissional e
empresarial. Sua equipe deve ter
o entendimento de proatividade
muito claro, sabendo que ser proativo é seguir o plano de metas e objetivos, alcançá-los, se mostrando
disposto a se esforçar sem ressalvas.

Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020 | MAIS DINÂMICA
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Sucesso

Mente voltada ao
planejamento estratégico
Aparentemente o planejamento
não combina com o sentimento de
urgência e ele só é testado quando
o projeto está em andamento, por
isso, planeje, execute, avalie, crie
estratégia melhores, aplique ações
de melhoria para o planejamento,
volte a executar, reavalie os resultados e faça tudo isso quantas vezes
for necessário. Não insista no seu
planejamento inicial se ele não te
gerar resultados, o processo de repensar é extremamente necessário.
Algumas técnicas de planejamento são importantes para
essa fase, como o 5W2H (gerenciamento de tarefas), o Canvas (a
especificação e detalhamento do
seu negócio), a Análise Swot (a
compreensão dos pontos positivos
e negativos do ambiente interno e
externo), entre diversas outras excelentes ferramentas para organizar a estrutura do planejamento estratégico, o importante é utilizá-las.
Mente positiva e resiliente
Sempre que o seu projeto apresentar problemas, tenha foco na
solução, aprenda com as dificuldades passadas porque geralmente o mesmo problema acontecerá
em algum outro momento, porém,
você e sua empresa estarão preparados para apresentar uma solução rápida e menos estressante.
Não fique com nenhum medo das

22

do grupo e parou para observar um
lago cheio de carpas, um jornalista
ao se aproximar perguntou ao Senna o motivo dele ter se separado do
grupo e essa foi a sua resposta:
- Você vê aquelas carpas?
- Sim
- Quando eu jogo comida
aquela carpa gorda nunca consegue pegar nada, porque as menores são mais rápidas. Só que um
dia aquela carpa gorda foi a carpa
mais rápida, hoje não é mais.
Essa passagem nos ensina que
assim como Senna, quando o objetivo é alcançado, é preciso se preparar para o próximo passo, para
o próximo desafio, pensar no próximo campeonato. Não é permitido
relaxar e ficar para trás, se acomodar e não ter mais o cuidado que havia no início do negócio, se tornar
lento, desatualizado, pois caso contrário, a concorrência virá e tomará
o seu lugar. Se diferencie sempre!
Minha sugestão é que você tenha o prazer de comemorar suas
conquistas, mas não perca o foco
no próximo passo. Não deixe que a
vaidade invada a sua mente.
Eu tenho uma missão
E para finalizar, qual é a sua missão
sendo um empreendedor? Ganhar
dinheiro? E quando o dinheiro chegar? Ganhar mais e mais? Cuidado,
o dinheiro muda de mão o tempo
todo, se não for dessa forma não
existe valor econômico no dinheiro
intempéries do seu negócio, a tempestade logo passa. Tenha calma!
Resiliência é a arte da respiração, do controle, da disciplina,
aceite a realidade das coisas, esteja
confiante e pleno quanto aos seus
objetivos. Não ame as dificuldades,
apenas compreenda que elas fazem
parte do processo e estarão presentes, te aconselho a estar plenamente controlado emocionalmente
para conseguir aplicar a melhor
decisão. Esteja bem e persista!
Não se acomode
Logo após ganhar o seu primeiro título, Ayrton Senna foi comemorar
a vitória com sua equipe, amigos
e alguns jornalistas. Em certo momento Ayrton Senna se distanciou
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Muita gente reclama quando sua empresa
começa a levantar voo, e os motivos
são simples:
- Porque o trabalho aumenta;
- O risco aumenta;
- Os impostos aumentam;
- Agora precisa contratar mais colaboradores e assim administrar
uma maior quantidade de pessoas;
- Gerenciar mais processos;
- Procurar mais fornecedores;
- Surgem clientes mais exigentes;
- É preciso contratar um ERP, um contador, uma equipe de marketing,
um departamento jurídico para análise de contratos;
- O financeiro tem um fluxo muito maior e aparecem as inadimplências
e se não tivermos cuidados os desvios podem acontecer;
- Minha filha quer estudar em Boston e meu filho quer escalar
o Everest, bati minha Ferrari, NÃO AGUENTO MAIS.

e sim o acúmulo de pontos na sua
conta bancária. A sua Missão tem
mais a ver com o brilho no olhar dos
seus pares, clientes, fornecedores,
sociedade, família e principalmente em seu olhar. Há alta correlação
do quanto você consegue ser um
influenciador do seu ambiente, do
quanto a sua atividade alcança pessoas, sua missão deve ser o lugar
onde está o seu coração e quando
você tiver certeza do que realmente
quer, agarre-a ao ponto de ela fazer
parte do que você REALMENTE é.
Sua empresa é o seu maior
propósito, com ela você será capaz
de ajudar muitas famílias, não desista dela jamais. Tenha apenas
um FOCO e principalmente FÉ,
acredite e faça a sua parte.
Débora Santos e Marcos Nunes
Fundadores da MiraH Assessoria |
para a revista Mais Dinâmica
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eMPRESÁRIO DO ANO 2019

Clóvis Spohr
é eleito
Empresário
do Ano 2019

A

emoção de ser o representante dos empresários é grande. Eu não
fui escolhido o melhor
empresário do ano, fui nomeado
o representante dos melhores empresários de Chapecó e é assim que
me sinto: uma pessoa que vai dignificar pelo próximo ano a ACIC,
a CDL a qual também represento e
o município”. Com essas palavras
o empreendedor Clóvis Afonso
Spohr agradeceu o reconhecimento de ser eleito Empresário do
Ano 2019 e ter recebido o Troféu
Nelson Galina Edição Especial
Aurora 50 anos. A 27° edição
do evento organizado pela Associação Comercial e Industrial de
Chapecó - ACIC, no Clube Recreativo Chapecoense.
A lista dos três empresários
mais votados foi composta por
Spohr, pelo CEO da Renovigi
Energia Solar Alcione Belache
Ferreira e pelo proprietário do
Grupo Eko’7 Paulo de Souza.
Sporh comentou que chegou em
Chapecó há 29 anos e desde então
acompanha o Empresário do Ano.
“É uma das eleições mais difíceis
porque tem que escolher entre os
melhores empresários que atuam
com responsabilidade, arrojo, liderança e ensejo com a comunidade”.
O Empresário do Ano 2019
ressaltou que quem faz as organizações são os empreendedores e
frisou o trabalho de todos os envolvidos. “Começo pelos funcionários,
que muitos chamam de colabora-
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dores, mas a denominação não é
o mais importante. O que importa é como tratamos, respeitamos,
honramos e admiramos eles, tendo os ao nosso lado e trabalhando
juntos. Não posso deixar de citar
as mulheres que acompanham,
trabalham, lutam e tem transformado as nossas sociedades, empresas e famílias. Gostaria que numa
próxima oportunidade muitas delas recebessem esse tão respeitado
e digno prêmio”. Spohr também
agradeceu o sócio e sua família.
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. “A homenagem vai além do fator econômico e alcança aquele que valoriza e
exerce ações de responsabilidade
social-empresarial que, em Chapecó, já se caracteriza como uma
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prática moderna de gestão corporativa. 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”, realçou o presidente
da ACIC, Cidnei Barozzi. Ele também destacou a atuação da ACIC
em prol da classe empresarial de
Chapecó. “Estamos chegando ao
fim desta gestão com o sentimento
de dever cumprido. Foram executadas três ações por dia que, de alguma maneira, contribuíram para
melhorar o município, a região e,
consequentemente, as empresas”.
A festa teve como pano de
fundo a homenagem para a Cooperativa Central Aurora Alimentos, terceiro maior conglomerado
agroindustrial do País e expoente
do cooperativismo mundial, pelos
seus 50 anos, e para a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Chapecó,
também pelos seus 50 anos.
Clóvis Afonso Spohr é natural
de Alecrim, no Rio Grande do Sul,
tem 54 anos de idade e é casado
com Naide Regina, com quem tem
três filhos: Eduardo, Suzana e Matheus. É engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Maria,
pós-graduado em Projeto e Análise de Estruturas, pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em convênio com a Unoesc
Chapecó e tem MBA em Marketing
pela Fundação Getúlio Vargas, em
convênio com o Senac Chapecó.
Dirige as empresas Dimensão Artefatos de Cimento, Dimensão Engenharia e Construtora, Dimencor
e Dimensão Incorporações. Participa das entidades Sinduscon, Rotary e programa Verde Vida CDL. É
o atual preside a CDL Chapecó.
O Empresário do Ano tem patrocínio institucional da Aurora
Alimentos, BRDE, Certa Seguros,
Fênix, Inviolável, Sicredi, Sicoob
e Unimed; apoio da Facisc, BRSIS,
Inova Informática, Nordus Cervejaria, MOBWE, Construtora Catarinense, Eletro Service, Grupo Gambatto e apoio de mídia da NSC.
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gestão ACIC 2020/2021

Nelson Akimoto assume
comando da ACIC

U

ma gestão alegre, com
responsabilidade e ciente dos desafios que tem
pela frente. Assim será
a nova diretoria da Associação
Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC) que será presidida pelo
empresário Nelson Akimoto
(Nord Electric). A eleição e posse
da nova diretoria executiva ocorreu em 2019 na reunião ordinária
do Conselho Deliberativo da entidade, conduzida pelo presidente
Itacyr Centenaro.
Akimoto frisou que é um grande desafio e agradeceu os colegas
empresários pela confiança. “Faremos uma gestão com muita alegria
e responsabilidade, atuando para
elevar o conceito da ACIC na sociedade. Fico feliz em contribuir, por
meio da entidade, com a cidade que
me adotou há 32 anos”, enfatizou.
De acordo com o novo presidente, o
associado é o maior patrimônio da
ACIC. “Todos os associados são importantes e trabalharemos em prol
deles. Sabemos que o papel da entidade ultrapassou a classe empresarial e possui forte atuação na comunidade não apenas chapecoense,
mas regional. Continuaremos esse
trabalho levando adiante as pautas
do setor comercial”, acrescentou.
O presidente Cidnei Barozzi
realçou que a gestão 2018/2019
encerra com os projetos propostos concluídos. “Saímos com o
dever cumprido. Realizamos um
planejamento e todos os diretores conseguiram desenvolver
as ações propostas. Foram feitas
880 ações durante o ano de 2019,
ou seja, quase três ações por dia
para fortalecer o associativismo,
a classe empresarial e o desenvolvimento de Chapecó e região”.
O presidente do Conselho Deliberativo desejou sucesso aos em-
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presários que assumirão a entidade no próximo ano e fez menção
ao trabalho e empenho da diretoria que deixa o mandato. “O desafio de assumir a diretoria da ACIC
é sempre grande. Os 72 anos da
entidade demonstram que todos
que por aqui passaram cumpriram seu dever e tornaram, a cada
ano, a entidade mais forte e representativa”, salientou Centenaro.
Graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de
Ilha Solteira (Unesp) e pós-graduado
em Desenvolvimento Gerencial pela
Unochapecó, Akimoto nasceu em
Novo Horizonte (SP). Iniciou a carreira profissional em Chapecó como
engenheiro eletricista na Sadia
Concórdia S.A., em agosto de 1988.
Em 1992, juntamente com o colega e amigo Mauro Tiecher, criou a
Nord Tecnologia em Eletrônica, que
hoje é a Nord Electric Ltda. Também ocupa o cargo de presidente do
Conselho de Administração da Renovigi Energia Solar, presidente da
Fundação Científica e Tecnológica
em Energias Renováveis (FCTER),
vice-presidente do Programa Viver
Ações Sociais e é docente da Fundação Logosófica em Chapecó. Casado
com Édina Jahn Akimoto e tem dois
filhos, Thales Akimoto, empresário,
e Amanda Akimoto, formanda em
Arquitetura e Urbanismo.

Diretoria
Compõe a executiva, além do presidente, o diretor 1º vice-presidente Lenoir Antonio Broch (Broch
Empreendimentos), diretor 2º vice
-presidente Helon Rebelatto (Rei
Participações), diretora administrativa Leandra Merisio (Rotesma Artefatos Cimento), diretora
administrativa adjunta Luiza Utzig Modesti (Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig), diretor
financeiro Dalvair Anghében
(Escrita Contabilidade e Assessoria) e diretor financeiro adjunto
Carlos Martinelli (Açoperfil Indústria e Comércio de Aço).
No total, a nova gestão contará com 23 diretores. Também
assumiram em janeiro: diretora
de Desenvolvimento Industrial
Ivanete Matte Baroski (JA Indústria e Comércio de Máquinas),
diretor de Desenvolvimento Comercial Emerson Luiz Angonese (Farmácia São Rafael), diretor
de Desenvolvimento de Serviços
Carlos Roberto Klaus (Mogano
Business Hotel), diretor do Agronegócio Fernando Prezzotto
(Sempre Sementes), diretor de Micro e Pequenas Empresas Daniel
Bet (HRS Horus Construtora e Incorporadora), diretora de Núcleos
Empresariais Cleunice Zanella
(Unochapecó), diretor de Eventos

Nelson Akimoto e Cidnei Barozzi

Nova diretoria assume em janeiro de 2020

e Mercoagro 2020 Cidnei Luiz
Barozzi (Arcus Indústria Gráfica), diretor de Assuntos Econômicos e Tributários Valdir Lucatelli
(Kemin Nutrisurance Nutrição
Animal), diretor de Tecnologia,
Inovação e Empreendedorismo
Sidimar Carniel (Saphir Soluções
Integradas de Tecnologia), diretor de Responsabilidade Social e
Ambiental Odair Balen (Verde
Vida Programa Oficina Educativa), diretora de Relações Internacionais e Comex Inocência Dal
Bosco (Unoesc Chapecó), diretor
de Relações Institucionais Robert
Otto (Upgrade Soluções Empresariais e Treinamentos), diretor de
Relações Governamentais Sergio
Migliorini (Franquiza Assessoria
Empresarial), diretor de Relações
com Instituições de Crédito Sergio Perondi (Sanagioto, Feroldi e Perondi Empreendimentos

Imobiliários), diretor de Relações
com Associados Genuino Simioni (Mecânica São Cristóvão) e
diretora de Capacitações Empresariais Magna Anzolin (Ferro Esquadrias Royal).
Integram ainda a diretoria
o gerente executivo Fabio Luis
Magro (ACIC), assessor de comunicação Marcos Bedin (MB
Comunicação), assessores jurídicos Marcia Bonamigo e Jonas
Piccoli (Piccoli Advogados), consultora de Núcleos Empresariais
Franci Pastre (Pastre Assessoria
e Consultoria) e gerente da Mercoagro 2020 Nadir José Cervelin
(Global Corporate & Consultoria).
O mandato da nova diretoria executiva vigorará de 1º de janeiro de
2020 até 31 de dezembro de 2021.
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Conselho Deliberativo reunido para a eleição da nova diretoria
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enfrentar a crise

Crie oportunidade
em meio a crise
Esse não é o momento de ficar reclamando.

É tudo uma questão de visão
Qual crise você tem enfrentado?
Você tem aproveitado seus talentos, criatividade e inteligência
para sobreviver aos dias maus? O
que você tem feito para driblar a
crise em seu segmento?
A maioria das pessoas costumam “sentar e chorar” em meio a
decadência financeira sem ter a capacidade de dar a volta por cima (resiliência) e criar uma nova situação.
Ainda bem que temos problemas, pense bem; além de ser um
sinal de que estamos vivos, serve também para nos provocar a
agir, a utilizar os nossos talentos
e inteligência com melhor empenho. Em meio aos problemas
alguém precisa ser contratado
para solucioná-lo, se não fosse
assim, muitos de nós, não estariam trabalhando. O encarregado
que contratou um ajudante, por
exemplo, teve um problema de sobrecarga e por isso necessitou empregar outra pessoa para ajudá-lo.

V

ocê já ouviu o termo:
“enquanto alguns choram outros vendem
lenços”? Oportunidades
surgem a todo o momento, basta
estarmos atentos para percebê-las.
Pensando dessa forma, Luiza
Helena Trajano, presidente das
lojas Magazine Luiza disse: “não é
o momento de ficar reclamando”.
Foi desta forma, que numa época de poucos recursos ela construiu uma das maiores redes de
lojas do Brasil.É verdade que, por
mais que estejamos enfrentando
tempos difíceis, ainda tem muita
gente criando oportunidades, fazendo dinheiro e até mesmo montando o seu próprio negócio.
Quer um exemplo? Reparecomo basta chover no centro da
cidade que surgem vendedores de
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guarda-chuvas e capas por todos
os lados. Eles estão por ali sempre
atentos a uma oportunidade de
negócio.E o que dizer dos vendedores ambulantes, aqueles que
vendem bolos de potes, coxinhas
ou água em dia de calor para
sustentar sua família ou seus
estudos? Tais vendedores sabem
aproveitar as oportunidades que
se apresentam e quando não, eles
criam outras oportunidades.

Henry Ford já dizia:
“Não encontre as falhas,
encontre as soluções”.

Vejam esta cena:
Um dia desses, indo para o litoral,
numa emenda de feriado,
minha família e eu esperávamos
por longo período na fila
do pedágio quando fomos abordados
por um vendedor de salgadinhos,
chocolates e refrigerantes. Show de bola!
Era tudo que precisávamos, saborear
umas paçoquinhas enquanto
aguardávamos o trânsito.
O curioso, é que aquele vendedor teve
visão e decidiu ir ao local em que estavam
reunidas uma grande multidão (público-alvo)
de pessoas ansiosas, famintas e que com toda
certeza desejariam alguns petiscos. Além disso,
o curioso é que não sabíamos que necessitávamos
de alguns doces até vê-los diante de nós.
É assim que o mercado funciona muitas vezes o cliente não
quer comprar nada, até ver seus produtos e serviços.

Por meio dos problemas
surgem as oportunidades
Profissionais extraordinários geralmente são aqueles que são provados
constantemente em suas habilidades, capacidades e atitudes. Existe
uma frase conhecida que diz: “aquilo que não nos mata, nos fortalece”,
grande verdade não é mesmo? Tente se lembrar de suas maiores crises,
certamente hoje você está mais maduro e experiente não concorda?!
Somos fortalecidos a cada problema e desafio que enfrentamos,
tudo isso para que cresçamos em
nossa carreira e sejamos duros na
queda. Portanto se seu desejo é ser
um profissional extraordinário e
de alta performance como temos
aprendido semanalmente, que tal
encarar a crise com outros olhos?

Marcelo Simonato | para a revista Mais Dinâmica

Resultado final da 8ª Copa ALFA
realizada na AARA Chapecó.
TRUCO MISTO
Campeão: Marema
Vice: Nova Erechim
Terceiro: São Roque
CANASTRA MISTA
Campeão: Tarumanzinho
Vice: União do Oeste
Terceiro: Aratiba
BOCHA MASCULINA
Campeão: São Miguel do Oeste
Vice: Agrop. Chapecó
Terceiro: Faxinal dos Guedes
BOCHA FEMININA
Campeão: Palma Sola
Vice: Campinas do Sul
Terceiro: Linha Tigre
FUTEBOL SÊNIOR
Campeão: Nova Itaberaba
Vice: Santo Antonio do Meio
Terceiro: Marema
FUTEBOL LIVRE
Campeão: Guarujá do Sul
Vice: Coronel Martins
Terceiro: Agrop. Chapecó
Parabéns a todos os envolvidos.
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Energia jovem no empreendedorismo

Energia jovem no
empreendedorismo
tipo de ação. “O mais conhecido
deles é o Movimento Empresa
Júnior, que no Brasil tem como
instância a Brasil Júnior, que representa as empresas juniores
brasileiras, impulsionando a vivência empresarial aos estudantes e trazendo resultados expressivos para a sociedade”, explica
Afonso que atua diretamente na
área de empreendedorismo, comercial e vendas. Afonso explica
ainda que no Estado de Santa Catarina, a Fejesc é o órgão máximo
que presta contas a Brasil Júnior.
“Se pegarmos os dados de 2018
foram mais de 850 projetos realizados, com as empresas juniores atingindo um faturamento
de mais de 1,6 milhões de reais,
cifra que é revertida diretamente
na educação dos estudantes catarinenses. O Movimento Empresa

O

e m p r e e nd e d o r i s mo
é uma das pautas de
maior destaque nas
narrativas
empresariais atualmente. Projetos inovadores, ideias incríveis e propósitos
apaixonantes tornam esse universo cada vez mais interessante.
O povo brasileiro, muito criativo,
não fica para trás quando o assunto é empreender! Segundo os resultados da pesquisa realizada pela
Global Entrepreneurship Monitor
- GEM, o Brasil chegou a 38% na
Taxa de Empreendedorismo Total.
O significado dessa porcentagem
mostra que aproximadamente 52
milhões de brasileiros possuem
um negócio próprio. Considerado
um dos países do BRICS, sigla composta por Brasil, Rússia, China e
África do Sul, o Brasil se encontra
com a maior taxa. A China, o segundo colocado se encontra com
26,7%. Já a Rússia, última colocada aparece com 8,6%.

30

Júnior é somente um pedaço de
diversas outras ações, como incubadores, projetos de extensão,
projetos de pesquisa, equipes de
competições, entre outros. Então,
posso dizer que hoje o empreendedorismo universitário é efetivo
e tem se desenvolvido muito, ano
após ano”, comenta Afonso sobre o
setor e suas nuances de crescimento.
Ainda sobre pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship
Monitor, quando a pesquisa foca
em outras faixas etárias, é possível identificar que a população
de 25 a 34 anos é a mais ativa,
mostrando a força da energia
jovem como um parâmetro. Um
total de 30,5% dessa população
está montando sua empresa ou
já possui uma com até 3 anos de
atividade. Já entre as idades de 18
e 24, a taxa de empreendedores
chega a 20,3%. Nesse contexto de

energia jovem para empreender e
transformar, é importante pensar o papel da Universidade para
fomentar e apoiar o movimento
de dentro para fora, no sentido
de transcender as teorias e fundamentos do campo das ideias,
do campo da realidade concreta
de atuação, através da aplicação,
análise e efetividade dos conceitos e abordagens estudados
em sala de aula. Para Afonso, o
empreendedorismo universitário
está muito atrelado a cursos de
Bacharelado, quase não percebido nas licenciaturas. “Além disso, por se tratar de uma comunidade acadêmica de baixa renda,
há muita dificuldade em desenvolver as ações no contraturno
e deixar de exercer uma profissão remunerada, mesmo que na
maioria das vezes o aprendizado
nesses projetos seja infinitamen-

A transformação do futuro
começa pela educação!
É no ato de educar e ensinar
que podemos contextualizar
as noções de realidade de uma
sociedade inteira. Inserir noções
de empreendedorismo
no ensino regular é uma
ferramenta valiosa.

A energia jovem presente
no empreendedorismo brasileiro
chama muita atenção pelos fatores
de criatividade, ação e envolvimento. Através do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, o SEBRAE, é possível
saber que entre brasileiros de 18
e 64 anos, 36 em cada 100 têm
seu empreendimento. Essa pesquisa começou a ser realizada
em 2002, os resultados mostram
sucesso e crescimento na área,
evidenciando novos horizontes
de atuação para quem deseja
empreender e colocar em prática boas ideias e soluções para o
mundo e as pessoas.
De acordo com o administrador Afonso Würzius, o empreendedorismo universitário tem
gerado inúmeros projetos nas
diversas instituições do Brasil.
Afonso explica que grande parte
do que é desenvolvido deve-se à
organizações que fomentam este
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Energia jovem no empreendedorismo

te maior do que um simples estágio. Por outro lado, os alunos que
realizam o empreendedorismo
universitário estão sempre em
mais de uma ação, e reconhecem
a importância do movimento
para o ecossistema empreendedor e para o próprio desenvolvimento profissional e pessoal, não
medindo esforços, mesmo que a
falta de incentivo e suporte da esfera Federal e Institucional não seja,
na maioria das vezes, suficiente”,
explica o administrador sobre os
paradoxos que os alunos podem
encontrar durante o período de
formação acadêmica.
A transformação do futuro
começa pela educação! É no ato
de educar e ensinar que podemos contextualizar as noções
de realidade de uma sociedade
inteira. Inserir noções de empreendedorismo no ensino regular é
uma ferramenta valiosa. O cenário econômico é um conjunto de
questões e perspectivas que podem ser imprevisíveis, lidar com
variáveis não é uma tarefa fácil,
mas o poder da educação pode
orientar, guiar e transformar as
realidades do futuro, educando mentes criativas que pensam
além, que sabem enxergar proble-
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Motivações empreendedoras...
Um aspecto fundamental para a compreensão do empreendedorismo, em qualquer
região, está relacionado com as motivações
que levam as pessoas a buscar essa atividade como alternativa para sobrevivência ou
realização pessoal. Para o GEM, essa classificação leva a duas categorias: empreendedor por oportunidade e por necessidade.
Os empreendedores por oportunidade são
aqueles que, quando indagados na entrevista de campo a que são submetidos,
afirmam ter iniciado o negócio principalmente pelo fato de terem identificado uma
oportunidade de negócio viável a ser concretizada no ambiente em que atuam.
Os empreendedores por necessidade são aqueles que respondem que a criação do negócio
foi efetivada pela falta de outras possibilidades para geração de renda e de ocupação.
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mas e propor soluções. A estrutura das relações profissionais tem
se transformado significativamente, com o fim de muitas vagas
de emprego antes consideradas
essenciais e bem estabelecidas, a
capacidade de empreender e colocar em prática pensamentos criativos e funcionais é um mecanismo que promove o cidadão à um
papel de personagem dos setores
onde está inserido e não mero figurante, que depende sempre de
fatores externos, guiados por crises econômicas. Esse pensamento
abre espaço para parcerias, treinamentos, projetos de análise e
compreensão de problemas reais
nos diferentes setores da sociedade, bem como planejamentos
sociais e até mesmo crescimento
pessoal, profissional e econômico.
Uma relação entre escola, empresa e sociedade que estabelece um
intercâmbio entre os gestores de
um empreendimento e os alunos. Feito que tem potencial de
desenvolver aptidões e incentivar
aplicações baseados no cotidiano
de empresas dos mais variados ramos de atuação e produção.

A história da Vanguarda FM, de Xaxim, é escrita a muitas
mãos. Carinhosamente chamada de Vang, a emissora,
que completou 29 anos em novembro, carrega muitas
das características daqueles que assumem seus
microfones, que não são colaboradores, mas parte
da Família Vang FM. Também reflete muito do público
que acompanha a emissora desde os primeiros tons,
lá na década de 1990, que de tão próximos
se tornaram amigos.
Totalmente voltada ao estilo popular, a emissora
mantém na grade de programação grandes sucessos
de audiência como o ‘Som da Terra’, ‘Nativa e Sertaneja’,
‘Vang em Festa’ e o ‘Peça Cantando’. Com abrangência
em todo o Oeste Catarinense, Sudoeste Paranaense
e Noroeste Gaúcho, a Vang FM é uma das maiores
emissoras de rádio do País.
Para ampliar ainda mais a presença na área de atuação,
a emissora está em constante modernização. Tudo para
levar até o ouvinte, nosso orgulho e motivo
do nosso trabalho, música, informação
e companhia da melhor qualidade.
Vang FM, 29 anos!
A nº1 da Região!

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Vang FM Xaxim

vang_fm

NEGÓCIOS

gestão de marcas

Gestão de Marca,
Branding e afins!

N

osso campo visual está
repleto de marcas e estímulos conceituais de
todos os tipos. Não apenas no aspecto visual, mas todos
os sentidos são bombardeados de
informações sensoriais à todos os
momentos, em todos os lugares,
plataformas e meios. Todos conhecem muitas marcas, as marcas que
amam, as que odeiam, as que grudam na memória e não saem do
pensamento, marcas famosas, marcas que estão surgindo com grande
impacto, outras que existem por um
breve tempo e depois desfalecem no
mercado. O universo de uma marca, sob a perspectiva de concepção e
apresentação à sociedade e comunidade onde está inserida, gira em torno da comunicação. Toda empresa
e seus produtos e serviços precisam
de algo que os identifique, elencando diversos pontos de abordagem e
atuação junto da sociedade. Uma
comunicação que a posicione no

mercado, diga quem ela é, o que faz e
principalmente que saiba se comunicar com seu público, depois é claro, de identificar, reconhecer e compreender quem de fato é seu público.
Essa comunicação deve se preocupar em gerar valor para seus
públicos, pois não é apenas o valor
monetário que está em jogo, mas
também o valor social, humano,
o ambiental, comportamental e os
propósitos que a atuação da marca leva consigo em seus processos
de atuação. O trabalho de gestão
de marca, ou branding, envolve
uma série de atividades que partem da concepção da marca em si
e chegam até as ações cotidianas
de marketing. Nessa etapa de concepção e posicionamento, muitos
profissionais da comunicação trabalham juntos, como jornalistas,
publicitários, designers e profissionais da área do marketing.
A gestão de uma marca vai muito além da criação de uma logo, todos

os pontos de contato de uma marca
com o público compõem as ações
que definirão seu posicionamento,
a forma como a marca é entendida
e percebida pelos consumidores.
Trata-se de uma prática que consiste em desenvolver ações capazes de
orientar a percepção do público em
relação à marca, mostrar todo seu
valor para o cliente de forma sensível, elaborada e bem construída.
Branding não é Marketing!
Normalmente as pessoas ainda confundem os dois termos. O
Marketing é a área estratégica e
operacional de uma organização
que trata de questões que interligam a empresa, seus funcionários e
seu mercado de atuação. Já o Branding é algo mais elaborado e complexo, tem sua base na concepção
conceitual. Enquanto no Marketing a empresa busca mercado, o
Branding consiste na percepção
que os consumidores criam com a
marca justamente por conta de sua
forma de interatividade. Sabe aquela marca apaixonante, que cria
uma relação de pertencimento com
você? Pois é, isso é branding.
Os tempos mudaram e as formas
de se relacionar também! A premissa
é válida não apenas de pessoas para
pessoas, mas de pessoas para produtos e serviços. Hoje importa muito
a forma como um cliente percebe e
reconhece uma marca. Suas percepções e leituras são ferramentas valiosas para o sucesso de qualquer que
seja o projeto e sua área de atuação.
E a gestão da marca é uma aliada
que ensina o potencial promissor de
uma empresa conseguir a máxima
de prospectar fãs não só pelo preço,
mas pelo local da empresa, a apresentação, o tratamento e por tudo o
que a envolve. Por isso a marca não
é só um logotipo, um nome ou uma
identidade visual. Ela é um conjunto
de sentimentos e experiências que o
seu público desenvolve e cria com o
produto ou serviço que você oferece,
a forma como isso acontece, desde o
pré atendimento até uma pós venda, sem esquecer de todo o processo
que há entre estes dois pontos.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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A ação terapêutica
do perdão
O rancor é um dos sentimentos mais lembrados quando se fala em doenças psicossomáticas. Doenças
cardiovasculares, gastrointestinais, respiratórias, endocrinológicas e metabólicas. O perdão exerce
efeito de cura sobre tais problemas, quando causado por sentimentos de raiva e rancor.

C

onforme a ciência avança,
a humanidade conhece
novas fórmulas, remédios,
ferramentas e paliativos
para lidar com os reflexos dos mais
variados problemas, sejam eles físicos, emocionais e espirituais. A
sociedade aprendeu a remediar os
problemas e ignorar as reais causas
e princípios ativos de dores e patologias. A medicina é essencial, as descobertas e os saberes científicos não
podem e não devem ser substituídos
por nada, mas uma vida consciente, pode evitar que seja necessário
viver sob condições clínicas, sob
efeitos de medicamentos e dependências químicas, mesmo que
sejam consideradas remédios. É
incrivelmente preocupante como
muitas pessoas, antes mesmo de
sentirem uma dor, já se medicam.
Esse é um exemplo de uma cultura perigosa de automedicação,
uma geração que fecha os olhos
para as causas reais e interiores,
ao passo que ingere medicamentos e composições exageradas de
substâncias de forma independente e sem um olhar especializado.

Perdão
36
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Emoções e sentimentos mal resolvidos causam doenças
A raiva e o rancor podem gerar
doenças graves. Quando não trabalhados psicologicamente, esses
sentimentos têm o potencial para
desenvolver depressão, estresse e
inúmeras doenças cardiovasculares. Cultivar este tipo de sentimento potencializa a angústia, por isso
os especialistas aconselham sobre
a importância de perceber e compreender tais sentimentos, para
assim lidar de forma efetiva contra

Fotos: Sites i.pinimg.com / gettyimages / pxhere.com

eles, até mesmo profissional, como
ajuda psicológica e psiquiátrica.
A Organização Pan-Americana de Saúde, explica que metade
de todos os transtornos mentais
começa aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada e tratada oportunamente. O suicídio,
por exemplo, é a segunda causa
de morte entre adolescentes de 15
a 19 anos. Além disso, as doenças crônicas não transmissíveis –
como diabetes, câncer e doenças
cardiovasculares – são responsáveis por mais de 70% de todas as
mortes no mundo (o equivalente a
41 milhões de pessoas). Isso inclui
15 milhões de pessoas que morrem
prematuramente, ou seja, com idade entre 30 e 69 anos. Mais de 85%
dessas mortes prematuras ocorrem
em países de baixa e média renda.

O perdão como efeito terapêutico e princípio de cura
“Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.”
Já é do conhecimento de muitas
pessoas que sentimentos e emoções
podem desencadear doenças no
corpo físico. A estas doenças, que
surgem em consequência de emoções e sentimentos, chamam-se de
psicossomáticas. A hipertensão arterial é responsável por 35% de todos os grandes eventos cardiovasculares, sendo fundamental uma
abordagem diagnóstica e terapêutica adequada visando diminuir a
alta morbimortalidade. O rancor é
um do sentimentos mais lembrados
quando se fala em doenças psicossomáticas. A lista de doenças relacionadas ao ódio e rancor é grande:
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Thermas de
Ilha Redonda
Palmitos

PERDÃO

- Doenças cardiovasculares:
hipertensão, angina, taquicardia
- Doenças gastrointestinais:
gastrite, úlcera, síndrome
do intestino irritável
- Doenças respiratórias:
asma, bronquite e outras
- Doenças dermatológicas: herpes,
urticária, enfisema
- Doenças do sistema nervoso:
enxaqueca, vertigens e outras
- Doenças endocrinológicas
e metabólicas: obesidade, diabetes
- Doenças das articulações:
tendinite, artrite e outras
- Dores e tensões musculares
- Doenças infecciosas
- Doenças autoimunes
- Câncer
Também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais
Além das causas físicas, é importante acrescentar que guardar mágoa afeta também a espiritualidade,
bem como campos emocionais e
psicológicos. No Novo Testamento
da Bíblia, é possível perceber Jesus
Cristo dando ênfase em deixar a
mágoa e o orgulho de lado e investir
na busca para a reconciliação com
aqueles que nos ofenderam: “(…)
vai reconciliar-te primeiro com teu
irmão, e depois vem e apresenta a
tua oferta” (Mateus 5:24). Isso significa que é impossível chegarmos
a Deus sem antes nos livrarmos do
rancor e de outros sentimentos que
afetam negativamente nosso relacionamento com o próximo. Pensar a espiritualidade, para além de
instituições e religiões é o mínimo
para uma vida consciente, que busca uma saúde integrada, pensando
todos os pilares que compõem a
humanidade intrínseca que cabe a
cada indivíduo. Afinal, o que diferencia o ser humano dos animais?
Responder essa pergunta é fundamental para entender sua presença no mundo e na sociedade. Um
estudo apresentado durante o 40º
Congresso da Socesp mostrou que
guardar mágoas eleva o risco de
infarto do miocárdio. Segundo a
pesquisa, o perdão e a fé ajudam
na saúde cardiovascular. As mágoas são geradoras de estresse, que
provocam reações fisiológicas de
defesa no organismo, com libera-
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Uma famosa frase atribuída a Shakespeare
resume os efeitos do rancor: “Guardar
ressentimento é como tomar veneno
e esperar que a outra pessoa morra.”

É um verdadeiro paraíso que está
a espera das pessoas que amam
as belezas naturais, induzindo-as
também a usufruir de suas águas
termais mediante o lazer que proporcionam e para quem busca ajuda
terapêutica, encontra o lugar ideal
para esse processo dinâmico, envolvendo uma ação tonificadora, estimulante, vitalizante e refrescante,
proporcionando o verdadeiro rejuvenescimento do corpo humano.
A estância de Água Termo
Mineral está situada às margens
do Rio Uruguai, no município de
Palmitos a 15 km do centro da
cidade, estado de Santa Catarina.

O balneário oferece aos visitantes o que tem de
melhor para se desfrutar apresentando suas águas
termo minerais com uma estrutura de piscinas,
loja, lanchonete, vasta área de sombra e área para
banhos de sol. No local têm hotéis, restaurantes,
campings e casas de aluguel, podendo ainda o visitante praticar esportes aquáticos e passeios de
barco no rio Uruguai, além de fantásticas belezas
naturais, como um belo pôr do sol sob o leito do rio.
A água mineral de Ilha Redonda, como fonte natural emerge com propriedades: alcalina, bicabornatada, sódica, sulfatada e radioativa. Todos são agentes naturais que contribuem para saúde humana. A
seguir relacionamos os principais benefícios proporcionados pela água termo minerais de Ilha Redonda.
A uma temperatura de 37,7ºC na fonte e a 34ºC
na 1ª piscina coberta, nossa água proporciona mui-

tos benefícios para saúde humana: ação emoluente, cicatrizante,
atuando também nas dores reumáticas musculares e articulações(artrite reumatoide) ação
revitalizante e relaxante excelente para pele e fortalecimento
das células. Junto à recepção do
balneário é possível beber a água
que possui um PH de 8,46 e com
uma composição predominante
de sulfato, sódio, cloreto, bicarbonato, cálcio e além de outros minerais importantes para saúde.
Venha conhecer esse paraíso
e desfrutar o que temos de melhor para oferecer.

Atendemos todos
os dias do ano!
Site:
ilharedonda.com.br
ção de adrenalina e noradrenalina. Um estudo feito em 1960 por
Friedman e Rosenman aponta que
pessoas que guardam rancor tem
mais propensão a infarto do miocárdio e à morte por ataque cardíaco. Diante de situações de rancor,
não existe solução melhor que o
perdão. Ainda que a situação que
gerou o atrito seja difícil de supe-
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rar, sempre vale a pena optar pelo
perdão. Perdoar é difícil porque as
tendências que prevalecem são a
autoafirmação, o egoísmo e o individualismo, ao passo que o perdão supõe e exige espiritualidade,
maturidade e fraternidade.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Hospedagem:
locaveraneio.com
E-mail:

thermasilharedonda@futurasc.net

Telefone: (49) 3199-5020
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Oscar 2019

Oscar 2019 produções incríveis
e muitas emoções

Atriz
- Olivia Colman (“A Favorita”)
- Lady Gaga (“Nasce Uma Estrela”)
- Glenn Close (“A Esposa”)
- Yalitza Aparicio (“Roma”)
- Melissa McCarthy (“Poderia Me Perdoar?”)
●
●
●
●
●

Diretor
- Alfonso Cuarón (“Roma”)
- Spike Lee (“Infiltrado na Klan”)
- Yorgos Lanthimos (“A Favorita”)
- Adam McKay (“Vice”)
- Pawel Pawlikowski (“Guerra fria”)

Atriz coadjuvante
- Regina King - “Se a rua Beale falasse”
- Amy Adams - “Vice”
- Emma Stone - “A favorita”
- Rachel Weisz - “A favorita”
- Marina de Tavira - “Roma”
Trilha sonora original
- “Pantera Negra”
- “Se a rua Beale falasse”
- “O retorno de Mary Poppins”
- “Infiltrado na Klan”
- “Ilha dos cachorros”

O show de abertura da famosa cerimônia foi feito pela banda Queen com o cantor
e ator Adam Lambert no vocal, tocando We will rock you, clássico da banda.

A

h, famoso Oscar… Para os
amantes do cinema esta
é uma data muito esperada, motivo de grandes
expectativas e muitas emoções durante a premiação das produções
vencedoras. Neste ano, a cerimônia
do Oscar chegou a sua 91ª edição!
A famosa celebração é transmitida
pela televisão e organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Nesse evento mundialmente conhecido e famoso pelo seu

glamour, acontecem premiações
para os melhores atores, técnicos e
filmes do ano anterior. Nesta edição,
Jennifer Lopez e Chris Evans, foram
os apresentadores do Oscar.
Desta vez, o palco para as tão
esperadas celebrações foi o Teatro
Dolby em Los Angeles, na Califórnia, onde foram entregues as estatuetas em 24 categorias. Os produtores do evento foram Donna
Gigliotti e Glenn Weiss e a realização foi também de Glenn Weiss.

O grande vencedor foi Bohemian
Rhapsody, a produção que é uma
biografia da banda britânica de rock
Queen, com quatro categorias, ganhou como:
- Melhor Montagem;
- Melhor Edição de Som;
- Melhor Mixagem de Som;
- Melhor Ator, para Rami Malek.
Outras três produções ficam
empatadas em segundo
lugar, com três prêmios cada:
Pantera Negra
- Melhor Figurino;
- Melhor Design de Produção;
- Melhor Trilha Sonora.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Música e Cultura

Roma
- Melhor Fotografia;
- Melhor Filme em Língua Estrangeira;
- Melhor Direção, para Alfonso Cuáron.

Contato:
(49) 99910-5754

Green Book - o Guia
- Melhor Ator Coadjuvante, para Mahershala Ali;
- Melhor Filme, o maior prêmio da noite;
- Melhor Roteiro Original.
Melhor Filme
“Green Book: O guia”
“Bohemian Rhapsody”
“Infiltrado na Klan”
“A favorita”
“Pantera Negra”
“Roma”
“Nasce uma estrela”
“Vice”
Ator
- Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)
- Christian Bale (“Vice”)
- Bradley Cooper (“Nasce Uma Estrela”)
- Willem Dafoe (“No Portal da Eternidade”)
- Viggo Mortensen (“Green Book”)
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A

Orquestra Municipal de
Viola Caipira de Faxinal
dos Guedes é fruto de um
projeto intitulado “Música na Escola”. O projeto é mantido
pela Administração Municipal de
Faxinal dos Guedes desde o ano de
2017, participando da formação cul-

Orquestra
Municipal
de Viola
Caipira
de Faxinal
dos Guedes

tural e educativa dos integrantes.
Compõem a Orquestra alunos das
escolas públicas, municipais e estaduais que fazem aula de viola caipira
no projeto de música na escola.
Este trabalho é desenvolvido
em tempo integral pelo professor
de música e maestro Adilson de
Souza Borges, profissional responsável também por idealizar o projeto junto ao governo municipal.
A Orquestra Municipal de Viola
Caipira de Faxinal dos Guedes
possui uma agenda de shows bastante requisitada, com destaque
em diferentes eventos e feiras realizados na região Oeste de Santa
Catarina, tais como: EFAPI/2017,
Sonho de Natal2017-2018/Concórdia, EFACIPU/2019, Festa da
Polenta/2019, entre outros. Além
disso, já se apresentou em diversos programas de rádios e TVs,
marcando presença com muito
talento, dedicação e cultura!

CULTURA&LAZER

UFFS

Nome completo: Marcelo Recktenvald
Formação / Especialização:
Doutor em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (2017);
Mestre em Administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) (2005);
Especialista em Gestão Estratégica Empresarial pela Universidade de Passo Fundo (UPF) (2001);
Especialista em Avaliação Institucional pela Universidade de Brasília (UnB) (2003);
Bacharel em Administração pela Universidade de Passo Fundo (UPF) (1997);
Bacharel em Teologia pela Faculdade Kurios (2009).
Local de nascimento e naturalidade: Três de Maio / RS.

- Quando a sua carreira começou?
Você tinha ideia de onde chegaria?
Considero o início da minha carreira a atividade de auxiliar de escritório no Orfanato e Escola
Profissional Lar Bom Pastor de Ivagaci, em Boa
Vista do Buricá, RS. Comecei naquela atividade
com aproximadamente 15 anos de idade. Na época, jamais me imaginaria atuando na academia.
Portanto, não tinha ideia de onde chegaria.

- Como e quando você descobriu
que gostaria de ser reitor e ter uma
trajetória dentro de Universidades?
Vivo uma trajetória acadêmica profissional há
aproximadamente vinte anos. Nesse tempo já
ocupei diversos espaços de gestão universitária,
em níveis intermediários e de assessoria superior. No entanto, não estava entre as minhas
pretensões ser reitor. Esta decisão foi tomada
no início do ano quando observei o perfil dos
demais pré-candidatos. Somente construímos
a candidatura Marcelo e Gismael para possibilitar à comunidade universitária uma opção
ideologicamente diferente das demais, com base
em um compromisso com as pessoas, trabalho, excelência acadêmica, eficiência pública.
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- Como escolheu a sua profissão? Se pudesse voltar
no tempo acredita que faria a mesma escolha?
Costumo dizer que praticamente não fiz escolhas e apenas entrei em portas de oportunidades que Deus abriu
diante de mim. As oportunidades da minha profissão,
como ainda ocorre atualmente, se materializaram e se
materializam todos os dias em desafios a minha frente.
São dois momentos distintos que considero como os mais
importantes: primeiro, a escolha do curso de Administração, e, depois, a decisão de atuar como docente no ensino
superior. No final de 1992 fiz o vestibular para Administração na Universidade de Passo Fundo, câmpus Palmeira
das Missões, e iniciei a graduação em 1993. Naquele ano,
Administração foi o único curso ofertado no câmpus. Foi
esse o curso que me trouxe inúmeras chances de crescimento, oportunidades de trabalho, desafios, etc. Por conta
daquela decisão, atuei inicialmente como estagiário em
uma repartição pública, mas depois tive outras oportunidades gradativas de melhorar as condições de trabalho e
renda, passando de auxiliar de escritório a controlador de
estoque, e, depois, a assessor de marketing em uma grande
corporação. Consegui concluir minha graduação com
muito esforço, mas muito esforço mesmo, uma vez que não
tinha condições financeiras de pagar as mensalidades. A
decisão de atuar como professor universitário se deu no
ano 2000, quando estava concluindo uma especialização
em gestão estratégica empresarial. Foi um momento de
ruptura com o caminho seguro que eu estava trilhando.
Na época, eu e minha esposa deixamos pra trás a zona de
conforto que tínhamos construído, saímos do Rio Grande do Sul pra recomeçar tudo em Santa Catarina, em
Brusque. Iniciei como docente no Centro Universitário
de Brusque, e, desde então, vivo ares de ensino, pesquisa e extensão. Continuei minha formação com uma
perspectiva não somente empresarial, mas também acadêmica.
Se eu voltasse no tempo possivelmente faria as mesmas escolhas.
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uffs

- Quais foram os maiores
desafios da sua vida profissional?
Tive vários grandes desafios. Acredito que o maior desafio foi quando fiz o meu mestrado concomitantemente
a uma vida profissional de sessenta horas semanais de
trabalho e com uma filha recém-nascida para cuidar.
Isso foi entre 2003 e 2005. Cursava o mestrado em Blumenau, trabalhava em Tijucas, Indaial, Blumenau e
Brusque, como professor horista. Era uma correria que
não parava, porém, sem abrir mão da qualidade naquilo
que estava fazendo. O bom é que os desafios nos ajudam
a crescer, e nos preparam para desafios ainda maiores.

- Como você avalia o cenário
da educação atualmente?
O cenário da educação brasileira carrega muitas contradições. Se, por um lado, melhoramos nos indicadores quantitativos, por outro lado, decaímos em qualidade. Temos muitos alfabetizados, ao mesmo tempo
que temos muitos analfabetos funcionais. Pensando
na educação superior, observe que nosso país ampliou
as opções de acesso, inclusive à pós-graduação, sem
a devida atenção nas condições de permanência e
qualidade da formação. Também existem disfunções
na curricularização de cursos sem a atenção devida
com o mercado de trabalho. Temos muitos portadores
de diplomas com déficits na sua atuação profissional.
Neste sentido, o país perdeu competitividade, uma
vez que o segmento produtivo não dispõe do número
suficiente e perfil adequado de profissionais, com
espírito empreendedor, que o sistema educacional
deveria formar. Além disso, a educação é um campo
de batalha de uma guerra cultural. A sociedade vive
essa guerra. Nosso sistema está disfuncional, pois a
sociedade colocou uma carga pesada demais na educação para tentar compensar omissões dos núcleos
familiares. No entanto, apesar de todas contradições
que a educação tem, e de todas as disfunções, não
vejo alternativa de melhoria para o nosso país senão
pelo caminho da educação. Mas, para isso, nosso
modelo de educação formal deve avançar, desvinculando-se de amarras ideológicas, para melhorar
a formação de competências profissionais, o que
nos fará colher bons frutos. É essa a Educação que
abre portas, cria oportunidades, transforma vidas.
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- Quais foram as pessoas que mais
contribuíram para suas conquistas?
Todas as pessoas que passam pela nossa vida também
ficam e contribuem. Mas preciso destacar o papel dos
meus pais, especialmente da minha mãe, uma mulher de
coragem que criou três filhos sozinha, na fase mais importante de formação do nosso caráter. Ela nos ensinou a ter
garra e não desistir. E, é claro, tem a minha esposa e filhas,
que são bênçãos demais. Pela graça superabundante de
Deus, tenho uma família maravilhosa, sempre presente.
Minha esposa é uma mulher de oração, temente a Deus, virtuosa. Somos um time.

- Qual foi o acontecimento da sua
vida que mais te marcou?
Não consigo definir. Talvez seja o conjunto
da obra. Mas, sim, como todo mundo, tenho
algumas memórias marcantes de superação
e de derrotas, de alegria e de dor. Considerando apenas aspectos relacionados à formação e
carreira, minha colação de grau na graduação
foi impactante, e também muito celebrada.
Talvez por ser aquele o primeiro degrau totalmente improvável da minha trajetória.

- Quais foram as maiores
conquistas da sua carreira?
Depende da época. Tenho aprendido que não podemos
menosprezar os humildes começos. Teve um momento
em que a maior conquista da minha carreira tinha sido
me formar no (antigo) Segundo Grau, mesmo morando em um orfanato. Depois, considerei como maior
conquista ingressar em uma Universidade, conseguir
pagar as mensalidades e me formar num curso superior. Na época, somente 1% dos brasileiros conseguiam
cursar uma faculdade. Depois, fazer pós-graduação,
mestrado com uma jornada de trabalho concomitante.
Também foi excelente passar em um concurso público
em uma Universidade Federal. Recentemente, concluí
doutorado e tive a tese reconhecida pelo programa
de pós-graduação. Atualmente, a maior conquista da
minha carreira é ser reitor da UFFS. Mas devo dizer
que nada disso importa se comparado ao bem maior
do ser humano, viver bem, ter fé em Deus, uma vida
simples e feliz com as pessoas que você ama, e que,
certamente, ajudam em cada uma das conquistas.

- Quais são suas metas para anos
futuros, profissionalmente falando?
Tenho metas relacionadas a uma boa gestão da universidade, as quais definimos como
princípios para uma nova UFFS, que são:
• Valorização das pessoas e do trabalho;
• Excelência acadêmica;
• Integração com a comunidade;
• Defesa da universidade pública, com ensino
gratuito, laica, apartidária e de qualidade;
• Zelo pelos princípios da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

UFFS |

Para a revista Mais Dinâmica

- Qual é o seu livro ou filme preferido
e o que nele mais chamou a sua atenção?
Meu livro preferido é a Bíblia. O que mais me chama a atenção na Bíblia é que, quem nela crê como palavra de Deus,
encontra respostas aos maiores dilemas. É onde encontro
uma palavra de fé, esperança e amor. Já ouvi uma vez que
a Bíblia é o único livro que você sempre lê na presença do
autor, que é quem nos ajuda na compreensão, e também
nos ajuda a colocar em prática os ensinamentos. Foi por
meio deste livro que pude conhecer a Deus, criador de todas as coisas, que é infinitamente maior que toda ciência
e fé, e que mesmo com toda a sua Majestade e Glória, manifestou sobre mim – assim como o faz a todos que crêem
em Jesus Cristo – a Sua presença e cuidado, e trouxe-me a
oportunidade de experimentar progressivamente seu propósito, concebido desde antes da fundação do mundo.
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CULTURA&LAZER

Natal

A comemoração
milenar
e emblemática

Q

uando se pensa em Natal, sob uma perspectiva
dos dias atuais, logo a
memória viaja por presentes, luzes brilhantes, coloridas e
cintilantes, cores vibrantes, tons de
vermelho, bordô e marsala, comércios abarrotados de pessoas, euforia
consumista, mesas fartas e muitas
compras. Infelizmente a data ganhou uma conotação corrompida
ao longo dos séculos, onde o principal personagem falta a festa, pois
sua presença não é evidenciada em
meio a tantos conceitos consumistas e desejos que só dizem respeito
à individualidade de cada um. Popularmente, o Natal é a festa que
celebra o nascimento de Jesus Cristo. A cultura ocidental acostumou
as pessoas a contarem um sentido
religioso para a data, uma conotação ritualística e que abre vertentes
para muitas questões. As reflexões
envolvem outros continentes, símbolos pagãos e ensinamentos deturpados dentro do meio cristão,
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principalmente. Originalmente, a
essência da festa natalina é outra,
muito diferente do que o senso comum acredita. Nesse contexto da
originalidade da festa natalina em
essência, o nascimento de Jesus,
o Papai Noel, e todos os elementos que se conhece como cultura
religiosa e ou cristã, são versões
adaptadas do conceito original,
são referências natalinas bem presentes na civilização ocidental, repassadas de geração em geração,
cultivando hábitos questionáveis.
Existem muitas narrativas que
contam como a festa surgiu. A
história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7 mil anos antes do nascimento de Jesus. De
acordo com o artigo do site History sobre a história real do surgimento do Natal, tudo se iniciou
com comemorações do solstício
de inverno, que acontece em 21
de dezembro no Hemisfério Norte.
“Povos da Europa, séculos antes
de Jesus Cristo nascer, já dedi-
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cavam o período à celebração do
surgimento da luz e ao nascimento
do deus Sol.” A History conta ainda que, na Escandinávia, a festa ia
até janeiro, com grandes fogueiras.
Em partes do território europeu, o
solstício de inverno também era o
momento de abater alguns animais
– ou seja, carne fresca garantida. A
época ainda tinha um motivo a mais
para comemorar: os vinhos e cervejas
feitos durante o ano todo encerravam
seu período de fermentação e estavam prontos para beber. Cultuar Mitra, o deus da luz, no 25 de dezembro
era nada mais do que festejar o velho
solstício de inverno – pelo calendário
atual, diferente daquele dos romanos,
o fenômeno na verdade acontece no
dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja
como for, o culto a Mitra chegou à Europa por volta do século 4 antes de
Cristo, quando Alexandre, o Grande,
conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos
viraram devotos da divindade. E ela
foi parar no centro do Império.
Nascimento de Jesus
A versão natalina que pressupõe o
nascimento do menino Jesus, é na
verdade uma invenção humana. A
manjedoura simplória, a nobre visita dos três reis magos- Belchior,
Gaspar e Baltazar e a presença de
Maria e José são um emblema do
Natal. Porém a Bíblia não apresenta a data de 25 de dezembro à esse
fato tão importante na história da
humanidade. Cultural e religiosamente, muita gente monta o presépio para celebrar o nascimento de
Jesus. A data em que hoje se celebra
o Natal foi ressignificada pelo papa
Júlio I, que escolheu 25 de dezembro, mais de 300 anos depois de

Cristo. “É comum acreditar que a
Igreja escolheu esta data em um
esforço para adotar e absorver as
tradições do pagão”, explica o artigo.
A data do nascimento de Jesus
é incerta, alguns fatos históricos
são usados na tentativa de calcular o nascimento de Cristo. Acontecimentos importantes e significativos no contexto político como
a morte de Herodes, outros acontecimentos espirituais e proféticos
como nascimento de João Batista,
o recenseamento que José foi obrigado a participar, enfim, todos
estes eventos não trazem clareza
na pontualidade de seus acontecimentos. De alguma forma, Deus
preservou a data do nascimento
de Jesus em oculto, talvez para
que nenhum dia fosse venerado
mais do que o menino que nasceu
neste dia. Alguns afirmam que
Jesus nasceu em março, outros
dizem abril, muitos historiadores
acreditam que foi entre agosto e
setembro, mas ninguém consegue pontuar convictamente o dia
exato do nascimento de Cristo.
Muitos cristãos não celebram o
Natal pelo fato de que a Bíblia não
ordena que a cerimônia seja celebrada, principalmente pelas Escrituras não especificarem a comemoração ou a data específica em que
nasceu Jesus, o Cristo. Nesse ponto
de vista, o Natal simboliza a idolatria, a cultivação de uma festa originalmente idólatra, e que com o passar dos anos aliou novos símbolos
pagãos à sua cultura, além de ser
uma celebração do materialismo e
consumismo. Árvores de Natal são
proibidas nas Escrituras, em passagens como Jeremias 10:2-4, Isaías 44:14-15 e Jeremias 3:13; Além
disso, o novo grande argumento do
Natal, sob uma perspectiva é o Papai Noel, um mito que desvia o foco
central da data, e perverte qualquer
propósito aos exageros financeiros
típicos desta época. Se forem analisadas as características desse velhinho, segundo o que a tradição
sempre contou, percebe-se que
ele é Onisciente; sabe se todas as
crianças se comportaram, Onipresente; pode entregar todos os
presentes ao mesmo tempo, Onipotente; pode dar “qualquer” pre-

Foto: Sites 1.bp.blogspot.com

sente, e culturalmente foi ensinado a pedir coisas a ele. No livro de
Jeremias, capítulo 10 e versículo 2
ao 4 diz o seguinte: “Não aprendam
as práticas das nações nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles.
Os costumes religiosos das nações
são inúteis: corta-se uma árvore da
floresta, um artesão a modela com
seu formão; enfeitam-na com prata
e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance”.
Yago Martins defende que o Natal é um elemento bíblico, afinal,
Jesus nasceu e esse fato não é uma
história pagã, é muito mais do que
uma questão cultural, é uma verdade teológica e bíblica. Além disso
o teólogo explica que a comemoração de um fato genuinamente bíblico, evidencia a grandiosidade do
acontecimento, pois celebra algo
que mudou o curso da história da
humanidade, dá grandeza à encarnação de Cristo, como evangelhos
e apóstolos fazem menção ao processo de nascimento e encarnação
do messias. Outro ponto defendido
por Yago é que a data e a festividade abre espaço e oportunidade para
propósitos evangelísticos, um ambiente em que a humanidade destina atenção ao ambiente cultural
religioso do Natal, época em que se
pensa caridade e propósitos mais
elevados, caracterizando assim,
uma oportunidade para se pensar
ainda mais a experiência de fé. “Isso
O nascimento de Jesus
Lucas 2
Naqueles dias, César Augusto publicou um
decreto ordenando o recenseamento de todo
o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador
da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a
fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para
Belém, cidade de Davi, porque pertencia à
casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida
em casamento e esperava um filho.Enquanto
estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê,
e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o
em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.

facilita a comunicação do evangelho e de tudo que ele representa,
Natal é uma oportunidade ímpar
para sermos um comunicador da
graça, do Cristo que nasceu aos homens que estão ao nosso lado”, explica Yago. Para o teólogo, o Natal
é um ambiente propício à bondade,
caridade e generosidade, “as pessoas estão mais propícias a ofertar
e a doar - até mesmo homens sem
Deus, doam à causa sociais, para
presentear pessoas pobres. Claro,
existe um aspecto de comercialização do Natal, mas não precisamos participar disso, mas há um
espaço para bondade no Natal que
está cercando a esfera pública, fato
que pode ser usado para a glória de
Deus”. Ignorar as festividades de
Natal é dar poder ao abandono da
religião e do cristianismo da esfera
pública. Hoje é comum vermos a
sociedade com um desejo ávido por
retirar da esfera pública os elementos históricos, culturais e religiosos
que fazem parte da construção das
vivências religiosas, é muito comum percebermos que existe uma
resistência para que o homem manifeste sua moralidade interna e religiosa dentro da arena civil.
Diante de pontos distintos e
uma breve viagem à história do
Natal, é possível elencar pontos
positivos e negativos em ambas as
perspectivas. O objetivo desta produção não é apontar e julgar, mas
sim trazer conhecimento e motivar o leitor à reflexão. Pensar e refletir sobre velhos hábitos é sempre
uma oportunidade de crescer. Em
uma era de tantas informações,
o conhecimento se torna uma
raridade, pois todo mundo sabe
um pouco de tudo, mas no fundo
não sabe a profundidade, gênese
e propósito de muitas coisas que
reproduz e vivencia no piloto automático. Para finalizar, o que vale é
a motivação que existe ao realizar
uma comemoração ou render atos
de caridade, seja no Natal ou em
qualquer outra data. Que o Natal
não seja o único argumento para
amar à Deus e amar o próximo de
forma pura e despretensiosa.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Primeira produção de uma série de reportagens sobre
Ecossistema de Inovação. Confira abordagem no editorial.

Santa Catarina
é destaque na
inovação e no
empreendedorismo
O ecossistema de inovação e empreendedorismo das startups criam uma realidade
promissora e conquistas significativas para Santa Catarina, projetando o Estado
à elevados patamares de empreendedorismo no Brasil e na América Latina.

O

e mp r e e nd e dor i s mo
ganhou novas narrativas diante da energia jovem presente
nos ecossistemas de inovação.
Quando o assunto é economia,
finanças, projetos e novidades
promissoras, as startups são personagens principais nesse cenário que desponta com uma força
criativa de grande impacto em
todo território nacional. De acordo com a Associação Brasileira
de Startup - ABStartups, o ecossistema brasileiro de startups já
se provou, o documento divulgado pela associação evidencia um
cenário de crescimento e dados
promissores diante da realidade
de tais empreendimentos no Brasil. “O país tem seus primeiros
unicórnios, a atenção de investidores, de grandes empresas e isso
deve se manter e crescer. O desafio é escalar igualmente em nível
nacional”. Os avanços que destacam o Sul do país no ecossistema
de startups impressiona, o sistema brasileiro é o mais robusto
da América Latina, envolvendo
startups, estímulo à pesquisa,
hubs de fomento ao empreendedorismo, incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking, instituições de capacitação e redes de
investidores e fundo.

Fotos: Sites cryah.com.br / jurosbaixos.com / sebraers.com.br /
s2.glbimg.com / soasislab.com.br / bell.unochapeco.edu.br

Startups são empresas em fase
inicial que desenvolvem produtos
ou serviços inovadores, com
potencial rápido de crescimento.
Dentre as principais características
que diferenciam e definem uma
startup, destacam-se: inovação,
escalabilidade, repetibilidade,
flexibilidade e rapidez.
Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020 | MAIS DINÂMICA
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Em junho deste ano, o Índice
de Atividade Econômica Regional - IBCR-SC, calculado pelo
Banco Central do Brasil - BC, e
considerado uma prévia do PIB
apurou que a atividade econômica de Santa Catarina cresceu
3,2%, resultado que coloca Santa Catarina no 4° lugar do país.
O Estado fechou o período de janeiro a maio com crescimento de
3,18% frente ao mesmo período do
ano passado. Em relação a maio
de 2018, em função dos impactos da greve dos caminhoneiros,
o crescimento de Santa Catarina
alcançou 8,11%.
Santa Catarina - projeções promissoras destacam o estado
como 4º maior polo no setor
de Tecnologia do Brasil
Com 51,8 mil colaboradores,
Santa Catarina é o 4º maior polo
no setor de Tecnologia do Brasil,
atrás apenas dos três estados mais
populosos do Brasil, São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em
2018, o setor de tecnologia catarinense gerou 3 mil novas vagas
de trabalho. A Grande Florianópolis é quem mais contribuiu
para este valor, com cerca de 1,2
mil novas vagas. Dados do Tech
Report 2019, relatório elaborado
pela ACATE, mostram que Santa Catarina é o segundo estado
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do Brasil com maior percentual
de alunos do ensino superior em
cursos voltados à tecnologia.
Associação Catarinense de
Tecnologia é a principal representante do empreendedorismo
inovador em Santa Catarina.
“Nossa missão é apoiar o ecossistema local de ponta a ponta, das
startups às empresas de grande porte, gerando conexões que
fortalecem o setor de tecnologia
no estado”. As principais áreas
de atuação das startups catarinenses são agronegócio, alimentação, E-Commerce, Iot e Meio
Ambiente. A ACATE representa
mais de 1200 associados nos 13
polos de inovação e tecnologia
de Santa Catarina, “gerenciamos

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020

uma rede de Centros de Inovação
em Florianópolis e também estamos presentes em outras regiões:
nossos escritórios em São Paulo e
em Boston (EUA) estão abertos às
empresas catarinenses que precisam de apoio e estrutura”. O Oeste catarinense já é responsável
por 10% do total de empresas de
TI e de 8,1% do faturamento do
setor, aponta o Observatório da
Associação Catarinense de Tecnologia - ACATE. “A região conta
com mais de 1,2 mil empresas,
que geram 4,7 mil empregos diretos e uma receita anual de R$
850 milhões”. No Oeste catarinense, que vem se destacando
pelo crescimento do número de
empresas de tecnologia, startups
e eventos de inovação, a ACATE
é parceira do DEATEC, que representa o polo regional de TI.
Rodrigo Barichello, Diretor de
Inovação e Empreendedorismo
da Unochapecó e profissional
à frente do Parque Científico e
Tecnológico Chapecó explica que
esses resultados demonstram a
evolução no Ecossistema de inovação de Chapecó e Região, que
têm se posicionado como um dos
protagonistas no estado, estimulado um conjunto de fatores proporcionando maior interação e
cooperação entre diversos atores
da Tríplice Hélice (Instituições
de Ciência e Tecnologia – Universidades, setor empresarial,
governo e sociedade). Somos uma
das primeiras cidades a instituir
políticas públicas de incentivo à
Ciência, Tecnologia e Inovação.

Chapecó, polo de inovação!
Não é em vão que Chapecó carrega
o símbolo de um desbravador como
um dos ícones de maior destaque,
afinal, localizada na região Oeste,
é um dos principais municípios de
Santa Catarina. Dados da DEATEC
mostram que Chapecó é a 5ª maior
cidade catarinense em população,
com aproximadamente 220 mil
habitantes e possui o sexto maior
Produto Interno Bruto - PIB, do Estado, de R$ 7,7 bilhões. A Deatec
explica que a cidade pólo do Oeste
ocupa a 18ª colocação no ranking
dos municípios brasileiros que mais
geram empregos no País. “Os segmentos econômicos estratégicos do
município incluem a fabricação de
produtos alimentícios, metalmecânico, comércio varejista, transporte
rodoviário de cargas, tecnologia da
informação e construção civil”.
Em sintonia com todo esse
crescimento, estão profissionais e
empresas do setor de tecnologia e
inovação que, a cada ano, se destacam e tornam-se uma forte matriz
econômica do município. “O setor
tecnológico de Santa Catarina já
representa aproximadamente 5%
do PIB do Estado. São 2,9 mil empresas de tecnologia da informação
(TI), com cerca de 5,3 mil sócios
empreendedores e mais de 47 mil
funcionários, conforme pesquisa
desenvolvida pela Associação Catarinense de Tecnologia, em parceria
com a Neoway”, explica Deatec.
Em entrevista exclusiva para
a Revista Mais Dinâmica, a Deatec explica que Chapecó é um dos
principais polos de empresas de
tecnologia do estado, além de ser
reconhecida como um dos maiores polos do Brasil de startups por
média populacional. É diretamente de Chapecó que saem soluções
de ponta que atendem as mais distintas áreas em todo o Brasil. O se-

Deatec Notícias Chapecó presença
marcante no cenário de inovação!
Exemplo desse mercado dinâmico e que não
para de crescer é a startup Healthtech Amplimed que foi escolhida pela Oxigênio Aceleradora, em 2018, para participar do 6º Ciclo de
Aceleração. O programa tem por objetivo impulsionar empresas em estágios avançados.
A Amplimed receberá um aporte de até R$
500 mil, com valuation de até R$ 10 milhões,
dependendo da próxima rodada de investimento. A Oxigênio é a aceleradora de startups criada pela Porto Seguro, que conta com
parceria da Plug and Play Tech Center, uma
das maiores aceleradoras do Vale do Silício.
Outra empresa associada à Deatec que
se destaca no mercado é a Kemia Tratamento de Efluentes, vencedora do Prêmio Kurt
Politzer de Tecnologia, considerado o principal prêmio da indústria química nacional.
A Kemia foi vencedora na Categoria Startups com o projeto “Reatores eletrolíticos
para o tratamento de efluentes industriais
de aterros sanitários e esgoto”. O objetivo
é desenvolver um produto/solução para
tratamento de efluentes utilizando tecnologias verdes de eletro-oxidação e eletrofloculação no intuito de tornar o processo
mais eficaz, ambientalmente correto, de
simples operação, econômico e sustentável.

tor movimenta universidades, empresas e o empreendedorismo com
a criação de diversos pequenos negócios. “O segmento possui empresas que comercializam produtos
em todo o País, além de exportar,
trazendo riqueza e contribuindo
para o desenvolvimento da maior
cidade do Oeste catarinense. As
Universidades possuem um papel
primordial neste avanço, as ações
desenvolvidas pelas incubadoras
e aceleradoras, despontam ideias
em negócios promissores”.
Rodrigo Barichello, Diretor de
Inovação e Empreendedorismo da
Unochapecó e profissional à frente
do Parque Científico e Tecnológico
Chapecó@ explica a trajetória da
cidade e sua consolidação ao longo
do tempo. “Chapecó é uma cidade
jovem, apenas 102 anos, este período representa a confirmação
de um modelo econômico de desenvolvimento que deu certo, baseado no agronegócio, mas com a
especialização em produtos de alto
valor agregado, como a proteína
animal e toda a cadeia tecnológica pertencente ao setor”. Rodrigo
contextualiza que setor de Tecnologia movimenta R$ 16,5 bilhões
por ano no Estado de Santa Catarina, “isso é maior que o PIB de alguns estados brasileiros. Falando
de futuro, é o segundo estado com
maior número absoluto de startups, atrás apenas de São Paulo e o
primeiro em densidade per capita.”
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O Parque Científico
e Tecnológico Chapecó@
O Parque Científico e Tecnológico
Chapecó@ foi concebido em parceria com o poder público e o setor
empresarial e tem a gestão liderada
pela UNOCHAPECO, com a missão de potencializar o crescimento
econômico, produzir e disseminar
conhecimento, agregar valor à produção local e qualificar mão de obra.
De acordo com Rodrigo Barichello,
Diretor de Inovação e Empreendedorismo da Unochapecó, o Chapeco@
irá proporcionar espaço para instalação de empresas, laboratórios, áreas para transferência tecnológica,
ambiente para prestação de serviços
e para apoio à gestão pública, além
de área de locação para empresas e
incubadas, serão estimuladas atividades como espaços de trabalho
compartilhado, incubação e aceleração de startups, atração de recursos, de empresas âncora e de investidores, incentivo à pesquisa e novas
tecnologias. Como motor de desenvolvimento da região, o Chapecó@
já articula ações integradas envolvendo os atores do ecossistema
regional e os demais polos de inovação de Santa Catarina, mesmo
com o prédio em fase final de construção. O empreendimento está localizado na região da Grande Efapi,
em uma área doada pela Prefeitura
com 9.580m2, ao lado da Unochapecó. O prédio administrativo,
prédio 1 do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@, terá 3.100m2
e foi orçado, em R$ 7.249.417,41,
recursos oriundos do Governo do
Estado de Santa Catarina.
Para Rodrigo, em pouco tempo, o Chapecó@ será reconhecido
como uma Central de soluções na
região para quem busca inovação,
ou seja, uma rede de cooperação
que trabalha para resolver os problemas da sociedade e do mercado
- um lugar onde o conhecimento
encontra o mercado. “O Parque
será o principal mecanismo de impacto, articulação e interação com
a sociedade no que diz respeito ao
desenvolvimento da região por
meio da inovação, empreendedorismo, tecnologia, criatividade.
Um grande desafio é a formação,
retenção e atração de talentos para
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os primeiros resultados de retorno
financeiro já aconteceram aqui na
região e que o interesse por esse tipo
de investimento está em ritmo acelerado de crescimento, a exemplo de
empresas incubadas na INCTECH,
com aportes milionários”.

a nossa região, a fim de criar uma
rede de colaboração voltada ao fortalecimento do ecossistema. Juntar
pessoas, diferentes gerações, empresas, entidades e universidades
para buscarmos juntos, por meio
da tecnologia e da colaboração,
fortalecimento das tradicionais
matrizes econômicas e surgimento de novas”, explica o Diretor.
Num contexto geral, a região
encontra no agronegócio sua maior
força econômica. “O agronegócio
catarinense vem mostrando a sua
força e crescendo ano após ano.
Santa Catarina é hoje referência internacional pela qualidade de seus
produtos, pela alta qualificação de
seus produtores rurais e pelo cuidado constante com a saúde de seus
rebanhos e suas lavouras e também
começa a despontar como polo tecnológico no Estado”. Entre os maiores desafios encontrados na área e as
principais demandas, é possível destacar escassez da mão de obra e de
investidor-anjo. Rodrigo explica que
estes são os principais entraves para
o crescimento do ecossistema de inovação catarinense. “Já estamos trabalhando com programas para o desenvolvimento de jovens ainda nas
escolas, atuando diretamente para
que tenhamos um impacto positivo
a curto a longo prazo. Quanto aos
investidores-anjo, percebe-se que
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Interação entre empresas privadas, instituições e o Parque Científico e Tecnológico Chapecó@,
entrevista com Rodrigo Barichello, Diretor de Inovação e Empreendedorismo da Unochapecó
Um dos exemplos se deu com a
constituição de uma estrutura em
Rede, chamada Rede de Inovação
- Unochapecó, que tem o objetivo
de executar um conjunto de ações
relacionadas, que permitem o funcionamento de todo o ambiente de
inovação, compostos pelo Núcleo
de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT), Escritório de Projetos e Prestação de Serviços (EPPS),
Incubadora Tecnológica da Unochapecó (INCTECH,) Centro de Residência de Software (CRS), Laboratório de Teste de Software (LTS),
nas ações concernentes à inovação, ao acesso ao conhecimento, à
gestão da propriedade intelectual e
à transferência de tecnologia. Pode-se integrar e atualizar a política
de propriedade intelectual e transferência tecnológica já existentes.
Existem vários projetos de P&D
sendo executado em parceria com
Instituições de Ensino e empresas
para o desenvolvimento de novos
produtos, processos, serviços. Um
exemplo pode-se citar o Programa
MOVIMENTO INOVAÇÃO, coordenado pelo NITT – Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da Unochapecó que tem por
objetivo criar um movimento de
inovação no oeste catarinense com
o envolvimento de: Empresas, Instituições de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Região; Associações Empresariais, Pesquisadores e
Comunidade em Geral. A iniciativa
é da Unochapecó em parceria com
a ACIC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e o Sebrae/SC. Outro
mecanismo é a transformação de
TCCs, dissertações e teses aplicados
a realidade empresarial.

Desbravalley
A Desbravalley - Comunidade
Inovadora do Oeste catarinense
- é o nome dado ao conceito do
ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação da região Oeste de Santa Catarina, com
o objetivo de ser compartilhado
por todos que participam de alguma maneira nesta região atuando e contribuindo para o seu
desenvolvimento. A Desbravalley,
é um movimento que ainda está
sendo disseminado, desbravando
diversas possibilidades para que
pessoas atuem para fortalecer a
comunidade como um todo.
O Portal Desbravalley, é uma
ferramenta para ampliar a conexão entre as cidades da região que
fazem parte da comunidade inovadora do Oeste catarinense, a ferramenta funciona como um ambiente virtual para fortalecer conexões e
encontros, com agenda de eventos,
notícias e mentorias gratuitas. Para
a DEATEC, o movimento de atuação da Desbravalley na região é
muito válido, a organização expressa uma percepção de engrenagem
tríplice, para a tecnologia crescer
e apresentar resultados ela precisa
estar alinhada a engrenagem da
tríplice hélice, representada pela
relação e conexão entre empresas,
universidades e governo.
Sob uma perspectiva de ecossistema, Willian Suzin que atua
em desenvolvimento e inovação
de produtos e serviços e é um
agente de desenvolvimento da
Desbravalley, explica através de
uma visão pessoal e profissional a
importância da organização para
o desenvolvimento dos negócios
da região. “A união faz a força, é
assim que eu vejo. Na era do compartilhamento, que façamos isso
da melhor forma, compartilhando
conhecimentos e entendendo que
juntos podemos mais. Como uma
grande instituição, o Oeste catarinense ganha com o marketing
gerado mundialmente através das
diversas ações, conquistas e desenvolvimento de maneira geral”,
expressa o Gestor de Negócios.
As agendas promissoras e as
demandas do mercado revelam
o potencial de crescimento e atu-

ação da organização para uma
região em evidente crescimento,
como é hoje o Oeste catarinense.
Willian explica que a denominação do ecossistema é recente.
“Aos poucos entidades públicas e
privadas absorvem o conceito, de
forma a entender e replicar cada
vez mais os verdadeiros motivos
da sua criação, que são o fortalecimento regional do empreendedorismo e inovação, incluindo
startups. Entidades empresariais
como ACIC e CDL entendem e
apoiam o movimento. Universidades, incubadoras e Parque Tecnológico também tem grande participação. No meu ponto de vista,
ainda existe grande espaço a ser
preenchido por grandes empresas
regionais, que inevitavelmente,
para continuar sendo competitivas, deverão buscar por inovação
no seu mercado”, relata Willian.

A Desbravalley,
é um movimento
que ainda está
sendo disseminado,
desbravando
diversas
possibilidades
para que pessoas
atuem fortalecendo
a comunidade
como um todo.

O ecossistema de inovação em
Santa Catarina e sua evolução
para outras regiões do Brasil e
da América Latina
O ecossistema não só tem crescido, como já ultrapassa fronteiras
América Latina, e já desponta
como celeiro de empresas para exportação. A exemplo citado acima
(Amplimed) sendo acelerada por
uma das maiores aceleradoras do
vale do Silicio. Empresas como Packid (Startup) já ganharam inumeros prêmios, destaque abaixo
para Aceleração em Berlim.

- Contemplado na 5ª edição do
programa Sinapse da Inovação.
- 1º Lugar no Programa de Aceleração Internacional AdMaCom organizado pela INAM - Berlim.
- Finalista do Inovativa Brasil Ciclo 2017.1
- Participante do programa de
Aceleração em Ciências da vida
BioStartup Lab Rodada Interfarma.

Com 51,8 mil colaboradores, Santa Catarina é o 4º maior polo
no setor de Tecnologia do Brasil, atrás
apenas dos três estados mais populosos
do Brasil, São Paulo,
Minas Gerais e Rio
de Janeiro.
Em 2018, o setor de
tecnologia catarinense gerou 3 mil novas
vagas de trabalho.
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CAPA

Deatec

F

undada em novembro de
2005, a Associação Polo
Tecnológico do Oeste Catarinense (Deatec) possui
importante papel nesse desenvolvimento, tendo como objetivo fortalecer o ecossistema de
tecnologia e inovação do grande
Oeste catarinense. Com 13 anos
de atuação e mais de 120 associados, conquistou o seu lugar
entre as entidades empresariais
mais representativas e respeitadas na região pelo seu perfil
reivindicatório e dinâmico, com
abrangência para o segmento de
tecnologia nos municípios que
compõem o Oeste e o Extremo
Oeste catarinense, além do Paraná e do Rio Grande do Sul.
O papel da entidade nesse
processo é facilitar o acesso a
uma rede de recursos que de
forma isolada o micro e pequeno empresário teria dificuldades
para acessar. Para isso, mantém
uma forte e consolidada parceria com o governo e as universi-

56

O Oeste catarinense já é
responsável por 10% do
total de empresas de TI e de
8,1% do faturamento do
setor, aponta o Observatório
ACATE. A região conta com
mais de 1,2 mil empresas,
que geram 4,7 mil empregos
diretos e uma receita anual
de R$ 850 milhões.
No Oeste catarinense, que
vem se destacando pelo
crescimento do número de
empresas de tecnologia,
startups e eventos de inovação, a ACATE é parceira do
DEATEC, que representa o
polo regional de TI.
Fale com o polo:
deatec@deatec.org.br
(49) 3324-4342
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dades. A harmonia entre o poder
público, as instituições e as empresas – a chamada tríplice hélice – é fundamental para a continuidade do desenvolvimento do
setor de tecnologia e inovação.
Chapecó e o Oeste devem estar na vanguarda e precisam ficar conectados com os agentes de
inovação do Brasil e do mundo. A
Associação tem exercido um papel
fundamental para o desenvolvimento do ecossistema inovador no
Oeste, atuando, desde sua fundação, para fomentar a ampliação de
novos negócios e do segmento.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Entrevista Lírio Dagort - Prefeito

Xaxim de todos nós
Vice Prefeito Adriano Bortolanza e Prefeito Lírio Dagort

Lírio Dagort
1 - O Senhor está no terceiro ano
de mandato. O que ainda pretende executar?
Eu costumo dizer que estou no sétimo ano,
já fui prefeito lá em 2004 até 2008. Não fui
para a reeleição, mas tínhamos índices de aprovação que nos dava, se assim o eleitor quisesse,
mais mandato. Por que? Porque o cidadão estava feliz conosco naquela época e hoje também.
Havia dado minha palavra que não iria para a
reeleição e não fui, sou de palavra e aprendi isso
com minha mãe. Passaram duas administrações
e o povo quis novamente que estivéssemos aqui.
Na eleição passada, falavam muito em chapa
única então decidi sair daquela disputa para que
isso fosse feito mas não deu certo. Me chamaram
novamente e estamos aqui de novo. Nossa gestão tem grandes aprovações em todos os setores.
Fizemos muito, mas falta muito. O cidadão precisa
de atenção todos os dias. Não termina nunca
porque tem assuntos, ações, sensibilidades
a serem atendidas diariamente. Mas é para
isso que serve o setor público, para
dar atenção a todos, sem distinção.
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2 - Fale sobre suas perspectivas de atuação.
Nós temos muitas responsabilidades diárias, Xaxim cresce
e os problemas sociais também crescem. Nós somos pessoas
que gostamos de trabalhar e gostamos das pessoas. Desde que
foi fundada, Xaxim sempre deu muito valor ao trabalho. Nosso
povo gosta de trabalhar, e isso é muito significativo, pois é um pulo
para o desenvolvimento. Nenhuma cidade, em qualquer lugar do mundo,
avança sem trabalho. Por isso que temos muitos desafios. Na prefeitura
nós temos um mapa diariamente de tudo o que precisamos fazer, vamos
e fazemos, sem enrolação, sem burocracia. O que pode, pode sempre,
o que não pode, não pode nunca. Investimos pesado na Saúde tirando
o sofrimento das pessoas com as cirurgias coletivas. Seja de catarata,
problema de joelho, coluna, atenção odontológica, combate
a doenças transmissíveis, parceria com a Rede Feminina,
investimentos na agricultura, infraestrutura, ao cidadão
e no empreendedorismo. Agora mesmo estamos no distrito
industrial com obras para o acesso às empresas a fim de evitar
acidentes. É uma luta antiga que, pelas amizades que temos
em Brasília, no Senado e na Câmara, agilizou esta obra para
ser feita agora mas sempre vai ter algo em favor da sociedade
que precisa ser feito. Saia nas ruas e veja a satisfação de todos
eles. A praça é um lugar, por lá passam muitas pessoas,
pare um pouco e converse com as pessoas e elas te darão
exatamente o que temos de números positivos.
Seja no centro, nos bairros ou no interior.

3 - Quais são suas motivações?
Acredito em Deus e nos seus ensinamentos,
carrego minha fé para dentro da prefeitura, fazendo
o que é correto. Falo para nosso pessoal que ganhar
a confiança da sociedade, para tomar conta do que
é da sociedade, é algo que não têm preço. Eles, todos,
são pessoas de bem. Gosto dos servidores públicos,
gosto dos meus comissionados e se algo está errado, tiro quem tem feito algo indigno para que vá
responder para a Justiça. Graças a Deus não tenho
nenhum processo nas minhas costas e faço o que
deve ser feito, às claras, sem envergonhar meu
nome, minha família e as pessoas que votaram
em mim. Acredito na honestidade e no trabalho e sei que não posso contentar a todos, mas
meu objetivo é voltar para casa, olhar minha
esposa, meus filhos e netos sem sentir vergonha
de nada. Acredito em tudo que faço porque
quero fazer bem feito e deixar as pessoas
com um sorriso sincero no rosto. Esta
é minha crença. Deus no meu coração,
me orientando para fazer tudo com humildade, simplicidade e respeito.

4 - Qual é seu sonho?
Sou um homem realizado. Tenho minha cabeça perfeita e sã,
um corpo perfeito e são, uma família perfeita e sã. Sou um
vencedor na vida e só pelo fato de ter a confiança da sociedade
para estar aqui pela segunda vez, tenho meus sonhos sendo
realizados. Quero sair daqui com minha missão cumprida em
tudo o que meu povo me conferiu. Tenho amigos que não
me envergonho, saio pelas ruas sem ser xingado. Qual é o
preço disso? Não tem dinheiro que pague a honestidade
e o respeito conquistado. Tem sonhos ainda? Claro que sim.
Quando deixamos de sonhar, deixamos de acreditar naquilo
que somos. Vamos fazer tudo com suor e sangue se for preciso.
Sonho em fazer os bairros serem melhores, diminuir
a violência,investir mais. A felicidade de Xaxim é a soma
do emprego, renda e qualidade de vida. Nós vamos
fazer isso todos os dias e não temos medo de nada.
O que fizermos, acredite, será sempre transparente
e respeitoso. Nosso sonho está nas ruas do nosso município
e as pessoas estão contentes com nosso trabalho. Este
é um sonho porque, se fizer errado, é um pesadelo.
Aqui fazemos tudo o que é certo e sonhamos bem,
dormimos e levantamos com o espírito leve
e iluminado, sem peso na consciência.

5 - Quais são os planos para quando o mandato se findar?
Vou agradecer a Deus pois Ele é o responsável por tudo. Se estamos vivos e com saúde, é pela
vontade Dele. Vou para casa viver mais do que tudo que já vivo, sou um homem feliz e vou continuar fazendo tudo o que gosto. Quero estar com meus amigos porque hoje, mesmo sendo prefeito, já estou com eles. Quero sair daqui pela porta da frente como entrei, descer a escada com
o dever cumprido e com a mesma cabeça que subi quando me deram a missão. Cumprimentar
as pessoas, agradecer minha equipe, olhando-as com a mesma humildade e respeito que tenho
por eles e sei que eles por mim. Meu mundo é isso que estou dizendo nesta entrevista, não tenho
medo nem vergonha de nada. Quero ir para as ruas e ser cumprimentado pelo que fizemos.
Nossas vidas a Deus pertencem, é Ele quem decide o que deve acontecer, está nas mãos
Dele e o que Ele disser, vamos seguir. Não somos nós quem decidimos o que
vamos fazemos, nós somos guiados pelo bem e vamos continuar nesta estrada.
Vamos viver e fazer as pessoas viverem, em qualquer lugar que estivermos,
sempre confiante. Isso é meu futuro, como é meu passado e meu presente.
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Entrevista Adriano Bortolanza - VICE Prefeito

4 - Como você avalia os resultados de sua atuação?
Nós assumimos uma prefeitura completamente desacreditada, cheia de dúvidas e dívidas.
Maquinário destruído, uma bagunça, desrespeito na Educação, centenas de pessoas
nas filas da Saúde, centenas e centenas de inscrições para cataratas, joelho, coluna,
e fomos atrás para resolver. Quando um cidadão está bem e com saúde, tem coragem
para tudo. Nós fomos lá e resolvemos. A merenda é das melhores em qualidade de SC.
Os alunos aprendem porque investimos no conhecimento, no ensino
de qualidade. Agora mesmo ganhamos dois prêmios em SP com título
de 1° lugar em Saúde e 2° em Educação. Somos respeitados pelo Ministério
Público pelo que realizamos e o nosso papel é exatamente este. Sem esconder
nada, tudo às claras, com respeito e dignidade. São três anos de governo
que mudou tudo para melhor. O que vale é o cidadão, a população
e as pessoas que estão vivendo este grande momento
pois é para elas que trabalhamos.

5 - Qual é a sua perpectiva para o futuro?
Aquela frase dizendo que o futuro pertence a Deus é uma verdade infinita. Quem sou
eu para dizer o dia de amanhã? Peço a Deus que me cuide, tome conta de minha família,
dos nossos colaboradores, para fazermos o que é correto dentro da prefeitura e andar livre
pelas ruas sem sentir vergonha de nada. Se nosso Criador entender que possamos ter vida e saúde,
que nos dê coragem e faça-nos instrumento de felicidade para as pessoas, aos nossos amigos,
parceiros e o cidadão. O desafio está sempre conosco, este é o melhor futuro. Nesta vida,
fazer planejamento é importante porque nos dá uma meta a alcançar. Mas tudo é pela vontade
de Deus, peço a Ele que nos dê sua Luz inesgotável, que ilumine nossa estrada evitando todos
os males. Sou uma pessoa que acredita que tudo está escrito, o que é para ser, será, nosso.
Seja um desafio ou uma missão a ser cumprida, vamos fazer com a coragem que Ele nos deu.
Se formos merecedores, seremos recompensados por tudo que fizemos. Não enganem
ninguém para que, também, não sejais enganados. Não faço nada que possa
envergonhar meu povo e nossa gente. Esta é minha fé. Vamos em frente.

Adriano Bortolanza
1 - Como é ser um homem público?
É ter nas ações, e na mente, a ciência de que
temos compromissos com as pessoas, com o que
é de todos, cuidando para o bem estar de cada
pessoa para que elas ganhem confiança no que
fazemos. Ter atenção com as crianças, os idosos, oferecer oportunidade para a juventude, ser
transparente e respeitar o que é público. Por que
devemos ser abertos e fazer tudo com dignidade? Porque é isso que as pessoas acreditam que
devemos fazer. Ser um homem público é fazer
tudo, por todos, com a consciência tranquila.

2 - O que significa para você ter
uma consciência tranquila?
Fazer tudo, por todas as pessoas, sem distinções,
é levantar e dormir com leveza, sem medo daquilo
que faz. Nós somos pessoas que acreditamos que
temos luz suficiente e não precisamos viver nas
trevas, quem está na luz, faz tudo com a cabeça
tranquila. Minha mãe me ensinou a falar sempre
a verdade para que não precise lembrar do que
foi dito. Quem vive nas trevas, foge de todos, não dorme, está sempre se contradizendo, fazer tudo às claras, livre, leve,
digno. Isso é consciência tranquila.
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3 - Você ingressou jovem na política.
Como escolheu trilhar esse caminho?
Eu tenho uma esposa e um filho maravilhoso.
A Fabiane e o Erick são duas maravilhas que Deus
me deu e, com eles, tenho força para trabalhar, e trabalhamos
muito. Oferecemos emprego e renda para muitas famílias.
Não tenho medo de empreender, pois juntos, apostamos
em muitas ideias boas, sem medo de nada. Nossa vida é feita
de desafios, às vezes cai ali, mas depois levantamos lá na frente.
Deixei ela cuidando das nossas coisas e fui oferecer minha
disposição para fazer algo por esta terra que me dá orgulho,
um chão para andar, pessoas para conviver. Tenho algo que
me empurra para fazer as coisas acontecerem. O Lirio já foi
prefeito e me chamou. Falei com minha família e eles
me apoiaram para estar com ele em 2016, e temos uma
grande harmonia e confiança entre nós. Ter medo de que?
Somos pessoas de bem, andamos de cabeça erguida,
não temos nada que nos desabone. Então porque não
se doar para as pessoas? Estou ao lado do prefeito,
da nossa equipe extraordinária, valorizada e parceira.
Discutimos cada passo a ser dado e, quando muitos
pensam juntos, o erro fica mais difícil.
É assim que trabalhamos, os resultados
estão aí para que todos vejam.
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Saúde

Ah o verão…
Mais calor,
mais cuidados!
O cuidado com a saúde aumenta na medida em que a temperatura sobe!
O Verão é intenso, amado por muitos, detestado por outros, mas é ele
que traz as cores mais vibrantes do ano, é ele que convida para as férias
e proporciona as viagens mais expositivas ao Sol e ao calor. A presença
garantida em lugares onde se usa nada mais do que roupa de banho.
Nesse contexto a conscientização para os cuidados com seu
organismo garantem um verão bem aproveitado!

N

Verão
64
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o verão é mais fácil pensar
em beber água o tempo
todo, afinal as temperaturas mais elevadas causam
uma sede intensa e o organismo
sabe que a hidratação adequada ajuda a manter as estruturas celulares
dos tecidos. É esse processo que fica
responsável por transportar as substâncias reguladoras dos processos
vitais do organismo, dissolver os
nutrientes, manter o bom funcionamento dos rins e a formação adequada das fezes. A água é composta por
duas moléculas de hidrogênio e uma
de oxigênio, a água contém, ainda,
elementos essenciais para o ser humano, como cálcio, magnésio e sódio. A Organização Mundial de Saúde - OMS, recomenda um consumo
mínimo diário de dois litros de água
para a manutenção do corpo hidratado e saudável, o que equivalede 8
a dez copos ao dia. Para as crianças
esta quantidade é um pouco menor,
de quatro a seis copos ao dia.
O intenso calor faz com que a
transpiração seja significativamente mais intensa, diante disso há a
necessidade de repor toda essa água
que sai do corpo, caso contrário,
acontece a desidratação e o desequilíbrio hídrico causa complicações sérias ao organismo. A ingestão constante de água deve ser seguida por
pessoas de todas as idades. Um dos
fatores de risco que pode ser evitado

Fotos: Site angelo-pantazis / spdm.org.br / pxhere.com

através da hidratação é a baixa umidade do ar, problema relacionado a
umidade que está, ou não, presente
no ar. Isso acontece devido à falta de
chuva, junto de temperaturas constantemente intensas e extremas.
Segundo o Ministério da Saúde, a
baixa umidade requer cuidados,
principalmente com as pessoas que
já têm ou tiveram sintomas de doenças do aparelho respiratório. A baixa umidade do ar resseca a pele e as
vias aéreas superiores, favorecendo
o surgimento de doenças respiratórias e a perda da proteção natural
do nariz. Nestes casos, a ingestão de
líquidos é fundamental para evitar
o desconforto e as complicações
respiratórias. O ressecamento do ar
pode causar sangramentos no nariz, mas uma boa dica para quem
tem problemas respiratórios como
rinite e sinusite é a utilização de
soro fisiológico para hidratar as narinas. Colocar recipientes cheios de
água pela casa, no ambiente onde
estiver, é uma estratégia para combater o ressecamento do ar.
A desidratação está associada à perda de sais minerais e de
eletrólitos, como sódio e potássio.
Quando o nível de água nas células
diminui, o corpo se defende fazendo com que os rins absorvam mais
água e, se o problema se agravar,
pode haver repercussão significativa sobre a capacidade do organismo de executar suas tarefas.
A água é a fonte essencial de toda
hidratação e bom funcionamento
do organismo humano, mas outras
opções que hidratam e alimentam
também são encontradas em sucos,
chás, água saborizada e bebidas isotônicas, sempre procurando esses
produtos de forma natural e pura,
o oposto de sucos e chás altamente
processados e industrializados.

É sabido que a redução de fluidos
em aproximadamente 2% do peso
corporal já pode levar a alterações
na disposição, na capacidade
cognitiva e até mesmo no humor.
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verão

Micoses: infecções causadas por fungos e que podem ocorrer na
pele, unhas e cabelos. Quando encontram condições favoráveis ao
seu crescimento, como calor, umidade e baixa de imunidade, estes
fungos se reproduzem e passam então a causar a doença. Os pés,
a virilha e as unhas são os lugares mais comuns em que elas aparecem, mas isso não significa que outras partes do corpo estejam
imunes. Vale lembrar que ninguém está livre delas, crianças, jovens,
adultos e idosos. A melhor forma de evitá-las é manter hábitos de
higiene, como: secar-se bem após o banho, principalmente áreas de
dobras da pele, como virilha, entre os dedos dos pés e axilas. Devese também evitar andar descalço em pisos constantemente úmidos
(lava-pés, vestiários, saunas). Recomenda-se, ainda, evitar calçados
fechados o máximo possível, optando pelos mais largos e ventilados.
Importante também é usar somente o seu material para manicure.
Brotoejas: pequenas bolinhas que surgem, especialmente em
bebês, devido ao contato da pele com o suor, principalmente nas
“dobrinhas” da própria pele ou das roupas. Podem ser bolhas
transparentes com pouca coceira ou “bolinhas” avermelhadas
que coçam bastante. Usar roupas leves e soltas e evitar locais
muito abafados que propiciam a sudorese excessiva são algumas
dicas para evitar brotoejas, sobretudo em pessoas predispostas.
Manchas e sardas brancas: as manchas e as sardas brancas surgem devagar e, quando menos se espera, lá estão elas. Representam danos que os raios solares causaram na pele e aparecem gradativamente com o tempo, principalmente nas áreas expostas da
pele. As manchas senis ou melanoses solares, em geral, são escuras, de coloração entre castanho e marrom. Surgem em áreas que
ficam muito expostas ao sol, como a face, o dorso das mãos e dos
braços, o colo e os ombros. Já as sardas brancas aparecem quando
há ação acumulativa da radiação solar sobre áreas de pele expostas
ao sol de forma prolongada e repetida ao longo da vida. A melhor
forma de evitá-las é não se esquecer do protetor solar. Essas lesões
são benignas, não evoluem para o câncer da pele, entretanto, recomenda-se avaliação pelo dermatologista para diferenciá-las de
lesões suspeitas, que merecem uma avaliação mais detalhada.
Acne solar: provocada pela mistura da oleosidade aumentada
da pele, sudorese, uso do filtro solar e da própria radiação solar.
Recomenda-se lavar o rosto com um sabonete adequado para
o tipo de pele, usar tônicos mais adstringentes e filtros solares
com base aquosa ou em gel, o que pode diminuir a oleosidade.

Cuidados com a pele
A radiação solar é uma inimiga
poderosa! No verão, a radiação solar incide sobre a Terra com muita
intensidade, fator que aumenta o
risco de queimaduras, câncer de
pele e outros problemas que surgem com a radiação. Proteger a
pele não é uma tendência, mas
uma necessidade que só aumenta conforme os dias passam e o
verão fica cada vez mais intenso.
Protetor solar é necessário e urgente, chapéu, boné, protetores
similares e roupas de algodão são
medidas que bloqueia a maior
parte da radiação, escondendo
a pele das exposições agressivas
ao Sol. Óculos escuros previnem
lesões nos olhos e cataratas. A
Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta que a exposição
solar deve ser evitada entre 10 e
16 horas. “As barracas usadas na
praia devem ser feitas de algodão
ou lona, materiais que absorvem
50% da radiação Ultravioleta”.
As doenças de pele estão no seu
habitat natural quando associadas à praia, calor, areia, piscinas e
grandes concentrações de pessoas
no mesmo ambiente, além da presença de animais e suas fezes expostas em lugares compartilhados.

Alimentação
A alimentação é uma ferramenta
poderosa para qualquer objetivo
relacionado à sua saúde, corpo
e bom funcionamento do seu organismo. No verão, os alimentos
podem ser os melhores aliados
para manter o corpo hidratado e
também para proporcionar uma
facilidade para pegar um bronzeado. O consumo de alimentos
ricos em carotenóides, em especial o betacaroteno, ajuda a potencializar e prolongar o efeito
do bronze. Alimentos carotenóides, são incríveis para a saúde e
beleza da pele. Eles possuem um
efeito destacável na força da imunidade e na comunicação intracelular, além disso apresentam
efeitos benéficos contra doenças
relacionadas ao envelhecimento.
Mas atenção, betacarotenos consumidos em excesso podem cau-

sar uma ação chamada hiperbetacarotenemia, que provoca a
alteração na coloração da pele,
deixando as palmas das mãos e
os pés amarelados. Isso sem falar que, quando é absorvido pelo
organismo, o betacaroteno se
transforma em vitamina A que,
se consumida em grande quantidade, pode causar sérios danos ao
fígado. Por isso, o ideal é consumir
cerca de 4 a 6 mg por dia.
Verduras, legumes e frutas
no geral, proporcionam grandes
feitos ao organismo humano. Alimentos processados, carnes gordurosas e artificialidades não são
relevantes para a saúde. Desconfiar da procedência dos alimentos
e preparações é uma alternativa
para prevenir muitas doenças e
contaminações. O verão é a estação das barraquinhas de praia,
de carrinhos de alimentação e

A abóbora,
mamão, laranja,
oleaginosas,
gérmen de trigo,
batata doce,
beterraba,
cenoura, pimentão, agrião,
brócolis, couve,
espinafre
e repolho são
exemplos
de alimentos
ricos em
betacaroteno.
São essenciais
na produção da
melanina, ajudam a proteger
a pele
dos efeitos nocivos do sol
e aumentam a
sua elasticidade! Além disso,
esses alimentos
também contribuem para
um fortalecimento do
sistema imunológico.

aquelas famosas refeições na rua.
É possível sim que barraquinhas
e carrinhos, bem como vendedores ambulantes tenham higiêne e
produtos limpinhos, simplicidade
não significa falta de segurança,
muitas vezes são opções naturais
e elaboradas com muito carinho.
Mas estar atento nunca é demais,
assim como restaurantes não são
sinônimo de sanidade e limpeza.
É importante lembrar que as altas temperaturas aumentam a
proliferação das bactérias, o que
facilita o risco de contaminações.
‘Somos o que comemos’, essa é
uma premissa cada vez mais comum, pois revela o poder que a
alimentação exerce sobre a saúde
integrada e a forma como nos relacionamos com a comida.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Endereço:
Av. Fernando Machado
2791 D
São Cristóvão
Chapecó/SC
Fones:
(49) 3025-3095
98846-8866
98837-3138
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Agende agora mesmo
com quem é especialista
no assunto!

Dezembro de 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020 | MAIS DINÂMICA

67

SAÚDE

Cansaço mental

Cansaço mental
Quando os primeiros sinais de alerta são ignorados, o problema ganha novas dimensões
e tem potencial para desencadear uma série de complicações, bem como gastrites
e úlceras, baixa da imunidade, com resfriados e gripes constantes, alergias,
queda de cabelo, hipertensão, bronquite e alterações menstruais.

A

humanidade tem conhecido o preço da pós
modernidade.
Viver
em uma era digitalizada com grandes fluxos informacionais, novidades inesgotáveis e avanços tecnológicos que
acontecem com uma velocidade
intransigível são apenas um breve resumo dos fatores que revolucionaram o estilo de vida numa
perspectiva global. O mundo mudou! As pessoas mudam, seus interesses, vontades e necessidades
são previsões alternadas de algo
difícil de acompanhar. A imediaticidade das relações, a rapidez
das notícias e a superficialidade
do conhecimento imprimem no
século XXI características cada
vez mais paradoxais.

O cansaço mental pode ter consequências físicas, alterando todo o
funcionamento do organismo, desencadeando doenças como hipertensão
e dores no corpo, dores de cabeça,
além de problemas gastrointestinais
como úlceras e gastrites. O corpo e a
mente trabalham em conjunto, desta forma, se a mente vai mal, os reflexos podem e são sentidos no corpo e
vice-versa, por isso a importância de
cuidar de ambos de forma diligente.
Para evitar que problemas maiores
aconteçam, em decorrência do
cansaço mental, é importante gastar energia do jeito certo.
A prática de um esporte ou exercícios físicos é uma estratégia eficiente e produtiva. Durante o exercício o organismo produz endorfina,
também conhecido como hormônio
do prazer, que provoca a sensação
de bem estar, além de aliviar dores
e oferecer inclusive uma excelente

10 sinais que você está
mentalmente cansado!
Observe a si mesmo e identifique os sintomas
que podem estar alertando sobre cansaço
mental, lembrando sempre, consultas médicas
e avaliações profissionais são extremamente
importantes! Ao menor sinal de desajuste,
procure um médico de confiança e agende uma
consulta, cuide do que é intrinsecamente seu!
1 - Desânimo;
2 - Cansaço excessivo;
3 - Sonolência;
4 - Insônia;
5 - Dificuldade de concentração;
6 - Perda de memória;
7 - Alterações constantes de humor;
8 - Irritabilidade;
9 - Angústia;
10 - Tristeza.

sensação de relaxamento. Manter
regularidade nas práticas saudáveis,
não apenas ocupa seu tempo de forma saudável, mas previne uma série
de problemas físicos e doenças cada
vez mais persistentes nas pessoas.
Separe um tempo para você, além
da prática de exercícios físicos, alimentar a mente com hábitos saudáveis é de suma importância. Seja
para ler um livro, ouvir uma boa
música, meditar, ou mesmo realizar o simples ato de respirar mais ar
puro, é importante que você tenha
consciência do seu tempo, sabendo a
melhor forma de utilizá-lo, inclusive consigo mesmo. Saber dizer não
para pessoas, cobranças e tarefas
desgastantes também é um ótimo
aliado, afinal você destina tempo e
energia ao que realmente é prioridade, inclusive você mesmo!
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

que se vive, uma forma acelerada
que acontece praticamente no piloto automático. A falta de consciência sobre o tempo é um dos
principais fatores de risco desse
problema, O cérebro é uma magnífica e extraordinária máquina de
pensar, criar, solucionar, apresentar resultados, soluções e uma alta
performance de atuação. É importante lembrar que o cérebro trabalha tanto quanto nosso corpo,
cuidar da saúde de forma integral
é garantir que o cansaço cerebral
não afete a saúde mental e física,
afinal, está tudo conectado.
Problemas novos são pautas
clínicas diariamente, preocupações psicológicas, emocionais e
espirituais nunca foram tão mencionadas como na atualidade. Expressões como ‘doença do século’
já não causam tanto temor, afinal,
é tão comum que virou rotina.
Dentre temáticas tão essenciais,
o cansaço mental aparece com
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grande intensidade nas vivências
profissionais, educacionais e particulares à cada indivíduo.
Ao contrário do que o senso
comum acredita, a mente também
precisa de cuidados! Assim como
é possível sentir exaustão e fadiga
física, a mente é capaz de expressar
sinais de que precisa descansar.
Desacelerar o ritmo intenso em
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O cansaço psicológico
consegue ser extremamente
pior que o cansaço físico,
pois não há nada que
seja capaz de aliviar
a tensão de uma
mente turbulenta.

Fotos: Site pontorh.com.br / abrilexame.files.wordpress.com
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biomedicina

Biomedicina, saúde
para o presente
e o futuro
“Os cinco conselhos regionais da classe já somam cerca de 50 mil
profissionais biomédicos registrados no Brasil e estima-se que, pelo
menos, 11 mil estudantes estejam matriculados nos mais de 220
cursos de Biomedicina espalhados por todo o país. Na América do Sul,
a prática da profissão pelos vizinhos Uruguai, Chile e Argentina
deu origem à Rede Sulamericana de Diagnósticos.

A

realidade do acesso à
saúde é uma preocupação eminente há anos
no Brasil. Um sistema
que preocupa e fere o direito de
muitos cidadãos que carecem de
um atendimento humano, especializado e profissional. O cenário
revela hospitais lotados, falta de
profissionais, de medicamentos
e de verbas para serem destinadas ao setor que mais carece de
atenção. O SUS - Sistema Único de
Saúde, teoricamente criado para
atender a todos os cidadãos, possui graves falhas, como a gestão e
o financiamento, evidenciando alguns de seus principais problemas.
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Pensar alternativas e dar voz aos
Conselhos Profissionais da área da
saúde é essencial para transformar
essa realidade preocupante.
As profissões do futuro já chegaram! Novas vivências na área da
saúde motivam novos profissionais
e agregam valor ao contexto da
medicina brasileira. A Biomedicina surgiu no Brasil em 1966. Desde sua origem o curso passou por
diversas modificações curriculares, ampliação de suas habilitações
e qualificações de seus profissionais na área de saúde. Atualmente
a categoria biomédica participa de
um projeto interministerial (MEC/
MS), fundamental para o sucesso
dos programas de saúde no país e
da própria formação profissional,
dados divulgados pelo Conselho
Federal de Biomedicina.
Com o nível de formação em bacharelado, a graduação em Biomedicina dura em média quatro anos.
Sua atuação envolve capacitação de
profissionais para atuar na prevenção, diagnóstico, proteção e recuperação da saúde, além de pesquisar,
identificar enfermidades e desenvolver medicamentos e vacinas. De
acordo com o Conselho Federal de
Biomedicina – CFBM, existem 35
habilitações disponíveis para estes
profissionais. Entre as possibilidades de trabalho estão os hospitais,
universidades, laboratórios de pesquisa e laboratórios de manipulação tanto no setor público quanto
privado, além da possibilidade de
exercício da profissão no exterior. O
profissional precisa ter um diploma
de nível superior na área emitido
por alguma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
- MEC e ser registrado no Conselho
Regional de Biomedicina - CRBM.
Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica
Fotos: Site deolhonailha.com.br / Fotolia / jundiai.sp.gov.br / abrilveja.files.wordpress.com

Operação Narguilé
Resultado de estudo de biomédicas sobre os riscos do narguilé entre jovens, dá origem a projeto
de lei na cidade de Sorocaba; sancionada, Lei impede uso e venda a menores de 18 anos.

Revista do Biomédico, em Publicação Oficial do Conselho
Regional de Biomedicina - CRBM1 Nº 124

E

m junho deste ano, uma
força tarefa, envolvendo
a Guarda Municipal, Polícia Militar, Vigilância
Sanitária, Conselho Tutelar e outros órgãos da cidade de Sorocaba,
acompanhada pela Secretaria de
Políticas sobre Drogas, realizou a
“Operação Narguilé”. “O objetivo
principal foi orientar os estabelecimentos que comercializam o
dispositivo e seus insumos, autuar
as possíveis infrações relacionadas
a outras práticas, e distribuir o fo-

lheto informativo sobre a proibição
na cidade da venda e consumo de
narguilé por menores de 18 anos”.

As biomédicas Ana Elisa Rubinato
Cavalheiro e Daiane Cristina
da Silva Pereira Nunes, que
conduziram o estudo na graduação,
submeteram os resultados
obtidos para a proposição
de um projeto de lei na
Câmara Municipal da cidade.

De acordo com a Revista do Biomédico, em Publicação Oficial do
Conselho Regional de Biomedicina
- CRBM1 Nº 124, de maio e junho
de 2019, o projeto desenvolvido no
curso de Biomedicina da Universidade de Sorocaba (Uniso) - sob a
orientação do prof. Éric Diego Barioni, delegado regional do CRBM1 em
Sorocaba -, que avaliou o uso e o conhecimento de jovens que cursam o
ensino médio na cidade sobre os riscos associados ao uso do dispositivo
narguilé, resultou em lei que impede a venda dessa espécie de cachimbo e seus insumos a menores de 18
anos, sob pena de multa e interdição em caso de descumprimento.
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Estética

Beleza & Estética
são sinônimos
de saúde!

O

conceito de beleza é
muito amplo. Diversas
abordagens sobre o
que é belo, permeiam
a sociedade desde os primeiros séculos. O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define o belo como
algo “que tem forma ou aparência
agradável, perfeita, harmoniosa.
Que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza,
de prazer, de perfeição.” É perceptível nas sociedades a constante
busca pela beleza, sob perspectivas culturais, pessoais e agora
saudáveis. Uma breve viagem pela
história nos mostra que filósofos,
escolas e períodos proporcionaram
importantes percepções para ler a
realidade com distinção entre os
diferentes parâmetros de beleza.
O conceito de belo na Estética
Grega está essencialmente fundado na concepção platônica e aristotélica de mundo. Uma percepção
da vida e da arte que se estabelecem em equilíbrio, simetria,
harmonia e proporcionalidade. Os reflexos desses pensadores
permeiam e filtram nossos gostos
e percepções até hoje. Somos herdeiros dessa tradição, momentos
históricos que influenciaram o
aspecto racional do juízo de gosto
que é propagado ainda hoje. Moda,
cultura, comportamentos e desejos
refletidos nesse jeito de existir.
A beleza associada ao bem-estar e a saúde, está cada vez mais no
desejo das pessoas. Sentir-se bem,
estar em paz com seu corpo e suas
características são desejos antigos,
mas que possuem uma atenção especial nos dias de hoje, através de
profissionais especializados e tecnologias inovadoras e confiáveis.
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A Dra. Bruna Ribas, é biomédica
especialista em Estética Avançada
e explica que preocupar-se com a
aparência, especialmente o seu aspecto externo, vai muito além de
uma simples questão estética. “Podemos considerar que a autoestima
é a percepção que uma pessoa tem
de si mesma e que é capaz de lhe
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Ao ser questionada sobre a
crescente busca por cuidados com
a aparência, Dra. Bruna Ribas
alerta sobre essa busca ser encarada como uma forma de prevenção. Ela nos conta que sempre pergunta aos seus pacientes: “Como
você deseja envelhecer?”. Para
a biomédica, os cuidados com a
aparência sempre existiram, “o
que acontece é que, nos dias de
hoje essa preocupação está cada
vez mais consolidada devido ao
conceito de autoestima, fator intimamente ligado com o valor que
damos a nós mesmos. Está no próprio nome: é o quanto nos estimamos, o quanto nos sentimos bem
ao nos olharmos no espelho”, expressa Dra. Bruna sobre as novas
nuances da estética e beleza.
Atualmente uma das novidades no mercado da estética é a Harmonização Facial. De acordo com

a Dra. Bruna, a técnica é utilizada
para deixar o rosto mais harmônico, corrige de maneira sutil os
traços da face. Nesse processo, o
profissional deve valorizar os pontos positivos do paciente e corrigir
as imperfeições. “O rosto ganha
um aspecto mais simétrico e rejuvenescido. Até algum tempo atrás
isso só poderia ser corrigido apenas com cirurgias e procedimentos agressivos, hoje em dia a Harmonização Facial tem se tornado a
melhor alternativa para embelezar
o rosto”. Especialistas e pesquisas
realizadas nesta área, revelam que
a insatisfação com a aparência e o
corpo podem trazer uma série de
transtornos e impedir as pessoas
de lidarem com problemas simples no dia a dia, além de causar
frustração, tristeza e depressão.
Olhar para área com uma perspectiva consciente faz toda a dife-

rença! “A área da estética está cada
vez mais tecnológica e precisa, então os avanços são constantes, tanto na área facial quanto corporal,
por isso nós profissionais devemos
sempre estar nos especializando e
nos atualizando para oferecermos
o melhor aos nossos pacientes”, explica Dra. Bruna. Os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
- SBCP, mostram que nos últimos
dois anos, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos
aumentou 390%. Entre os cirúrgicos, as operações com fins reconstrutores subiram 23%, enquanto
as cirurgias com fins estéticos,
apenas 8%. Os dados são do Censo
2016, realizado pela SBCP, estudo
que entrevistou 1.218 associados,
de todas as regiões do país.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

proporcionar autoconfiança, resiliência e certa felicidade, a ponto de
enxergarem a vida com mais equilíbrio e positividade. Dar importância (sem exageros) ao lado estético
pode elevar a autoestima de uma
pessoa, estimulando-a inclusive a
desenvolver comportamentos mais
positivos”, explica Dra. Bruna Ribas.

Fotos: Site franquias.onodera.com.br / diarioprime.com.br
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OLHOS

Retinose Pigmentar
Uma doença ocular que se manifesta ainda na juventude, e que precisa de acompanhamento
próximo e constante com o oftalmologista em razão da gravidade que apresenta.

A

saúde dos olhos é um
tema pertinente em
consultórios e clínicas
especializadas,
um tema presente na rotina dos
profissionais que atuam na área,
fazendo com que o assunto seja
normalmente abordado de forma
específica, quando há problemas
que se manifestam e começam a
causar dores e desconfortos relacionados à visão. No entanto,
como todos os aspectos da saúde humana, a preocupação deve
acontecer de forma preventiva, e
não apenas à remediar situações
que já se instalaram e já causam
danos permanentes. No quadro de
problemas relacionados à danos
significativos a visão, a Retinose
Pigmentar, ou RP, é uma das doenças que mais preocupam especialista, a doença é a maior causa
de cegueira na população economicamente ativa no Brasil e no
mundo, atingindo o número de 1,5
milhão de indivíduos acometidos.
Retinose Pigmentar, ou Retinite Pigmentosa é o termo usado para um grupo de desordens
genéticas que são caracterizadas
por disfunção progressiva, perda celular e eventual atrofia do
tecido retiniano. Traduzindo, se
trata de um conjunto de doenças
hereditárias, capazes de causar a
degeneração da retina, logo, a retina é uma camada fina de tecido
nervoso sensível à luz localizada
no interior do olho. É o tecido que
transforma luz em estímulo nervoso e o envia ao cérebro. É na retina
que as imagens são capturadas a
partir do campo visual. A retinose
pigmentar afeta primeiramente os
fotorreceptores - células sensíveis à
luz - responsáveis pela visão periférica e noturna. A doença se manifesta geralmente em adultos jovens
e adolescentes, mas pode também
ser diagnosticada na infância.
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De acordo com o estudo Retinitis pigmentosa, o acometimento
inicial dos fotorreceptores leva à
destruição das camadas internas retinianas, além disso a retinose pigmentar pode apresentar-se isoladamente ou dentro de uma síndrome.
A doença é uma distrofia retiniana
hereditária na qual há perda progressiva de fotorreceptores e disfunção do epitélio pigmentar da retina.
Como identificar
Os primeiros sinais da doença podem se manifestar logo na infância
ou na adolescência, evoluindo até
a terceira idade. Por isso, os pais
devem estar atentos aos seus filhos
para que o quadro possa ser diagnosticado precocemente, garantindo mais qualidade de vida para
essas pessoas. O quadro típico da
Retinose Pigmentar é caracterizado por dificuldade inicial de adaptação ao escuro, chegando à cegueira
noturna, com perda do campo visual periférico ainda na adolescência,
o que pode se agravar levando à deterioração da visão central, podendo ocorrer a cegueira, em alguns
casos, aos 30 anos. A visão perifé-
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rica será afetada primeiro, levando
à visão do túnel, após isso a doença
também afeta a visão central.
Infelizmente, ainda não existe
terapêutica que pare a evolução da
doença ou restaure a visão. A abordagem terapêutica é restrita a retardar o processo degenerativo através
de protecção solar e vitaminoterapia, tratamento das complicações
- cataratas e edema macular, e ajudar os doentes a lidar com o impacto social e psicológico da cegueira.
Embora o prognóstico visual seja
mal, estão a surgir novas estratégias terapêuticas a partir de uma
intensa investigação e aprofundados estudos, como terapia genética,
neuroproteção, prótese de retina.
Estão sendo realizadas pesquisas
com uso de células-tronco, feito que
possivelmente poderá frear o processo de degeneração das células
retinianas e até reverter o quadro
já instalado. Os resultados obtidos
até o momento são positivos, porém
ainda não estão disponíveis para
serem usados em pacientes.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Foto: Site droftalmologista.com.br
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SAÚDE

Anvisa

Anvisa propõe
rótulos de alimentos
com alertas

É

tempo de ter consciência
alimentar. A onda de várias pautas sobre alimentação saudável tem chegado
à público de diversas fontes e maneiras. Enquanto blogueiras, digitais influencers e pessoas sem certificação surfam nessa onda através
das redes sociais, organizações sérias e responsáveis, regulamentam
e propõem diversas medidas para
estabelecer a ordem no que diz respeito a alimentação saudável e suas
práticas essenciais. O cuidado sobre
tais informações vai muito além do
produto que é divulgado, comercializado e consumido. Todo contexto
de informação alimentar envolve
a pesquisa nas fontes adequadas,
a responsabilidade em não disseminar fake news e a credibilidade
que se destina à formadores de
opinião que baseiam suas ideias
em achismos e senso comum.

76

A ANVISA - Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, tem em
sua atuação o objetivo de regulamentar, controlar e fiscalizar os
produtos e serviços que envolvam
risco à saúde pública, incluindo os
alimentos embalados e sua rotulagem. “Nos últimos anos, a Anvisa

“A proposta avaliada compreende a tabela de informação
nutricional, alegações nutricionais e a novidade de incluir
uma rotulagem nutricional
frontal. Os rótulos de alimentos com alto teor de sódio, gordura e açúcar teriam a simbologia de uma lupa, para que o
consumidor possa visualizar
nos produtos o que pode trazer
de maior risco para a saúde.”
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tem priorizado as ações regulatórias sobre rotulagem de alimentos, com o intuito de garantir que
a população tenha acesso a informações essenciais para realizar
escolhas alimentares capazes de
promover e proteger sua saúde”.
Diante de tal certificação, tornase público o acesso à informações
essenciais sobre a composição
dos alimentos e o índice de certos
ingredientes nocivos à saúde.
Em setembro deste ano, a Anvisa apresentou a proposta de
rótulos de alimentos com alertas
sobre altos teores de açúcar, gordura e sódio. A proposta vai para
consulta pública durante 45 dias.
Segundo a agência, o objetivo é
facilitar a compreensão da rotulagem nutricional pelos consumidores para realização de escolhas
alimentares. Mais de 30 mil contribuições da sociedade sobre o tema
já foram destinadas à Anvisa, fortalecendo a importância desse trabalho junto aos consumidores.
A Anvisa explica que os modelos de rotulagem nutricional frontal
apresentados são adaptações dos
modelos do Reino Unido (semáforo

nutricional) e do Chile (advertências). “É importante ressaltar que
estão sendo realizados estudos para
validação das propostas e algumas
ainda podem ser modificadas para
serem aperfeiçoadas. No entanto,
existem outros modelos de rotulagem nutricional frontal que também poderiam atender às necessidades da população brasileira. Um
exemplo é o adotado pelo Equador,
que mescla conceitos usados tanto no semáforo quanto no modelo
de advertências, conforme figura
abaixo”. Sobre o tema, ainda existem muitas questões que necessitam ser solucionadas antes que a
Agência possa apresentar uma proposta de regulamento de rotulagem
nutricional que seja adequado, proporcional e baseado em evidências.
A expectativa é de que novos
produtos comecem a cumprir com
as normas apenas doze meses após

a publicação da resolução final. O
tempo hábil para adequação abre
controvérsias e debates sobre uma
deixa prolongada para efetivação
das novas resoluções. Aqueles que
já estão no mercado terão dois anos
e meio. E só depois de três anos e
meio entrará em vigor o perfil de
nutrientes mais rigoroso. A partir
disso, novas questões surgem como
efeito das transformações, existe
uma possibilidade de que as empresas promovam uma troca massiva
de açúcar por adoçantes, evitando
alertas nos produtos. Adoçantes
são substâncias controversas e não
há garantias de qual seria o resultado de uma exposição massiva
ao longo de décadas. A consulta
pública foi aberta no dia 23 de setembro, com o objetivo de receber
contribuições para ajudar na decisão final da agência sobre qual o
modelo será adotado. Atualmente,

“Esperamos embalagens
com informações relevantes
sobre os potenciais riscos
à saúde desses alimentos,
e não apenas ‘publicidade’
nos rótulos. Assim, o consumidor
pode escolher o que for mais
saudável”. Ana Paula Bortoletto,
nutricionista do Idec.
há 44 processos de consulta pública em aberto na Anvisa. O formulário para envio das sugestões e os
detalhes sobre a iniciativa estarão
disponíveis no site da agência.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Como será feito o cálculo para o alto teor
A Anvisa adotou os seguintes limites para
cada composto, considerando cada 100 ml ou
100g do produto:
- Açúcar: 10g para sólidos e 5g para líquidos;
- Gordura saturada: 4g para para sólidos e 2g
para líquidos;
- Sódio: 400 mg para sólidos e 200g para líquidos.
Passados esses limites, se a proposta for
aprovada, a empresa deverá inserir o alerta!
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MODA

Pequenas adoráveis
tendências!

A

companhar algumas tendências da moda é uma tarefa possível e satisfatória.
Novos conceitos minimalistas, conceituais e sustentáveis abrem
espaço para perspectivas reais, aproximando a moda e o design da rotina,
concretizando possibilidades sensatas,
tornando a moda dos propósitos que
unem os produtos aos consumidores.
Separamos três tendências que representam as vivências reais, cores, listras
e elementos que certamente trarão um
diferencial para a composição do vestuário, em diversas ocasiões!
A Clássica estampa Vichy
A clássica estampa vichy, muito visualiza em filmes, produções retrô e
conceituais, voltou com grande presença para a lista de tendências. Além
disso, já pode ser vista nas ruas e no
vestuário de muitas mulheres por aí.
O vichy é um tipo de xadrez de origem francesa, batizado com o nome
da cidade onde foi criado na década de
1950. Amado pela clássica e emblemática atriz francesa Brigitte Bardot,
foi usado por ela até no seu casamento com Jacques Charrier em 1959.
Nessa temporada o vichy ganhou
modelagens modernas, em peças desconstruídas, cheias de babados, com
decote ombro a ombro e muito mais.
Também está presente em calçados,
bolsas, bandanas e outros acessórios.
As estampas Vichy têm uma personalidade marcante e bem definida!

Tendências 2020
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Crochê, palha e técnicas artesanais
Os elementos naturais na moda estão
em alta! Como fazemos questão de
abordar sustentabilidade e propósitos
reais, essa tendência casa bem com os
valores abordados em nossas edições.
Biquíni de crochê, bolsa de palha, trançados com matéria natural, sandália de
corda, acessórios de madeira e sementes já podem ser vistos em vitrines e
lançamentos. Além de serem trabalhos
Foto: Sites bodenimages.com / dicasdemulher.com.br /
estimafeminina.com.br / chatadegalocha.com

realizados em pequenas escalas, são
produtos que possuem um valor agregado, diferente de artigos fast fashion,
que prejudicam a natureza e induzem
ao consumismo. Produtos artesanais e
naturais colaboram com o crescimento
de pequenos produtores e auxiliam na
renda de muitas famílias. Quando o assunto é ‘feito à mão’, a riqueza de detalhes destaca o mais simples dos looks e
dá o toque de beleza que a rotina precisa.
E por falar em feito à mão, o crochê é uma das técnicas mais amadas
do universo da moda. É um clássico
que nunca deixa de marcar presença
nas tendências mundiais. O biquíni
de crochê, por exemplo, sempre volta como tendência nos verões. Nesta
temporada o crochê também aparece
em acessórios, como bolsas e brincos e
para trazer um charme boho às produções. Peças com aspecto de rede devem
aparecer muito nessa estação, além
das franjas, que acrescentam informação de moda a qualquer produção.
WRAP DRESS, para quem
ama francesinha!
Wrap dress é pouco conhecido pelo
nome, mas ao ver o estilo com certeza
todas já sabem do que se trata, afinal
está cada vez mais presente nas vitrines e ruas por todos os lugares. O estilo,
também conhecido como vestido transpassado ou vestido envelope, é um clássico da moda feminina desde os anos 70
e segue firme como tendência. O wrap
dress é uma inspiração francesa, ao ver
os elementos que compõem os wrap
dress, podemos perceber a familiaridade
com o estilo francês através das amarrações, babados, cores e estampas. As cores geralmente transmitem um ar sofisticado, mas são práticos e maleáveis para
diversas ocasiões, não necessariamente
chiques! Está é uma das tendências mais
destacadas para o verão 2020. A inspiração francesa, que une amarrações,
fendas, decotes, e outros cortes de uma
maneira delicada ganha cada vez mais
o gosto popular, fica lindo em diversos
biotipos e vai do clássico ao casual.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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