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Editorial
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Jornalismo, conhecimento
e tempo de qualidade para você!

Jornalista reponsável

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

Marli B. Roberto
Caro leitor,
Com muito carinho e gratidão, convidamos você para aproveitar a leitura e a jornada de conhecimento que preparamos para você nesta edição. Como sempre, o
trabalho realizado por nós teve o objetivo de trazer conteúdo de valor para suas mãos,
promovendo o hábito da leitura através de um Jornalismo sério, consciente e que se
preocupa em trazer boas notícias e conscientização. Fique à vontade para aproveitar
os temas abordados por aqui e se possível, nos dar o seu feedback sobre a leitura.
Chegamos a última edição de 2020 com um sentimento de gratidão e conquista,
afinal vivenciamos um ano desafiador em todos os setores da sociedade. Continuamos por aqui com nosso trabalho, levando até você nossa melhor entrega e fortalecendo o cenário empreendedor da nossa região. Queremos agradecer a todos os
amigos, parceiros e clientes que acreditam e fazem parte do nosso trabalho, confiando
a nós suas marcas e comunicação, agradecemos também aos nossos leitores que
permanecem desfrutando do nosso trabalho e dedicação.
Nesta edição você vai conferir produções especiais sobre saúde e beleza, integrando diversos assuntos que vão desde a prática de esportes e exercícios físicos,
até uma alimentação comprometida e consciente. Também queremos chamar sua
atenção para um assunto urgente, o abandono de animais e os impactos que essa
prática produz na sociedade e na vida de seres frágeis e dependentes. Além disso,
abordamos assuntos como moda, apresentando tendências para as próximas estações. Como todo final de ano, também pensamos em produções de celebração, como
o tão amado Natal! Muitos outros assuntos sobre negócios, empreendedorismo, arquitetura, inovação e tecnologia também marcam presença em nossas páginas através
de textos, fotografias e a participação de profissionais sérios. Por aqui seguimos com
conhecimento e informação para todos os gostos!
Aproveite cada matéria e desfrute dos novos conhecimentos ganhando forma em
seu intelecto. Obrigada pelo seu tempo e boa leitura!

Diretores administrativos

Marli B. Roberto
José Roberto
Diagramação

Leonardo Bonetti
CAPA

Agência City
ANÚNCIOS

Jéssica Balbinot Roberto
Jônathas Roberto
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DEP. JURÍDICO

Adv. Jônatas Nunes Correia
OAB/SC 48025
“Consagre ao Senhor tudo o que você faz,
e os seus planos serão bem-sucedidos.
Provérbios 16:3”

Impressão

Gráfica e Editora Grafbello Ltda.
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Fone: (46) 3547-1327
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e anúncios
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ideias

Espaços integrados
são tendências
profissionais

Foto: Unsplash / Eloise Ambursley

Uma das tendências
mais presentes nos
espaços é a humanização das relações!
A proximidade
e a conexão estão
em alta e buscam
aproximar
as pessoas
e conectá-las
a projetos e
ideias através
da colaboração.

Foto: Unsplash / Shridhar Gupta
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Arquitetura
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m local de trabalho onde
o profissional ama estar! Esse é o novo conceito de espaços profissionais inovadores e disruptivos,
responsáveis por conectar ideias,
democratizar funções e aumentar
a produtividade. Lugares bonitos,
bem planejados, com presença de
plantas, presença de cores cheias de
energia, cozinha e até mesmo sofás
para descansar, tudo isso se encaixa perfeitamente na tendência da
arquitetura para espaços profissionais humanizados e criativos. Os
ambientes descontraídos estão ganhando força no mundo dos negócios, principalmente porque é comprovado que aumentam de 30% a
50% a produtividade dos funcionários e reduzem as demissões.
Uma das tendências mais
presentes nos espaços é a huma-

nização das relações! A proximidade e a conexão estão em alta
e buscam aproximar as pessoas
e conectá-las a projetos e ideias
através da colaboração. Segundo
uma pesquisa da Sociedade Americana de Designers de Interiores
- American Society Interior Designers, a qualidade do ambiente
de trabalho é a 3ª maior preocupação dos funcionários, em 1º é
o salário e em 2º os benefícios. A
visão de que as pessoas precisam
trabalhar em seus setores, isoladamente ou em salas fechadas,
está perdendo força, divisões são
conceitos cada vez mais arcaicos,
enquanto as empresas e organizações percebem a importância da
integração entre áreas e a troca
de ideias. Esse novo conceito está
presente na arquitetura dos escritórios, dentro das instituições
Foto: Unsplash / Austin Distel
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arquitetura

Foto: Unsplash / Myhq Workspaces

e principalmente nos novos negócios, assim como coworkings e co
-houses. Além de facilitar o acesso
às informações, a integração dos
ambientes auxilia a passagem de
ar e dá um aspecto de amplitude
para o local, essa nova forma de
habitar os espaços profissionais
é ainda mais democrática e dinâmica, tornando espaços muito
menos competitivos e isolados.
Em uma formatação de escritório moderno muito se pensa na
aproximação entre equipes em escritórios open space, essa tendência
tem resultado no fim de divisórias
ou paredes, até mesmo salas com
plaquinhas e funções que deixam
claro uma hierarquia entre as
pessoas da empresa. Nesses novos
moldes a equipe fica muito mais integrada em um escritório inteligente que melhora a produtividade. A
nova geração de trabalhadores, que

geralmente possuem entre 20 e 30
anos, procuram não apenas um lugar para ganhar dinheiro, seus interesses estão diretamente ligados a
ter um trabalho com o qual se identifiquem e que ofereça a possibilidade de crescimento profissional,
com desafios, sem deixar de lado a
qualidade de vida, especialmente
a social. Trabalhar de forma colaborativa é uma tendência nas
empresas, por isso a arquitetura
corporativa precisa estar alinhada a essa necessidade, gerando
designs de escritório que facilitam
que pequenas e grandes equipes
se reúnam para gerar soluções
multidisciplinares, proporcionar
momentos de interação e unir
cada vez mais os profissionais em
direção à uma missão comum.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Foto: Unsplash / Helena Lopes

MÓVEIS SOB MEDIDA

Tudo que você precisa e espera quando pensa em móveis sob medida!
12 MAIS DINÂMICA
| Dezembro
de 2020, Janeiro e Fevereiro de 2021 | f MB Móveis Sob Medida | e mario.g.b@hotmail.com
w 98880-4845
|i
mbmoveissobmedida
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iluminação

Iluminação
Foto: vivadecora.com.br

D

ecorar um espaço vai
muito além de escolher
objetos decorativos, revestimentos e cores, é
preciso saber valorizá-los e a iluminação é um dos pontos principais a
serem trabalhados nesse quesito.
A criatividade na hora de trabalhar esse elemento é um diferencial,
além de destacar objetos e revestimentos, ela é capaz de criar cenários, orientar fluxos de circulação
de um espaço e transformar um
ambiente, deixando-o mais acolhedor e confortável, por exemplo.

Em meus projetos, procuro usar a
iluminação principalmente para
evidenciar as linhas do design e
do mobiliário, mas não existe uma
regra geral, depende do que se pretende valorizar e de que forma.

Estudar a iluminação mais
adequada para cada cômodo
também é fundamental, devemos
considerar o conforto que a luz
proporciona, qual a função do espaço, economia, design e estrutura elétrica. Em quartos e áreas íntimas, por exemplo, a luz deve ser
amarela, mais quente e tornar o
ambiente mais aconchegante, mas
em escritórios e cozinhas a proposta é totalmente diferente e indico
luzes brancas, frias, que estimulam a atenção e são mais realistas.
Projetos que valorizam esse
elemento são tendência, criam
soluções diferenciadas e a criatividade não tem limites, pois algumas peças acabam se tornando um elemento decorativo e não
apenas de iluminação. Quando
a iluminação de ambientes é
bem sucedida, o lugar fica aconchegante e não dá vontade de ir
embora. A luz faz tanta diferença que, em reformas esse pode
ser um ponto forte para mudar a
percepção que se tem do espaço.
Uma escolha inadequada de iluminação também pode acabar
desvalorizando todo o trabalho
que você teve ao planejar um
ambiente. Por isso, todo o projeto deve ser pensado com calma
porque não basta apenas acender
a luzinha, é preciso enriquecer o
ambiente, criar o clima!
O aproveitamento correto dessa
fonte de beleza e encantamento deve
ser entendido e utilizado para que a
vida seja mais luminosa e feliz.
Raquel Nogueira
Designer de Interiores
Para a revista Mais Dinâmica

Foto: decorfacil.com

Fios - Aviamentos - Tecidos
(49) 3199-3068 | 9 9116-1905
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O

lá amigo leitor, tudo bem?
Que bom tê-lo por aqui!
Neste artigo trago algumas reflexões sobre uma
das dores que todo líder possui: obter
melhores resultado com seu time.
Vamos entender como atingir
as metas, dar caminhos para você
diagnosticar aonde está o problema e traçar outra estratégia.
Você verá que há condições de
reverter à situação rapidamente!
Se você está enfrentando dificuldades para cumprir as metas
e os resultados não estão correspondendo aos objetivos da
empresa, está na hora de pensar
em outras estratégias para que o
time alcance os resultados.

Liderança
16
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Foto: cdnstatic8.com

A comunicação entre
o líder e os liderados
é de suma importância
para obter uma ótima
dinâmica de trabalho.
Assim sendo, cabe
a você manter
a comunicação
fluída e leve.

Foto: envisione.com.br

Foto: blog.ipog.edu.br

As 10 maiores
dores do líder

Como obter melhores resultados?
Para você compreender onde está o
problema que impacta na melhora
da produtividade do time, você terá
que avaliar diversos fatores que fa-

laremos no decorrer deste artigo.
Primeiramente, é necessário
analisar cada membro da equipe, pois o comprometimento e o
desempenho de cada um é peça
chave para que o time e a empresa consigam atingir os objetivos e
obtenham melhor produtividade.
Observe: Fique ao lado de cada colaborador por um pequeno período
do dia, a fim de avaliar o desempenho e identificar algum problema,
seja na forma de trabalho, na desenvoltura, se há dúvidas em procedimentos ou falta de treinamento.

Verifique as seguintes questões
com cada funcionário:
- Necessita de algum treinamento
ou tem alguma competência que
precise desenvolver?
- Há falta de algum material ou
equipamento para a realização do
seu trabalho?
- Há como automatizar alguma
função que é executada manualmente?
- Os equipamentos que você utiliza estão em pleno funcionamento?
- Como posso te ajudar a melhorar
em suas atividades?

Ferramentas e infraestrutura
A falta de ferramentas e problemas
na infraestrutura podem refletir
no tempo de execução de cada atividade. Sendo assim, questione os
funcionários se há alguma ideia
para facilitar o trabalho, aceite
cada sugestão para viabilizar novas possibilidades de inovação.

Como está a comunicação
interna entre líder e liderados?
A comunicação entre o líder e os
liderados é de suma importância
para obter uma ótima dinâmica de
trabalho. Assim sendo, cabe a você
manter a comunicação fluída e
leve. Todos devem conhecer as políticas e procedimentos internos da

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2020, Janeiro e Fevereiro de 2021
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liderança

empresa, bem como os resultados
atingidos, metas futuras e especialmente como e onde o trabalho
de cada um se encaixa no todo.
Lembre-se que cada colaborar
é como um “dente de uma engrenagem”, chamada de departamento e esta engrenagem faz parte de
um motor chamado de empresa.
Tudo e todos são importantes.
Tenha o hábito de fazer reuniões periódicas para alinhar
informações e manter as metas
atualizadas. É importante você os
ouvir nestes encontros para avaliar comprometimento, pro-atividade e motivá-los.

Foto: penser.com.br

Feedback
O feedback é extremamente importante e deve ser feito continuamente.

Quando existem problemas de
produtividade e resultados, o ideal
é que você faça reuniões e acompanhe os resultados de perto para
entender quais estratégias estão
gerando bons resultados ou aquelas que só estão atrapalhando.
O time percebe quando o líder
está presente e agindo com todas as ferramentas e opções para
otimizar o trabalho, sendo assim, aqueles que estão realmente
engajados vestem a camisa e se
unem ao propósito.
Incentive o feedback coletivo
também, a fim de melhorar a comunicação entre todos, pois como trabalham juntos, eles sabem onde estão
os possíveis gargalos no processo.
Seja atencioso e saiba ouvir
Nada pior do que um líder que não
tem tempo para ouvir um colaborador do seu time. E a outros que
quando o fazem, na verdade não
prestam a devida atenção ao que
se está sendo dito, não olha nos
olhos, está sempre com pressa e
não observa as “entrelinhas”.
Para que a equipe fale com o
líder, ela precisa ter confiança no
mesmo e não ter medo dele.
Seja empático, cumprimente-os,
reserve um pequeno tempo para
conversar individualmente com
cada membro do time para sentir
se há algum problema na equipe ou
com algum liderado. Mostre interesse em compreender cada situação
relatada, logo, isso irá motivá-los e se
sentirão mais valorizados.
Problemas? Resolvam juntos!
Sempre surgirá um problema, então, sem estresse!

O time percebe
quando o líder
está presente
e agindo com
todas as ferramentas e opções
para otimizar
o trabalho,
sendo assim,
aqueles que
estão realmente engajados
vestem a camisa
e se unem ao
propósito.

Chame o seu time, relate o problema para vocês resolverem juntos. Isso ativará a criatividade de
cada membro da equipe, ou seja,
cada um terá uma visão diferenciada diante ao fato, assim sendo,
faça uma lista para compreender
cada ideia e solucionar o problema.
Pode ser que este problema tenha
sido um erro em um processo ou atividade, sendo assim, como eles lidam
com as atividades diariamente terão
mais facilidade de entender e sugerir
soluções inovadoras e criativas.
Além de solucionar com mais
praticidade, ouvir novas ideias, todos
estarão aprendendo, você e o time.
Seja flexível e tenha
um time focado
A flexibilidade é um fato que contribui para melhorar o desempenho do time. Além de ter a mente
aberta para sugestões, tenha flexibilidade em situações individuais. Você não lida com máquinas,
em razão disso, negociar horários, prazos e atividades fará total
diferença entre você e equipe.
Reflita sobre todos os pontos
abordados aqui, coloque-os em
prática e tenho certeza de que a
produtividade de sua equipe irá
aumentar, além do ambiente de
trabalho ficar mais leve e alegre.
Se você precisa de ajuda para
melhorar o engajamento do seu
time e obter melhores resultados,
conte comigo, eu posso te ajudar!
Entre em contato agora mesmo!
Abraço!
Marcelo Simonato
Palestrante e escritor

Para a revista Mais Dinâmica

NOSSO DESEJO É QUE, NO PRÓXIMO
ANO, NÓS POSSAMOS EMBALAR
MUITOS REENCONTROS.
AS RODAS DE AMIGOS,
OS ALMOÇOS DE FAMÍLIA,
OS JANTARES COMEMORATIVOS.
PORQUE NOSSA MISSÃO É ESTAR
SEMPRE AO SEU LADO,
INFORMANDO, ENTRETENDO
E FAZENDO A TRILHA
SONORA DA SUA VIDA.
FELIZ NATAL E UM
PRÓSPERO 2021
À TODOS NÓS!
VANG FM 30 ANOS,
A NÚMERO UM
DA REGIÃO!

PARA PEDIR SUA MÚSICA: (49) 99151-2162
PARA PARTICIPAR DOS SORTEIOS E PROMOÇÕES: (49) 3353-8888
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NIPPUR FINANCE

Conheça uma das
maiores empresas
de investimentos
do Brasil
2 Bilhões em 4 anos
Intensidade, dinamismo e foco no
cliente. Essas são as palavras que
melhor traduzem o crescimento
exponencial da Nippur, que em
menos de cinco anos, consolidouse como um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil,
atingindo marcas que pouquís-

P

rojetar o futuro, agindo
no presente, com a convicção de que as pessoas
são o seu maior ativo. É
desta forma que a Nippur Finance, tem conquistado resultados
tão expressivos em um período
tão curto de tempo.
Credenciada à XP Investimentos, uma das maiores instituições
financeiras do país, a Nippur ini-

ciou suas atividades em 2016,
com um propósito muito claro:
gerar resultados financeiros para
pessoas, famílias e empresas.
De lá pra cá, a empresa vem
construindo uma história de sucesso, que traz em sua receita
uma cultura forte, alicerçada em
uma premissa que orienta toda a
sua estratégia de negócio: melhorar a vida dos seus clientes.

Com assessores e bankers nos
três estados do Sul, a Nippur
possui uma estrutura robusta,
que conta com escritórios em
Herval D’Oeste, Chapecó, Rio
do Sul e Pato Branco e em breve
inaugurará novas unidades em
Curitiba, Jaraguá do Sul,
Concórdia, Videira e Lages.

simas empresas conseguiram
conquistar no mesmo espaço de
tempo: já são mais 2.2 bilhões sob
custódia e 3.500 clientes atendidos em diversas partes do país e
também no exterior.
Com assessores e bankers nos
três estados do Sul, a Nippur possui uma estrutura robusta, que
conta com escritórios em Herval
D’Oeste, Chapecó, Rio do Sul e Pato
Branco e em breve inaugurará novas unidades em Curitiba, Jaraguá
do Sul, Concórdia, Videira e Lages.
Atendimento personalizado
Com uma metodologia de atendimento exclusiva e fundamentada no relacionamento próximo,
a Nippur constrói a carteira de
cada cliente de forma totalmente personalizada, apresentando
soluções sob medida para cada
perfil de investidor, levando em
conta as expectativas e anseios
de cada um, a partir de um olhar
clínico e sistêmico.

Equipe multidisciplinar e variedade de serviços
para oferecer ao cliente uma experiência completa
Sempre de olho nas tendências do mercado e em
constante atualização, a Nippur Finance oferece
aos seus clientes soluções financeiras que vão muito além das ofertas de investimentos. Com mais de
50 assessores o escritório atua no formato 360 graus
e tem a frente de cada área especialistas com vasta
experiência no mercado, disponibilizando ao cliente
produtos e serviços que se complementam, a fim de
que ele encontre tudo o que precisa, em um só lugar:
• Mesa de renda fixa
• Mesa de renda varável
• Operações Estruturadas
• Gestão de Risco
• Câmbio
• Crédito
• Previdência Privada
• Áreas Corporate, Private e Offshore
Parceria com uma das maiores
Instituições Financeiras do País
Com forte atuação no seguimento private, que abrange
as áreas alta renda, fundos exclusivos, gestão de risco,
sucessão e área corporate, a parceria entre Nippur e XP
possibilita aos clientes o acesso a maior plataforma de
investimentos do país, o que permite ofertar os melhores

produtos que o mercado financeiro
tem à disposição, com uma assessoria dedicada a proteger e perpetuar o patrimônio do investidor.
Atendimento Private
A combinação perfeita entre o dinamismo, a exclusividade e a independência de um Multi Family
Office e a robustez de uma grande
instituição financeira, para levar a você a melhor experiência
em investimentos, através de um
atendimento próximo, personalizado, altamente qualificado e
com um universo de soluções:
• Assessoria Private
• Advisory
• Wealth Planning
• Assessoria Internacional
• Multi Family Office
Renda Variável
Com uma mesa especializada em
renda variável, o que poucos escritórios do Brasil possuem, a Nippur Finance oferece um serviço
diferenciado, com atendimento
exclusivo e soluções completas
para todo o tipo de investidor:
• Carteira recomendada de ações
• Carteira recomendada
de fundos imobiliários
• Compra, venda e aluguel de ações
• Operações Estruturadas
• Mercado futuro, opções e termo
Existe um universo de possibilidade esperando por você na
Nippur Finance. Acesse o site nippur.com.br ou entre em contato
para saber mais e experimentar
um novo jeito de investir e explorar o mercado financeiro.

Equipe Nippur recebendo o prêmio de melhor escritório do Brasil
em treinamento e performance, no maior evento do mercado
financeiro e de investimentos da América Latina (2019)

Equipe Nippur no Expert Talks de 2019, realizado em Florianópolis.
Cristiana Soares | Nippur Finance
Foto: blog.focalise.com.br
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certificação halal

Mercado Halal
Brasileiro

E

nquanto as exportações
brasileiras totais oscilaram em 2018 e 2019 na
casa dos 230 bilhões de
dólares tendo como principais
destinos China, Estados Unidos,
Países Baixos e a vizinha Argentina, surge nesta lista um conjunto
de países que ocupa hoje a terceira
posição entre os destinos das nossas exportações, o Oriente Médio.
O Oriente Médio representa um
grupo de países essencialmente muçulmanos e os produtos consumidos,
bem como o estilo de vida da população local, são inspirados pela fé Islâmica, portanto, todo produto que
entra nestes países deve ser Halal.
Halal é todo alimento ou produto
em geral que segue as regras estabelecidas pelas diretrizes da fé islâmica
para o consumo dos muçulmanos.
Segundo estimativas do State
of The Global Islamic Economy
Report 19/20, os muçulmanos
gastaram em 2018 um total de
2,2 trilhões de dólares em produtos produzidos por setores impactos por estas crenças, sendo o
principal destes o setor alimentício. O Brasil é o país líder mundial em exportação de proteína
Halal (estimado em 5,5 bilhões
de dólares em 2018), sendo que
aproximadamente 18% de toda
a proteína Halal do mundo é importada de empresas brasileiras.
Gigantes do mercado alimentício, como a Nestlé, já tem a certificação Halal para alguns produtos
e embora este segmento também
seja o foco brasileiro, o mercado Halal é muito mais amplo, englobando
fármacos, cosméticos, químicos,
além de finanças, moda e turismo.
O crescimento em outras linhas de exportação para o oriente
médio tem sido notado, uma vez
que, no Brasil, atrás da proteína
animal, está a exportação de Papel e Celulose. A empresa brasilei-
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ra Bracell, uma das líderes globais
na produção de polpa de madeira,
possui certificação Halal.
Diversas empresas dos mais
variados segmentos, desde químicos para higienização, e para
tratamento de água, aditivos alimentares (aromas, corantes), óleos, entre outros, tem buscado a
certificação Halal no Brasil, pois
são produtos intermediários na
composição de outros (como as
proteínas animais, doces, balas e
biscoitos) que são exportados.
O produto Halal é uma cadeia fechada. Cada ingrediente
do produto exportado deve ser
Halal, cada aditivo, cada produto de higienização, cada embalagem deve ser autorizada para
uso. Tanto que, empresas como
a alemã Fuchs, fabricante de lubrificantes de grau alimentício
possuem certificação Halal.
Mas como atingir um mercado
que exige regras tão específicas?
No Brasil, três empresas trabalham com a certificação Halal:
a Fambras Halal, localizada em São Paulo
capital, a Cdial Halal,
localizada em São Bernardo do Campo (SP) e
a SIIL Halal, localizada em Chapecó (SC).
Todas são certificadas
para exportações para
os mais diversos mercados mundiais.
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Halal é todo alimento ou
produto em geral que segue
as regras estabelecidas
pelas diretrizes da fé
islâmica para o consumo
dos muçulmanos.
Porém o que poderia ser um
simplificador acaba se tornando
uma dificuldade para os empresários brasileiros, inicialmente
pela dificuldade em entender o
conceito Halal e o valor agregado à esta certificação, uma vez
que o Brasil não é um país muçulmano e segundo, pelo fato de
que não existe uma padronização da certificação Halal para
todos os países islâmicos.
Os padrões diferem entre países como Malásia, Indonésia e o
grupo de Países do Golfo (GCC),
tendo cada um deles a sua própria
normatização e regramento para
ingresso de produtos Halal.
Esta questão está em discussão entre a Câmara De Comercio
Árabe Brasileira e os organismos
de certificação Halal internacionais. Além disso, e considerando
a importância do mercado para
o Brasil, está em discussão, com
apoio da presidência da república,
a criação de uma possível linha
marítima direta entre o Brasil e o
Oriente Médio, uma vez que a maioria do serviço hoje é atendido pelos
serviços do Trade Brasil-Europa.
Por fim é importante que o
empresário brasileiro vislumbre,
apesar das dificuldades, o mercado
muçulmano como uma oportunidade, além de considerar o fato de
os muçulmanos hoje terem uma
população estimada de 1,8 Bilhão
de habitantes no mundo, projetando-se para 2030 uma população
de 2,2 Bilhões, com um crescimento populacional muito superior a
qualquer outro das demais regiões
do planeta, sem contar o enorme
capital financeiro encontrado nos
países árabes, oriundo especialmente do mercado petrolífero.
Rafael Scheffer
Engenheiro Químico | CRQ XIII 13302768
Para a revista Mais Dinâmica
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economia criativa

Economia Criativa!
Foto: neilpatel.com

A

economia criativa tem
revelado propósitos inéditos para os mais variados produtos e serviços.
A realidade dos projetos novos vem
para criar novas conexões entre a
oferta e a demanda. A valorização
das experiências está em alta, junto
com ela, a revolução de ideias e soluções disruptivas para problemas
novos e antigos. Segundo levantamento da FIRJAN, em 2017, a
indústria criativa gerou R$ 171,5
bilhões (mais de 2,6% do PIB) e uma
força de trabalho com mais de 837
mil trabalhadores formalizados.
Para o Sebrae, a economia criativa
é o conjunto de negócios baseados
no capital intelectual e cultural e
na criatividade que gera valor econômico. A economia criativa permite gerar valor econômico por
meio de ações criativas, culturais
e intelectuais. Assim, se a economia tradicional sobrevive a base de
commodities, a economia criativa
é movida por ideias. A indústria
criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas
de exportação, enquanto promove
a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Os ciclos de
criação que envolvem a economia
criativa são representados através
da criação, produção e distribuição
de bens e serviços que usam a criatividade para oferecer seu trabalho e
gerar um negócio sustentável em diversas áreas e setores da sociedade.

De forma mais dinâmica,
a economia criativa é dividida
através de alguns segmentos
criativos e grandes quatro
campos: consumo: design,
arquitetura, moda e publicidade;
mídias: editorial e audiovisual;
cultura: patrimônio e artes,
música, artes cênicas
e expressões culturais;
tecnologia: pesquisa
e desenvolvimento,
biotecnologia e tecnologias
da informação
e comunicação
(TIC).

O setor está em expressivo
crescimento, ideias, plataformas,
debates e pesquisas aumentam
a presença da economia criativa no cotidiano e lançam novas
perspectivas sobre o setor. De
forma mais dinâmica, a economia criativa é dividida através
de alguns segmentos criativos e
grandes quatro campos: consumo: design, arquitetura, moda
e publicidade; mídias: editorial e
audiovisual; cultura: patrimônio
e artes, música, artes cênicas e
expressões culturais; tecnologia:
pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e tecnologias da informação e comunicação (TIC).
É claro que a Internet tem um
desempenho fundamental nesse
contexto, principalmente através
da transformação digital e suas infinitas possibilidades, responsáveis
por impulsionar grandes ideias e
alcançar milhares de pessoas. Esse
universo digital tornou muitos projetos grandes realidades, conectar
pessoas com pensamentos diferentes, estabelecer pontes entre lugares
distantes, pessoas de várias culturas
e até mesmo colocar em prática
suas ideias, desde reformular as
cidades até alterar as relações profissionais. A economia criativa é o
futuro que muitas pessoas e organizações já estão a vivenciar, soluções, ideias e inovações que cativam
públicos e transformam espaços.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
Foto: economiasc.com

24

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2020, Janeiro e Fevereiro de 2021

Foto: thinkstockphotos | s2.glbimg.com

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2020, Janeiro e Fevereiro de 2021

25

NEGÓCIOS

empreendedorismo jovem

Empreendedorismo
jovem, uma força
em ascensão!
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U

ma característica muito
expressiva das novas gerações, sob uma perspectiva profissional, é o desejo de empreender e as motivações
cada vez mais independentes. O
sonho da Carteira de Trabalho assinada aos 18 anos já não representa
a cara das novas gerações. O maior
objetivo é ser dono do próprio negócio, promover seu próprio estilo de
vida e efetivar conquistas que não
dependem de um patrão. O desejo
e a vocação por empreender está
em evidente ascensão, mesmo em
momentos desafiadores e de crise, o
número de empreendedores jovem
cresce e alcança novos projetos.
Um empreendedor precisa ter
uma boa percepção para oportunidades. As oportunidades são
evidentes em cenários que demandam algum tipo de produto ou
serviço. Desta necessidade, nasce
a oportunidade. Uma percepção
aguçada e observar recursos escassos em sua região é um bom
ponto de partida para empreender.
Lugares e recursos que não são
devidamente explorados ou até
mesmo que não tenham sido alvo
da atenção de outra pessoa. Dessa
forma, ele cria uma boa fonte de
oportunidade de negócio. Criar o
novo também é compreender o que
já existe e o que pode melhorar.
Em 2020, o Brasil contemplou o
maior patamar de empreendedores
iniciais dos últimos 20 anos, com
aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura
de um novo negócio ou com um
negócio com até 3,5 anos de atividade. O recorde estimado é verificado de acordo com a análise da
série histórica da pesquisa Global
Entrepreneurship Monitor (GEM),

que aponta aumento do empreendedorismo inicial, principalmente
em períodos de recessão, como os
que ocorreram entre os anos 20082009 e entre os anos 2014-2016.
Em 2019, conforme também
abordado pela Revista Mais Dinâmica, a GEM apontou que o país
atingiu 23,3% de taxa de empreendedorismo inicial, considerada a
maior marca até agora e o segundo
melhor patamar total de empreendedores (38,7% da população adulta, entre 18 e 64 anos) desde 2002,
primeiro ano da série histórica
desta variável. “De acordo com o
último levantamento (GEM 2019),
estima-se que existam um total de
53,4 milhões de brasileiros à frente
de alguma atividade empreendedora, envolvidos na criação de um
novo empreendimento, consolidando um novo negócio ou realizando esforços para manter um
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Um empreendedor precisa
ter uma boa
percepção para
oportunidades.
As oportunidades são evidentes em cenários
que demandam
algum tipo
de produto
ou serviço.
Desta necessidade, nasce
a oportunidade.
Uma percepção
aguçada e observar recursos
escassos em
sua região é um
bom ponto de
partida para
empreender.

empreendimento já estabelecido”.
De acordo com uma pesquisa da
Confederação Nacional de Jovens
Empresários - CONAJE, a burocracia e a alta carga tributária são dois
grandes fatores de dificuldade para
empreender e alavancar seus negócios. A falta de tradição empreendedora no Brasil e a dificuldade de
conseguir capital para investir também representam barreiras para
jovens empreendedores. Em meio
às dificuldades, surgem algumas
alternativas para superar os desafios, o CONAJE explica que políticas
governamentais e entidade como
o Sebrae são boas soluções aliadas
aos jovens empreendedores, consultorias especializadas também
fazem a diferença no negócio.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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consultoria tributária

A importância da
consultoria tributária

A

legislação tributária
brasileira é uma das
mais complexas do
mundo. Essa questão
ocasiona uma alta carga tributária para as empresas. Por esse
motivo, é importante entender o
que é devido realmente em impostos e contribuições, buscando
alternativas legais para a redução da carga tributária.
Para as empresas que querem
se destacar em seu segmento, diminuindo gastos com impostos e
garantindo o crescimento é necessário investir em uma consultoria tributária.
A consultoria tributária permite ao empresário uma inteligência fiscal que gera maior
margem de lucro em seu negócio,
aumenta as chances de maior
concorrência em seu mercado.
De forma geral, a consultoria
tributária funciona com a aplicação dos dados financeiros, contábeis e fiscais da empresa de forma
estratégica ao modelo de negócio
e com isso possibilita:
- Optar pelo melhor enquadramento tributário, reduzindo o impacto nas finanças;
- Cumprir todas as exigências legais;
- Reduzir ou até mesmo eliminar
erros na apuração de impostos;
- Estar atualizado com as obrigações tributárias;
- Restituir em conta corrente créditos tributários por benefícios fiscais;
- Apontar ao empresário novas
oportunidades e ganhos tributários por meio legal;
Muitos empresários e até mesmo contadores se perguntam
quando contratar uma consultoria
tributária, podemos dizer que este
é um tipo de serviço atemporal, ou
seja, pode e deve ser contratado a
qualquer momento. Entretanto, ao
identificar que sua empresa está
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recolhendo tributos de forma incorreta, ou deixando de buscar um
crédito tributário para restituição,
é necessário o quanto antes.
É fato que empresários não possuem um entendimento claro com
relação aos tributos que precisam
pagar e às obrigações que precisam cumprir na agenda tributária.
Por isso, a contratação de uma
consultoria tributária se faz necessária, uma vez que irá possibilitar um planejamento com todas
estas informações, além de verificar se o empreendimento está no
regime de tributação correto.
A consultoria tributária traz
muitas vantagens e benefícios
para o negócio, tanto sob a perspectiva de redução de riscos quanto pelo viés estratégico que possui.
A primeira destas vantagens
e que merece destaque pela segurança que agrega ao negócio, é a
garantia de maior assertividade na
apresentação das informações reportadas ao fisco. Essa característica
reduz o risco de autuações e multas
pelo envio de informações incorretas aos órgãos de fiscalização.
Além disso, beneficia a empresa,
pois permite que ela trabalhe com
uma carga tributária menor. Vale
dizer que essa redução na carga tributária está apoiada na legislação e
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A consultoria
tributária permite
ao empresário
uma inteligência
fiscal que gera
maior margem
de lucro em seu
negócio, aumenta as chances
de maior concorrência em
seu mercado.

que não gera riscos para a empresa.
O terceiro benefício está vinculado ao planejamento de novos
produtos, já que a consultoria
permite auxiliar a empresa no
planejamento de alterações na
operação ou no planejamento de
lançamento de novos produtos.
Além disso, auxilia na tomada
de decisão no momento em que a
organização decide fazer uma expansão do negócio, por exemplo.
Sem dúvida, a principal das
vantagens e que está relacionada
a todas citadas anteriormente é
a segurança tributária e jurídica,
já que uma consultoria como essa
permite que a empresa tenha proteção, reduzindo o risco de sofrer
uma autuação fiscal, sem que isso
seja previamente mapeado ou sinalizado pelos consultores.
Dentro do tema consultoria
tributária, quero abordar um
especifico o qual tem se falado
muito nos últimos meses e que é
de estrema importância para os
empresários e contadores, mesmo
que para alguns, o assunto talvez
ainda seja desconhecido ou até
mesmo pouco explorado, estou
falando de “restituição de créditos
tributários por benefícios fiscais”.
Diante do alto custo tributário
é comum encontrarmos empresas
que busquem oportunidades da redução do seu custo fiscal. Desta forma, há empresas que não aproveitam os benefícios que a legislação
tributária oferece. Esse assunto está
à toa entre os empresários, no cenário atual que estamos vivenciando
uma empresa que não busca esse
benefício fiscal para restituição não
tem competitividade no mercado e
está atrás de seus concorrentes.
A recuperação de créditos tributários cabe tanto para pessoas
físicas como jurídicas quando o
contribuinte tem direito de reaver,

ou seja, receber de volta valores de
tributos pagos indevidamente ou
a maior. Falando especificamente
para pessoas jurídicas enquadradas no regime de tributação Lucro
Real ou Presumido, possuem benefícios fiscais aplicados por legislação especifica que dão o direito
de restituir créditos tributários em
espécie, isso ocorre tanto na esfera
administrativa, quanto na judicial.
Portanto, recuperar créditos tributários é um instrumento previsto
em lei e tem como uma das finalidades, reforçar o caixa das empresas, sobretudo, em momentos de
crise econômica, a exemplo do que
acontece atualmente no Brasil.
A recuperação de crédito tributário é um direito assegurado
aos contribuintes, por meio do
CTN - Código Tributário Nacional, assim como, através de Instruções Normativas da própria

Receita Federal do Brasil. Podendo as empresas solicitar os créditos acumulados dos últimos 5
anos, como também buscar mensalmente via processo especifico.
Atuamos no setor de embalagens, papel higiênico, água mineral,
máquinas e implementos agrícolas,
tanques de inox, cisternas de água,
madeireiras, metalúrgicas, petroquímica, farmacêutico, agroindústrias
de vinhos e sucos, transportadoras
e também com grande atuação no
segmento de cooperativas.
Buscamos soluções rápidas
para nossos clientes com responsabilidade e competência, atuando tanto nas necessidades atuais
como na antecipação das novas
demandas do mercado.

Muitos empresários e até
mesmo contadores se perguntam
quando contratar uma consultoria
tributária, podemos dizer
que este é um tipo de serviço
atemporal, ou seja, pode
e deve ser contratado a qualquer
momento. Entretanto, ao identificar
que sua empresa está
recolhendo tributos de forma
incorreta, ou deixando de buscar
um crédito tributário para
restituição, é necessário
o quanto antes.

Arnibo Braatz Júnior |
Diretor da Audax Consultoria Tributária
Redação revista Mais Dinâmica

A Audax Consultoria Tributária é especialista em recuperação de créditos tributários por meio de benefícios fiscais, temos a solução certa para a economia da
carga tributária de sua empresa.
Com sede matriz na cidade catarinense de Chapecó,
também possuí escritórios de negócios parceiros no
estado de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Minas Gerais, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul, proporcionamos atendimento em todo território nacional.
Atualmente a Audax é referência no setor com grandes
cases de sucesso nos segmentos empresariais como empresas dos setores de frutas, café, algodão, arroz, feijão,
soja, sementes e grãos, pecuária, piscicultura, granjas,
frigoríficos, laticínios, cerealistas de farinha, indústrias
de embalagens, papel higiênico, água mineral, máquinas e
implementos agrícolas, tanques de inox, cisternas de água,
madeireiras, metalúrgicas, petroquímica, farmacêutico,
agroindústrias de vinhos e sucos, transportadoras e também com grande atuação no segmento de cooperativas.
Buscamos soluções rápidas para nossos clientes com
responsabilidade e competência, atuando tanto nas
necessidades atuais como na antecipação das novas
demandas do mercado.
Arnibo Braatz Júnior - Diretor - CRC/SC 040587/o-1
(49) 9 9110.6742 | (49) 3025.1770
braatz@audaxconsultoria.com.br
audax@audaxconsultoria.com.br
AV. Porto Alegre, 427D, Sala 205,
ED. Lázio Executivo, Chapecó/SC
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Natal, a comemoração
com essência cristã
que atravessou
séculos!

Natal
30
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efinir o Natal seria limitá-lo, uma vez que a comemoração acontece
em diversos lugares do
mundo, de diferentes expressões
culturais. Para algumas pessoas,
é uma festa com pertencimento
religioso, para outras, se configura como algo espiritual, e, dependendo da perspectiva, há quem
diga que é uma festa pagã. Nos
países do ocidente, as diferenças
podem ser pequenas — cada país
costuma ter uma ou outra tradição particular, mas em essência
a festa é a mesma. Ao longo da
história, o Natal ganhou novos
significados, novas formas de ser
vivenciado e até mesmo compreendido. Se para alguém o Natal
é apenas um argumento de vendas, com um conceito meramente comercial, com certeza para
outras pessoas o Natal é a data
mais especial do ano, esperado
para reunir pessoas amadas, comemorar a vida, compartilhar a
mesa com uma ceia e celebrar a
presença da família.
O sentido mais conhecido e vivenciado do Natal é o nascimento
do menino Jesus, que aconteceu
em Belém, na atual Palestina. O
Deus Filho que veio ao mundo em
resgate de todos aqueles que creram em seu nome. “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida
eterna”, (João 3:16). As manje-

Foto: churchofjesuschrist.org

O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo.
O chamado ciclo do
Natal é celebrado
durante doze dias,
que compreendem
o dia 25 de dezembro
até o dia 6 de janeiro.
Esse período está
relacionado com o
tempo que os três
reis magos, Baltazar,
Gaspar e Melchior,
levaram para chegar
à Belém, cidade
onde nasceu Jesus.
douras com personagens simples
e humildes decoram o Natal de
muitas famílias, que manifestam
sua visão através da celebração
do nascimento mais importante da história da humanidade. O
Presépio é aquela representação,
em escultura, do nascimento de
Jesus em uma manjedoura. Essa é
uma prática muito comum entre

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna”, (João 3:16)
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natal

A qualidade de vida passa
por uma boa noite de sono!
Foto: churchofjesuschrist.org

os cristãos e foi criada por Francisco de Assis, em 1223, durante
uma pregação natalina no interior da Itália. Foi utilizado por
Francisco para facilitar a compreensão daqueles que ouviam sua
pregação sobre o nascimento de
Jesus. A prática caiu nas graças
da população, espalhou-se pela
Europa e permanece até hoje.
Uma prova da importância do
Natal, com base na perspectiva
cristã é o próprio calendário, que
é datado a partir do nascimento
de Jesus, dividindo a história da
humanidade em antes de Cristo
(a.C.) e depois de Cristo (d.C.). Essa
organização aconteceu por volta
dos anos 600 d.C. A fonte cronológica relativa ao ano de nascimento de Cristo é uma passagem
do Evangelho de Lucas (2, 1-2). O
monge Dionísio, o Pequeno, que
viveu no século VI, foi quem se
preocupou e quem estabeleceu a
data de nascimento do Redentor,
fixada então em 25 de dezembro
de 753 da fundação de Roma.

A Igreja acolheu a data de 25
de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo porque o
dia de Natal se sobreporia, assim,
às celebrações do solstício de inverno e à festa de Mitra, deus da
luz, que os antigos festejavam

Foto: jayayogamag.files.wordpress.com

A partir do
século IV, e com
a consolidação
do Cristianismo,
a festividade
foi oficializada
como Natale
Domini - Natal
do Senhor. Como
não se sabe ao
certo o dia em
que Jesus nasceu, essa foi uma
forma de cristianizar as festas
pagãs romanas,
dando-lhes uma
nova simbologia.

justamente nesse dia. Assim, a
igreja cristianizou essas festividades pagãs, fornecendo-lhes
simbolismos cristãos e uma nova
linguagem cristã.
Com a ressignificação do Natal, o principal personagem da festa é Jesus Cristo, sua lembrança é
muito mais do que uma festa anual, mas um estilo de vida adotado
por milhares de pessoas ao redor
do mundo, inclusive em países em
que são perseguidos, o estandarte
de Cristo permanece em evidência
através dos séculos, alcançando
gerações, sobrevivendo à perseguições e fundando a mensagem
do evangelho por todos os lugares
do mundo, em tribos e nações. O
Natal é mais um argumento para
celebrar o nascimento do Salvador da humanidade.

Têm pessoas que não pensam assim. Passam boa parte da
vida trabalhando para juntar
dinheiro e outra parte gastando o dinheiro para comprar
saúde. Os problemas mais comuns são circulação, coluna, insônia, fadiga, estresse, tensão,
infarto, derrame e câncer. Por
isso é necessário repor as energias positivas, proporcionando a sensação de relaxamento
e alívio de dores.
O uso do colchão terapêutico
estimula o próprio organismo a
melhorar suas defesas. Melhora a circulação sanguínea, enxaqueca, depressão, gastrite, azia,
cansaço físico e mental, além
de alergias. Resultados comprovados na melhora das funções
renais, ácido úrico, intestino preso, diabetes, colesterol, triglicerídeos, dores musculares, reumatismo, câimbras e luxações.
Alivia dores de coluna e dores
lombares. Aumenta a imunidade
e a resistência física. Permite um
sono profundo e reparador.
- Vibroterapia: a vibromassagem proporciona um alívio
rápido das tensões. Você programa a intensidade e o tempo da massagem.
- O infravermelho longo:
pastilhas que possuem na sua
composição metais nobres

como platina, titânio e alumínio que emitem ondas eletromagnéticas iguais às que recebemos do sol no nascer do
dia ou fim de tarde.
- Magnetismo: ao colocar
ímãs no colchão cria-se um campo magnético que gera a sensação de descanso e bem-estar,
melhorando a circulação sanguínea. Uso restrito para portadores de marca-passo.
- Energia quântica: reduz
a dor física, alivia o estresse,
alívio de traumas, recuperação
rápida, aumenta a disposição
e o entusiasmo, além da sensação de paz e bem-estar.
- MHR (Magneto Hidro Ressonância): a mais nova sensação no combate e alívio
das dores e tensões. Sua ação
bloqueia ondas energéticas
nocivas ao corpo. Acelera processos de cicatrização em inflamações e infecções.
Para maiores informações
entre em contato com René
Ternus – consultor em terapia
do sono. Agende uma demonstração, receba todas as informações e programe sua virada
contra a insônia. A maioria dos
problemas de insônia não está
relacionada à falta de cansaço,
mas às dores pelo corpo que
não te deixam dormir.

Representante
do Grupo Vida Nova
Colchões Terapêuticos.
Confira preços
e condições especiais:
(49) 99910-0677
(WhatsApp).

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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histórias e Receitas

Receitas que
contam histórias

P

erguntas para mexer
com suas memórias afetivas: qual a comida especial que remete à infância ou a um momento singular
em família? Que prato é capaz de
te transportar para o passado e ao
mesmo tempo ser seu melhor presente? Essas sensações foram despertadas durante o lançamento
do projeto “A soma de todos os
sabores: as histórias, as receitas
e os aromas”, desenvolvido pela
Fundação Aury Luiz Bodanese
(FALB) — entidade mantida pela
Aurora Alimentos — por meio da
Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo.
O projeto conta a história de
20 famílias brasileiras, entre elas
representantes das 11 cooperativas filiadas da Aurora, apoiadores do projeto e comunidade, que
abriram as portas das suas casas
para resgatar a cultura, preservar a tradição e revelar os segredos da culinária típica passada de
geração para geração. As famílias
são de quatro estados — Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul — e
detalham receitas tradicionais
como a “Sopa paraguaia”, o “Bolo
de mandioca”, a “Ambrosia”, e a
“Bolacha holandesa”.
As histórias resultaram em
uma Cartilha de Receitas de 112
páginas, uma Exposição Itinerante com 25 paineis explicativos
e um Documentário de 20 minutos, todos lançados durante a live
transmitida nas redes sociais da
FALB e com participação simultânea dos autores dos pratos e suas
famílias. Com a apresentação descontraída do casal de jornalistas
Fabiana Nascimento e Giovani
Martinello, a live promoveu um
bate-papo entre os participantes
e emocionou o público conectado
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e a equipe de produção que, após
uma intensa etapa de pesquisa
bibliográfica e documental, percorreu milhares de quilômetros
para coletar depoimentos, vídeos
e fotos dos participantes.
O presidente do conselho
curador da Fundação Aury Luiz
Bodanese e presidente da Aurora
Alimentos, Neivor Canton, destacou que o projeto iniciou em 2018
e valoriza as histórias e os costumes das famílias brasileiras.
“É importante mantermos
vivos a cultura e os valores dos
nossos antepassados. A partir
de agora, todo esse material será
disponibilizado ao Brasil inteiro,
através dos acervos públicos e do
Centro de Memória da FALB para
propagarmos essa grande obra”,
sublinhou Canton durante participação ao vivo no lançamento, momento em que também revelou sua
receita de valor afetivo: “A tradicional sopa de agnolini, que reunia
toda a família em volta da mesa”.
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As histórias
resultaram
em uma Cartilha
de Receitas
de 112 páginas,
uma Exposição
Itinerante com
25 paineis explicativos e um
Documentário
de 20 minutos.

da família ser divulgada para o Brasil inteiro: o Blesser/frango recheado que até hoje as filhas reproduzem. “É uma tradição de mãe para
filhas. Uma receita que também
aprendi com a minha mãe, que
cozinhava como ninguém”, conta Zelinda ao relatar a alegria em
participar do projeto. “Estou muito
feliz por fazer parte desta obra e por
poder mostrar um pouco mais da
tradição da nossa família”.
O prefeito de Chapecó e a primeira-dama, Luciano e Lúcia Buligon, também participaram do projeto e contaram como é preparado
o carreteiro de gringo, receita tradicional da família que é feito com
salame italiano, linguiça calabresa,
verduras e legumes. “É um prato
que une os produtos da região Oeste Catarinense e a família em volta
da mesa. O sabor do alimento e a
reunião de família, para nós, está

sempre junto. Gostamos muito de
nos sentarmos à mesa para desfrutarmos dos sabores e também da
companhia uns dos outros”, conta
Buligon que também acompanhou
a live na matriz da Aurora.
O presidente do conselho
curador da FALB e presidente da Aurora, Neivor
Canton, destacou que
o projeto valoriza as
histórias e os costumes
das famílias brasileiras.

Quem também gosta de reunir a família toda em almoços
especiais sempre que possível é o
vice-presidente da Aurora, Marcos Zordan. No projeto, ele mostra
seu amor pela culinária e prepara uma lasanha à bolonhesa, que
aprendeu com a mãe e hoje passa
aos filhos. “Eu sinto prazer de ver
todo mundo ao redor da mesa. O
italiano gosta muito disso, meu pai
tinha e eu tenho muito disso. É um
momento de satisfação”, ressalta ele.
Projeto
Os materiais estarão disponíveis no
site falb.org.br, com acesso inclusivo
às pessoas com deficiência, conforme determina a legislação. São parceiros do projeto a Aurora Alimentos, Tetrapak, Adisseo e Doremus.

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

A live também contou com a
participação virtual do presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina
(Ocesc), Luiz Vicente Suzin. O dirigente elogiou o projeto desenvolvido pela FALB e afirmou que
o trabalho social é um dos principais eixos do cooperativismo. “É
uma alegria poder acompanhar
de perto esse trabalho e ver tantas
histórias e tantos talentos dentro
do nosso sistema cooperativista.
Parabéns à FALB e à Aurora pela
iniciativa de resgatar e manter vivas nossas culturas e tradições”.
Os Autores
Uma das receitas do projeto é da
dona Zelinda Bodanese, viúva do
líder cooperativista Aury Luiz Bodanese, fundador da Aurora que dá
nome à Fundação, em sua homenagem. Ela acompanhou a live em
uma sala especial preparada pela
FALB para convidados na matriz da
Aurora, em Chapecó, e viu a receita
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Análise Sérgio migliorini

Sérgio Migliorini
analisa desafios da
futura gestão pública

O

próximo ano será desafiador para todos: empresas que ainda sofrerão as consequências
da crise provocada pelo novo coronavírus; governos que também
terão que reavaliar condutas em
função da pandemia; e população
em geral que, embora de maneiras
diferentes, foi toda afetada com as
consequências da covid-19. Nesse
cenário assumirão mandatos no-

O setor de tecnologia se agigantou nas últimas décadas com o surgimento de centenas de empresas de base tecnológica que ganharam grande projeção no mercado. A que se deve esse fenômeno?

vos administradores públicos nas
prefeituras de todo o País. Entre diversos desafios, eles terão a missão
de retomar o equilíbrio da economia e fazer os municípios seguirem
em frente, fortalecidos e mais preparados para enfrentar adversidades. Nesta entrevista, o diretor de
Relações Governamentais da Associação Comercial e Industrial de
Chapecó (ACIC), Sérgio Migliorini,
faz uma análise desse cenário.

À competitividade. O diferencial entre uma empresa tecnificada e uma
tradicional em termos de resultados é notório e, às vezes, excludente,
ou seja, uma empresa que não se atualizou à nova realidade terá dificuldades para sobreviver e isso é irreversível.
O ano de 2020 ficará na história pelas crises que se sobrepuseram, como
a econômica, a sanitária e a política. Como vamos encerrar esse ano?
Com a sensação que a irracionalidade humana continua latente. É a
primeira vez na história da humanidade que o mundo paralisa diante
de um problema. Nem nas grandes pestes ou nas guerras isso aconteceu. “Fique em casa” é uma experiência empírica de imensos prejuízos, atuais e futuros, que nunca terá a contraprova científica, pois
não permitiram paralelamente um grupo de teste para comprovar sua
eficácia. Agora vem a pesada conta que teremos que pagar, especialmente os mais fragilizados.

Quais são os desafios que a futura Administração
Municipal enfrentará no quadriênio 2021/2024?
Inicialmente administrar as dificuldades orçamentárias geradas pela
queda das receitas em decorrência das paralizações obrigatórias em
função da covid-19. Em segundo lugar, enfrentar as resistências e interesses políticos na redução substancial de custos, ação obrigatória para
geração de superávit, especialmente as relacionadas ao quadro de pessoal. E em terceiro lugar, a necessidade de suprir as demandas crescentes do município, nos mais diversos setores, a fim de não paralisar ou engessar o seu desenvolvimento, em um ambiente de escassez de recursos.
E por derradeiro, a previsibilidade de redução substancial de subvenções
oriundas da União e do Estado pelas mesmas razões, o que exigirá muita
experiência, racionalidade e criatividade do gestor e sua equipe.
Chapecó diversificou sua matriz econômica. O agro continua sendo a locomotiva da
economia do Município, mas outros setores cresceram de forma exponencial. Quais
desses setores, na sua avaliação, têm maior
potencial de crescimento?
Com certeza os setores de saúde e educação. O
primeiro, com amplas áreas de especialidades
ainda abertas para os profissionais e também
para as clínicas e hospitais. Outro setor com
grandes perspectivas é o da tecnologia aplicada.
A migração dos sistemas mecânicos e analógicos para o digital abre campos imensos de oportunidades, juntamente com o setor de serviços,
que vem numa crescente em todo o mundo.
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Sérgio Migliorini,
diretor de Relações
Governamentais
da ACIC.

A política municipal de apoio ao desenvolvimento econômico, em sua opinião, atende as necessidades dos empresários e empreendedores?
Deixa muito a desejar. Empreender no Brasil se tornou um ato de obstinação (teimosia) e de paciência.
A incompreensível burocracia e os obstáculos interpostos pelos órgãos públicos a quem paga os seus
salários, a má vontade e a lentidão nas respostas,
aliados a outros fatores desestimulantes ao pleno desenvolvimento, somados à penalizadora carga tributária e à falta de infraestrutura pública a quem quer
produzir, deveriam ser temas de correção prioritária
de qualquer governo. O propulsor do progresso e da
justiça social é o desenvolvimento econômico, posto
que sem este os demais tornam-se impossíveis.

Qual será o cenário que enfrentaremos nos pós-pandemia? Quais
as lições que ficarão para os empresários, o governo e a sociedade
quando essa emergência sanitária for completamente superada?
O cenário da reconstrução. O Brasil vinha numa crescente e teve um
retrocesso. Agora precisamos, lamentavelmente, recomeçar quando
poderíamos ter continuado a avançar. Os empresários aprenderam a
lição que, nas crises, sobrevivem os mais precavidos e os mais aptos.
A sociedade aprendeu que as regras e os cuidados de higiene podem
salvar suas vidas, mesmo sem a vacina. Porém, temos nossas dúvidas
se alguns governantes aprenderam alguma lição.

Há esperanças de uma forte retomada do crescimento em 2021.
Como deverá ser o próximo ano para Chapecó e o grande oeste,
visto que nessa região o agronegócio atenuou os efeitos da crise?
Existe uma grande demanda reprimida. Chapecó e o grande oeste devem aproveitar essa situação. Obviamente que existem fatores externos que influenciarão fortemente a nossa região no ano que inicia. Os
suprimentos de energia, água, matérias-primas, a elevação dos custos
gerais e a esperada reforma tributária causarão impactos sensíveis a
todos os setores, inclusive ao agronegócio.

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

Nos últimos anos o município vem recebendo
milhares de pessoas oriundas de países em crise
econômica, política e humanitária. Como essa
imigração internacional vai impactar a economia
local e a demanda sobre os serviços públicos?
Chapecó é tradicionalmente um importador de
mão de obra. O Balcão de Empregos disponibiliza
permanentemente centenas de oportunidades de
trabalho não supridas. A mão de obra internacional, além do fator humanitário, é muito bem-vinda, pois vem preencher essa lacuna. Porém, há
uma grande preocupação com relação à abertura
indiscriminada das portas do município a indivíduos que não vieram aqui para trabalhar, pois todos
igualmente utilizam os serviços públicos, sem a
devida contrapartida. Isso deve merecer a especial
atenção da nova administração para não se transformar num problema social ou de segurança.
Com toda sua pujante trajetória econômica
e sua expressiva contribuição ao País, Chapecó nunca conseguiu eleger um governador em 103 anos de história. A que se deve
essa incompetência política?
A vários fatores. O primeiro é de demografia eleitoral. O oeste isoladamente não predomina sobre
o restante do Estado. O segundo é que poucas vezes Chapecó ofereceu ou pleiteou o cargo. O terceiro é isolamento histórico da região em relação
ao poder maior, o que não será revertido por forças alheias, que não são nossas. E por derradeiro,
a falta de estratégia ou de um projeto de unidade
regional, com a promoção de um nome que venha a agregar o nosso potencial representativo.

Qual é o atual papel da ACIC na contextura
atual de Chapecó e do oeste?
O que ela vem desempenhando ao longo da sua
história. O papel representativo, desenvolvimentista, reivindicador, suprapartidário, motivador, integrador e visionário.
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adoção de animais

Adoção de animais

A

Foto: Unsplash / Allan Rolim

venciam o abandono com preocupante frequência. E para provar
até onde pode chegar a crueldade
humana, há quem interne o animal doente e não volte mais. A
situação de abandono se aplica a
mais de 20 milhões de cães, sem
contar os diversos outros animais
que acabam tendo o mesmo destino, como cães, gatos, coelhos e
outras espécies domésticas. Uma
esperança para todo esse cenário
são as pessoas que se disponibilizam para adotar, amar e cuidar,
sabendo de todas as responsabilidades que a adoção demanda, é
graças a essas pessoas que muitos
animais ganham uma nova vida
de proteção, amor e carinho.
Instituições e voluntários,
amigos dos bichos, fazem um
trabalho exemplar diante de tais
situações de abandonos e maus
tratos. Graças a esse trabalho,
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dotar animais de estimação é um ato de
amor e responsabilidade! Uma escolha que
revela carinho, empatia e compaixão por animais que sofreram
abandono, tipos de crueldades e
ainda assim vivem à espera de
um lar. Todos os cuidados que
envolvem o processo de adoção,
mostram que o procedimento
deve ser pensado e programado de
forma consciente e responsiva. O
abandono de animais é uma realidade cruel e muito presente em
diversas regiões e localidades no
mundo todo, além disso, abandonar um animal de estimação configura maus tratos e crueldade,
configurado como um crime.
No Brasil, o abandono é uma
triste realidade no dia a dia das
ONGs e instituições de amparo
animal. Os abandonos acontecem
também em parques, praças, estradas, lugares retirados e portas
de pet shops. Nem os hospitais
veterinários públicos deixam de
ser alvo dessa crueldade, pois vi-

A situação de abandono se aplica
a mais de 20 milhões de cães, sem
contar os diversos outros animais
que acabam tendo o mesmo destino, como cães, gatos, coelhos
e outras espécies domésticas que
ficam a mercê da própria sorte
após o trauma do abandono.

Rua Marquês de Olinda, 756-D, Bairro São Cristóvão - Chapecó43 / SC
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muitos animais encontram uma
nova vida. É comum perceber
ONGs e grupos protetores de animais realizando campanhas,
feiras e muitas ações através do
alcance das redes sociais, essas
movimentações acontecem para
que interessados na adoção possam encontrar uma ponte até o
seu possível novo animalzinho de
estimação. Postar fotos e contar
suas histórias é fundamental para
aproximar as pessoas das causas
de amparo animal e também tornar pública a realidade alarmante desse assunto. Esses grupos
levam as pessoas à realidade dos
animais, fazendo com que reflitam, conheçam e até mesmo adotem um animal carente.

adoção de animais

Como adotar
Seja através do Centro de Controle
de Zoonoses - CCZ de sua cidade
ou de uma ONG, quem tem interesse em adotar precisa apresentar: cópia de RG, CPF e comprovante de residência - em alguns é
necessário passar por entrevista,
para ter certeza de que o animal
está indo para um bom lar. Quem
deseja adotar também deve preencher e assinar por um maior
de 18 ou 21 anos, dependendo da
exigência, um termo de posse responsável, assumindo a responsabilidade pelo bem-estar do animal
e concordando que, no caso de
não adaptação, tanto do bichinho
quanto do humano, devolverá o
animal para a instituição.

Foto: al.sp.gov.br

Consciência, amor e proteção! Adotar
é proporcionar uma nova história para
bichinhos que precisam de um lar. É doar
tempo, carinho e cuidado. É receber
em dobro toda atenção em forma
de companheirismo, carisma e amor.

Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica
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A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, estabelece, em seu artigo
32, que práticas de “abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou
exóticos” implicam em detenção
de três meses a um ano e multa.
O valor da multa é determinado
pelos municípios, que são os
responsáveis pela fiscalização.
É bem comum que os animais já
estejam vacinados, vermifugados e
castrados, o que é uma questão indispensável, não apenas para sua
saúde, mas também para o controle
da superpopulação. Em alguns lugares, como no Centro de Controle de Zoonoses, o animal pode vir
com um chip de identificação para
o caso de fuga ou abandono.
No Brasil, não há legislação que
determine como as pessoas devam
adotar animais de estimação. Contudo, a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece, em seu artigo
32, que práticas de “abuso, maustratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” implicam
em detenção de três meses a um ano
e multa. O valor da multa é determinado pelos municípios, que são os
responsáveis pela fiscalização.
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mensagem espiritual

BOTOX
NAT UR A L ;

“Passamos
do ponto
sem volta”
No livro de Jeremias CP. 20 no versículo 7,
Jeremias começa dizendo que foi ludibriado
por Deus, e no versículo 9, e decide parar,
dizendo: não me lembrarei mais do Senhor.
Ele está dizendo, que não prega mais,
e que chegou no seu limite.
Mas termina o versículo dizendo que: quando
ele medita na palavra de Deus, ele sente
um fogo lhe queimando, e ele percebe
que não pode mais voltar atrás.
Querido(a) é tarde demais pra você desistir,
“passamos do ponto sem volta”. Jeremias
está dizendo: o meu sistema operacional foi
alterado, eu vou reagir diante desta situação.
E no versículo 11, ele diz: o Senhor
está comigo como um valente terrível.
Que Deus vos abençoe, pense nisto.
Já fomos longe demais,
pra desistirmos agora.
Pr. Alecsandro Oliveira

TR ATAMENTO
NÃO INVASIVO;
REDUZ VOLUME ,
COMPRIMENTO
E PROFUNDIDADE
DAS RUG AS;
ATIVO ALTAMENTE
TECNOLÓG ICO;
RESULTADOS VISÍVEIS
EM POUCOS DIAS .

Promove ação tensora, minimizando a aparência de rugas
e linhas de expressão com o uso contínuo. A fórmula
é enriquecida por um complexo de antioxidantes naturais,
tais como vitaminas E, C e carotenoides, que compõem
o ativo inovador Red CapsiCare®.

RED CAPSICARE® - Extraído de matéria-prima natural,
o Red CapsiCare®, exclusividade AKMOS, é um ativo altamente
tecnológico e eficaz no processo de rejuvenescimento
da pele, por sua elevada capacidade antioxidante inativando
radicais livres que aceleram o envelhecimento.

ÁCIDO HIALURÔNICO - Aplicado topicamente forma
um filme hidratante sobre a epiderme, que ajuda
a compensar a perda de água, proporcionando
a suavização das rugas e linhas de expressão.

Cantor Mattos Nascimento
Pr. Alecsandro Oliveira
Pra. Regina Oliveira
Calebe C. Oliveira
Hadássa C. Oliveira

Endereço Ministério Encontro com a Vida
Rua: Sete de Setembro 283 E
Centro
Chapecó / Sc
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ARGIRELINE® + LEUPHASYL® - O Argireline® e o
Leuphasyl® são peptídeos que atuam sinergicamente
como moduladores da tensão muscular facial com
comprovada atividade redutora de rugas e linhas
de expressão causadas por movimentos repetitivos.
Conheça a Akmos:
Franquia Akmos Chapecó
Rua Sete de Setembro, 525-D
Presidente Médici
Edifício Maragogi
Fone: (49) 99916-0654
Wanderley José Ullmann

Esportes

10% da população acima dos 18
anos. Nos últimos anos o Brasil
registrou aumento de 29% dos
brasileiros que praticam atividade física regularmente. Entre as
atividades mais praticadas estão:
caminhada, natação e dança.
Segundo dados no estudo sobre
Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico (Vigitel)
Brasil 2019, divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde,
prevalece a classe de adultos, que
passou de 30,3% em 2009 para
39,0% no ano passado.
Memória, concentração, humor e bem-estar são altamente
beneficiados com a prática regular de atividades físicas. A constância é o segredo para conquistar os benefícios mais desejados
que o esporte proporciona. O
exercício e a movimentação também ajudam a fortalecer os músculos, melhorando muito mais
do que a resistência muscular,
regula o intestino, baixa o colesterol, ajuda a diminuir dores crônicas, queima as calorias, auxilia
na perda de gordura localizada,
melhora a autoestima, melhora
a flexibilidade, a elasticidade, a
postura, ajuda a controlar a pressão sanguínea, diminui o risco de
doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão arterial.

Foto: Unsplash / Victor Freitas

Foto: Unsplash / Tomasz Woźniak

Foto: freepik.com

Saúde

A

Mexa-se!
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busca por uma vida
mais saudável, e consequentemente mais
feliz, é uma pauta muito conhecida por aqui. Além da
alimentação saudável é essencial
que a prática de atividades físicas
seja uma realidade rotineira na
vida de quem almeja qualidade de
vida, bem-estar e saúde. A atividade física contribui de forma muito
expressiva para a saúde física e
mental. Muitos diagnósticos de
doenças como ansiedade e depressão são detectados também pelo
sedentarismo. Fazer exercícios físicos é uma solução que também
trata de doenças emocionais. Isso
acontece porque os exercícios físicos provocam respostas hormonais com influência fisiológica e

psicológica. Ao realizar atividade
física de forma eficiente, com uma
indicação profissional precisa em
relação à intensidade, tipo e tempo, os hormônios agem em conjunto, permitindo que o indivíduo
encontre a força física e mental
necessária para a sua execução.
Segundo dados da OMS, pessoas sedentárias têm de 20% a
30% de risco de morte a mais do
que uma pessoa que pratica pelo
menos 30 minutos de atividade
física três vezes por semana. Em
todo o mundo, 31% dos adultos
com 15 anos ou mais não são ativos o suficiente. No Brasil, esse índice é de 48,7% entre os adultos,
segundo dados do Vigitel 2014.
Até 2025, o Ministério da Saúde
pretende reduzir esse índice para

Conheça alguns dos esportes
preferidos dos brasileiros
e seus benefícios

Praticar esportes
é saúde
e felicidade,
incontáveis
benefícios e
uma vida mais
completa a
partir da sua
movimentação.

Caminhada & Corrida
A caminhada é o esporte número
um na preferência dos brasileiros.
Seja pela disponibilidade em simplesmente sair e caminhar, pela
simplicidade do esporte ou até mesmo pelo prazer, caminhar é a preferência nacional, livre, espontânea e
sem custos. Basicamente, a corrida
é uma caminhada mais intensa, que
exige mais preparo e resistência. Ao
caminhar, o corpo se desloca lentamente a partir dos movimentos das
pernas. Já para correr é preciso mover de forma acelerada os músculos
e alinhar a respiração ao ritmo da
prática, utilizando-se da força de
impacto dos membros inferiores.
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Esportes

A endorfina nada mais é do que
um hormônio produzido naturalmente pelas reações de nosso
cérebro a uma série de estímulos.
Muita gente chama a endorfina
de “hormônio da felicidade“,
já que ela contribui diretamente
para a manutenção do bom
humor nas pessoas. Por isso, seus
efeitos são ótimos para detonar
o estresse e amenizar sintomas
ligados à ansiedade
e à depressão.
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Para conquistar bons resultados para a saúde do corpo e da mente, não vale aquela corridinha despretensiosa para ir buscar algo, vez
ou outra. Os resultados aparecem a
partir da constância, com a prática
regular e comprometida. Só uma
caminhada de vez em quando não
traz resultados e nem benefícios
para sua saúde. Entre os inúmeros
benefícios da caminhada podemos
destacar o aumento da imunidade,
a fortificação dos ossos, desenvolvimento muscular, perda de peso, faz
bem para o coração e para a mente.
Futebol
Famoso pela prática profissional
e amadora, este esporte ensina a
trabalhar em equipe e proporciona muitos benefícios para quem o
pratica de forma regular. O futebol é excelente para os músculos e
para a definição de panturrilhas,

coxas, glúteos, costas e abdômen.
Além disso é um ótimo recurso
para relaxar, ter um momento de
lazer e descontração, é um hobby
comum para muitas pessoas.
Pilates
O pilates é um tipo de atividade física que busca o controle dos músculos do corpo. É uma prática que fortalece a musculatura e melhorando
o tônus, além de proporcionar flexibilidade ao corpo. É indicado
para gestantes, idosos, pessoas que
queiram um esporte mais personalizado e gostam de ver resultados
gratificantes. O pilates melhora o
contorno corporal e aumenta a força de quem o pratica, ajusta a postura e melhora a musculatura do centro do corpo, chamada de core.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Estética,
beleza
e saúde!

Vaidade ou saúde? A carreira
de estética e cosmética está em expansão.
O Brasil tem o terceiro maior mercado do mundo.
As novas perspectivas para qualidade de vida
e bem-estar, de forma integrada e complementar,
evidenciam um mercado em expressivo
crescimento. Novas mentalidades rompem
o que antes era chamado de vaidade,
o conceito agora é sobre saúde aliada
à inovação, ciência e tecnologia.

Foto: protectionforbeauty.volkdobrasil.com.br

Foto: aiyunaspa.com.br
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ão novos tempos para se
pensar em saúde. O cuidado integrado entre saúde,
beleza e estética já é uma
realidade forte e ganha espaço na
mente da população de forma expressiva. A linha que divide os conceitos de beleza e vaidade já não é
mais tão tênue, afinal os conceitos
foram revolucionados pela capacidade tecnológica e as inovações que
apresentam soluções extraordinárias para estética, consequentemente, a saúde e a beleza. Inovação, criatividade e tecnologia são palavras
que impulsionam o novo mercado.
Essa é a ordem para todos os cenários, produtos e serviços. Na estética
essa essência tem prevalecido com
inúmeras possibilidades e tecnologias que realizam e transformam,
por isso o mercado só cresce! De
acordo com a Esteticista Jenifer Kaffka, a profissional que atua na área
da beleza encontra na atuação uma
missão de enxergar o paciente ou
cliente como um ser cheio de expectativas e particularidades, alguém a
buscar por alterações que possam
ressignificar sua existência. “O profissional da estética precisa demonstrar interesse pelo paciente além das
aparências, ir além, se importar e
abraçá-lo com empatia. Respeitar a
sua individualidade”, explica Jenifer.
Cuidar da saúde e da beleza são pilares essenciais para promover a qualidade de vida sob uma perspectiva
completa. Nesse contexto surgem os
profissionais esteticistas, que estão
a frente do propósito de promover
bem-estar e elevar a autoestima,
guiando quem os procura para
um novo olhar sobre si mesmo.

A carreira de estética e cosmética está em expansão, O Brasil
tem o terceiro maior mercado do
mundo. De acordo com levantamento realizado pela Associação
Brasileira de Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - Abihpec, juntamente com
o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com
o maior mercado de estética no
mundo, ficando atrás, apenas dos
Estados Unidos (16,5%) e da China
(10,3%). Outro levantamento feito pela Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor,
aponta que até o fim de 2020, o
Brasil terá um aumento acumulado que chegará a 14,3%, ficando
em segundo lugar. Para Jenifer, “a
estética é um cuidado especial e
significativo que proporciona um
olhar mais aguçado sobre nossa
saúde, o corpo e mente. E a promoção de boas atitudes e hábitos que
estimulam o bem-estar. A estética
seguramente é uma área que garante satisfação, e da mesma forma pode gerar insatisfação quando
o alvo estiver focado na perfeição. A
prudência é a amiga da sabedoria”,
ensina a esteticista sobre as expectativas em relação ao trabalho desenvolvido pelo profissional.
Os dados vêm de muitas instituições e centros de estudo, registros da Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - Abihpec,
apontam que as brasileiras gastam 11 vezes mais do que as britânicas quando o assunto é beleza. Entre os procedimentos mais
procurados durante o período, o
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botox assume a segunda posição.
Em primeiro está o preenchimento, que também pode ser feito com
toxina botulínica, em terceiro o
peeling, em quarto o laser e em
quinto, a suspensão com fios.
O alcance da atuação da estética
A medida que as tecnologias e inovações aparecem, surgem mais
áreas e possibilidades de atuação, por isso, o potencial de empregabilidade da estética é muito
abrangente e conecta muitos profissionais que interagem e se complementam de forma expressiva. A
estética e cosmética oferecem diversas opções de atuação: clínicas
de estética, cirurgias plásticas, dermatológicas e de fisioterapia, salões de beleza, centros de terapias
especiais, de bem-estar, spas, centros de podologia, academias de
ginástica, hotéis e resorts, indústrias cosmecêutica e universidade,
assim como na área da pesquisa.
Procedimentos & técnicas
Um profissional da enfermagem
possui muitos horizontes a serem
explorados, aproveitando de forma significativa os conhecimentos da graduação. Como a saúde
possui um conceito muito maior
do que o conhecido pelo senso comum, a estética acabou ganhando notoriedade e com esse avanço
surgiram diversas possibilidades
de especializações e cursos livres
para capacitar os profissionais da
saúde no exercício da estética. Estas possibilidades trouxeram um
novo olhar para esses profissionais
já que, a estética é compreendida
como um conhecimento multiprofissional e não como específico de
apenas uma profissão. Biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos,
dentistas e fisioterapêutas são todos profissionais da saúde que podem atuar na área estética.
Entre as técnicas e conhecimentos da área, a ozonioterapia
é uma prática integrativa reconhecida pelo SUS e pode ser praticada por biomédicos, enfermeiros,
farmacêuticos, dentistas, veterinários, médicos, ou seja qualquer
profissional da saúde capacitado.
Ela também é usada em tratamen-

O Brasil é hoje o país que mais consome cirurgias plásticas
no mundo, superando Estados Unidos segundo dados
recentes do International Society of Aesthetic Plastic
Surgery - ISAPS. Quem mais se submete a cirurgias estéticas
são as mulheres, 86,2% das cirurgias plásticas no mundo
são realizadas por mulheres. O aumento de seios continua
sendo a cirurgia plástica mais realizada entre os 2,5
milhões de procedimentos por ano, seguidos
da lipoaspiração e da cirurgia de pálpebra.
Foto: ibrate.edu.br

to por serem delicados e invasivos.
Algumas áreas da estética demandam a responsabilidade e especificidade de algumas profissões.
Esse profissional se qualifica
para exercer esse tipo de atividade
por já possuir um grande conhecimento sobre a derme e seus anexos, bem como os demais tecidos
do corpo humano. A biomedicina
estética também é responsável pelos
tratamentos preventivos do envelhecimento fisiológico do organismo
e disfunções estéticas faciais ou corporais, sempre se atentando para a
saúde e bem-estar do paciente. Após
concluir devidamente sua especialização em biomedicina estética, o
profissional estará habilitado para
atuar realizando os seguintes pro-

cedimentos: laserterapia, laser fracionado, carboxiterapia, intradermoterapia, radiofrequência estética,
ultrassom focalizado, luz intensa
pulsada e LED, procedimentos invasivos não cirúrgicos, classificação da
pele, definição de tratamento, responsável técnico da clínica estética.

sonalizada. A palavra estética revela um significado essencial que
envolve três pilares: percepção,
sensação e sensibilidade. Os profissionais comprometidos com os
princípios da estética humanizada
buscam uma conscientização profunda ao entregar seu trabalho às
pessoas de forma personalizada,

Estética Humanizada
A humanização é uma preocupação sensível em muitas áreas profissionais. O cuidado efetivo com
o ser humano tem sido pauta de
transformação desde procedimentos antigos, modernos e até mesmo
milenares. Os processos medicinais buscam uma evolução sob
uma perspectiva humanizada e na
estética não é diferente. O conceito de estética humanizada ganha
espaço no mercado de beleza ao
valorizar o paciente, cuidando das
pessoas de forma particular e per-

e não apenas pacotes fechados de
produtos e serviços, sem se envolver de forma efetiva com as reais
necessidades dos pacientes.
Jenifer Kaffka compartilha sua
visão sobre a estética humanizada e
explica que humanizar não é só cuidar da beleza, embelezar também é
reciclar, cuidar da pele e pensar nos
produtos ecologicamente corretos.
“Diminuir os danos da saúde da pele
e dos sistemas corporais, desenvolver uma sistema integral de forma
personalizada, combater os padrões
pré estabelecidos. Respeitar a individualidade de fato o que precisa
maior conscientização por mais que
seja falado muito no assunto quebrar paradigmas são essenciais
para uma nova caracterização
humanista”, comenta Jenifer.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Foto: soufisio.com.br

tos estéticos, sendo muito associada em diversos protocolos.
Os peelings são muito conhecidos para a beleza e a saúde da pele,
afinal estes cuidados estão em alta.
Os peelings se tornam um procedimento rentável, independe da época do ano, pois sempre há procura
de pacientes. Graças aos avanços da
dermatologia, existem vários tipos
de peeling, o difícil é escolher qual
o mais indicado para a sua pele! O
surgimento de manchas, espinhas
e rugas, com o passar do tempo, se
torna um desconforto para muita
gente, e esse procedimento pode ser
a solução dos seus problemas.
Biomedicina Estética
A biomedicina estética é uma área
de atuação em que o profissional se
especializa para atuar com diferentes procedimentos estéticos, que demandem habilidade e conhecimenFoto: shutterstock
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medicamentos

Foto: Unsplash / Laurynas Mereckas

Pseudo soluções
em comprimidos
A automedicação é um hábito comum
para aproximadamente 77% dos brasileiros.
Quase metade dos brasileiros se automedicam
pelo menos uma vez por mês e 25% o faz todo
dia ou pelo menos uma vez por semana.

A

automedicação é um
hábito tão comum que
seus malefícios passam
despercebidos e acarretam grandes problemas ao longo
do tempo. A facilidade em comprar
remédios e até mesmo uma mentalidade dependente de substâncias
químicas têm evidenciado uma
geração viciada em remédios. Um
importante estudo realizado pelo
Conselho Federal de Farmácia CFF mostra que a automedicação
é um hábito comum para aproximadamente 77% dos brasileiros.
Quase metade dos brasileiros se
automedicam pelo menos uma vez
por mês e 25% o faz todo dia ou
pelo menos uma vez por semana.
O que é automedicação?
A automedicação é um hábito
perigoso e tem potencial para
causar grandes problemas no
organismo, afinal, consiste no
hábito de ingerir remédios sem a
avaliação de um profissional da
saúde, muitas vezes sem o menor
conhecimento sobre a real causa
dos sintomas em evidência. A automedicação age superficialmente, afinal só maquia um problema
mais profundo e afasta o paciente
de um diagnóstico efetivo e responsável, deixando a pessoa lon-
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ge da possibilidade de entender e
tratar o problema de saúde que
está refletidos em dores ou desconfortos diários. Quando usado
de forma errada, o medicamento pode ter um efeito desastroso.
Por isso, é sempre importante
consultar um profissional antes
de fazer uso de qualquer remédio.
Medicamentos são uma
das principais causas
de intoxicação no país
As consequências do uso indiscriminado de medicamentos ocorrem
a longo e médio prazo, muitas vezes
ocultando problemas maiores que
precisam de um diagnóstico elaborado, para assim demandar o tratamento correto. Os analgésicos, por
exemplo, possuem um uso indiscriminado, eles não curam enxaqueca
e podem até agravar o problema,
afinal, a medicação apenas remedia
a dor momentânea mas não traz a
tona o que está causando tais dores.
Já é de conhecimento comprovado
que o uso de anti-inflamatórios podem sobrecarregar os rins. Antiácidos e remédios para dor de estômago podem encobrir algo mais sério,
como úlceras e gastrites e os xaropes
podem maquiar uma pneumonia.
De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, o consumo na-
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As estimativas
da Organização
Mundial da
Saúde mostram
que cerca
de 50% dos
usuários de
medicamentos
o faz de forma
incorreta.

Quando usado
de forma errada,
o medicamento
pode ter um
efeito desastroso.
Por isso, é sempre
importante
consultar um
profissional antes
de fazer uso
de qualquer
remédio.

cional de medicamentos estaria
relacionado ao difícil acesso aos
serviços de saúde, somado ao hábito do brasileiro em fazer uma
automedicação, e ao fato do medicamento ser considerado uma
mercadoria que pode ser adquirida
e consumida sem a orientação devida. As estimativas da Organização
Mundial da Saúde - OMS, mostram
que cerca de 50% dos usuários de
medicamentos o faz de forma incorreta. Os medicamentos de maior
uso pela população brasileira são:
anticoncepcionais,
analgésicos,
descongestionantes nasais, antiinflamatórios e alguns antibióticos,
adquiridos no balcão da farmácia
sem nenhuma prescrição. Para os
especialistas, a população precisa
atentar para o uso desses medicamentos, pois a utilização inadequada de anti-inflamatórios pode levar
à falência renal e, de antibióticos,
pode causar resistência do organismo a substâncias que tratam infecções ou doenças que precisam de
medicamentos nesta linha.
O Conselho Federal de Farmácia
explica que em muitos casos é comum a prescrição médica e a orientação farmacêutica ser substituída
por um aconselhamento indevido
de um familiar ou amigo baseado
em achismo, o que torna a prática
altamente perigosa. “Pois o medicamento que serve para uma pessoa
não necessariamente irá surtir efeitos benéficos e positivos em outra”.
Por isso é importante identificar sintomas e procurar ajuda especializada, essa atitude pode ser a solução
de um problema grave e ainda salvar uma vida. Viver medicando um
sintoma insistente é ignorar uma
causa profunda e perder a oportunidade de alcançar a cura.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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Exames genéticos

Ciência como aliada
da mente humana!

C

popularmente conhecida como
mal do século. A diversidade de
tratamentos disponíveis não
diminuem o grande desafio de
pacientes e psiquiatras frente a
exaustiva fase de tentativa e erro
para descobrir a terapia mais adequada. Os distúrbios psiquiátricos
acontecem quando há algum desequilíbrio em neurotransmissores no cérebro relacionados ao
humor, principalmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Eles são os mensageiros químicos liberados pelos neurônios e,
de certa forma, dizem ao cérebro
como reagir diante de estímulos.
Ciência em prol da cura
A notícia boa é que a cura é possível! Uma das grandes novidades da ciência em relação aos
tratamentos psiquiátricos é a
possibilidade de mapear informações genéticas para encontrar
tratamentos e alternativas assertivas, com base nas informações
individuais do paciente, processo
que personaliza o tratamento e
aumenta as chances de cura. Já
existem exames de laboratório que

Foto: veja.abril.com.br

iência e tecnologia revolucionam experiências
humanas de formas extraordinárias. Ao passo
que apresentam soluções e medidas efetivas, transformam processos e entregam novas maneiras
de compreender o ser humano,
a natureza e o mundo que habitamos. O paradoxo que se apresenta diante de tal constatação é
a interação humana a partir das
evoluções tecnológicas, afinal, a
ciência apresenta soluções cada
vez mais rápidas e revolucionárias, enquanto as pessoas se distanciam expressivamente, inclusive por conta das transformações
tecnológicas. Basicamente, o passar dos anos apresenta o mesmo
dilema: tecnologia, globalização e
informação de um lado, doenças,
desafios e dilemas de outro.
As doenças da mente representam obstáculos desafiadores,
tanto para a ciência quanto para
as percepções sensíveis, espirituais e religiosas. Um dado preocupante revelado pela Organização
Mundial da Saúde são as pessoas
que sofrem com a depressão, já

Quase 50% dos
pacientes com
depressão e em
torno de 25%
dos quadros
de ansiedade
não têm uma
resposta positiva
ao primeiro
tratamento,
em razão das
particularidades
dos fármacos
e o tempo de
metabolismo
da pessoa.

O primeiro e um
dos mais importantes passos
é a identificação
do problema,
que acontece
através de
acompanhamento médico
e especializado.
Ao perceber
qualquer sintoma procure
um médico.

identificam o medicamento ideal
para cada pessoa baseado no DNA.
Os testes genéticos para tratamento de distúrbios mentais atuam
a partir de uma amostra de sangue
ou de saliva, processo em que é possível compreender a reação de cada
indivíduo a determinados medicamentos e, assim, alcançar o maior
sucesso na prescrição. Foi com
base nas variantes genéticas mais
comuns entre os brasileiros que a
Genera (www.genera.com.br) desenvolveu o teste farmacogenético
que analisa as duas principais enzimas que metabolizam grande parte das medicações psiquiátricas.
Tão difícil quanto enfrentar sintomas de distúrbios mentais, como
depressão, ansiedade, déficit de
atenção e até mesmo dor crônica é
encontrar o tratamento adequado.
Isso porque existem cerca de 79 remédios mais utilizados para tratar
esses distúrbios, entre antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e
estabilizantes de humor. A eficácia
não é a mesma para todas as pessoas. Por isso a solução através do mapeamento é tão importante, o resultado do exame permite ao médico
conhecer o perfil de metabolização
dos principais remédios e indicar
com precisão os mais recomendados e nas dosagens ideais.
Felizmente a medicina personalizada é uma realidade, e
mostra cada vez mais força dentro de áreas como a psiquiatria,
principalmente porque o maior
desafio é a remissão completa de
sintomas. Porém, a partir de uma
amostra de sangue ou de saliva é
possível compreender a reação de
cada indivíduo a determinados
medicamentos e, assim, alcançar
o maior sucesso na prescrição.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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SAÚDE

Alimentação

Comida de Verdade!
Foto: Unsplash / Anna Pelzer

O

Foto: Unsplash / Ana azevedo

Foto: Unsplash / Joseph Gonzalez

estilo de alimentação de
uma pessoa pode dizer
muito sobre sua saúde,
a qualidade de vida e até
mesmo seus índices de felicidade.
Encontrar um estilo de vida saudável através da alimentação tem
sido uma busca crescente nos últimos anos. O propósito de uma vida
saudável está relacionado à muitos
aspectos, como esporte, qualidade
do sono, tempo de lazer e principalmente alimentação. De acordo
com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o consumo de
alimentos saudáveis no Brasil vem
crescendo nos últimos anos. O mercado de alimentação ligado à saúde
e ao bem-estar cresceu no país entre 2009 a 2014 e movimenta US$
35 bilhões por ano no Brasil, sendo
o quarto maior mercado do mundo.
A expressão ‘comida de verdade’
tem ganhado muitos adeptos, pois
evidencia uma alimentação natural, sem processamentos agressivos
e componentes que podem prejudicar a saúde a longo prazo. Comida
de verdade são produtos, itens e preparos com ingredientes in natura e
minimamente processados. Como
características destes produtos há
a preservação de sabores naturais e
expressivos, bem como cores fortes
e naturais, cheiros aromáticos e um
gosto inconfundível. A comida de
verdade não leva adição de corantes,
conservantes e nem mesmo aromatizantes. São alimentos perecíveis,

que após um tempo cumprem seu
processo de decomposição diante
da natureza. Alimentos altamente
processados demoram para estragar e duram meses nas prateleiras
e embalagens, por sua vez também
altamente industrializadas.
Além de promover um estilo de
vida mais saudável, o movimento que busca integrar alimentos
orgânicos e naturais ao cardápio,
também favorece um sistema de
produção alimentar mais sustentável. Entre as desvantagens há a
possibilidade de que as pessoas confundam seguir uma dieta Real Food
com uma dieta de emagrecimento,
até mesmo que as recomendações
do movimento sejam levadas ao extremo ou que, ao ser um movimento que viralizou nas redes sociais,
algumas de suas mensagens possam ser deturpadas ou erroneamente interpretadas. De qualquer
forma, ao ingressar em um novo
estilo de vida, busque orientação
profissional, médicos e nutricionistas podem te ajudar a descobrir
como você pode mudar para um
estilo mais saudável de alimentação. Acompanhamento profissional é o primeiro passo para uma
mudança efetiva e consciente.
Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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MODA

E

xistem inspirações que
sobrevivem à séculos, culturas e novas tendências.
Uma delas são as flores! É
possível contemplar sua representação em quadros, livros, poemas,
canções, filmes e até como elemento
característico de movimentos de arquitetura. Na moda, seu início ainda
não é definido com total precisão,
mas há registros de que ganhou força
e presença no século XVIII. Muitas
culturas encontraram formas de representar flores na moda de diferentes perspectivas e intensidades. Com
o passar do tempo, o desejo de representar as flores se espalhou pelo mundo. Mas foi somente no final do século
XIX que o floral se estruturou como
tendência, tanto que o costume inspirou o movimento Art Noveau, que
expressava suas leituras da natureza.
As estações mais quentes já podem ser sentidas na flor na pele! Dias
de Sol, com temperaturas elevadas
pedem roupas leves, fresquinhas e
confortáveis. As estações calorosas
como a primavera e o verão são um

convite para a presença de estampas,
cores, armações e estilos coloridos
e criativos. Assim como as vitrines
revelam tendências, as passarelas
também já evidenciam a chegada de
novos estilos, ou até mesmo, a atualização de clássicos tão amados.
Estampas florais nunca saíram totalmente de cena, em algumas épocas
ficam mais sutis, como no inverno,
já em outras épocas marcam presença com intensidade através de folhas,
flores e cores para todos os gostos.
Estampas florais ganham destaque
também no vestuário masculino, camisetas, bermudas e roupas de banho!
Uma boa dica para quem já escolheu uma peça com estampa floral,
é escolher uma das cores da sua estampa para acompanhar em outras
peças. Por exemplo, um vestido que
tem a presença de azul, você escolhe
outro acessório ou peça com o mesmo tom de azul para compor o look!
Nessa técnica aparecem bolsas, pulseiras, brincos, cinto ou até mesmo o
calçado. É um forma de criar harmonia visual no jeito de vestir.

Foto: Unsplash / Allef Vinicius

Foto: Unsplash / Tamara Bellis

Tendência atemporal
que nunca sai de cena

Estampas florais
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Estampas florais nunca saíram
totalmente de cena, em algumas
épocas ficam mais sutis, como
no inverno, já em outras épocas
marcam presença com intensidade
através de folhas, flores e cores
para todos os gostos.
As flores permitem diversas combinações e são capazes
de transformar até um look mais básico em uma produção
cheia de personalidade. De todas as padronagens e estampas, as flores são as mais democráticas e atemporais: em
versões mini, maxis, coloridas ou em tons sóbrios, as peças
que carregam essa estamparia nunca saem de moda.
Queren Hapuque Barrabarra | Redação revista Mais Dinâmica
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