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Jornalista reponsável

Confiança e perseverança para avançar
Você já nos conhece muito bem e sabe que nosso trabalho preza pela sua confiança
e a credibilidade de um Jornalismo sério e eficiente. Buscamos o melhor, pois sabemos
que nosso público merece o que tem de melhor! As melhores notícias, a melhor abordagem, os melhores parceiros e as melhores propagandas dos negócios da nossa região.
Aqui o Oeste de Santa Catarina ganha destaque em notícias e evidências. Agradecemos aos nossos leitores, parceiros profissionais e parceiros comerciais. Nosso
trabalho é possível através de conexões que possuem propósitos bem definidos. Já
podemos sentir que a vida está voltando à ativa! O comércio está reagindo novamente e o cenário econômico nos alcança com seu grande impacto. Sabemos que juntos
podemos vencer os desafios da nossa geração. Em 2020 o mundo conheceu a força
de uma pandemia, agora em 2021 o mundo começa sentir o renovo da esperança,
com a graça de Deus estamos vencendo o maior desafio enfrentado neste século.
Nesta edição, comemoramos o aniversário de Chapecó! Com muito orgulho dessa
cidade que cresce de forma expressiva e faz história há mais de cem anos! Um lugar de
muitas conquistas marcadas por um povo trabalhador. Além disso, vamos falar sobre
temáticas que podem beneficiar a sua vida e proporcionar melhorias expressivas, como
na sua saúde. Falaremos sobre o esporte, em destaque o basquete! Ainda sobre saúde,
falamos sobre o poder transformador das folhas verdes inseridas na alimentação, não
deixe de ler e absorver os conhecimentos compartilhados por aqui.
Nesta editoria a Revista Mais Dinâmica comemora com honra e gratidão seus 13
anos! Muita alegria em compartilhar isso com você, já que nosso trabalho é desenvolvido com base em um compromisso sério com nossos leitores, parceiros e amigos!
Até aqui avançamos sobre muitos desafios e aprendizados, agradecemos a Deus e
todos aqueles que colaboraram e contribuíram para que nossa história continuasse
seus capítulos por um trabalho de comunicação social relevante e inovador. Nosso
desejo é continuar avançando, junto com você e o desenvolvimento da nossa região.
Para arquitetura e engenharia, compartilhamos algumas dicas para problemas
com infiltrações. Esses são alguns assuntos abordados nessa edição, mas ao passar
pelas nossas páginas, você verá outros assuntos e editorias.
Nosso desejo, junto à você, é uma boa leitura, novas consciências e muito conhecimento! Que você possa ter um tempo de qualidade, junto da Revista Mais Dinâmica
e todos os assuntos que pensamos para você!

Ótima leitura!

“O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes
um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus.”
Romanos 15:5
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paredes com
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Existem inúmeras causas que levam
às infiltrações em imóveis, e cada
uma delas deve ser corrigida
primeiramente na parte
estrutural e após estética.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Foto: casamimosa.com.br

Infiltração

Tratamento para infiltrações
De acordo com especialistas, em
cada local do móvel, a infiltração
aparece de uma maneira diferente.
Se a infiltração for no teto, o método mais tradicional é identificar
onde está vazando água e por onde
a água está entrando. É comum que
o mesmo passe por um processo
natural de desgaste, ressecando até
criar uma barreira que protege a
laje da água da chuva e afins. Pode
ser que com um reparo em locais
pontuais o problema já seja solucionado, mas existem casos mais
graves onde é necessário refazer o

Foto: portokollpremium.com.br

s infiltrações e impermeabilizações são problemas que precisam
ser solucionados de forma rápida e assertiva, pois podem
arruinar a estrutura do prédio e
até mesmo das casas. Infiltrações
são penetrações de água em paredes, pisos e também ocorrem em
tetos. Esse vazamento de água,
pode causar diversos danos, tanto
estética quanto estruturalmente.
Esteticamente falando, primeiramente a tinta vai se desgrudar,
ficando descascada, após isso irá
mofar a parede ou teto, que além
de não ficar em boa aparência, sabemos que o mofo é uma espécie
de fungo, tornando o ar contaminado. Estruturalmente falando,
se a infiltração não for tratada a
parede ou teto podem até cair, e
além disso, pode também atingir
a parte elétrica do imovel, causando danos financeiros e também
até mesmo a morte de alguém.

telhado, pois soluções mais paliativas como vedações e aplicação
de telhas, não vão solucionar o
problema. Por isso, não perca tempo com rebocos e pintura antes de
encontrar o foco da infiltração.
Se a infiltração for na parede,
também deve ser identificada a origem do vazamento. Geralmente em
paredes, o vazamento pode ser em
outro local e apenas estar correndo
onde a laje foi feita de forma inadequada. No entanto, a mais comum,
é em formas de rachaduras e fissuras na parede externa do imóvel devido a chuvas. Esses casos também
precisam ser corrigidos para depois
corrigir a parte estética.
Existem inúmeras causas que
levam às infiltrações em imóveis,
e cada uma delas deve ser corrigida primeiramente na parte
estrutural e posteriormente estética. Com isso, antes de qualquer
decisão, chame um profissional
qualificado para resolver esses
problemas. Mas deve ser ajustado o quanto antes, para que não
causem danos mais profundos,
como a vida de alguém se caso
atingir a parte elétrica.
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Arquitetura e interiores

Um novo jeito de
pensar a arquitetura
de interiores

V

ivemos em um tempo
em que tudo combinando não é o ideal, nem
mesmo indicado! A mistura dos estilos deixa o ambiente
com mais personalidade e com a
cara do dono. Essa é uma forte tendência e é para quem ama diferentes estilos de decoração.
Clássico? Contemporâneo? Industrial? Boho natural? Escandinavo? Afinal, qual seu estilo? São
todos, em um!
Como assim, Cláudia?
Isso mesmo, porque optar
por um estilo, quando podemos
casar mais de um e ter um resultado super feliz? Gosto de pensar
na arquitetura de interiores como
a moda, que se reinventa a cada
ano, que traz tendências antigas
que, quando misturadas com as
atuais, dá um resultado muito bacana! OUSE! CRIE! INVENTE! MISTURE! O mix de tendência ajuda a
criar seu próprio estilo, e demonstrar em detalhes os seus gostos.
Sendo assim, se você tem medo
ou até mesmo preconceito nessa
mistura de estilos, deixe isso pra
trás e se inspire...

12

O ano de 2020 foi marcado
por transformações e novos paradigmas. Se tem uma coisa que
podemos levar desse ano, foi o
aprendizado de que, todos os
dias precisamos NOS REINVENTAR, e inovação é algo muito
importante, até mesmo em um
ambiente de interiores. A poucos
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anos atrás não imaginávamos
que por um comando de voz poderíamos ter toda a comodidade
que nem sabíamos que amávamos. – ALEXA, ABRA A CORTINA, QUERO VER ESSE DIA LINDO! - ALEXA, TOQUE MINHA
MÚSICA PREFERIDA PARA
QUE EU POSSA RELAXAR.
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Arquitetura e interiores

Inovação e conforto são tendências! O “fique em casa” nos fez
repensar muito sobre esses temas,
nos mostrou o quão bom é o nosso
lar, com o nosso estilo e o reflexo
da nossa personalidade. Ficar em
casa, nos fez querer mais pra ela,
querer móveis mais acolhedores e
bonitos, um sofá gostoso, uma tv
maior e automação, deixando nosso dia a dia muito mais prático!
E se engana quem pensa que
toda essa transformação precisa de
grandes valores de investimento,
atualmente existem várias formas
de deixar seu espaço muito mais funcional e confortável. Aquela peça de
mobiliário pronto esquecido no canto do sótão, as relíquias que encontramos na casa dos nossos avós, tudo
pode ser restaurado e reutilizado.
Um móvel bem planejado e funcional, com cores modernas dão um ar
totalmente novo ao ambiente, além
de itens de decoração que podem ser
garimpados. E que tal misturar tudo
isso com acabamentos, cores e texturas novas? Um papel de parede, e
até o “faça você mesmo” do Youtube,
mão na massa e NA TINTA!
CRIATIVIDADE! Para os tradicionais que queiram um toque
urbano e uma cor, a mistura de
estilos com móveis clássicos, em
madeira que transmitem conforto e comodidade, junto de desenhos coloridos, grafite e telas
que se destacam na neutralidade,
ficam ótimas montadas juntas.
Aos amantes de estampas,
cores e alegria, apostem em uma
decoração pop com variações
étnicas, em móveis com cores
marcantes estofados neutros e
almofadas e tapetes estampados,
criando um visual especial.
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Não sabe como investir nessa mistura de estilos? Crie peças
chave, e uma boa disposição no
ambiente. Uma dica interessante é dominar a arte de criar contrastes! Quanto mais contraste no
ambiente, mais ele aparenta vivo
e cheio de energia, crie com formas, cores, estampas e texturas.
Procure misturar estilos diferentes! Quando os estilos são muito parecidos acabam competindo
entre si por atenção, e seu olhar
não descansa. Para mais harmonia no espaço procure misturar
um estilo com mais adornos e outro mais minimalista.
A decoração fica ainda mais
interessante quando misturada,
com estilos ou épocas, mas é preciso ter cuidado para que haja uma
unidade, se preferir usar diferentes
estilos busque ser fiel a uma paleta
de cores mais restrita que amarre
a composição. Uma paleta de cores
mais enxuta unifica e harmoniza a
variedade de texturas e estampas.
Assim, você pode misturar quantos
estilos quiser em um mesmo espaço,
se limitar a quantidade de cores.

Foto: blognano.com.br
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Esse mix de possibilidades que
temos hoje, basta alguns cliques
na internet, e algumas folhadas
em revistas, encontramos várias
dicas e inspirações pra renovar os
ares. E não se prenda a uma forma,
uma cor, uma textura, deixe a criatividade solta. O corona vírus veio,
de forma abrupta, nos fazer não só
refletir, mas também mudar nosso
estilo de vida e nossas prioridades.
Então priorize você, seu conforto e a facilidade das tecnologias
para melhorar seu cotidiano.
Mas afinal, qual é o estilo do seu
lar? Eu gosto das formas do clássico, cores do industrial, naturalidade do boho, trazendo tudo isso pra
contemporaneidade, e está tudo
bem, eu posso gostar disso, esse
mix é a minha cara, é meu lar!
Cláudia Sulzbacher - Arquiteta e Urbanista
Para a revista Mais Dinâmica
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NEOCON pré-moldados

Pré-moldados de
concreto, conheça as
principais vantagens

T

odos que planejam construir, além de pensarem
com o conforto e estética
que querem na sua edificação, sabem também que as estruturas merecem o máximo de atenção.
Uma opção eficiente para essa
etapa da construção e que tem sido
muito utilizada nas obras são os
pré-moldados de concreto. Esses
elementos estruturais, também
chamados pré-fabricados, conforme suas características de controle
de qualidade e de produção, podem
ser aplicados em vários tipos de
obras civis. Principalmente devido
às inúmeras vantagens que essa opção proporciona, como: economia,
agilidade e praticidade na obra.
Mas o que são os pré-moldados de
concreto e quais as diferenças com as
estruturas moldadas no local?
As estruturas de concreto
compostas por elementos prémoldados são produzidas em fábricas em uma área controlada,

MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021

1. Economia
A primeira vantagem dos pré-moldados de concreto está no seu custo
direto. Podemos dizer que, normalmente, para praticamente todas
as tipologias de edificações, é um
produto mais econômico quando
comparado às técnicas tradicionais de construção, que exigem a
confecção de formas e a necessidade de mão de obra qualificada, dois
dos fatores que tiveram seus custos
majorados nos últimos anos.
2. Agilidade na execução
Entre as vantagens mais observadas é a da redução do cronograma
de execução das obras. Enquanto o
terreno é preparado e as fundações
estão sendo executadas, as estruturas já estão em produção na fábrica.
E quando prontas, são montadas
rapidamente. Este benefício reduz
também os custos administrativos
e financeiros, pois encurta o prazo
do retorno do investimento.

protegidas de fatores climáticos
para garantir a qualidade e a durabilidade de cada peça.
Começa pelo projeto estrutural que é elaborado de acordo
com o projeto arquitetônico e seguindo as normas técnicas. Cada
peça é detalhada conforme suas
características e de acordo com
as ações de cargas e esforços que
serão submetidas na composição
final. São calculadas também as
ações transitórias que ocorrem
durante a movimentação e no
transporte. Logo que a produção
é finalizada, com o concreto devidamente curado, os pré-moldados

18

Pode-se citar uma
série de vanta-gens
dos pré-moldados ou
pré-fabricados de concreto,
selecionamos as principais:

são enviados para o local de construção, para serem montados.
Os pré-moldados de concreto
oferecem mais segurança, agilidade e acessibilidade, comparado
com o concreto tradicional moldado na obra, uma vez que já chegam prontos no empreendimento,
reduzindo o número de colaboradores e os riscos de acidentes.
Muito utilizadas em todo o mundo em edifícios, pontes, viadutos e
construções industriais de grande
porte, as estruturas pré-moldadas
tem sido cada vez mais utilizadas
no Brasil também em edificações de
pequenos e médios portes.

3. Qualidade e durabilidade
Outra vantagem do material está
na sua qualidade. Em fábricas
qualificadas, durante a industrialização, os pré-moldados de
concreto passam por análises e
ensaios, para que cada peça seja
produzida em um ambiente plano
e seguro. Os traços de concreto
são rigorosamente analisados e
controlados para atingirem elevadas resistências e baixíssima
porosidade, garantindo, assim,
desempenho e durabilidade. Tais
cuidados permitem que o produto tenha excelente qualidade e,
inclusive, consiga ser utilizado
com mais precisão em um projeto.
Isso tudo refletirá diretamente na
vida útil da obra, já que o processo de produção é mais detalhado e
cuidadoso do que o concreto moldado no local, desde que seja devidamente comprovado pela fábrica.
4. Menor impacto ambiental
A grande redução ou até a eliminação de formas de madeiras
que seriam utilizadas na construção convencional é um grande benefício ambiental, além de
não gerar desperdícios. Por estas

razões, os pré-moldados de concreto são considerados menos
agressivos ao meio ambiente.
Como vimos, os pré-moldados de concreto oferecem diversas
vantagens e podem ser uma excelente opção para o seu projeto. Por

Mauro Lunardi | Engenheiro Civil - Especialista em Tecnologia da Pré-Fabricação

isso, fale com o responsável técnico
da sua obra para selecionar uma
fábrica com qualificação profissional, que tenha controle tecnológico na sua linha de produção e que
seja reconhecida pela sua atuação
no mercado e no meio técnico.
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películas decorativas

Películas decorativas,
aspecto visual
moderno e eficiente

A

s películas decorativas,
já são as queridinhas
para os profissionais da
engenharia e da arquitetura, e isso vem sendo repassado às demais pessoas que queiram
mudar ambientes de forma rápida
e prática. As películas decorativas aplicadas sobre vidros, são
capazes de transformar qualquer
ambiente num piscar de olhos, e
o seu custo não é muito alto. Uma
técnica perfeita para quem quer
privacidade no ambiente de forma
elegante e sutil. E o melhor, que
pode ser removida quando quiser.
O vidro está cada vez mais presente em construções civis, pois dá
uma beleza externa, carregando
um aspécto futurístico e moderno.
Mas não apenas externamente,
como também internamente, os
vidros vêm marcando presença.
Muitas empresas têm optado por
divisórias de vidro, a fim de que
ele otimize o espaço sem precisar
de grandes obras e reformas, sem
contar que facilita muito a alteração das salas quando necessário.
Dessa maneira, as películas decorativas podem se tornar um grande diferencial no ambiente, sem

Foto: 2.bp.blogspot.com

contar que as películas proporcionam um ambiente agradável, pois
mantém a luminosidade natural, e
de acordo com o modelo escolhido,
fornece total privacidade.
Existem dois tipos de películas
decorativas, sendo elas, transparentes e pré- jateadas, as duas podem receber impressão. As películas transparentes, podem trazer
padrões florais, linhas e desenhos
decorativos, podendo ser decorativas. Já a película pré-jateada, permite a passagem da luz, porém não
é possível visualizar de um lado
para outro. Uma das principais
vantagens da película, é a proteção,
pois se porventura o vidro vier a
quebrar, mesmo sendo temperado,
os pedacinhos vão ficar presos ao
material. Outro benefício, é a durabilidade e vida útil do objeto, pois
é anti-risco e evita desbotamento.
Mas para que a película tenha a durabilidade que almeja, não deve ter
contato abusivo com água, se for
utilizada em box de banheiro deve
ser aplicado do lado externo.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
Foto: multfilmparanavai.com.br

- Películas automotivas
- Películas residênciais (Portas, sacadas, janelas e box de vidro)
- Películas comerciais
- Películas de redução de calor
- Películas decorativas
Endereço: Avenida Porto Alegre
Número: 1404-D
Centro - Chapecó/SC
Fone/WhatsApp: 3322-1263
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Santa Catarina
e o cooperativismo
24
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Santa Catarina
e o cooperativismo

U

ma data muito emblemática para o setor é o
Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado há 99 anos em todos os continentes no primeiro sábado do mês
de julho. É um dia para reflexão,
para cultuar a doutrina que fundamenta esse importante segmento
social e econômico, para discutir
os desafios que uma realidade cada
vez mais complexa e crítica impõe
a toda a sociedade, mas, também,
para festejar as vitórias obtidas por
todas as categorias que se organizaram sob a égide da cooperação.
As conquistas e os avanços
proporcionados pelo cooperativismo são realçados no transcurso
do Dia Internacional do Cooperativismo. Essa data permite reconhecer que a cooperativa é a organização humana com a melhor
cultura e a maior inclinação para
processar, absorver e aprimorar em
benefício social as mudanças e as
transformações dos novos tempos.
As cooperativas são organizações humanas inspiradas em
princípios da conjugação de esforços com objetivos econômicos comuns. Os sete princípios cooperativos, linhas orientadoras através
das quais as cooperativas levam
os seus valores à prática, expressam com altissonância sua natureza: adesão voluntária e livre,
gestão democrática, participação
econômica dos membros, autonomia e independência, educação/
formação/informação, intercooperação e interesse pela comunidade.
O cooperativismo está presente, de forma muito intensa e às
vezes nem percebida, no cotidiano
do catarinense: nos alimentos que
ingere todos os dias, no atendimento médico que recebe, nos serviços que usufrui, na energia que
consome e na imensa variedade

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

de serviços que tornam sua vida
mais segura e confortável.
As 251 cooperativas registradas na OCESC reúnem mais de 3
milhões de associados, demonstrando que grande parcela da população barriga-verde tem alma
cooperativista. A expressão econômica testemunha esse sucesso: as cooperativas catarinenses
cresceram 23,3% em 2020 (muito
mais que a economia brasileira) e
obtiveram receita operacional bruta de cerca de 50 bilhões de reais.
É possível, portanto, constatar
que Santa Catarina tornou-se paradigma nacional de eficiência e
de cooperativismo. É a unidade da
Federação brasileira com maior
taxa de adesão ao cooperativismo. A vocação para a inovação e
o empreendedorismo são as qua-

Luiz Vicente
Suzin
Presidente da
OCESC (Organização das
Cooperativas
do Estado de
Santa Catarina)
e do SESCOOP/
SC (Serviço
Nacional de
Aprendizagem
do Cooperativismo no Estado de
Santa Catarina)

lidades mais proeminentes do cooperativismo catarinense, ao lado
da observância dos princípios
universais do cooperativismo. As
cooperativas foram pioneiras no
desbravamento das regiões, na
instalação de centros de produção
e na transferência de tecnologia.
A pandemia causada pelo
novo coronavírus provocou mudanças e transformações na forma de organização do trabalho,
nas estruturas de produção econômica e no próprio tecido social
em todos os países. Inevitável,
portanto, que atinja as cooperativas brasileiras, essas sociedades
humanas relativamente complexas que contribuem para dinamizar a economia e elevar o IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) das comunidades.
Posto à prova nesse dramático
período de pandemia, o cooperativismo catarinense tem tido a habilidade necessária para enfrentar
as crises e manter a sustentabilidade dos negócios e a viabilidade
dos diversos ecossistemas, clusters
e cadeias produtivas. Todos os ramos do cooperativismo inovaram
não apenas para sobreviver à crise
da pandemia, mas para continuar
oferecendo soluções e serviços de
qualidade aos milhões de catarinenses. Todos os setores do cooperativismo reagiram aos desafios
impostos pela pandemia em ações
que reforçam o sétimo princípio
do cooperativismo: interesse pela
comunidade. Comprova-se assim,
mais uma vez, que as cooperativas
são, historicamente, parceiras no
apoio às políticas públicas de real
interesse social e nas demandas
comuns das regiões onde atuam.
Em tempos de normalidade
ou de pandemia as cooperativas
agem e reagem com uma contribuição de trabalho e altruísmo.
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médico empreendedor

O Médico do Futuro!
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- Pelo desejo do reconhecimento,
para se tornar autoridade em sua
área de atuação;
- Pelo entendimento da necessidade de ter um consultório lucrativo, pois mesmo sendo médico e
amando sua profissão, as despesas precisam ser quitadas e qualquer empresa almeja ter lucro;
- Pela percepção que é preciso
buscar recursos, com o objetivo de
ter mais qualidade de vida e uma
empresa totalmente organizada;
- Pelo aumento da notoriedade da
sua marca;
- Pela fidelização de seus clientes;
- Devido a melhora da taxa de
conversão;
- Por fim, com o objetivo de permanecer realizando sua atividade fim,
buscarando apoio de profissionais
experientes da área de vendas e
marketing, que pudessem auxiliar
nesse crescimento constante.
Portanto, profissionais que não
fazem parte da nova modalidade
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de MÉDICOS EMPREENDEDORES,
que não investem na gestão de
seus negócios, que não divulgam a
sua marca, que não treinam seus
colaboradores e principalmente
que não se atentam a rentabilidade
de sua empresa, estão perdendo espaço e oportunidade de mercado.
O médico empreendedor, o médico da inovação, o médico atual e
do futuro, é aquele que além de se
aperfeiçoar em conceitos técnicos,
ele se sente feliz em fazer gestão de
seu negócio. Ele considera que o
seu consultório, a sua clínica, o seu
laboratório, hospital, ou qualquer
outra categoria é uma EMPRESA,
é um NEGÓCIO e que seus pacientes, são seus novos CLIENTES.
Para gerenciar a sua empresa é
necessário cuidar da saúde financeira dela. Muitos médicos nunca tiveram a curiosidade de saber o quanto
faturam no final do mês, se esquecem de analisar se estão cobrando
um valor coerente e sem prejuízo

Foto: marketingdoctor.com.br
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egundo o Conselho Federal
de Medicina, atualmente, temos no Brasil uma
quantidade de médicos
muito maior que no início do século. São 502.475 profissionais (2020)
e anteriormente a quantidade era
equivalente a 230.110 profissionais. O estudo demonstra que nos
últimos 100 anos, o aumento de
médicos foi proporcionalmente 5x
maior do que o de habitantes.
Devido a esse aumento repentino, existem hoje médicos o suficiente
para atender toda a população brasileira, porém, o principal problema é
na distribuição, pois estão concentrados principalmente nos grandes
centros, como Sudeste e Sul.
Sendo assim, a “tarefa” de
se diferenciar no mercado, com
o intuito de atrair pessoas para
seu estabelecimento, para que se
tornem futuros clientes e assim
chamar a sua atenção, se tornou
ainda mais desafiadora.
Há alguns meses, grandes médicos se preocupavam apenas em
aperfeiçoar seu conhecimento técnico, com o foco em estudos e inovações. Mas, de pouco tempo para
cá, profissionais da saúde se depararam com a necessidade de buscar estratégias para ter mais clientes, conquistar e atrair pacientes o
suficiente, para que seu business se
torne totalmente lucrativo.
Mas, qual foi a motivação para
essa busca?

em cada consulta ou procedimento.
Como atendemos esses profissionais,
na maioria dos casos, encontramos
clientes que apenas determinam o
preço, mas não compreendem o que
estão fazendo, pois não tem conhecimento de P.E. (ponto de equilíbrio),
margem de contribuição ou mesmo de Markup. Assim, eliminam
a possibilidade de aproveitar uma
oportunidade de mercado, de reduzir valores que estão desproporcionais comparado à concorrência, ou
mesmo de alinhar um preço condizente com o valor que é entregue.
Esse NOVO médico é diferente
dos demais, ele se preocupa com o
branding, ou seja, com a imagem de
sua empresa, desde sua imagem visual, corporal e linguagem. Ele contrata profissionais adequados para
treinar a sua equipe, para que sua
secretária atenda de forma espetacular e sua enfermeira seja exemplo na excelência do atendimento,
encantando seus clientes desde o
agendamento, até a sua saída.
Por mais que o(a) doutor(a)
seja um médico extraordinário, o
TODO precisa funcionar. Se o seu
atendimento for ruim, se a sua
marcação de consulta for insatisfatória, se as pessoas não conseguirem te encontrar no universo
online, elas vão simplesmente se
esquecer de você. Por isso, faça
uma auto-análise se tem se tornado um médico empreendedor e se
há satisfação por sua empresa.
Já parou para pensar quantas
clínicas e consultórios perdem
clientes todos os dias, porque
seu atendimento é péssimo, ou
então, porque é mais ou menos.
Normalmente, alguns médicos

Endereço: Av. Nereu Ramos, 708-E, Centro
fone: (49) 3322-1364 ou 3322-1296
email: administracao@artesemolduraschapeco.com.br
Chapecó SC

estão acostumados a trabalhar
no automático e não sabem delegar, planejar, ampliar e expandir o
seu negócio. Os tempos mudaram
e a mediocridade não é mais aceita
no mundo do empreendedorismo,
então, comece avaliando essa dica:
Explore o recurso
chamado REDE SOCIAL
Uma ferramenta que mudou positivamente o mundo dos negócios,
pois se a sua empresa não estiver na
internet, sua empresa possivelmente
deixará de existir em pouco tempo.
Ao entender a importância das
redes sociais, vai perceber o quão
valiosa ela é. Colocar seu estabelecimento em evidência fará total diferença para que o cliente escolha você.
Para muitos, desenvolver conteúdos constantes para as redes
sociais é um grande DESAFIO. Produzir alguns posts e depois simplesmente se esquecer desse trabalho,
não é o melhor caminho. Isso porque, o algorítmo do Instagram e Facebook, detectam quando você fica
alguns dias sem realizar nenhuma
postagem e diminui a entrega de
seus conteúdos para o público. Ou
seja, começou, vá até o final.
É muito interessante quando
essa criação é “encarada” de forma
profissional, um trabalho que deve
ser executado para que sua marca
seja divulgada. É como se você fosse
o proprietário de uma loja no shopping, se a vitrine não estiver bem
organizada, clean, bonita e transmitir a mensagem principal, as pessoas não serão atraídas para entrar.
Com o consumo absurdo das pessoas pela rede social, ela se tornou
a vitrine da sua marca. Se todas as

pessoas estão passeando nesse shopping, olhando as vitrines, desesperadas para entrar em cada loja e
esse shopping se chama REDE SOCIAL, onde está a sua empresa?
É importante cuidar das redes
sociais, levar a sério como um trabalho de verdade, pois alimentar
o seu perfil com informações pertinentes aos desejos e dores de sua
persona, te ajudará a atrair o público alvo estrategicamente selecionado, pois eles começarão a engajar
com a sua mensagem. Caso você
não tenha tempo para se dedicar a
essa ferramenta, não sabe por onde
começar por não ter expertise e disponibilidade para manter a frequência ideal, peça ajuda a um profissional, pois se levar a sério, sem dúvida,
terá resultados excepcionais.
Um dos pontos mais relevantes
para lidar com um perfil profissional
é se posicionar de forma coerente aos
seus valores, traçar seus objetivos,
definir o público ideal e escolher a linguagem também é primordial. Agindo assim, a rede social proporcionará
vantagens interessantes para o seu
negócio. Por consequência, seu relacionamento com o cliente apresentará grandes melhorias, enriquecendo
a experiência desse consumidor em
contato com a sua marca.
Portanto, essa é uma forma de
fazer marketing gratuito, aproveite!
Transforme sua empresa em
negócios lucrativos e estruturados. Essa é a nova modalidade de
médicos, a nova forma de ter mais
clientes e lucrar mais.
Débora Santos
Diretora da MiraH Assessoria |
Para a revista Mais Dinâmica

MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021

27

gestão empresarial

Q

Quantas empresas temos hoje espalhadas
pelo Brasil? Pergunta
difícil de responder, mas
certamente são milhões de empresas espalhadas em nosso país. Agora vamos dificultar um pouco mais
a pergunta: quantas dessas são profissionais e quantas são amadoras?
Há algum tempo, para gerar
riquezas eram necessários Terra,
Capital e Trabalho. Atualmente,
mais do que nunca, é preciso da
mesma Terra, Capital e Trabalho,
mas também da Gestão.
Profissional ou amadora?
As empresas profissionais são
concorrentes terríveis e competidores temíveis e não importa o tamanho. Podemos ter empresas de
porte pequeno que são extremamente profissionais, e empresas
gigantes que são amadoras ao extremo. Quando uma empresa profissional entra em um determinado segmento, tenham certeza de
uma coisa: é para conquistar o
espaço e obter a liderança.
O planejamento, a organização, a gestão em todos os sentidos, o cuidado com os clientes, o
marketing, a estrutura, os processos, o fluxo de caixa, o controle de
estoque, os custos de produção,
o custo de matéria-prima, a folha
de pagamento e os processos de
trabalho definidos: cada uma sabe
sua função dentro da empresa. Isso é
a base para uma gestão profissional.
Sua gestão é amadora quando
trabalha como um barco à vela
sem controle, vai como o vento
sopra e se der certo foi por sorte.
Um grande problema para a profissionalização de uma empresa

Foto: gestaoclick.com.br

Gestão Empresarial:
Profissional
e Amadora
são as questões familiares. Onde a
contratação é feita pelo parentesco e não pela competência.
A gestão assim muitas vezes não
funciona, pois na análise de resultados, nas decisões tomadas e muitas
vezes em cada picuinha, o que prevalece é a briga pessoal, o “achômetro” e a teimosia, e não uma questão séria, madura e profissional.
Se você tem uma empresa
familiar, o primeiro passo para
profissionalizá-la é eliminando os
famílias e parentes da empresa.
Contrate profissionais que saibam
fazer as coisas. Algumas vezes
pode ser um familiar.
Determine claramente quais as
funções atribuições e autoridades
de cada e de forma escrita. Mas,
com sistemas, regras e padrões
bem definidos, a empresa passa
a ser mais profissional, agrada os
investidores e ainda evita “briguinhas familiares” e desvios éticos.
Quando acertar isso, comece
investimento em capacitação, conhecimentos e busque novas práticas em gestão. Procure o Sebrae
e se informe mais, existem inúmeros cursos online gratuitos e muitas outras fontes de informação.

Com um diagnóstico bem
elaborado, planejamento, acompanhamento, controle, análise,
decisões, liderança e inovação na
prática, sua empresa poderá evoluir em maturidade e profissionalismo. Lembre-se: o mercado não
é bom para amadores, mas sim
para profissionais. Analise em
que estágio sua empresa está.

vários pontos de contato do cliente com ela. Estes pontos de contato são chamados de “momentos
da verdade”. Representam todo e
qualquer episódio que transmita
alguma impressão sobre a empresa, seu produto/serviço, e que contribua, portanto, para a formação
da imagem da organização.
A empresa moderna deve continuamente exercitar formas, novas
ou já usuais de manter-se no mercado, mas não só manter-se, isso
só já não basta, pois as que pensam
assim têm uma grande probabilidade de perder espaço para a concorrência, mas devem sim conquistar a
fidelização diária de seu cliente.
É importante que a empresa seja
competitiva, que entre em campo
para ganhar, claro, podendo vir a
perder algumas partidas, não se
pode ganhar sempre, mas o importante é estar sempre no páreo, bus-

cando as primeiras colocações. O
foco deve ser o aperfeiçoamento, o
amadurecimento e a melhoria contínua em tudo o que se presta a fazer.
A premissa básica é ser competitivo e a partir daí elaborar estratégias, planos e métodos, que devem
ser colocados em prática, visando
o alcance de resultados ótimos, expressivos e com certeza promissores.
Uma empresa competitiva é
aquela que briga no mercado, tem
a sua parcela de clientes satisfeitos, que acredita no seu negócio e
faz de tudo para mantê-lo em boa
posição, passa confiança, credibilidade e tem boa aceitação dos
seus produtos e serviços.
Perceba que a palavra de ordem
é COMPETITIVIDADE, então faça
de tudo para contemplar o maior
número de requisitos que seus clientes demandam e sairá fortalecido e
pronto para enfrentar desafios, ce-
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nários complexos e possivelmente
não muito animadores como o atual. Aja, não fique esperando. Grande abraço, fiquem com Deus.

Valdecir de Moura | Contabilista, Economista,
Especialista em consultoria, Especialista
em gestão comercial
Para a revista Mais Dinâmica

Dicas para tornar
sua empresa competitiva
A plena satisfação do cliente resulta de uma experiência total,
que deve partir das experiências
vividas por ele com a empresa:
desde a publicidade ou a indicação, a visita, o atendimento, a
compra, o faturamento, a entrega até o produto ou serviço em
uso, assistência técnica, etc.
Para os clientes, não existem
apenas produtos ou serviços, é o
somatório de todas as suas experiências e impressões que definem
se a transação valeu a pena e se
haverá a disposição de repetí-Ia.
O atraso na entrega, por exemplo, deixa o cliente irritado e ele
dificilmente poderá ser compensado pela qualidade do produto
ofertado. O mesmo ocorre com o
cliente que se frustra com o atendimento dos garçons em um restaurante, mesmo diante da excelência dos pratos servidos. O que
vale é a experiência total.
A satisfação total do cliente está
baseada nos diversos processos da
empresa. Depende, também, de
Foto: expenseon.com
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cooperativas de sc

Apesar da pandemia,
cooperativas de SC
têm surpreendente
crescimento

O

Dia Internacional do
Cooperativismo é comemorado há 99 anos em
todos os continentes no
primeiro sábado do mês de julho
(neste ano, em 03 de julho). Santa
Catarina tem sólidos motivos para
comemorar essa data. Com receita
operacional bruta de R$ 49,8 bilhões, as cooperativas de todos os
ramos deram importante contribuição ao desenvolvimento catarinense em 2020. O crescimento foi da ordem de 23,3% – o maior das últimas
décadas – e o agronegócio foi mais
uma vez a locomotiva na geração de
empregos, renda e na produção de
riquezas. A avaliação é da Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina (OCESC). O levantamento abrangeu as 251 cooperativas registradas na entidade.
O presidente Luiz Vicente Suzin destaca que um dos dados mais
relevantes do estudo é a expansão
do número de associados (cooperados) que cresceu 11,6% no ano
passado com o ingresso de mais
313.023 pessoas. No conjunto, as
cooperativas reúnem agora mais
de 3 milhões de catarinenses, ou,
em números exatos 3.021.094
pessoas. Isso significa que mais da
metade da população barriga-verde está vinculada ao sistema.
As que mais atraíram associados foram as cooperativas de crédito que têm atualmente 2,2 milhões
de cooperados, as de infraestrutura
que atuam em distribuição de energia elétrica (383 mil pessoas), as de
consumo (320 mil) e as agropecuá-
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rias (73,5 mil). As cooperativas também contrataram 8,2% mais em
2020 e criaram 5.546 novos postos
de trabalho. Juntas, elas mantêm
73.332 empregados diretos.
O protagonismo do setor primário ancorou um expressivo desempenho: as 46 cooperativas agropecuárias responderam por 69,2%
das receitas totais do sistema cooperativista catarinense e cresceram
34% no ano passado. Faturaram
R$ 34,4 bilhões e contrataram
4.950 novos trabalhadores.
Esse resultado foi impulsionado pelas exportações de carnes e
grãos, com extraordinário crescimento em receitas e em volumes. As fortes compras chinesas
de proteínas animal e vegetal no
mercado mundial catapultaram
as vendas das cooperativas, potencializadas, ainda, pela situação cambial: o dólar valorizado
frente ao real ampliou os ganhos
pelo câmbio e valorizou ainda
mais os produtos de exportação.
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O presidente
Luiz Vicente
Suzin destaca
que um dos
dados mais
relevantes do estudo é a expansão do número
de associados.

A China, sozinha, ficou com cerca de 40% das exportações.
O dirigente expôs que “as dificuldades não impediram os investimentos na base produtiva, na
diversificação de produtos e serviços e na qualificação de colaboradores, dirigentes e associados”. Os
novos padrões de conduta nas organizações, ditados pelo enfrentamento da pandemia, estimularam
ainda mais a racionalização da
gestão, a otimização dos processos
e a elevação do grau de excelência
em produtos e serviços, ampliando a presença no mercado.
“Em um ano em que a pandemia
assolou quase todos os setores e a
economia brasileira andou em marcha lenta, as cooperativas catarinenses cresceram porque adaptaram
suas atividades e seus processos produtivos aos desafios impostos pela
crise econômica”, observa Suzin.

Resultados
Refletindo o excelente desempenho do período, as cooperativas
contabilizaram sobras (lucros) no
montante de R$ 4,4 bilhões em
2020. Esse resultado é 92% superior ao obtido no exercício anterior.
Os ramos com melhores resultados
foram o agropecuário (R$ 2,7 bilhões), crédito (R$ 1,09 bilhão) e
saúde (R$ 393 milhões). O patrimônio líquido também aumentou
(22,1%) para R$ 19,7 bilhões. Os
estatutos das cooperativas definem, em regra, que cerca de 60%
dos resultados são capitalizados e
40% devolvidos aos cooperados.
Ramos em Expansão
O movimento econômico mais
expressivo foi gerado pelas cooperativas dos ramos agropecuário,
crédito, saúde, consumo, infraestrutura e transporte.
As 46 cooperativas agropecuárias representam 69,2% do movimento econômico de todo o sistema cooperativista catarinense. No
conjunto, essas cooperativas mantêm um quadro social de 73.539
cooperados e um quadro funcional
de 48.287 empregados. O faturamento anual do ramo agropecuário totalizou R$ 34,4 bilhões.
O ramo de crédito apresenta
o maior número de associados e a
segunda posição em movimento
econômico. As 62 cooperativas
de crédito reúnem 2,2 milhões
de cooperados, mantêm 11.232
empregados e movimentaram R$
6,4 bilhões no último ano. O ramo
de saúde, com 31 cooperativas e
17.280 associados, faturou R$ 5,072
bilhões e emprega 7.612 pessoas.

O ramo de transporte, formado por 44 cooperativas, teve R$
1,2 bilhão de movimento, beneficiando 5.324 cooperados.
No ramo de infraestrutura,
atuam 39 cooperativas de eletrificação rural com 383.302 associados. Em 2020, essas cooperativas faturaram R$ 1,3 bilhão. Elas
mantêm um quadro funcional de
1.995 colaboradores.
As 16 sociedades cooperativas
que atuam no ramo de consumo
com 320.455 associados, faturaram R$ 1,2 bilhão no ano passado e
sustentam 3.423 empregos diretos.
Os ramos de trabalho, produção de bens e serviços, mesmo
com menor expressão econômica,
são instrumentos para a promoção de renda às pessoas físicas,
que organizadas na forma de
cooperativas, prestam serviços
especializados aos mais diversos
segmentos da sociedade. São 13

cooperativas formadas por 1.563
cooperados que, em 2020, geraram R$ 28,4 milhões em receitas.
Qualificação
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Santa
Catarina (SESCOOP/SC), entidade do Sistema S vinculada à
OCESC, promoveu em 2020 uma
robusta programação de capacitação e qualificação profissional
que beneficiou 118.448 pessoas, entre dirigentes, cooperados
e empregados das cooperativas.
As principais linhas de atuação
foram as atividades delegadas
(112.583 participantes), o auxílio-educação (3.691) e o programa aprendiz cooperativo (2.174).
Os investimentos totalizaram R$
16,9 milhões, no ano.
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cooperativas de sc

Cooperativas
dinamizam a
economia de SC

O

Dia Internacional do
Cooperativismo é comemorado há 99 anos em
todos os continentes no
primeiro sábado do mês de julho.
Santa Catarina tem sólidos motivos
para comemorar essa data: as cooperativas catarinenses representam 11% do PIB estadual e reúnem
mais de 3 milhões de associados. O
presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC) e do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina
(SESCOOP/SC) Luiz Vicente Suzin
analisa a importância social e econômica e o futuro do setor.

associativa e desempenho econômico. No ano passado o número
de associados (cooperados) cresceu 11,6% com o ingresso de mais
313.023 pessoas. No conjunto, as
cooperativas reúnem agora mais
de 3 milhões de catarinenses. No
plano econômico, o crescimento
foi de 23,3%, totalizando R$ 49,8
bilhões de receita operacional
bruta. As previsões são otimistas
porque, apesar das dificuldades da
crise criada pela pandemia, um vigoroso programa de investimentos
está em execução nas principais
cooperativas de Santa Catarina, o
que indica que a fase de crescimento sustentado será de longo curso.

Qual a importância social e
econômica do cooperativismo
em Santa Catarina?
O cooperativismo tem uma extraordinária importância social e
econômica para Santa Catarina.
As cooperativas geram empregos,
fomentam negócios, criam riquezas
e representam mais de 11% do produto interno bruto (PIB) do Estado.
Atualmente, mais de 3 milhões de
catarinenses são associados de cooperativas de diversos ramos. Foi
comprovado que nos municípios
onde existe cooperativismo atuante, o IDH (índice de desenvolvimento humano) é mais elevado.

Quais as áreas onde as cooperativas mais se destacam?
O cooperativismo moderniza e
dinamiza muitos setores da vida
barriga-verde. Algumas das áreas de maior produtividade e eficiência são frutos do
Luiz Vicente Suzin
cooperativismo, como
a produção de aves,
suínos, grãos e leite, o
crédito para o desenvolvimento da economia local, serviços especializados de saúde,
distribuição de energia elétrica, transporte de cargas etc.

Quais foram os principais resultados do ano passado? O excelente desempenho de 2020
irá se repetir neste ano?
Os principais ramos do cooperativismo manterão uma linha ascendente de crescimento e devem
repetir o desempenho de 2020
em termos de ampliação da base

Qual foi o desempenho das cooperativas
durante a pandemia?
A pandemia do novo
coronavírus colocou
à prova muitos modelos de organização e a
capacidade de reação
humana. As coopera-
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tivas foram criativas e inovadoras,
propondo e protagonizando ações
nas esferas do individual e do coletivo tanto para a manutenção
das atividades profissionais e empresariais, quanto no apoio aos
setores vulnerabilizados pela pandemia. Ações sociais e assistenciais ditadas pela solidariedade no
atendimento a idosos, doentes, deficientes e crianças em situação de
risco, se misturaram às atividades
de proteção aos negócios locais.
As cooperativas foram, historicamente, as grandes indutoras
do desenvolvimento da agricultura e ainda hoje representam o
segmento mais expressivo?
O cooperativismo foi o caminho
que conduziu o setor primário
(agricultura, pecuária e extrativismo) ao crescimento e fez do
agronegócio a locomotiva na
geração de empregos, renda e
produção de riquezas em Santa
Catarina. Os números são testemunhas dessa realidade. As 46
cooperativas agropecuárias representam 69,2% do movimento
econômico de todo o sistema cooperativista catarinense. No conjunto, essas cooperativas mantêm
um quadro social de 73.539 cooperados e um quadro funcional de
48.287 colaboradores. O faturamento anual do ramo agropecuário totalizou R$ 34,4 bilhões em
2020. As cooperativas agropecuárias cresceram 34%
no ano passado.

diretos. Somente em 2020 criaram
5.546 novos postos de trabalho. O
quadro de associados, também chamado de cooperados, envolve mais
da metade da população catarinense. Toda essa comunidade laboral é
beneficiada direta ou indiretamente pela ação das cooperativas.
Nos últimos anos o ramo de crédito vem registrando um crescimento sem precedentes. A que o
Senhor atribui esse fenômeno?
É crescente o protagonismo das
cooperativas de crédito em Santa Catarina. O ramo de crédito
apresenta o maior número de associados e a segunda posição em
movimento econômico. As 62 cooperativas de crédito reúnem 2,2
milhões de cooperados, mantêm
11.232 empregados e movimentaram R$ 6,4 bilhões no último
ano. Esse crescimento decorre do

aumento da eficiência das cooperativas, com oferta de mais de
uma centena de produtos financeiros, com os custos mais baixos
do mercado e uma série de diferenciais competitivos em relação
aos bancos comerciais.
É essencial para o sucesso das cooperativas conhecer e cultivar a doutrina e a cultura cooperativista?
As cooperativas tornaram-se influentes e relevantes no campo e
na cidade. Os princípios universais
do cooperativismo continuam extremamente atuais. As famílias
perceberam que conhecer, cultuar
e praticar a cultura cooperativista
com base nesses valores é essencial para a perenidade e o sucesso
das cooperativas. A prática dos
valores cooperativistas contribui para os resultados financeiros e econômicos almejados.

Por que as cooperativas se tornaram tão importantes para as
economias locais e regionais?
As cooperativas se transformaram
nas verdadeiras indutoras do desenvolvimento local e regional. Elas distribuem suas sobras na proporção
direta do esforço e da participação
de cada cooperado. As cooperativas
de Santa Catarina contabilizaram
sobras (lucros) no montante de R$
4,4 bilhões em 2020. Esse resultado
é 92% superior ao obtido no exercício anterior. Os ramos com melhores resultados foram o agropecuário
(R$ 2,7 bilhões), o crédito (R$ 1,09
bilhão) e a saúde (R$ 393 milhões).
O patrimônio líquido também aumentou (22,1%) para R$ 19,7 bilhões. Os estatutos das cooperativas
e/ou a assembleia geral ordinária
definem, em regra, que parcela dos
resultados será capitalizada e qual
será devolvida aos cooperados.

O crescimento do setor está expresso no
aumento do número
de colaboradores diretos das cooperativas?
Sim! É sinônimo de
crescimento para as
cooperativas, os cooperados e a comunidade
regional
envolvente.
É expressivo que, no
seu conjunto, as 251
cooperativas registradas na Organização
das Cooperativas do
Estado de Santa Catarina (OCESC) mantêm
73.332 colaboradores

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica
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Dificuldades dos líderes

Feedback e
comunicação
com a equipe

A

comunicação é transformadora, assim como
o feedback, porém são
grandes desafios para
os líderes. Por conta disso é importante sempre se questionar como
está a comunicação com o seu
time e se vocês conseguem dialogar e ter uma boa reciprocidade.

Por que a comunicação agrega
valores entre a equipe e o líder?
A comunicação é considerada
uma das habilidades mais valiosas
e necessárias para o bom relacionamento na equipe. A produtividade, os resultados e o bom desempenho são alcançados através da
comunicação clara e objetiva estabelecida pelo líder e a sua equipe.
Utilizar e incentivar uma boa
comunicação na equipe é semelhante ao investimento, você receberá o retorno ao longo do tempo.
Sendo assim, criar bons vínculos
comunicativos é criar caminhos
para que todos sigam na mesma
direção, unindo forças.
Para atingir os objetivos na corporação é imprescindível que o time
tenha o mesmo foco e busque o melhor resultado na mesma sinergia.

Para isso, a comunicação deve
ser clara e objetiva de modo que
todos compreendam a mensagem
do mesmo jeito, caso contrário haverá desencontro de informações.
Os benefícios de uma boa
comunicação entre as equipes
O aprimoramento na comunicação contribui para inovações e facilita a liderança. Algumas vantagens de possuir uma comunicação
clara e objetiva entre as equipes
no ambiente de trabalho são: o alinhamento de informações entre
todos, a melhora no ambiente de
trabalho, o aumento nos resultados de produtividade e a melhora
no engajamento e participação.
Como implementar uma
boa comunicação no time?
Primeiro encontre o meio de comunicação certo. Pode ser via presencial, reuniões em grupo e/ou
individuais, e-mail, telefone, chat
interno, redes sociais. Entretanto, para descobrir a melhor via de
comunicação, faça um teste com
cada uma das ferramentas e identifique qual ou quais delas a equipe
se adapta com mais facilidade.

Seja um ótimo ouvinte. Quem
ouve gera respeito, valorização e
ganha a atenção, pois o líder ouve
mais do que fala. O feedback é o
momento do líder falar.
Saiba quem são os seus ouvintes. É de suma importância
conhecer a sua plateia, ou seja, as
características de cada membro
do time, assim obterá mais sintonia tanto no ouvir quanto no falar.
Saiba o momento de fazer discursos. Utilize sempre a linguagem
mais adequada para que a sua argumentação tenha credibilidade. Há
momentos de descontração, por isso
é importante entender o momento
certo de ser formal ou informal.
Nunca fale nas entrelinhas. A
objetividade e a clareza são as principais condições para ter sucesso
na prática da sua comunicação,
sem contratempos e insegurança.
A importância do feedback
Você já se questionou ou foi questionado sobre a função do feedback ou até mesmo, o que é feedback? A pressão do dia a dia e as
personalidades distintas na equipe podem gerar algum conflito e o
planejamento pode sair fora do controle em determinadas situações.
Assim sendo, o feedback surgiu
para ajudar a equilibrar o funcionamento dos processos e manter o
bem-estar no ambiente de trabalho,
como forma de garantir um relacionamento interpessoal saudável,
com críticas e ideias construtivas.
Perante a grande importância e
funcionalidade do feedback, é necessário deixar evidente aos liderados
que você estará sempre disponível
para ouvir e falar, para garantir um
bom relacionamento com a equipe.

O que você entende
de comunicação?
Um dos conceitos de comunicação organizacional diz que: “comunicação
não é o que você diz, mas sim o que
o outro entende”. Logo, nosso objetivo enquanto líderes comunicadores
é o de transmitir uma mensagem
para muitas pessoas de universos
distintos: colaboradores, gestores,
diretores, imprensa, sociedade,
fornecedores, entre outros grupos,
de maneira eficaz e entendível.
Foto: grupoinpress.com.br

34

MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021

O feedback constante faz uma
diferença enorme no cotidiano,
não apenas para resolver e gerar
soluções, mas também para desenvolver e motivar o time. Agradecer
e elogiar por um bom trabalho ou
alguma tarefa que superou as suas
expectativas pode gerar resultados
surpreendentes em curto prazo.
Existem 3 tipos de feedback que
aplico em meu dia a dia como líder.
Feedback de melhoria
de desempenho
Algo não está saindo bem e precisa ser corrigido. Você não pode
esperar um ano para falar com
aquele colaborador sobre algo que
aconteceu ou está acontecendo já
faz muitos meses. Atue de imediato e com exemplos concretos.
Feedback de desenvolvimento
O colaborador está no caminho

certo e você pode e deve acompanhá-lo nessa jornada como um
mentor para acelerar o seu processo de desenvolvimento.

Foto: andrebona.com.br

NEGÓCIOS

Feedback de reconhecimento
Promoção e aumento salarial todo
mundo gosta, porém nem sempre
está nas mãos do líder o poder para
fazer esse tipo de ajuste a qualquer
hora. As empresas possuem plano
de cargos e salários, pesquisas e
momentos certos do ano para isso.
O que fazer então? Reconheça,
agradeça, parabenize, homenageie e celebre. Faça o que está em
suas mãos para fazer, mas faça.
Importante: Não misture as estações. O tal modelo “sanduíche”
não funciona, porque tem como
base elogiar-criticar-elogiar, ou
seja, o colaborador sai da reunião
sem entender se levou uma bronca ou se será promovido.

Enfim, espero que tenha compreendido a importância da comunicação clara e objetiva, assim
como a forma correta de aplicar
o feedback para que seja um líder
mais eficaz e obtenha melhores
resultados junto a seu time. Saiba
que todos saem ganhando!

Marcelo Simonato | Para a revista Mais Dinâmica

A Revisul, que tem por finalidade atuar no ramo
de comércio de produtos e equipamentos para reparo
e manutenção de pneus, câmaras de ar , ferramentas
e máquinas do seguimento de recapagem, onde as
perspectivas principais focam em obter lucratividade
e rentabilidade, não deixando para trás as perspectivas
de aprendizado e crescimento, bem como as de inovação
e principalmente as perspectivas dos clientes.

A Revisul parabeniza
Chapecó por seus
104 anos e a
Revista Mais Dinâmica
por seus 14 anos!

Produtos
Borracharia
Calibrador
Cimentação
Cobertura
Enchimento
Escareação
Extensão e Suporte
Ferramentas e
Equipamentos
Inspeção Final
Inspeção Inicial
Linha Ar
Linha Rodoar
Raspagem
Vulcanização
Válvulas

Facebook: /revisul.chapeco | Instagram: @revisul.chapeco

Endereço: Rua Ceronel Ernesto Bertaso - 47E

E-mail: atendimento@revisul.com.br

Bairro: São Cristovão

Site: www.revisul.com.br

Chapecó - SC

Telefone: (49) 3329-2432 | WhatsApp: (49) 99127-9021

CEP 89803-270
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Diversidade
de negócios
move economia
do Oeste Catarinense
Agroindústria, comércio, serviços, construção civil e tecnologia são os principais motores econômicos da região

A

região Oeste de Santa Catarina é uma das
mesorregiões com maior diversidade de ramos de produção e negócios do Estado. Os 57
municípios pertencentes às microrregiões de
Chapecó e Xanxerê representam 16% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) catarinense, de acordo com o
Relatório Santa Catarina em Dados de 2017, da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC).
Com maior participação no PIB se destacam os
setores de Serviços com 58%, Indústria com 28,7% e Agropecuária com
13,3%. Entretanto, para além do destaque nacional que recebe por suas
grandes indústrias de agronegócio, a
microrregião também é berço de negócios mais recentes, como é o caso
das empresas de tecnologia (Startups).
Dos mais de 600 mil habitantes
da microrregião, 43% são das cidades de Chapecó e Xanxerê, segundo o Censo Demográfico de 2010, é
onde se concentram o maior número de indústrias e empregos.

Pessoas de toda a região, e até de outros países,
vêm a Chapecó a procura de trabalho: estima-se
que aproximadamente 14 mil imigrantes, de países
como Haiti e Venezuela, estejam vivendo na cidade
atualmente, de acordo com a Prefeitura de Chapecó.
A cabeleireira venezuelana, Maryori Gómez, veio
de Joinville a Chapecó no início de 2020 em busca de
melhores oportunidades de trabalho. Rapidamente,
ainda em fevereiro, conseguiu um emprego em um
Salão de Beleza. Ela acredita que a
cidade oferece espaço de crescimento profissional aos estrangeiros, assim como à qualquer brasileiro.
“Como estrangeira, sinto que tenho a mesma inclusão na área de
trabalho que os próprios chapecoenses. A simplicidade para fazer documentos nos ajudam a trabalhar rápido. Também é de fácil acesso a área
de estudos e cursos, para avançarmos profissionalmente e nos estabelecermos por aqui”. Maryori aponta que a facilidade em conseguir os
documentos também abre caminho
para os imigrantes que querem ter
seus próprios negócios. “Sinto que
há facilidade para empreender, e melhor de tudo:
dentro da lei. Eles auxiliam em todos os requisitos
necessários”, conta a cabeleireira.
Apenas em 2021, Chapecó passou de quatro mil
empregos gerados, quase superando o número do
ano anterior, com 23.127 admissões e 18.983 demissões, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No PIB estadual
de 2018, Chapecó
ficou em sexto
lugar entre as
cidades que mais
contribuíram,
com geração
de R$ 9,6 bilhões.

Mercado de Trabalho
Conhecida nacionalmente por ser
um polo agroindustrial, a cidade de Chapecó, com
aproximadamente 224 mil habitantes, é uma das
cidades com mais oportunidades de emprego no Estado. No PIB estadual de 2018, Chapecó ficou em
sexto lugar entre as cidades que mais contribuíram,
com geração de R$ 9,6 bilhões, conforme a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável
(SDE) de Santa Catarina.
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O diretor de Incentivo ao Empreendedorismo de
Chapecó, Luiz Roberto Tillmann, externa que os setores com maior destaque foram o de Serviços, com
1.868 vagas, Indústria, com 1.273 vagas e Construção Civil, com 770 vagas. Atualmente são 90.800
trabalhadores com carteira assinada — 40% da população chapecoense.
Construção Civil
A Construção Civil representa 12% dos empregos da
área industrial em toda Região Oeste, ficando atrás
apenas do setor Agroalimentar, 44%. Apenas em
Chapecó, são mais de 7 mil pessoas empregadas no
setor com carteira assinada e outras 2 mil entre mão
de obra informal e Pessoas Jurídicas, sendo um dos
ramos que mais empregam e crescem na cidade, de
acordo com o SITICOM (Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Construção e Mobiliário de Chapecó).
Para a Presidente do SITICOM,
Izelda Teresinha Oro, o setor deve se
preocupar com o desenvolvimento
acelerado da cidade. “O grande desafio de uma cidade que cresce rapidamente é acolher com qualidade de
vida todos que aqui buscam instalar
seu empreendimento econômico ou
construir sua casa. Chapecó, como
outras cidades, sofre com alguns problemas de infraestrutura e serviços
públicos e o setor deve se preocupar
em consertar essas falhas”, explica.
A construção civil também movimenta economicamente outros
segmentos, como a Indústria de móveis, madeireira, marmoraria, cerâmica, comércio, entre outros. “Os
investimentos feitos na indústria da

construção geram bilhões de reais, isso sem considerar toda a cadeia produtiva derivada deste setor”,
pontua Izelda. 718 empresas de Construção Civil
estão atualmente cadastradas no sistema do SITICOM, mas Izelda acredita que pode haver mais de
1.200 empresas ativas no setor.

que o Estado de Santa Catarina é um dos maiores
polos tecnológicos do país, por isso oferece um
espaço de progresso em praticamente todas suas
regiões. A região oeste gera, atualmente, uma receita anual de R$ 850 milhões no segmento.
A inovação e o desenvolvimento de uma região
estão ligados diretamente à educação — e o oeste
catarinense também têm destaque por suas várias
faculdades e universidades. A cidade de Chapecó reúne estudantes de toda a região em suas instituições
de ensino superior, dentre elas as públicas: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade
Estadual de Santa Catarina (UDESC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC); e as privadas e comunitárias como a Universidade Comunitário de Chapecó
(Unochapecó) e a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), dentre outras. As universidades são
locais onde são formados os profissionais que atuarão para o progresso da região, por isso da sua grande importância para a economia regional.
Comércio e Serviços
O comércio e o setor de serviços da microrregião
oeste nunca saem de destaque quando o assunto

“Como estrangeira, sinto que
tenho a mesma
inclusão na área
de trabalho
que os próprios
chapecoenses.
A simplicidade para fazer
documentos
nos ajudam a
trabalhar rápido.
Também é de
fácil acesso a
área de estudos
e cursos, para
avançarmos profissionalmente e
nos estabelecermos por aqui” Maryori Gómez,
cabeleireira.

é empregabilidade. Os dois setores representavam
58% dos empregos formais de toda a região até
2017, conforme dados do FIESC. Em Santa Catarina
o comércio continua a ter altas todos os meses.
A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada em junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmou o crescimento do
comércio varejista em todo o Estado no mês de abril
de 2021, um aumento de mais de 36% em relação ao
mesmo período do ano de 2020. Os dados estaduais
demonstram a confiança do segmento e dos consumidores após um período de quedas no ano anterior.
Para os comerciantes, as quedas nas vendas
causadas pelo período de pandemia foram um desafio, porém uma oportunidade para se reinventar.
O Gestor Financeiro de uma rede de lojas de móveis
de Chapecó, Jeison Prade, conta que o investimento em publicidade precisou dobrar para que as lojas
não tivessem prejuízos expressivos. “No período mais
crítico foi onde tivemos que nos reinventar e buscar
novas formas de vender, trabalhar on-line, para o
cliente pagar virtualmente e de mostrar o produto.
Competir no marketing virtual tem um custo e é bem
difícil atingir o público só na internet”, afirmou.

Tecnologia e Inovação
Em crescimento, o segmento de Tecnologia da Informação (TI) do Oeste Catarinense representa hoje
cerca de 10% do total de empresas de todo o Estado
e mais de 8% do faturamento do setor, conforme indica a Associação de Tecnologia Catarinense (ACATE). A região conta com mais de mil empresas do
ramo, que geram cerca de 4 mil empregos.
Um dos destaques entre as Startups regionais,
caracterizadas por serem empresas jovens de inovação e tecnologia, é a PackID Soluções, de Chapecó. A startup existe desde 2016 e
é especializada no monitoramento
de temperatura e umidade em tempo real. A empresa, que atualmente
conta com 18 colaboradores, acumula prêmios por todo o país e teve
destaque ao conquistar o terceiro
lugar no programa Planeta Startup,
da Rede Bandeirantes em 2019.
O Diretor Técnico da PackID,
Duan Bressan, atenta para importância do incentivo às startups para
o desenvolvimento regional. “As
startups são um meio rápido e barato de resolver os problemas latentes da sociedade. Essa característica
torna essas empresas uma das principais alavancas para o desenvolvimento da sociedade”. Duan explica

O segmento
de Tecnologia da
Informação (TI) do
Oeste Catarinense
representa hoje
cerca de 10% do
total de empresas
de todo o Estado
e mais de 8%
do faturamento
do setor.

38

MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021

MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021

39

CAPA

As atividades do comércio então interligadas com
a prestação de serviços. Contratar serviços terceirizados pode significar mais pessoas empregadas e
menos preocupações para o contratante, salienta o
Gestor Financeiro. “Os serviços terceirizados valem
muito a pena quando são bem selecionados. É uma
forma do terceirizado ganhar mais e a empresa não
precisar se preocupar com as obrigações que são
competentes ao trabalhador direto da empresa”.
Os segmentos do comércio e dos serviços são
importantes alavancas para a economia da região.
Uma pesquisa conjunta do Sindicato do Comércio
da Região de Chapecó (Sicom), através da área de
Pesquisa e Estatística do Sindicato do Comércio da
Região de Chapecó e da Unochapecó, apontou que
a confiança do consumidor chapecoense aumentou
22,81%, em relação aos meses anteriores.
Com os empregos em alta e os consumidores
confiantes, os setores tendem a continuar a se de-

2020 do Comex Vis, a cidade exportou mais de 11
milhões de dólares em carnes suínas, sendo a maior
exportadora do setor no Brasil. Entretanto, além
das indústrias, a região Oeste também é conhecida
pela sua agricultura familiar, ainda muito presente
nas regiões interioranas. A agricultura familiar é
conhecida por sua policultura, aqui são produzidos
diversos produtos, dos quais podemos citar: milho,
trigo, soja, batata-doce, carnes (bovinos, suínos e
aves), laticínios, conservas e pescado.
Em Santa Catarina, quem atua no aprimoramento e valorização da agricultura familiar é a Epagri.
A instituição atua diretamente com os produtores
rurais a fim de verificar seus anseios e potencialidades. No meio rural ainda há uma grande preocupação
com o futuro da agricultura familiar, que, mesmo com
incentivos, parece perder força braçal a cada ano.
A Engenheira Agrônoma e Extensionista Rural
da Epagri Chapecó, Caroline Scholz, destaca que a
preocupação com esse êxodo deve ser de toda a sociedade, já que dependemos dos alimentos produzidos
pela agricultura. “Os alimentos são produzidos, em
grande maioria, pelos agricultores familiares. Por
isso a sociedade tem a responsabilidade de incentivar

senvolver. “O comércio é onde gira o dinheiro, é
onde funcionários pagam contas e os funcionários
que receberam de outras empresas vem gastar o seu
dinheiro, é um ciclo”, salienta Jeison Prade.
O comércio e o
setor de serviços
da microrregião
oeste nunca
saem de destaque quando o
assunto é empregabilidade,
os dois setores
representavam
58% dos empregos formais de
toda a região até
2017, conforme
dados do FIESC.

Agronegócio
Quando se comenta qual é o maior ramo do Oeste
catarinense é difícil não pensar na Agropecuária e
na Agroindústria. Aqui estão presentes grandes indústrias do setor da carne, como a BRF (proprietária
das marcas Sadia e Perdigão), Aurora e JBS (Friboi
e Seara). Em 2020 a mesorregião Oeste foi responsável por 52,31% dos bovinos produzidos, 79,76%
dos frangos e 79,40% dos suínos, correspondentes
a toda a produção catarinense. Os dados são da 41ª
edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa
Catarina, publicada pela Epagri/Cepa em abril.
Chapecó é conhecida como a capital brasileira
agroindustrial. De acordo com levantamento de

Em 2020 a mesorregião Oeste
foi responsável
por 52,31% dos
bovinos produzidos, 79,76%
dos frangos
e 79,40% dos
suínos, correspondentes a
toda a produção
catarinense.

essas famílias a permanecerem e ampliarem suas
produções, porque nós dependemos delas”, frisa.
A Extensionista ressalta que o incentivo também deve ser dado aos jovens. “A Epagri tem um
grande trabalho com os jovens, fornecendo cursos e qualificações, com a intenção de dar a eles
a oportunidade de escolher permanecer no meio
rural, focando muito em oferecer a eles um futuro
na agricultura com qualidade de vida”.
Em maio de 2021 mais de 70 toneladas de alimentos provenientes da agricultura familiar catarinense auxiliaram cerca de duas mil famílias em
situação de vulnerabilidade social nas cidades de
Chapecó e Seara, a iniciativa partiu da Associação
dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO), em parceria com a Fundação Banco
do Brasil e Cooperforte. Foram distribuídas cestas
contendo produtos como arroz orgânico, feijão,
farinha de milho, frutas, verduras, ovos entre outros, provindos de 14 cooperativas parceiras.
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Esquadria, Funilaria e Vidraçaria

Exija Metalúrgica Rosa em sua Obra

Há mais de 40 anos no ramo!

M Rua Humberto de Campos

Foto: cidasc.sc.gov.br

Foto: ruralpecuaria.com.br

60-E
Jardim América
Chapecó/SC
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(49) 3328-6915
(49) 99980-1175
vendas@metalurgicarosa.com.br
www.metalurgicarosa.com.br
Metalúrgica Rosa
@metalurgicarosa

Confira nossos trabalhos em nossas redes sociais!
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Saúde e qualidade
de vida!

O

sedentarismo atinge
70% de pessoas no
mundo. A informação
divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
é preocupante e revela que a população mundial está perdendo muito em termos de saúde e
qualidade de vida. Pessoas cada
vez mais atarefadas, com o tempo livre cada vez mais restrito e
também a facilidade de adquirir
automóveis, são alguns dos fatores que contribuem para essa estimativa, tornando a população
cada vez mais sedentária. Sem
contar que o sedentarismo é uma
das principais causas de mortes e
problemas de saúde no Brasil.
Com tantas possibilidades,
não é mais necessário passar horas e horas dentro de uma academia para praticar exercícios. Os
esportes são opções que proporcionam qualidade de vida de forma dinâmica e até mesmo competitiva. Caminhadas, corridas,
pedal, natação, entre tantas opções que podem ser a saída para
uma vida saudável, leve e feliz.

Os esportes são opções que proporcionam qualidade de vida de
forma dinâmica e até mesmo competitiva. Caminhadas, corridas,
pedal, natação, entre tantas opções
que podem ser a saída para uma
vida saudável, leve e feliz.

Benefícios do Basquete
O basquete demanda bastante corrida, pulos, lançamentos e mudanças repentinas de posição, ou seja, o
corpo nunca fica parado. Isso é, por
obter esses movimentos diferentes e
rápidos, trabalha altamente o tecido
muscular, que também é uma forma
de queimar calorias e consequentemente aumentar a musculatura.
Além de melhorar toda a estrutura
física do corpo, o basquete tem como
um dos principais benefícios, a melhora na saúde mental, pois, pelo
fato do jogo ser estratégico, os jogadores precisam estar sempre atentos e planejando uma estratégia,
o que auxilia na melhora da parte
cognitiva. Nesse caso, a parte cognitiva do corpo é a que consegue desenvolver a linguagem, memórias,
pensamento, raciocínio, percepção
e capacidade de compreensão.
Esse esporte, também vai auxiliar o indivíduo a trabalhar a parte
de convívio em equipe, pois consequentemente tem uma convivência
em equipe, mas principalmente por
que durante o jogo, precisa-se confiar e depender do grupo, uns dos outros para ter um resultado excelente.
Entenda como funciona
No basquete, cada partida tem cerca de 48 minutos, possuindo quatro
tempos de 10 minutos, se houver empates é permitido prorrogação. O jogo
é disputado por duas equipes, cada
equipe contém 12 jogadores, sendo
cinco em campo e sete suplentes. São
permitidas até no máximo 5 faltas
e também é proibido andar com a
bola na mão. Essas são algumas das
regras do Basquete. Como podemos
observar, é possível praticar esse esporte em apenas 1 hora, o que possibilita além de praticar exercício,
um momento de lazer com os amigos, bastando apenas reservar no
mínimo uma hora da sua semana.

Esporte
em evidência
42

Basquete
Todo mundo sabe que o brasileiro
adora unir o útil ao agradável! E
no que diz respeito ao lazer e aos
esportes físicos, o basquete é uma
ótima opção para estar desenvolvendo essas duas áreas pessoais.
Basquete é um dos exercícios
que mais possui benefícios para
o corpo humano, pois é possível
exercitar várias partes do corpo
simultaneamente, e principalmente a mente. Além disso, o
basquete promove o trabalho em
equipe e proporciona motivação,
aumentando os níveis de interação social e bem-estar.
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clube de basquete chapecó

Professor André Cozzer e equipe

Conheça o Clube de Basquete de Chapecó
E já que o assunto é esporte, vida saudável e bem-estar, Chapecó tem dado o exemplo nessa área. Opções não faltam para
vivenciar uma vida saudável através do esporte. O Clube de
Basquete Chapecó - CBC é uma entidade sem fins lucrativos, e
atua há quase 30 anos no fomento e desenvolvimento da modalidade esportiva do Basquete aqui em Chapecó.
Professor André Cozzer, Oscar Bertolini e equipe

Conheça os objetivos e princípios do Clube de Basquete Chapecó:
- Valorizar o potencial dos atletas da região Oeste Catarinense
- Divulgar a modalidade do basquete, seus parceiros e patrocinadores, ressaltando a importância de atividades extracurriculares na construção do ser humano, como agentes formadores do caráter e da individualidade.
- Incentivar, promover, desenvolver e garantir o acesso de crianças e adolescentes à prática desportiva da modalidade do basquete.
- Desenvolver valores sociais e morais que conduzam
a uma postura ética.
- Ocupar o tempo livre de crianças e adolescentes com atividades que possibilitem o desenvolvimento psicomotor,cognitivo e
afetivo, e desta maneira combater a evasão escolar.
- Acompanhar, incentivar e valorizar o bom aproveitamento escolar.
Atualmente o CBC atende as categorias do sub-9 até o sub-19, em
escolinhas de formação distribuídas pelo município. O projeto das
escolinhas é executado por meio do termo de colaboração firmado
com a Prefeitura de Chapecó, e cerca de 130 crianças e adolescentes
são atendidos gratuitamente. O CBC atende a um público feminino
e masculino, sem distinção de gênero. Se você quer conhecer mais
sobre o CBC, entre em contato através do telefone (49) 99984-0374
ou através do e-mail clubedebasquetechapeco@gmail.com.
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Esportes

Jovens talentos
Otávio Tiarajú Klein - 15 anos
Sempre gostei de esportes e também de desafios, aos 7 anos conheci o Taekondo, onde
tive um preparo excelente na Associação Ivanio Taekondo onde pratiquei por 4 anos, neste período também praticava escotismo no
Grupo de Escoteiros Chapecó, onde permaneci por cinco anos. Mas durante esse período
sempre tive interesse em outras modalidades
esportivas, foi em 2016 que fiz um teste pra
jogar no Handebol gostei muito, mas meu interesse em aprender mais me levou até a escolinha de Basquete onde logo nos primeiros
treinos me identifiquei e me destaquei bastante, em seguida fui convidado pra jogar no
Clube de Basquete Chapecó CBC na categoria
Sub 12 treinando todos os dias da semana,
sempre monitorado e assessorado por excelentes profissionais onde obtive bons resultados e hoje jogo na categoria sub 16 e sigo
apaixonado pelo Basquete. Sou muito grato
ás pessoas que me apoiaram no esporte e aos
meus pais que sempre estiveram do meu lado
me incentivando e me impulsionando na minha trajetória sempre pensando na minha
evolução/crescimento pessoal e profissional.
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Daniele Campigotto
É o nome da fera chapecoense que está arrasando nas
pistas, atleta de 18 anos, iniciou no atletismo de Chapecó
aos 11 aninhos, treinada desde seu início pelo Prof. Samaroni voos, moradora da grande efapi com seus pais.
Após sua consagração nas competições estaduais a atleta venceu o Campeonato Brasileiro 2020 (sub-18) e 2021
(sub 20). Com esses resultados integrou a seleção brasileira no Campeonato Sul-americano no Peru em julho,
consagrando-se campeã. As marcas expressivas lhe renderam um índice para Campeonato Mundial no Quênia
em 18/08/21. Daniele se apresentou para seleção brasileira dia 09/08/21 que ficará junto com seu técnico uma
semana de preparação em São Paulo antes do mundial.
Segundo técnico Prof. Samaroni, é mais um talento desenvolvido na modalidade, porém essa com um
comprometimento muito grande em todos aspectos,
uma referência para atletas mais jovens. Mesmo com
estrutura bastante limitadas para esse nível de atleta,
tentaremos fazer o possível para mantê-la em Chapecó.

Saymon de Barros Cabral
Nascido em 09 de julho 2001, na cidade de Chapecó-SC.
Aos 6 anos ainda na pré escola , iniciou na escolinha de futsal do Sesc,
aos 8 anos foi convidado a participar do time de futsal estadual do Clube
Recreativo (CRC), já participando de campeonatos estaduais e se destacando muito nas partidas. Aos 10 anos recebeu outro convite para
engressar ao time especial de futsal do Marista (Colégio São Francisco)
onde se destacou como artilheiro estadual e ganhando muitos campeonatos e muitos troféus como o melhor jogador e artilheiro, sendo ainda
CAMPEÃO ESTADUAL EM 2010, como jogador destaque. Aos 13 anos
foi convidado pela Associação Chapecoense de Futebol a participar
de campeonatos de futebol de campo, onde mais uma vez se destacou
como artilheiro. Aos 15 anos largou o futsal e se dedicou ao campo na
equipe de base da chapecoense. Aos 16 anos já chamou a atenção de
empresários para agenciar sua carreira, vindo a fazer parceria com a
UPLAY SPORTS do Rio de Janeiro que administra sua carreira. Logo
partiu para Florianópolis –SC para o time de Base do Avai, logo assinando contrato como profissional de um ano. Levou o time sub-20 a
ser campeão estadual, e atraiu a atenção do futebol Europeu. Com 18
anos já foi emprestado ao time Europeu Spartak Trnava, Pais da Eslováquia. Hoje com apenas 20 anos o Brasileiro Saymon de Barros Cabral é
destaque no Spartak Trnava profissional participando de grandes campeonatos da Europa (EUROPACONFERENCE LEAGUE - FORTUNALIGA EUROPA), marcando muitos Gols e dando assistências, seu contrato
com o clube da Europa vai até 2022. Já sendo visado por grandes clubes
da Europa.Assim nosso chapecoense se destaca pelo mundo.

Marco Antonio dos Anjos
Sou atleta da seleção brasileira de Karate e graduado
em Educação Física. Possuo duas empresas no ramo
esportivo, uma de consultoria para os atletas de Karate
que visam chegar à seleção brasileira, e a AlphaOmega
que trabalha com a modalidade na cidade de Chapecó.
Como atleta, sou bicampeão panamericano, campeão sul-americano, tricampeão brasileiro, campeão
brasileiro universitário e escolar. Através do esporte
conheci o mundo, diversas culturas, e muito aprendizado que pude colocar nas minhas empresas. Uma
particularidade da minha carreira como atleta, é que
meu pai é meu técnico desde os 3 anos de idade. Sempre tive apoio da minha família em minha carreira e
isso foi fundamental para chegar aonde cheguei. Nos
melhores momentos da minha carreira eles estavam
lá, e no pior também. Ao final de 2019 durante o campeonato mundial, eu sofri uma lesão que me impossibilitou de continuar lutando, o resultado da lesão
foi uma cirurgia no joelho e 9 meses de recuperação
durante a pandemia para voltar aos tatames. Durante todo o processo de pós-operatório minha família
estava comigo como suporte, e isso foi fundamental.
Hoje minha dedicação diária é minha carreira, carreira dos meus mentorados e o Karate de Chapecó onde
além de professor sou técnico da equipe e acompanho
os atletas de alto rendimento nos campeonatos.

Igor Bissoloti
Sua história com o exporte começou aos 5 anos no futsal
da AABB, sempre amando o jogo com os pés. Passando
pelo futsal Hering Blumenau e Chapecoense futebol. em
2015 voos diretamente para a ilha da madeira em Portugal onde ajudou a compor o time Juniores do Marítmo,
clube que representou até 2018. Passando pelos Clubes
Merelinense e Cerveira no continente de Portugal nessa
temporada volta a mostrar talento pelo Merelinense localizado na cidade de Braga, no norte de Portugal.
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aniversário de chapecó

Chapecó: 104 anos
de história e evolução

Além da área econômica, a
cidade de Chapecó também tem
destaque nacional quando se trata de futebol. Em 2021 a Associação Chapecoense de Futebol, ou
só Chapecoense, está disputando
a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, tendo
vencido a Série B do ano anterior.
O clube já conquistou importantes títulos, como a Copa Sul-Americana, em 2016, e acumula sete
campeonatos catarinenses em
seus 48 anos de história. O mascote do Verdão do Oeste é um importante símbolo para a história
da cidade: o Índio Condá, ou Índio
Guerreiro. O mascote foi inspirado na figura de Vitorino Condá
que, diz a lenda, lutou para que o
povo indígena Kaingang tivesse
direito às suas terras de volta.
Por sua história, seu povo e seu
desenvolvimento constante, Chape-

có é considerado um símbolo de evolução para a região do Oeste Catarinense, e coloca em foco, ao Brasil
e ao mundo, toda cultura e luta do
povo que aqui vive e constitui suas
raízes. Feliz 104 anos Chapecó!

Mariana Frezza Cossa

Para a revista Mais Dinâmica

Foto: Rafael Taube Cury

Em entrevista coletiva, o prefeito de Chapecó em atividade,
João Rodrigues (2021-2024), destacou que a economia da cidade
cresce próxima a 30% e pode passar da sexta para quarta melhor
economia do Estado. Só em 2021,
mais três mil novas empresas foram criadas. E foram gerados mais
de quatro mil novos empregos.
Dois importantes marcos que
consolidaram Chapecó como a
capital administrativa da região
foram a construção dos Hospitais
Santo Antônio, fundado em 1939,
e o Regional do Oeste, que iniciou
suas atividades em 1982, e das instituições de Ensino Superior, Fundeste, primeira instituição de Ensino Superior do Oeste Catarinense,
fundada em 1970. Atualmente,
pessoas de toda região, e até de outros estados vêm para Chapecó em
busca de sua formação superior.

Foto: Zolet

Foto: Zolet

N

o dia 25 de agosto de
2021 a maior cidade da
Região Oeste de Santa Catarina, Chapecó,
completa 104 anos de história.
Fundada em 1917, a cidade de
mais de 220 mil habitantes, conforme pesquisa demográfica de
2020 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), inicia sua história como pilar de uma
região próspera e que continua a
se desenvolver até hoje. Habitada anteriormente por indígenas
Kaingang e Guaranis, o território
começou a ser colonizado por bandeirantes com imigrantes de outras regiões do país, especialmente
do Estado do Rio Grande do Sul e de
descendência italiana e alemã.
A criação do Município de Chapecó, instituída por meio da Lei nº
1147, que consolidou a cidade como
o centro administrativo da região,
o que representou para o Oeste de
Santa Catarina a definição da região como parte integrante do contexto catarinense, a necessidade ur-

gente de uma ação de colonização
para a região por parte das autoridades constituídas em nível local e
estadual, e a transferência da colonização para a iniciativa particular.
A economia da cidade prosperou inicialmente com a extração
da madeira. De acordo com arquivos do Centro de Memória do
Oeste de Santa Catarina (CEOM)
da Unochapecó, o transporte da
madeira era feito através de balsas pelo Rio Uruguai, onde eram
transportadas para outras cidades
e Estados do país. Com a matéria
prima também se constituíram as
primeiras residências da região.
Mas é a partir da década de 50
que o setor destaque da cidade começa a se constituir: a agroindústria, e
as serrarias perdem espaço para os
frigoríficos. Com a chegada de empresários e cooperativas a produção
de carnes bovina, suína e de aves
inicia seu processo de industrialização, que cresce até os dias de
hoje. Chapecó é atualmente considerada a Capital da Agroindústria.

Contato:
WhatsApp: 55 (49) 3323-7335
Telefone: (49) 3323-7335
E-mail: contato@palaciodosom.com
Instagram: @palaciodosom
Site: www.palaciodosom.com
Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 59-D
Centro
Chapecó/SC
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CONSERVAR O SOLO

Conservar o solo
é preservar a vida

A

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO/ONU em seus
vários eventos e publicações, desde 2015 quando instituiu o “Ano
Internacional do Solo” e a “Década do Solo 2015-2024”, têm alertado para o crescimento de áreas
degradadas e desertificação no
mundo. Segundo o representante
da FAO no Brasil, Alan Bojanic,
33% dos solos no mundo estão
degradados, sendo que 14% deste
total estão na América do Sul. No
Brasil, cerca de um terço da área
total de pastagens está degradada,
enquanto nas lavouras, apesar do
grande avanço do plantio direto
nos últimos vinte anos, a erosão e
a compactação do solo mostramse ainda presentes de norte a sul.
Considerando que 95% dos
alimentos que consumimos vêm
“da terra” e que necessitaremos
aumentar em 60% a produção de
alimentos em quantidade e qualidade para alimentar uma população de cerca de 9 bilhões de habitantes, em 2050, o manejo correto
e a conservação adequada do solo
e da água são temas de extrema
importância para a sobrevivência
humana no planeta Terra.
O solo é a camada externa de
uma fina camada rochosa (40-60
km de espessura) que dá o formato arredondado ao planeta Terra,
chamada de “crosta terrestre”. O
solo é nada mais nada menos que
o produto da ação dos elementos
do clima (água e energia solar) e
dos organismos vivos (micro e macrorganismos, animais, vegetais e
o próprio homem) sobre a superfície dessas rochas, cuja ação é influenciada pelo relevo e ocorre ao
longo de milhares de milhões de
anos. Ao final dessa equação matemática temos como resultado o

50

solo. Dependendo do tipo de rocha
(qualidade química dos constituintes da rocha), do relevo onde ela se
encontra e da intensidade dos elementos do clima (chuvas e energia
solar), o resultado aparecerá como
um solo fértil, pouco fértil, profundo, medianamente profundo,
raso, pedregoso, turfoso, entre
outros. Para termos uma dimensão de quanto demora esse processo de formação, nas condições
de Santa Catarina, por exemplo,
calcula-se que são necessários de
300 a 400 anos para formar UM
CENTÍMETRO DE SOLO. Mas o
impressionante é que em, apenas
uma chuva forte, ou apenas durante um ano, um centímetro de
solo pode ser levado embora pela
erosão; e, isto, significa dizer que
para recuperar este mesmo um
centímetro que havia sido formado em 300-400 anos, demorará
mais 300-400 anos para ser novamente formado. Por isso, nem
todos os solos podem ser utilizados para uso agrícola; e, àqueles
usados para agricultura, devem
ser muito bem cuidados para
não ser desgastados pela erosão.
Por isso a recomendação de que
o solo agrícola deve ser corretamente manejado (trabalhado) e
conservado (protegido).
O manejo diz respeito ao conjunto de operações que são realizadas ou aplicadas ao solo e que
visam ao cultivo de plantas e produção de alimentos. Estas operações podem e devem ser realizadas para melhorar o solo a partir
de sua condição natural; manter
a produtividade de um solo que já
é produtivo; ou ainda, recuperar
um solo que já foi produtivo e,
no momento está degradado, ou
seja, fora de suas melhores condições para produzir fazer crescer
plantas e produzir alimentos.
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O solo é nada
mais nada
menos que o
produto da ação
dos elementos
do clima (água e
energia solar) e
dos organismos
vivos (micro e
macrorganismos, animais,
vegetais e o
próprio homem)
sobre a superfície dessas rochas, cuja ação
é influenciada
pelo relevo e
ocorre ao longo
de milhares de
milhões de anos.

de água no solo e fornecimento de
água ao lençol freático. Finalmente,
a parte biológica diz respeito à produção de matéria orgânica através
da decomposição dos resíduos e raízes das culturas pela enorme diversidade de organismos, aliás bilhões
de organismos, que vivem dentro
do solo e que ajudam consideravelmente o desenvolvimento das
plantas. São estes organismos
que decompõem as plantas e seus
resíduos, liberando os nutrientes
para serem novamente utilizados
para o crescimento de novas plantas – ao que chamamos de ciclagem de nutrientes, e de inúmeras
substâncias orgânicas que protegem as plantas contra o ataque de
pragas e doenças, facilitam a absorção de nutrientes e estimulam
o seu crescimento, além de ajudarem também na melhoria ou manutenção da estrutura do solo.

As práticas de conservação,
também conhecidas como práticas conservacionistas, são todas
realizadas de maneira a manejar
a água que não infiltrou no solo e
que escoa sobre a sua superfície de
modo a não permitir que esta água
se transforme em agente de erosão
e cause abertura de sulcos e valetas
no solo. Dessa forma as culturas são
semeadas em nível e, também, são
construídas nas lavouras estruturas de terra conhecidas como terraços. Os terraços dividem a lavoura
em inúmeras secções de modo a
recolher a água, forçar a sua infiltração e evaporação, e, em alguns
casos levar o excedente dessa água
até locais seguros para seu armazenamento ou até o destino definitivo.
O conhecimento do solo e as respostas que ele nos dá a cada ação que
recebe surpreende a todos os que se
dedicam ao seu manejo. Por isso os

profissionais que se dedicam à produção agrícola (agricultores e técnicos) a cada dia passam a praticar
mais criteriosamente cada operação
de cultivo e a adotar tecnologias inovadoras com o objetivo de aumentar
a produtividade do solo. Um solo
bem nutrido, bem estruturado é um
solo de qualidade, um solo produtivo
e capaz de sustentar a produção de
alimentos que tanto necessitamos.
Mas a importância do solo para
a humanidade não para por aí! A
produção de alimentos é apenas
uma das grandes funções do solo.
Na próxima edição discutiremos
as outras funções ecossistêmicas
do solo e que influenciam diretamente a vida em nosso planeta.

Leandro do Prado Wildner

MSc. Em Agronomia – Biodinâmica e Produtividade
do Solo Epagri/Cepaf
Para a revista Mais Dinâmica

As principais operações de manejo dizem respeito à melhoria ou
manutenção das condições químicas, físicas e biológicas do solo. A
parte química diz respeito ao tradicional uso de corretivos (calcário,
por ex.) e fertilizantes/adubos necessários para elevar o pH do solo
a níveis compatíveis ao bom desenvolvimento das plantas e disponibilizar todos os nutrientes requeridos
para produção de frutos, sementes,
fibras e raízes. A parte física diz respeito à proteção da superfície do
solo com o cultivo permanente de
plantas e seus resíduos (palha), visando o controle da erosão e, também, com a produção de raízes que
são responsáveis pela manutenção
ou melhoria da estrutura interna
do solo. A estrutura, através da
sua porosidade, é responsável pela
aeração do solo – fornecimento de
oxigênio para respiração das raízes,
e pela infiltração, armazenamento
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dependentes químicos

A Família e o
Dependente

A

inclusão da família no
tratamento de dependentes químicos tem sido
consideravelmente estudada, no entanto, não existe um
consenso sobre o tipo de abordagem
a ser utilizada, dentre as várias propostas. A literatura tem concluído
que a terapia familiar e de casal
produzem melhor desfecho quando comparadas com famílias que
não são incluídas no tratamento.
A abordagem entendida como
cognitivo-comportamental mescla
técnicas da escola comportamental
e da linha cognitiva. Esta abordagem reza que o afeto e o comportamento são determinados pela cognição que a família tem à cerca da
dependência química, sendo esta
cognição disfuncional ou não.
O foco é reestruturar as cognições disfuncionais através da
resolução de problemas, objetivando dotar a família de estratégias para perceber e responder as
situações de forma funcional.
No contexto familiar estão os filhos, que crescem muitas vezes em
uma família que possui um dependente químico, e é sempre um desafio, principalmente quando falamos do contato direto de crianças
e adolescentes com esta realidade.
Filhos de dependentes químicos
apresentam risco aumentado para
transtornos psiquiátricos, desenvolvimento de problemas físico-emocionais e dificuldades escolares.
Muitos fatores de diversas etiologias contribuem para o desenvolvimento da dependência química,
no entanto, a organização familiar
mantém uma posição de saliência
no desenvolvimento e prognóstico
do quadro de dependência química.
Neste sentido, a abordagem familiar deve ser considerada como
parte integrante do tratamento e
um programa bem-sucedido é es-
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sencial para um desfecho favorável.
Daí a necessidade de se especificar o
tipo de intervenção de acordo com
a meta do tratamento e as necessidades e capacidades da família, evitando adiantar-se a prontidão e motivação da mesma para a mudança.
Internação Voluntária
Na internação voluntária por um
período mínimo de nove meses, é
elaborada uma terapêutica com o
intuito de cobrir as necessidades
para pacientes drogados e alcoólatras que já
se conscientizaram da
necessidade de tratar
da doença da dependência química.
Na internação voluntária por uma resistência ao tratamento baixo ou nenhuma,
torna-se possível levar
a efeito um cronograma de revitalizar o
indivíduo, afim de torná-lo apto a um retorno ao seu
meio social de origem, preparado
a cumprir o seu papel construtivo
na família e na sociedade.
É uma sincronia entre a área
médica (psiquiatra, psicológica e
enfermagem) e a área terapêutica
propriamente dita (terapeutas em
dependência química, monitores e
apoio do próprio grupo de pacientes
a mais tempo em tratamento). Salienta-se a necessidade da conscientização familiar a se tratarem da codependência (doença emocional que
atinge os membros familiares mais
próximos ao dependente químico).
Metodologia e Tratamento
Psicoterapia de Orientação Analítica: tem por objetivos auxiliar o
indivíduo na remoção de defesas
patológicas, na tentativa de entendimento dos conflitos, e poste-
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Chapecó -SC

rior elaboração, os quais tem sua
origem em experiências do passado, visando, através da resolução dos sintomas, amenizar o
sofrimento psíquico do paciente.
A Psicoterapia de Grupo: promove
o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais e do apoio
mútuo entre membros do grupo.
Tem por objetivo elaborar as dificuldades pessoais, criar um espaço
de reflexão no qual o usuário tenha
a oportunidade de buscar respostas
para sua vida e aprender sobre si.
Atendimento inicial, individual e
grupal: os objetivos são avaliar a
ansiedade inicial pelo internamento, conhecer a situação social da família e o usuário, oportunizando a compreensão do
tratamento e as formas de se incorporar ao mesmo, comprometendo-a a participar através dos
atendimentos durante
todo o internamento.
Reinserção Social: ajuda
o usuário a fazer um
projeto de vida e respeitá-lo, verificar sua
atuação e ajudá-lo a superar a ansiedade entre
o presente e o futuro, a
culpa do passado, a lidar
com situações atuais.
Orientação Familiar:
tem o objetivo de trabalhar o reconhecimento de um problema que
é familiar, o uso de drogas e as
dificuldades que cada família encontra nesta problemática, delimitando as responsabilidades
pessoais, facilitando a comunicação entre seus membros e estimulando a transmissão de afeto.
Terapias Ocupacionais (atividades
culturais, esportivas e de lazer): referem-se às oficinas de futebol, vôlei,
artes, integrações, gincanas com temas educativos e confraternizações.
Monitoramento e Avaliação: essa
avaliação é feita através do acompanhamento individual permanente pela equipe técnica a cada
semana. Dessa forma cada interno tem um prontuário contendo
as análises de cada profissional
referente ao tratamento, onde podemos apontar indicadores de êxito ou não relativo ao interno.

Temos o aplicativo Mais de Cristo com programa de
radio 24 horas por dia, toda a programação própria.
Segunda feira culto de oração 20hs.
Quarta feira a nossa Quartafé 20hs.
Sexta feira ALIVE 20hs.
Domingo celebração da vida 19hs.
Rua Nicarágua 305
Bairro líder próx. da Renault
chapeco@maisdecristo.com.br
Facebook e Instagram : Mais de Cristo Chapecó
MAIS DINÂMICA | Agosto, Setembro e Outubro de 2021
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Cânions da região sul

Turismo dos Cânions:
conheça um pouco
sobre os Cânions
da Região Sul
Cânion Fortaleza

O

turismo na Região Sul
do Brasil representa
boa parte de toda a economia dos três estados
que a compõem. Suas belezas naturais, cidades históricas, praias e
museus, fizeram com que a região
fosse a segunda mais lucrativa no
setor turístico no ano de 2019,
conforme dados do ICV-Tur, Índice
da pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Se você está procurando visitar
essa região, mas não quer depender da época do ano, ou do clima,
os cânions e trilhas naturais de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul
e Paraná, são uma ótima opção.
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Parque Nacional
da Serra Geral - SC e RS
Localizado entre os Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, o Parque Nacional da Serra
Geral é uma unidade de conservação brasileira, distribuído pelos municípios de Cambará do
Sul (RS), Jacinto Machado (SC) e
Praia Grande (SC). Na mesma região se localiza o Parque Nacional
de Aparados da Serra. Juntos possuem uma área de aproximadamente 30 mil hectares.
As principais atrações turísticas dos Parques são seus cânions,
alguns estando entre os maiores
do Brasil. Os Cânions Itaimbezinho, Fortaleza e Malacara são os
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Se você está
procurando
visitar essa
região, mas não
quer depender
da época do ano,
ou do clima, os
cânions e trilhas
naturais de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e
Paraná são uma
ótima opção.

mais famosos entre os turistas,
mas também podem ser visitados
os Cânions Churriado, Faxinalzinho, Josafaz, Índios Coroados,
Molha Coco e Amola Faca.
Para explorar os cânions os
turistas passam por trilhas e cachoeiras, podem ou não, ser feitas
com acompanhamento de guias.
Atualmente, no período de pandemia, é preciso agendar o passeio,
já que as visitas são limitadas.
Cânion Itaimbezinho
Um dos maiores Cânions da América Latina, segundo o Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), o Cânion
Itaimbezinho, possui profundidade de até 600 metros, com extensão de mais de cinco quilômetros e
altitude de 720 metros.
A visitação do Cânion pode ser
realizada através de suas duas trilhas principais: a Trilha do Cotovelo
(6 km) e a Trilha do Vértice (2 km). É
preciso ter preparo físico para aguentar os oito quilômetros de trilha, que
duram aproximadamente três horas.
Entretanto, todo o esforço vale a
pena. O Itaimbezinho é conhecido
por seu visual íngreme e rodeado
pela biodiversidade da Mata Atlântica. De acordo com o blog Cânion
Turismo, essa característica deu
origem a seu nome: em tupi-guarani
“ita” significa pedra e “aimbé” quer
dizer cortante e afiada. Durante o
caminho, o turista pode fazer várias
paradas em mirantes e cachoeiras,
como a Cachoeira Véu de Noiva.

Cânion Fortaleza
Cenário da novela “Casa das Sete
Mulheres’’, da TV Globo, o Cânion
Fortaleza é um dos mais famosos
do Estado, possuindo extensão de
mais de sete quilômetros, uma largura de 2 mil metros e altitude de
aproximadamente 1.200 metros.
Seu formato lembra muralhas e
fortalezas, de onde veio seu nome. É
também rodeado de mata nativa e
possui muitos atrativos, como por
exemplo a Pedra do Segredo, uma
rocha de cinco metros de altura,
que com suas 30 toneladas fica
equilibrada em cima de uma base
de apenas 50 centímetros. As trilhas principais são a Trilha do Mirante (3,5 km) e a Pedra do Segredo
(3,5 km). Não é necessário guia.
Parque Estadual
do Guartelá - Paraná
Localizado na cidade de Tibagi
(PR), a aproximadamente 500
quilômetros de Chapecó, o Parque
Estadual do Guartelá abrange uma
área de mais de 7.000 hectares e
é cortado pelo Rio Iapó. Possui em
suas paredes inscrições rupestres
de mais de sete mil anos. No Parque
vivem espécies ameaçadas de extinção como o tamanduá-bandeira, o macaco-bugio e o lobo-guará,
aponta o Governo do Estado do Paraná. O Parque do Guartelá abriga
o sexto maior cânion do mundo em
extensão: o Cânion Guartelá.
Cânion Guartelá

Cânion Itaimbezinho

a
Parque Gu

rtelá

Cânion Guartelá
Diferente dos Cânions profundos,
como o Itaimbezinho e o Fortaleza, o Cânion Guartelá é grandioso
por sua extensão de mais de 30
quilômetros. É uma atração que
oferece belas paisagens e ótimas
trilhas, como a Trilha Básica e a
Trilha de Pinturas Rupestres.
A primeira contém cinco quilômetros e demora aproximadamente duas horas e meia, nela os turistas podem encontrar o Mirante do
Parque, a Cachoeira da Ponte de
Pedra e os panelões do Sumidouro, que são piscinas naturais onde
é permitido o banho. Já a Trilha
de Pinturas Rupestres só pode ser
feita com um guia e em dias de sol.
Ela também dá acesso aos mesmos
pontos que a Trilha Básica, mas
como diferencial oferece uma visita
aos pontos das pinturas rupestres.
Seja qual for sua escolha para suas
próximas férias, o importante é saber
que muitas belezas de nosso país estão
mais perto do que imaginamos.
Mariana Frezza Cossa

Para a revista Mais Dinâmica
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eXERCICÍOS FÍSICOS

Acompanhamento
profissional na prática
de exercícios físicos

Foto: 4dboaforma-personal

mento dos objetivos individuais
de forma adequada e saudável.
No período da pandemia as
academias ficaram fechadas por
alguns meses e foi necessário
manter a rotina de exercícios em
casa. Cleory aponta que durante
o período de fechamento, foram
realizadas algumas tentativas de
acompanhamento aos alunos em
suas casas, mas a dificuldade de
visualizar e auxiliar em sua prática fizeram com que a recomendação fosse para que realizassem atividades mais leves e esperassem
até a volta das aulas regulares.
Para aqueles que ainda não podem sair, mesmo com segurança,
fica o alerta para que evitem realizar qualquer tipo de treino encontrado na internet e que procure um
profissional para orientação.

A

prática regular de exercícios físicos está ligada
a muitos fatores benéficos para o corpo humano, entre os quais podemos destacar o fortalecimento do sistema
imunológico, o emagrecimento,
a diminuição do risco de doenças
cardíacas, o fortalecimento dos
ossos e o alívio do estresse diário.
Atividades físicas cotidianas podem ser realizadas em qualquer hora
ou ambiente, como é o caso das caminhadas, danças ou ciclismo. Entretanto, para realização de exercícios físicos mais pesados e específicos
é estritamente necessário o acompanhamento de um profissional.
Exercícios na academia
A academia é um local muito procurado por aqueles que desejam
iniciar a prática de exercícios. Por
abrigar tanto pessoas que nunca
tiveram contato com exercícios,
quanto aqueles que praticam a
anos, o acompanhamento de um
profissional de educação física habilitado se torna ainda mais essen-
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cial ao ambiente. Cada pessoa deve
ser avaliada individualmente e suas
necessidades atendidas através de
um planejamento condizente e adequado com cada especificidade.
O profissional de educação física da Academia New World de
Chapecó, Cleory Zatti Barp, explica
que é importante que o profissional
acompanhe seus alunos para evitar a prática errada dos exercícios
e suas consequências. “Precisamos
auxiliar os alunos principalmente
para corrigir suas posturas, ensinar os movimentos corretos e a
forma certa de executar os exercícios para prevenir lesões. Também
trabalhamos com uma periodização adequada para o objetivo de
cada aluno”, pontua Cleory.
Por conta disso, a escolha da
academia deve ser feita através
de alguns critérios: ter uma boa
estrutura física que permita a realização de variados estilos de exercícios, oferecer acompanhamento profissional antes e durante a
execução dos exercícios e também
ofertar orientação para cumpri-
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“Precisamos auxiliar os alunos
principalmente
para corrigir
suas posturas,
ensinar os movimentos corretos
e a forma certa
de executar os
exercícios para
prevenir lesões.
Também trabalhamos com uma
periodização
adequada para o
objetivo de cada
aluno”
Cleory Zatti
Barp, Profissional de Educação
Física.

Alternativas
Pessoas de qualquer idade, a partir
de 6 anos, podem procurar uma
academia e iniciar a prática de
exercícios para melhorar a qualidade de vida. Mas, se você não se
identifica com exercícios de musculação (treinamento resistido
com peso), várias outras atividades
podem ser realizadas no ambiente.
“A Academia New World tem
professores qualificados para
atender todos os públicos. Contamos, além da musculação, com
treinamento funcional para adultos e crianças, Boxe, Muay Thai,
Dança e Pilates. Nosso espaço
oferece também uma loja de suplementos própria, tudo isso no
mesmo lugar”, salienta Cleory.
Mariana Frezza Cossa

Para a revista Mais Dinâmica
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Ciência

N

os últimos tempos, praticamente todo tipo de
assunto passou a ser
alvo de disputas político-ideológicas polarizadas, potencializadas pela enorme facilidade
das postagens rápidas nas redes
sociais. Nada escapa disso, enquanto um grupo considerável de
usuários de redes sociais se porta
como especialista em tudo. Os debates são diversos, muitos deles sobre a pandemia e seus subtemas.
Não é de se estranhar que nesse
bojo até mesmo a ciência entre no
pacote das batalhas ideológicas.
Nessa lógica, alguns questionamentos são pertinentes. A ciência
também estaria refém de uma guerra cultural? Mesmo a ciência? Ou
melhor, justamente a ciência, que é
conhecida e valorizada por manter o
rigor do método, que se baseia na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos observáveis? Será
que a ciência deixou de ser livre, e
se subjugou aos interesses da mídia,
de partidos políticos, do Governo ou
oposição? A ciência se vendeu por
interesses de grupos ideológicos?
Na verdade, não creio nisso, não. E
a explicação é simples: nem tudo o
que se define como ciência é ciência.
Senão vejamos, os próprios debates têm se tornado muito superficiais. Paradoxalmente, os tempos
pós-modernos fizeram eclodir informação e desinformação. E, ainda, existem grupos que rotulam a
informação como desinformação,

e a noticiam como ciência. Ao cidadão comum, resta enorme dificuldade em compreender quem é
quem nessa arena. Em quem acreditar, quando até mesmo algumas
instituições supostamente científicas cometem erros grotescos,
dos quais precisam se retratar com
urgência? A verdade é que até mesmo as relações interpessoais foram
enfraquecidas, e os vínculos de confiança, tão perenes há alguns anos,
agora se revelam frágeis. Esse é o
fenômeno que Zygmunt Bauman
chamou de modernidade líquida,
um novo tempo em que as relações
sociais, econômicas e de produção
são fluídas, como os líquidos. O relativismo avançou, e, lamentavelmente, a confiança retrocedeu.
Se, por um lado, é natural compreender que a sociedade da modernidade líquida superficializou
o modo de se relacionar, transformando-o em conexões rasas e
descartáveis, por outro lado, não
parece natural que as escolhas
da verdade de ocasião possam ser
trocadas a qualquer tempo, de
acordo com a conveniência de um
interesse pessoal ou postagem em
rede social. Aqueles que, como eu,
cresceram em um tempo em que as
verdades eram respeitadas e defendidas, podem ter dificuldades em
conviver hoje com as disfunções
da modernidade líquida, ou da pósmodernidade. Dizem os que se julgam mais avançadinhos, autodenominados progressistas, que não

Foto: al.sp.gov.br

Ciência livre

A ciência livre
valoriza e respeita o método,
e nele se
sustenta.

mais existem verdades absolutas,
e que todas as coisas podem ser – e
são – interpretadas à luz da cosmovisão dos sujeitos, na sua individualidade. Novas epistemologias
surgem, sob a égide de paradigmas
interpretativistas. Assim, múltiplas disputas proliferam na sociedade e polarizam posicionamentos.
Contudo, mesmo com tantas
disputas, relativizações e polarizações, a ciência não pode desvanecer
na fluidez das conveniências ou ideologias. É bem por isso que os verdadeiros cientistas se envergonham
da ladainha politiqueira, que nada
mais é do que narrativa promovida
por grupos que, escondendo-se por
trás da ciência, só sabem ludibriar
a opinião pública, com o desejo de
ocultar a verdade dos fatos. A verdadeira ciência jamais se deixaria
conduzir pelos modismos ou narrativas de ocasião. A ciência livre
valoriza e respeita o método, e nele
se sustenta. Ademais, a ciência não
abomina os questionamentos, mas
lhes reverencia, pois são eles que
podem lhe apresentar a dúvida investigativa para uma nova pesquisa e, quiçá, uma nova descoberta.

Exatamente por isso que um
cientista de verdade é um questionador nato, e não se deixa intimidar pelos chamados ‘consensos
científicos’. Os verdadeiros cientistas são movidos pelo interesse
da descoberta, daquilo que ainda
não é compreendido, pelo anseio
em explicar o inexplicável e, por
que não dizer, são movidos e motivados pela própria dúvida. Se
os consensos científicos fossem
o parâmetro adequado para a ciência, Nicolau Copérnico jamais
questionaria a teoria geocêntrica
de consenso na época, e a humanidade continuaria acreditando
que o Sol gira em volta da Terra.
Ou seja, questionar faz parte do
processo de construção do conhecimento científico. Os chamados
‘consensos científicos’ não obstruem a ação investigativa dos
verdadeiros pesquisadores (Per-

mitam-me enfatizar, ainda bem
que isso acontece). Lembremos
que a gênese espontânea já foi um
consenso científico, assim como
o geocentrismo também o foi. Ou
devemos acreditar que o átomo
é indivisível? Ou que o consenso
científico em uma determinada
área de conhecimento é mais importante do que em outra área?
Vivemos em um tempo de liberdade, em que podemos adotar posicionamentos científicos, críticos e
sem os constrangimentos impostos
pelos conglomerados dominantes
da narrativa. Basta prestar atenção aos fatos e evidências. Grupos
que dominam as narrativas, infelizmente, não utilizam - e, talvez,
nem saibam utilizar - argumentos
para manter vivas as suas falácias.
Basta escolher adjetivos depreciativos para desqualificar quem pensa
diferente, que são, exatamente, as

Os verdadeiros
cientistas são
movidos pelo
interesse da descoberta, daquilo
que ainda não é
compreendido,
pelo anseio em
explicar o inexplicável e, por
que não dizer,
são movidos
e motivados
pela própria
dúvida.

pessoas que não se deixam aprisionar pelo discurso politicamente
correto. Possivelmente você já tenha lido isso em algum lugar, chame-os do que você é. Talvez isso
explique as adjetivações de negacionistas, obscurantistas, terraplanistas, fascistas, etc.
Por fim, a ciência que não é
livre não é ciência. É ideologia. A
verdadeira ciência não se vincula às intenções das corporações
globalistas, aos interesses político-partidários, às paixões e dogmas ou qualquer outra força que
deturpe a verdade. Desejo um
mundo em que a ciência seja verdadeiramente livre, atue a serviço
de todos, e não se submeta a ninguém. Viva a ciência livre!
Marcelo Recktenvald |

Reitor da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS)
Para a revista Mais Dinâmica

Chapecó, uma cidade
construída por um povo com
a essência do cooperativismo.
O Sicoob MaxiCrédito tem
orgulho de ser filho desta terra!

SAÚDE

FOLHAS VERDES

O poder das folhas
na alimentação!

M

uitas pessoas desconhecem o potencial
transformador das
folhas verdes para
o organismo humano. As folhas
verdes são ricas em vitaminas e
fibras, o cheiro verde presente
nas refeições tem capacidade de
nutrir e sustentar o organismo,
mesmo com baixas calorias, provoca uma sensação de saciedade.
Sem contar que as folhas verdes
possuem ação antioxidante, limpando nosso organismo e prevenindo uma série de doenças.
A melhor forma de consumir o
verde, é nas saladas, pois quando
estão cruas, as fibras e os nutrientes são muito bem aproveitados,
facilitando o trânsito intestinal e
consequentemente a digestão dos
alimentos. Mas para quem não é
muito fã da salada, pode inseri-las
no alimento, no cozimento e até
mesmo nos recheios de tortas e
afins. Dessa maneira, vai ser consumida mas de uma forma menos
visível e com sabores mais sutis. Sucos verdes também são uma ótima
opção de consumo, ficaram famosos nos últimos anos por fazerem
parte da dieta de muitos influenciadores digitais da vida saudável.
Tratando de folhas verdes, a
rúcula, o agrião e o almeirão são
os pioneiros tratando-se de beneficiamento. Conheça a seguir os
benefícios de cada um.

Rúcula: Por ser rico em carotenóides e fonte de vitamina A, a rúcula colabora e auxilia na saúde dos
olhos. Ressaltando que nosso corpo
não produz vitamina A, então devemos encontrá-la nas verduras. A
rúcula também possui vitamina C,
que dessa maneira contribui para
a nossa imunidade, pois age de forma antioxidante e ajuda na eliminação de organismos estranhos.
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Agrião: O agrião possui altos
níveis de potássio, magnésio e
cálcio e o consumo destes fazem
com que reduzam a pressão arterial, evitando o risco de doenças cardiovasculares e preservando a saúde do coração. Além
desse benefício cardiovascular,
o agrião também age de forma
anti- inflamatório, por ser rico
em ação antioxidante, diminui os
problemas respiratórios e reforça
o sistema imunológico prevenindo gripe. Ainda mencionando
a ação antioxidante, também
possui micronutrientes que são
eficazes para combater células
cancerígenas.
Foto: Agriao - images.tcdn.com.br

Foto: Rucula - es.gov.br

Almeirão: Complexo de vitamina
A e B, especialmente para quem
precisa fortalecer o sistema imunológico, para prevenir gripes e
resfriados. Super indicado para
quem quer perder peso, pois o
almeirão possui ação diurética,
eliminando as toxinas e também
concede uma saciedade maior.
As folhas verdes contém alto
teor de vitaminas, sendo elas A,
B, C, E, K e muito cálcio que auxiliam a chegar nas quantidades
diárias necessárias para ingestão
desses nutrientes. Melhoram a
transmissão neural e vasodilatadores onde previnem as doenças
cardiovasculares. Mas devemos
nos lembrar que nenhum alimento é capaz de agir sozinho,
precisamos manter a alimentação saudável com os verdes presente todos os dias, lembrando
que vegetais e frutas são sempre
os melhores, pois a sinergia entre os mesmos é o que melhora a
qualidade de vida.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
Foto: Almeirao - nacaoagro.com.br
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SAÚDE

zero lactose

Produtos zero lactose
e dietas balanceadas

Provindos de variadas oleaginosas, frutas e tubérculos, os
leites vegetais possuem grande riqueza nutricional. O leite de aveia,
por exemplo, é uma boa fonte de
cálcio, já o leite de soja, facilmente
encontrado em mercados, é fonte
de proteína, fibra e vitamina B.
Os leites vegetais podem ser feitos
de forma caseira e usados em diversas receitas, incluindo iogurtes, bolos e molhos veganos.

O
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Foto: piracanjuba.com.br

Tratamento e prevenção
A intolerância à lactose não é
uma doença, mas uma carência
do organismo, portanto pode ser
tratada e controlada através de
medicamentos e dietas. “Tratar
o intestino, consumir probióticos para ajudar na saúde intestinal, mudar hábitos alimentares,
não consumir alimentos que
fazem mal para o tratamento e

corrigir a mastigação são algumas de nossas recomendações”,
pontua Talita Menezes. Alimentos ricos em cálcio como couve,
brócolis e espinafre também são
indicados pela nutricionista.
Não há uma forma de prevenir a intolerância à lactose,
no entanto manter a saúde do
intestino, ter uma dieta rica
em nutrientes e estar atento às
mudanças de seu corpo são importantes para que os sintomas
sejam menos aparentes. “É importante dizer que uma pessoa
que não tem o intestino saudável, tem muita chance de desenvolver um grau de intolerância,
a saúde intestinal vale ouro”, assegura a nutricionista.

Alternativas 0% lactose
As prateleiras dos mercados estão
cada dia mais cheias de opções
para quem não pode ou prefere
evitar o consumo do leite. Conforme a Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos Para Fins
Especiais e Congêneres (ABIAD),
em cinco anos o mercado de produtos zero lactose cresceu 98%.
Por meio da lei 13.305/2016 do
governo federal, desde 2017 as
indústrias de alimentos são obrigadas a informarem no rótulo das
embalagens a presença de lactose
na composição do produto.
Talita Menezes comenta que,
mesmo ao consumir laticínios
em pouca quantidade, o intolerante desenvolve sintomas. Assim, as opções zero lactose são
uma boa alternativa, mesmo que
nem sempre efetivas. “Os produtos 0% são na verdade produtos
do leite acrescidos com a enzima
lactase, por isso alguns pacientes ainda sentem desconforto”.
Os leites vegetais surgem então
como uma opção mais segura.
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queijo, a manteiga, o
iogurte e o leite são
produtos presentes em
muitos lares brasileiros e fazem parte de suas refeições
diárias. Entretanto, para os mais de
53 milhões de intolerantes à lactose do Brasil, conforme pesquisa do
Datafolha de 2016, o consumo desses produtos pode ser sinônimo de
problemas como dores estomacais,
náuseas, diarréia e dores de cabeça.
A intolerância à lactose é o resultado da incapacidade do organismo em digerir a lactose, açúcar
presente no leite. Isso ocorre porque o organismo não está produzindo a enzima lactase, desencadeando os sintomas, que podem
ser leves, moderados ou severos.
Para identificar a condição são
realizados três exames comuns:
teste de intolerância à lactose, teste de hidrogênio na respiração e
teste de acidez nas fezes.
No entanto, pessoas não diagnosticadas também podem sofrer
desconfortos ao consumir laticínios. A nutricionista Talita Menezes explica que os problemas com
a lactose podem ser resultado de
uma série de fatores. “Má alimentação, mastigação rápida, baixo
consumo de fibras e excesso de
laticínios aumentam as chances
de desenvolver a intolerância, isso
porque seu intestino não vai estar
funcionando da forma correta e
com isso a produção da enzima lactase fica comprometida”, destaca.
Frequentemente confundida
com a alergia ao leite, as condições
são distintas. Enquanto na alergia
o organismo reage combatendo
a proteína do leite, como resposta imunológica, a intolerância se
apresenta como uma falha na absorção da lactose. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Pediatria, a
alergia é mais comum em crianças.

Foto: irp-cdn.multiscreensite.com

“Má alimentação, mastigação
rápida, baixo consumo de fibras
e excesso de laticínios aumentam
as chances de desenvolver
a intolerância, isso porque seu
intestino não vai estar funcionando
da forma correta e com isso
a produção da enzima lactase
fica comprometida”
Talita Menezes, nutricionista.
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MODA

Tendências
primavera 2021

T

ons claros e vivos estarão
presentes nas passarelas
deste verão em 2021. Cores claras, oferecendo um
equilíbrio e energia entre os
looks das estações mais quentes. Mas
para looks mais despojados, cores
mais vibrantes como red maple, sorvete de manga e flor de orquídea também estarão presentes nesses meses.
Confira a seguir o TOP 3
tendências primavera verão 2021:
Crop Top: Iniciamos essa listagem,
com uma peça chamada Crop Top,
ou seja, o famoso cropped. Essa peça
fez muito sucesso entre os anos 80,
é uma peça presente em vários looks
em várias mulheres. E nesse ano, o
queridinho volta com tudo. O cropped
é uma peça muito versátil e pode ser
usado em variados estilos.

Tons claros e vivos estarão presentes
nas passarelas deste verão em
2021. Cores claras, oferecendo
um equilíbrio e energia entre os
looks das estações mais quentes.
Mas para looks mais despojados,
cores mais vibrantes como red
maple, sorvete de manga e flor
de orquídea também estarão
presentes nesses meses.

Transparência: Peças transparentes estão presentes na moda desde os
anos 90, é um estilo que nunca saiu
da moda. Porém, agora, nessas estações, a transparência vem com mais
força. Esse estilo pode ser discreto e
até mesmo elegante, se for usado de
forma equilibrada, com o propósito
de valorizar e mostrar detalhes estratégicos da silhueta. Apesar de ser
bastante visto em períodos noturnos,
pode ser usado durante o dia também,
como um cropped que ficará super
apresentável e despojado.
Romantic and Girly: Essa tendência
“romântica” que foi muito forte no
ano de 2014, está voltando com tudo.
A mesma possui um estilo mais feminino, delicado e jovial, aposta fortemente em rendas, babados e bordados.
Essa combinação, predominou muito
com as cores branco, off white e rosa.
E para finalizar os tops tendências, vamos de acessórios. Pois a partir daí, é que o look é finalizado com
um toque de ousadia e criatividade. E
para esse verão, as bolsas de crochê
e palha estarão super em alta, pois
atendem uma pegada mais natural e
artesanal. E para colares, aposte na
correntaria, já os brincos, opte por
pedras de pérola, pois é um ícone que
demonstra delicadeza e charme.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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