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Jornalista reponsável

Momento de agradecer e evoluir
Caro leitor e leitora,
Chegamos a mais um fim de ano, cheio de gratidão por todos os colaboradores, parceiros comerciais, amigos e leitores que estiveram conosco durante o ano de 2021. Foi um ano
desafiador e houve muitas mudanças em todo o mundo e também em nós mesmos, mas
é nas dificuldades que mais encontramos formas de crescer e evoluir. Agradecemos por
estar conosco em mais um ano que se encerra e aguardamos ansiosos pelo próximo ano
que chega, para continuarmos levando informação de qualidade e diferenciada para você.
Nesta edição, na matéria de capa você vai entender um pouco mais a fundo sobre o
mundo das modalidades de investimentos e do que você precisa para começar a investir
sem medo. Conversamos com especialistas no assunto para entender quais são as modalidades mais seguras, lucrativas e mais conhecidas em nosso país, também vamos abordar
quais são os primeiros passos para se tornar um investidor, sem necessidade de uma grande reserva de dinheiro ou mesmo de uma empresa. É uma leitura para quem já conhece de
investimentos, mas principalmente para quem começa agora a se interessar pelo assunto.
Conheça as belezas e pontos turísticos do Oeste Catarinense sem sair de casa. Na
editoria de Cultura e Lazer queremos te apresentar quatro destinos incríveis e acessíveis
de nossa região. Sem precisar viajar para muito longe você vai se encantar com cascatas, parques, balneários e paisagens belíssimas. Passe também pela editoria de Saúde
para saber mais sobre um novo conceito recomendado por nutricionistas de todo o
mundo, o chamado “Mindful eating” ou “comer com atenção plena”.
Leia ainda nas editorias de Saúde e Moda sobre moda sustentável, o procedimento
de harmonização facial que virou febre entre anônimos e famosos, os perigos da gordura no fígado e como profissionais cabeleireiros vem se especializando nos cuidados
com cabelos crespos, cacheados e ondulados.
Para Arquitetura e Engenharia, trazemos dicas de como fazer um bom planejamento
de iluminação interna sem complicações, e um pouco sobre um direito muito conhecido na área da construção civil: o direito da vizinhança e separação de terrenos. Conheça
também o EPS, um sistema construtivo que vem ganhando espaço no setor. Encontre
muitos outros artigos e matérias sobre agricultura, negócios e notícias da região nesta
edição que está cheia de informações e conhecimentos importantes.
Esperamos que aproveite cada minuto de sua leitura e agradecemos mais uma vez
por ter escolhido a Revista Mais Dinâmica como sua parceira, seja por este breve momento, por alguns dias, meses ou até anos. Desejamos um Feliz Natal e um próspero
ano novo a todos, que a chegada do novo ano seja de muita esperança, paz e gratidão!
Ótima leitura!
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ideias

A luz direta é aquela usada
para focar em um local específico. É normalmente feita com o
uso de luminárias. A luz indireta
é mais sutil e não tem intuito de
iluminar todo o ambiente, pois
tem um objetivo mais decorativo.
Para esse tipo de iluminação são
usados abajures ou pendentes. Já
a luz difusa é uma lâmpada centralizada no teto que ilumina o
ambiente por inteiro. Os plásticos
que envolvem as lâmpadas servem para espalhar essa luz, que
perde o foco e se torna difusa.
Uma coisa que também deve
ser levada em conta ao pensar na
iluminação do ambiente é a luz
natural que entra e em que horários o sol o atinge durante o dia.

Foto: finger.ind.br

Foto: Joel Rocha

Como fazer uma
boa iluminação nos
ambientes internos

A

iluminação é capaz de
transformar um ambiente e é um fator determinante para o desempenho de algumas atividades. Por
isso, na hora de planejar a iluminação interna de seu imóvel é necessário entender quais as particularidades de cada cômodo e como fazer
as melhores escolhas de elementos.

Iluminação
10
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A iluminação de cada cômodo
Quarto: Nos quartos a iluminação
deve levar um ar de tranquilidade,
o que pode ser alcançado com o uso
de abajures com luz amarelada ou
luminárias. Um elemento interessante para os quartos é o dimmer,
que permite controlar a intensidade do brilho da iluminação.

Planejamento
A iluminação interna ideal pode
destacar e ampliar ambientes, além
de trazer um ar de aconchego para
as áreas de descanso. Uma boa luz
facilita a realização de atividades
como cozinhar, ler ou trabalhar.
São três os tipos de iluminação
que devem ser levadas em conta na
hora de planejar um bom projeto
luminotécnico (termo usado por arquitetos e profissionais especializados em iluminação de ambientes):
iluminação direta, indireta e difusa. Atualmente, os projetos são feitos com uma mistura entre as três.

Sala: Em salas de TV a iluminação
deve ser sutil, com o uso de abajures ou luminárias de piso. A luz difusa também é ideal para esse tipo
de ambiente. Lâmpadas de cores
amareladas que trazem a sensação
de aconchego são boas escolhas.
Cozinha: As cozinhas devem ser
locais muito bem iluminados,
afinal para cozinhar ou comer é
necessário enxergar tudo muito
bem. A iluminação interna da cozinha geralmente é feita com lâmFoto: portal steelframe
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Iluminação

Foto: live.apto.vc

padas fluorescentes, que além de
clarearem muito bem, economizam energia. Elementos de luz que
podem ser adicionados na cozinha:
fitas de LED, spots e pendentes.
Banheiro: Os erros na iluminação
dos banheiros são muito comuns.
É recomendável evitar luzes que
façam sombra demais, porque
elas podem prejudicar atividades
como se maquiar ou fazer a barba.
Use lâmpadas de alta luminosidade, misturando incandescentes
com fluorescentes para criar um
aspecto de iluminação natural.
Elementos que podem ser adicionados: spots e fitas de LED.
Escritório: Nos escritórios e locais de trabalho, o ambiente
precisa de uma luz que não prejudique a visão na hora de se concentrar nas tarefas. É indicado
usar luminárias de luz direta que
iluminem o cômodo inteiro. Já
nos tipos de lâmpadas indicados,

A iluminação interna ideal pode
destacar e ampliar ambientes,
além de trazer um ar de aconchego
para as áreas de descanso.
devem ser brancas ou azuladas,
em tons frios. Luminárias em
pontos específicos, como a mesa
de trabalho, também são elementos recomendados.
Iluminar a casa não é uma tarefa tão simples se você procura criar
um lar aconchegante e funcional
através das luzes. São vários detalhes que precisam ser levados em
conta, então a dica é priorizar por
ajuda profissional - Arquitetos ou
Designers de Interiores, que poderão
lhe auxiliar no projeto completo.

Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica
Foto: blog.iluminim.com.br
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vizinhança

Direitos de
Vizinhança: código
civil regulariza
responsabilidades
entre vizinhos

A

relação entre vizinhos
geralmente é responsável por muitos desentendimentos e brigas,
relacionadas a diversas questões
como construção de muros, animais de estimação, canteiros, barulhos, entre outros. Para garantir a harmonia necessária, existe
em nosso Código Civil os Direitos
de Vizinhança, presentes no Capítulo V, artigos 1277 a 1313.
Os direitos de vizinhança estabelecem os direitos e deveres
das pessoas no uso de suas propriedades, com o intuito de reduzir os conflitos entre os vizinhos,
respeitando e possibilitando o
convívio social harmônico. A
Advogada especialista em Direito
Civil e Empresarial, Tuanny Ca-

14

roline Lenz, pontua que grande
parte dos conflitos entre vizinhos
podem ser resolvidos com acordos verbais, sem necessidade de
seguimento para vias judiciais.
“Nós advogados trabalhamos
buscando a resolução dos conflitos entre os vizinhos litigantes,
algo muito comum, geralmente
conciliando-os, buscando uma
alternativa que satisfaça ambas
as partes, sendo a via judicial a
última alternativa, apenas utilizada quando os danos forem intoleráveis”, explica Tuanny.
A advogada também aponta
que, ainda na etapa de construção, todos os profissionais envolvidos precisam ter conhecimento pleno dos direitos e das leis de
divisão de terrenos. “É impres-
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cindível que todos os profissionais envolvidos na construção
de imóveis estejam cientes dessas normas ou, caso as desconheçam, tenham um advogado
especialista na equipe para auxiliá-los. Os construtores, engenheiros e demais responsáveis,
respondem solidariamente com
os proprietários se houver danos
causados na obra”, destaca.
Quais são os direitos de vizinhança?
Para um bom convívio em vizinhança é preciso que todos estejam cientes de seus direitos e deveres. Desta forma, o conhecimento
sobre as leis é um importante passo
para resolver conflitos facilmente.
Uso Anormal da Propriedade:
O uso normal da propriedade
é quando não há perturbação
ou incômodo, sendo assim, uso
anormal da propriedade é quando o indivíduo afeta de alguma
forma os direitos do seu vizinho.
Um exemplo comum é a perturbação causada por barulho (seja
por animais, construção, música, entre outros).
Árvores limítrofes e frutos: Sobre árvores e frutos, o Código Civil
é bem direto: se a árvore ou os galhos ultrapassarem o terreno do
vizinho ou estiverem atrapalhando de qualquer forma, é direito dele
cortá-los dentro do seu limite. Frutos também são direitos do vizinho
se caírem em sua propriedade.
Passagem Forçada: O dono da
propriedade que não tiver acesso
a via pública, pode exigir que vi-

zinho lhe de passagem, ou seja, o
vizinho que possuir a passagem
para a rua deve ceder o espaço
para que o outro vizinho também
o tenha. A ideia da lei é impedir
que um imóvel fique totalmente
cercado. Semelhante a esse artigo existe o direito de passagem
para cabos e tubulações, previsto
nos arts. 1286 e 1287, que segue
a mesma lógica de não impedimento de passagem.
Passagem de águas: Segundo o
artigo 1.288 “O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a
receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem
o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior
não pode ser agravada por obras
feitas pelo dono ou possuidor do
prédio superior”. Se em qualquer
situação um dos vizinhos for prejudicado por uma alteração artificial, ele pode ser indenizado.

Limites entre prédios: O Código
garante que todo proprietário tenha direito de delimitar seu terreno (cercar, murar, valar ou tapar
de qualquer modo) e deixar claro
os limites de sua propriedade. O
artigo 1.297 também dispõe de
responsabilidade na construção
de muros para ambos os vizinhos.
Direito de Construir: A provisão
mais longa dos direitos de vizinhança, mas que segue a lógica de todas
as anteriores: evitar conflitos. Nestes artigos é deixado claro algumas questões como: o proprietário deve construir de uma forma
que seu imóvel não despeje água
no imóvel vizinho e deve observar
distâncias mínimas para abertura de janelas, de 1,5m de frente para o terreno do vizinho, e de
0,75m se a visão não for direta.
Fonte: Sindiconet: Código Civil Capítulo sobre Direitos de Vizinhança

Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica
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sistema eps

EPS: sistema
construtivo inovador

O

sistema construtivo de
paredes feitas com painéis em monolíticos de
poliestireno expandido
(EPS) é uma ótima opção para quem
procura construir de forma mais
rápida, sustentável, com conforto
termo acústico e sem desperdícidios.
Outra qualidade do sistema é
que, por ter um nível de desperdício de resíduos baixo, também
se torna muito econômico. O EPS
também reduz o consumo de energia elétrica ao longo de sua vida últil, além de não contaminar o solo,
a água e o ar e ser 100% reciclável.
O Engenheiro Civil e Diretor do
Grupo Valor, Eduardo Correa Ferreira, comenta o porquê do sistema
construtivo monolítico EPS estar
se destacando no cenário nacional
da construção civil. “O cenário imposto pela pandemia somado a taxa
de juros baixas durante os últimos
dois anos motivaram um forte investimento na construção civil que
chega não somente em forma de
métodos construtivos tradicionais,
mas através de muita inovação. O
nosso público está mais crítico e
não aceita obras demoradas ou ineficientes e o sistema monolítico EPS
surgiu como uma solução”, explica.
“O EPS é capaz de oferecer uma
economia de 33% em ar condicionado, casas isenta de fungos, con-

Maria Luiza Moroso
Fone: (49) 99810-5961
E-mail: mluizamorozo@gmail.com

forto termo acústico 2x maior que
o tijolo, sendo construído em metade ou 1/3 do tempo da alvenaria
convencional. Tudo dentro de rigorosos critérios de qualidade, com
laudos que hoje nos permitem construir desde casas térreas, sobrados,
muros de arrimo, escadas, até prédios ou shopping center e museus”,
complementa o Engenheiro.
Por ser um método novo e
pouco conhecido, o uso do EPS na
construção civil gera muitas dúvidas, como por exemplo se ele é resistente ao fogo. A resposta é sim.
O material utilizado possui em sua
composição um elemento que retarda a propagação das chamas,
ou seja, não alimentam o fogo em
caso de incêndio e por ter grande
capacidade isolamente ainda garante um tempo de escape seguro.
É importante destacar que para
utilizar do sistema EPS na sua construção o custo pode ser superior à
alvenaria comum. Entretanto, esse
investimento vale a pena e pode ser
revertido por conta da economia
que o sistema proporciona durante a
obra, com a redução de gastos com
água e menor desperdícios de materiais, e em sua conclusão, por sua
economia com energia elétrica.
Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica
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NEOCON pré-moldados

Pré-moldados de
concreto, conheça as
principais vantagens
Mauro Lunardi | Engenheiro Civil - Especialista em Tecnologia da Pré-Fabricação

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 | Dezembro de 2021, Janeiro e Fevereiro de 2022

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 vantagens
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

Neocon Pré-Moldados - (49) 3324-3636 - vendas@neocon.ind.br

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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Por que a soja
se tornou a principal
espécie agrícola
cultivada no país

Soja
20
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Foto: pxhere.com

A

soja, originária da região onde hoje está localizada a China, veio
para o Brasil na primeira metade do século passado
para servir, principalmente, como
alimento para a produção de suínos. Muitos não sabem, mas a cultivar de soja que era semeada se
chamava Santa Rosa, em alusão
a cidade gaúcha na qual iniciou
seu cultivo. Ela tinha um hábito
de crescimento rasteiro, era de
grande porte, e era semeada nas
entrelinhas da cultura do milho.
O milho era semeado com espaçamento entre linhas de um
metro, fato que permitia o cultivo da soja concomitante. Como
havia sombreamento pelo milho,
a soja crescia em busca de luz, e
para suprimir este crescimento,
os agricultores desbastavam a
parte superior da planta ainda
na fase vegetativa e davam esta
parte desbastada para servir de
alimento para os bovinos principalmente. Assim, a soja entrava
na fase reprodutiva, onde após
finalizado o seu ciclo, ocorria sua
colheita de forma manual.
A debulha era realizada a
manguá e o armazenamento dos
grãos feito em caixas grandes de
madeira na propriedade, para
que pudesse estar disponível para
a produção da lavagem (termo
dado ao alimento resultante de
uma fervura de batatas, mandioca, abóboras, soja, e tudo o que se
tinha disponível e que servisse de
comida para os porcos.

A soja entrava como sendo
uma fonte de proteína neste processo. Também vale destacar que,
inicialmente, não havia comércio
para os grãos de soja, sendo necessário o consumo interno na propriedade. Aqui cabe outra curiosidade. Quando a soja começou a ser
comercializada ela era chamada
de “feijão soja”, visto sua proximidade com a espécie de feijão e seu
nome em inglês: soybean.
Na região sul do Brasil, onde
a soja foi primeiramente introduzida, os principais cultivos eram
no período do inverno, sendo o
trigo seu protagonista. Muitas
cooperativas foram fundadas
com o nome fazendo referência a
esta cultura. Entretanto, quando
a soja começou a ser comercializada, em virtude de seu potencial
em produzir proteína e óleo, em
poucas décadas ela tomou o posto de principal cultivo, permanecendo nele até os dias de hoje.

A soja se tornou
tão importante,
e com valor
agregado, que
ela própria passou a ser utilizada como moeda
na aquisição de
terras agrícolas.

Mas por que a soja se tornou
o carro chefe do agronegócio brasileiro, praticamente carregando
a agropecuária nestes últimos
anos? São vários fatores, que
apresento na sequência e depois
detalho um pouco mais. A soja
está adaptada para cultivo para
todo o Brasil, com relativa facilidade e com baixo custo para sua
produção, com uma cadeia de recebimento dos grãos muito consolidada, com alta demanda e com
diversificação no seu uso.
Além disso, possui em seus
grãos aproximadamente 40%
de proteína, 30% de carboidratos, 20% de óleo, e a maioria dos
aminoácidos essenciais. E ainda,
consegue ser transportada e armazenada com facilidade, com
baixa incidência de pragas na armazenagem. Todas estas características elevaram a soja e manterão ela como a principal espécie
agrícola comercial a ser produzida por nossos agricultores.
Melhoramentos
Quem conheceu a planta de soja
originária da China, sabe que a
atual pouco se parece com sua
ancestral. Ela foi melhorada em
vários aspectos, desde a sua estatura e porte que facilitam a colheita mecanizada, até encurtando o
seu ciclo de vida para permanecer
menos tempo no campo e com
isso reduzir a pressão de pragas e
doenças. Além disso, foi adaptada
para ser cultivada tanto nas suas
latitudes originais (próximo de

Foto: pxhere.com
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30º) até as latitudes mais baixas
(próximos a linha do equador).
Soma-se a isso, o melhoramento genético, tanto convencional
quanto por transgenia, que potencializaram em muito a produção
por planta. Este melhoramento
que iniciou a meio século e continua nos dias de hoje se deve a
muitos atores, principalmente
empresas tanto públicas quanto
privadas, que atentas as demandas
cada vez maiores pela cultura, envidam esforços para entregar para
os agricultores sementes cada vez
mais potentes e adaptadas.
Outro ponto que merece destaque e que foi fruto de muitas
pesquisas principalmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, é a fixação
biológica do nitrogênio (FBN) é de
que como a soja contém muita proteína no seu grão, e esta proteína
contém nitrogênio, é necessária
uma grande quantidade deste nutriente para a produção. Ocorre
que este insumo é muito caro para
ser produzido e como é muito necessário para o cultivo da soja, encareceria demais sua produção.
Desta forma, há várias décadas, pesquisadores melhoraram
uma bactéria que faz simbiose com
a soja e consegue disponibilizar o
N necessário para a produção através da FBN, de forma praticamente
gratuita. A FBN é sem dúvida um
grande trunfo para facilitar a produção da soja e é somente nesta
cultura que é tão desenvolvida.
A soja se tornou tão importante, e com valor agregado, que
ela própria passou a ser utilizada
como moeda na aquisição de terras agrícolas. Contratos de com-

pra e venda destas terras utilizam
a soja como referência de valor e
como moeda de troca, mais do
que a própria moeda fiduciária
do estado. Um produto agrícola
só consegue este feito se possuir
liquidez e consiga permanecer no
mercado ao longo do tempo, sem
perder valor comercial.
Exemplo é o que está acontecendo no período atual. Antes
da pandemia causada pelo novo
Coronavírus, a saca de 60kg
de soja valia aproximadamente
R$ 80,00. Um ano após ela está
valendo R$ 160,00. O custo de
aquisição de terras não foi alterado neste período, se considerarmos o valor em soja, permanecendo na nossa região em torno
de mil sacas por hectare.
Se indexarmos em reais, a terra praticamente dobrou de valor,
o que na realidade não ocorreu.

Tudo isso significa que a soja tem
maior capacidade de servir como
reserva de valor do que a própria
moeda fiduciária, e provavelmente continuará assim.
Soja como alimento
A soja como alimento tem uma
enorme demanda. Ainda que no
Brasil existia um questionamento
recorrente de que a soja é apenas
uma mercadoria e não serve de
comida, podemos verificar que
isto não é verdade. Culturalmente,
aqui no país temos o hábito de consumir proteína de origem animal.
Na realidade, praticamente não
utilizamos a soja in natura na nossa alimentação, e isso faz com que
ocorra estes questionamentos. Entretanto, países asiáticos como China, Índia e Japão consomem muita
proteína de origem vegetal e a soja é
sua principal fonte. Somados, estes

de soja. Como atualmente todo o
diesel consumido no país tem 13%
de sua composição adicionado o
biodiesel, há uma grande demanda pela soja para a produção desta
fonte energética. Este fato, somado
com a utilização da soja na alimentação humana e animal, faz com
que a demanda pela cultura continue alta e crescendo cada vez mais.
Cada um destes fatores elencados e brevemente explanados,
justificam a alta demanda e importância da soja como a principal espécie agrícola cultivada no
país. Adicionalmente, estes fatores farão com que a soja continue
na vanguarda da produção agrícola brasileira por muitos anos.
Vida longa e próspera a soja!

países possuem quase três bilhões
de habitantes, o que resulta em
mais de 10 vezes nossa população.
Além do mais, há o consumo indireto da soja, em vários alimentos
que o utilizam em sua composição,
como fonte de vitaminas, minerais,
leite, proteína, entre outros. Ela
também é muito empregada em rações para alimentar os animais.
Biodiesel
Nos últimos anos, uma nova utilização tem demandado uma grande quantidade de soja: o biodiesel.
A produção de biodiesel com o uso
do óleo de soja ocorre principalmente pelas características físicoquímicas muito semelhantes que
o biodiesel de soja possui se comparado com o diesel de petróleo.
Aproximadamente 70% de
todo o biodiesel produzido no Brasil tem como matéria prima o óleo

Gismael Francisco Perin

Engenheiro Agrônomo,
Professor e Vice-Reitor da UFFS
Para a revista Mais Dinâmica
Foto: pxhere.com

Foto: slcagricola.com.br
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séries sobre empreendedorismo

4 séries sobre negócios
e empreendedorismo
para se inspirar

N

o mundo dos negócios a
busca por conhecimento constante é um diferencial dos profissionais de sucesso. Porém, ler livros
e fazer cursos não são as únicas
formas de absorver lições importantes. Atualmente, existem diversas opções de séries e filmes
que tratam de questões e dilemas
vividos diariamente por quem
trabalha nessa área tão abrangente e fascinante. Veja 5 séries
que podem agregar, e muito, na
sua procura por aprendizado.

Billions
Quem não larga do mercado financeiro nem no tempo livre, vai gostar
muito da série Billions (2016), disponível na Netflix com cinco temporadas. A série, focada no mercado
financeiro de Nova York, aborda o
dia a dia do gestor de fundos e dono
de uma empresa de investimentos,
Bobby Axelrod e do Procurador de
Justiça Chuck Rhoades, cada um
representando um lado da lei.
Apesar da falta de ética e honestidade apresentada pelos protagonistas em vários momentos,
muitas lições podem ser aprendidas com eles, como: atente-se ao
que seu concorrente está fazendo,
saiba visualizar o mercado e onde
investir seu dinheiro, faça alianças
com as pessoas certas, entre outros. É uma das séries sobre o mercado financeiro de mais sucesso da
atualidade e levou muita gente a
querer saber mais sobre o assunto.
Mad Men
Mad Men é uma série de 2007 que
durou sete temporadas e está entre as mais aclamadas e premia-
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das da década. A série se passa
nos anos 60 e gira em torno do
milionário e elegante mundo da
publicidade daquela época.
Ambientada na agência midiática Sterling Cooper, seu personagem principal é o icônico
Donald Draper. Mad Men é um colírio para os olhos de quem gosta
de ver como funcionava o mercado publicitário no passado e como
eram resolvidos seus conflitos.
Os personagens são muito humanos (erram e acertam) e determinados na busca pelo sucesso de suas
carreiras - muitas vezes deixando
família, amigos e lazer de lado. Mad
Men pode ser apreciada tanto pelo
seu roteiro excelente, quanto pelo
seu visual e fotografia fiéis à época.
Disponível no Amazon Prime Video.

Boss pode ensinar várias lições
sobre empreendedorismo como:
invista em conhecimento, foque
em um nicho que se identifica e não
desista tão fácil nos primeiros erros.
Succession
Intrigas e todos os exemplos do que
não fazer em um negócio familiar,
essa é Succession. Premiada série sobre uma família detentora de um dos
maiores conglomerados de meios de
comunicação do mundo, em uma
briga constante para conquistar a
herança e a sucessão do trono do
dono da empresa, Logan Roy.
Com uma trama interessante e
bem desenvolvida, Succession prende a atenção até daqueles que não
possuem tanto interesse pelos negócios e também traz inúmeros exemplos do que evitar ao administrar
um negócio em família. Em artigo de
2019, a Revista Forbes Brasil destacou 5 lições importantes que a série

pode deixar para empresas familiares: Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda;
Saiba quando passar as rédeas; Seja
transparente (dividir informações é
essencial); Tudo é um jogo (e competição é uma realidade); e Conheça
seu propósito. A série está disponível na HBO Max e atualmente
conta com 3 temporadas.
Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica

Girl Boss
Girl Boss é uma série de televisão
americana baseada na história de
Sophia Amoruso, um dos maiores
ícones do mundo da moda. Lançada em 2017, foi cancelada pela
Netflix no mesmo ano, uma série
para começar e terminar em um
mesmo fim de semana.
Inspiradora e engraçada, a
história acompanha a vida de Sophia Marlowe, que vive sozinha
em Nova York e ao perder o emprego procura uma solução fácil
para ganhar dinheiro: vender seu
casaco comprado em um brechó
por um valor muito maior, na plataforma de vendas eBay.
Assim, ela inicia a saga de vendas de peças garimpadas na plataforma, com muitas dificuldades
e altos e baixos, até alcançar o
sucesso da sua própria marca, a
Nasty Gal. Além de divertida, Girl
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A Ciência e as frutas

C

aro leitor, você consome
frutas? E você sabia que
por trás de cada fruta
tem muita ciência? Isto
significa que você consome a ciência diariamente!
A ciência é responsável por
trazer soluções para nosso cotidiano, seja nos avanços tecnológicos de máquinas e equipamentos eletrônicos, seja nas soluções
para nossa alimentação e saúde.
E a produção de alimentos pela
agricultura também é impactada
pelo conhecimento científico e
está em constante evolução.
A tecnologia dos equipamentos aplicados no meio rural, como
os drones, e também os avanços
genéticos e de manejo que resultam em plantas mais produtivas,
resistentes a pragas ou ainda mais
nutritivas, são exemplos práticos
de soluções trazidas pela ciência
que melhoram o aproveitamento
da terra e aumentam a quantidade e qualidade dos alimentos oferecidos aos consumidores.
Podemos observar avanços
nos procedimentos de propagação das plantas frutíferas, que
tiveram alterações significativas

Sustentabilidade
Sabemos, então, que a maioria
das plantas frutíferas garante sua
perpetuação pelas sementes. Muitas dessas frutas são alimentos
ricos para a fauna nativa. Desta
forma, são levadas pelos animais
que, por consequência, propagam a diversidade genética dessas
plantas dentro de seus biomas.
Um fato importante para enfatizar é que a produção de frutas
é conservacionista. Pois, além
da grande contribuição das frutíferas nativas para o bioma em
que está, os pomares comerciais
são cultivados de forma perene,
propiciando o estabelecimento de
fauna, protegendo o solo, participando de forma direta no ciclo da
água e de fixação do carbono.
Ainda, novas formas de condução dos pomares trazem melhor
aproveitamento dos recursos das
propriedades rurais, como os métodos aprimorados de adensamento
de plantas, com podas de contenção de crescimento e de formação
da planta, os sistemas consorciados de múltiplo cultivo (sistemas
agroflorestais) com alta tecnologia
e manejo aplicados. Ou seja, o aprimoramento dos processos através
do conhecimento científico torna a
fruticultura uma grande aliada da
produção sustentável de alimentos.
Muitos animais estão diretamente associados à produção de frutas, pois a maioria das frutíferas depende de abelhas e outros animais,
como besouros, moscas, morcegos
e pássaros, para a polinização das
flores. A conservação destes polinizadores é essencial para o sucesso na
produção e rentabilidade do pomar.
As abelhas nativas cumprem
um papel muito importante na
polinização das frutíferas, pois
além da atual valorização do mel,
as jataís, mandaçaias, uruçus,
iraís, mandaguaris, manduris,
jandaíras, e outras mais, polinizam as flores e garantem a produção agrícola de diversos cultivos.

ao longo dos anos. Sabemos que
as plantas se reproduzem a partir
da polinização das flores, a formação do embrião e finalmente
das sementes, que são utilizadas
para gerar uma nova planta.
Mas, ao se identificar uma planta com características desejáveis,
como alta produtividade, frutos
de qualidade, boa adaptação ao
clima e resistente a pragas e doenças, a melhor forma de propagação é através da clonagem.
Para tanto, as pesquisas com
propagação de plantas trouxeram
vários procedimentos de clonagem específicos para cada espécie
frutífera. Os casos mais conhecidos são a estaquia da goiabeira
e figueira, a enxertia de citros e
abacateiro, a alporquia de jabuticabeira e lichieira, a mergulhia
da amoreira e a micropropagação
(ou cultura de tecidos) da bananeira e do abacaxizeiro.
Estas diferentes formas de propagação vegetativa trazem como
benefício a uniformidade do pomar,
a precocidade das plantas e conservam os atributos genéticos de qualidade, sanidade, resistência e adaptação das plantas selecionadas.

Foto: pxhere.com
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Um exemplo prático é o papel
das mamangavas na polinização
do maracujazeiro, onde o formato
do corpo do inseto e a estrutura
da flor se encaixam de uma forma
perfeita. Existe uma relação muito
próxima entre a planta e a abelha:
o maracujazeiro oferece néctar e
pólen às mamangavas, que realizam o transporte do pólen entre as
plantas ao acessar as flores, dessa
forma garantindo a polinização e
a produção de maracujá.
Frutas são saúde
Conhecidamente as frutas são
grandes fontes nutricionais, sempre
associadas a alimentação saudável,
pois são ricas em vitaminas, fibras,
minerais, aminoácidos e antioxidantes, essenciais para uma boa
alimentação. O consumo de frutas
diversas, diariamente, contribui
para a oferta adequada de todos os
nutrientes que o corpo humano demanda para a prevenção de doenças e combate ao envelhecimento.
Algumas são boas fontes de vitamina C, como citros e maracujá;
outras contêm gorduras boas,
como o abacate; outras, ainda, são
ricas em antioxidantes, como as
frutas vermelhas e a uva. Constantemente os pesquisadores em saúde e alimentação estudam as contribuições das frutas para a saúde
humana, bem como as concentrações de nutrientes das frutas e outros alimentos para recomendar as
porções ideais de ingestão, e assim
garantir uma alimentação saudável e prevenir diversas doenças.
Além do valor nutricional, o
padrão de escolha do produto na
gôndola passa pela qualidade das
frutas e envolve aparência, textura,
sabor e aroma. Estes parâmetros
são resultados da maturação e determinam o ponto de colheita das
frutas. Algumas espécies continuam a amadurecer após a colheita,
alterando as características de cor,
sabor e aroma depois de colhidas,
como mamão, abacate, maracujá e
banana. Outras não amadurecem
“fora” da planta, ou seja, precisam
estar no ponto correto de maturação para ter toda sua qualidade ao
chegar no consumidor, como é o
caso da laranja, uva e abacaxi.

O ponto correto da colheita da
fruta madura exige um cuidado
especial, tanto na produção, quanto na colheita e, também, na póscolheita. As pesquisas realizadas
para determinar o ponto de colheita e o tempo e formas de armazenamento garantem que a qualidade da fruta produzida se mantenha
até chegar ao consumidor.
Os danos causados por pragas
e doenças durante a produção ou
no armazenamento deprecia os
frutos, e frutos depreciados e defeituosos são rejeitados pelos consumidores. Por isso, as pesquisas
para identificar e manejar os causadores desses danos contribuem
para ofertar frutas frescas com
qualidade mantida para o consumidor até a comercialização em
feiras, supermercados, frutarias
e, atualmente, até por aplicativos.
Orgânico x Convencional
Existe um dilema muito atual
entre os consumidores: afinal de
contas, o que é mais saudável,
consumir frutas de cultivo orgânico ou convencional? Frutas
orgânicas ou convencionais provêm de formas de produção que
não são confrontantes, ou seja,
uma não elimina a outra. Ambas são capazes de garantir um
alimento saudável, pois não há
resultados científicos que comprovam diferenças nutricionais
entre as mesmas.

Foto: pxhere.com

Entretanto, uma aversão ao
cultivo tradicional e o temor aos resíduos de defensivos, pesticidas ou
agrotóxicos, leva os consumidores
à procura de alimentos orgânicos, o
que leva os fruticultores a novos desafios, que demandam conhecimento científico. O avanço do conhecimento científico tem permitido a
redução do uso de defensivos nos pomares e o uso de substâncias menos
tóxicas ao homem e ao ambiente.
De qualquer forma, orgânico
ou convencional, o processo produtivo passa pelos mesmos desafios
de manejo nutricional e de pragas
e doenças, demandando aplicações
de produtos que precisam de estudos para serem utilizados.

Foto: pxhere.com
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Uma outra polêmica na agricultura, mas que ainda não está presente na produção de frutas, é a transgenia ou alimentos transgênicos.
Apesar de causar muitas dúvidas e
discussões no mercado consumidor,
não há provas de que a ingestão de
comida geneticamente modificada
cause danos à saúde humana.
Por outro lado, benefícios à saúde poderão ser alcançados ao modificar o código genético das plantas, de forma que traga resistência
a pragas e doenças, diminuindo
o uso de defensivos, ou ainda que
resulte em ganhos nutricionais e
fisiológicos, como por exemplo a
síntese de antocianina ou licopeno
em frutas que não os produzem,
trazendo benefícios nutricionais.
Cultivo em diferentes climas
A ciência possibilitou também a
oportunidade de cultivar frutas
de clima temperado em regiões de
clima tropical e até em semi-árido. Exemplo disso é a produção de
frutas de clima frio no Vale do São
Francisco, com destaque para a produção de uvas de mesa de alta qualidade para o mercado internacional.
Muito mais do que a possibilidade de cultivo em solos ácidos e
com longos períodos de estiagem,
as pesquisas trouxeram ferramentas de correção da fertilidade
do solo e de necessidades hídricas
através de sistemas de irrigação
de diversas culturas, inclusive de
frutíferas como citros, mamão,
abacaxi, uva e até mirtilo. Recen-

temente também foi viabilizado o
cultivo de fruteiras tropicais em regiões mais frias, como o maracujá
e o abacaxi nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
As pesquisas ainda trouxeram
a oportunidade do consumidor
conhecer frutas exóticas como
pitaya, lichia, noz-pecã, mangostão, mirtilo, framboesa, azeitona,
entre outras. O caminho para essas frutas chegarem até a mesa foi
percorrido por anos de trabalho de
pesquisadores, que introduziram
as espécies de outros países, fazendo avaliações de adaptação climática, potencial produtivo, qualidade dos frutos, observação de
sensibilidade a pragas e doenças,
métodos de processamento, etc.
Atualmente, há recomendações
de cultivo específicas e produção
nacional de laranja, tangerina, limão, manga, melão, uva, pêssego,
nectarina, ameixa, banana e tantas outras que não tem origem em
nosso país. Ou seja, todas essas frutas são produzidas aqui em virtude
dos resultados científicos, à ação

dos assistentes técnicos e ao grande
empenho dos produtores rurais.
Além das frutas exóticas, muitos
cientistas avaliam o potencial das
frutas nativas para o mercado, desde o consumo in natura até a utilização na indústria alimentícia e farmacêutica. Temos muitos exemplos
de frutas nativas que, com a ajuda
da ciência, ganharam o mercado,
com grande destaque para maracujá, açaí, caju, cacau, cupuaçu e
castanha-do-Pará. Mas ainda existe uma grande quantidade de nativas a se pesquisar e explorar, como
jabuticaba, pitanga, cambuci, cambucá, sapucaia, araçá, guabiroba,
baru e pequi. Muitas espécies com
potencial desconhecido, originárias
da mata atlântica, cerrado, caatinga e floresta amazônica, ainda são
inexploradas e poderão um dia ser
ofertadas para a comunidade.
Resumindo, as frutas que chegam à mesa do consumidor têm em
seu conteúdo muita ciência! Desde
a produção das sementes e mudas,
passando pelo processo produtivo,
manejo de pragas e doenças, podas,
adubação, irrigação, manejo e conservação do solo e água, colheita,
armazenamento, processamento e
comercialização. Seja de forma fresca ou processada através de sucos,
geleias e doces, as frutas têm grande importância na alimentação e
todo seu respaldo nutritivo ou do
sistema produtivo vem de resultados de pesquisas científicas.

Rafael Roveri Sabião |

Engenheiro Agrônomo e
Dr. e pesquisador em Fruticultura
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Eduardo Cesar Brugnara |

Engenheiro agrônomo,
M.Sc. e pesquisador em Fruticultura
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC
Para a revista Mais Dinâmica
Foto: storage.googleapis.com
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30 anos da Epagri
qualidade à mesa dos brasileiros,
cumprindo plenamente sua missão de produzir conhecimento,
tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio
rural, em benefício da sociedade.

N

o dia 20 de novembro de
2021, a Epagri completa 30 anos de fundação
e celebra, junto à sociedade catarinense, a importância da pesquisa e extensão rural
aplicadas à agricultura, pecuária
e pesca, que fazem de Santa Catarina modelo para o Brasil de meio
rural sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais.
A jornada iniciada em 1991
com a união da Associação de
Crédito e Extensão Rural de Santa
Catarina - ACARESC, que prestava serviços de assistência técnica
e extensão rural, e da Empresa
Catarinense de Pesquisa Agropecuária - EMPASC, que realizava
pesquisa agropecuária, originou
a Epagri, que trouxe consigo décadas de experiências nestas áreas e
se firmou como uma instituição
confiável e eficiente, sempre presente na vida dos catarinenses.
Atualmente, a Epagri está presente em todos os municípios de
Santa Catarina, que podem contar
com o serviço de, pelo menos, um
extensionista rural por município.
Dispõe de 13 unidades de pesquisa estrategicamente espalhadas
pelo Estado, com a finalidade de
desenvolver tecnologias aplicadas às necessidades dos agricultores de cada região. A estrutura
da empresa conta, ainda, com 13
Centros de Treinamento, também
espalhados pelo território catari-
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nense, com o objetivo de capacitar agricultores, técnicos e outros
profissionais envolvidos nas cadeias produtivas agropecuárias.
Parte do sucesso de Santa Catarina no agronegócio é reflexo
do bom trabalho desenvolvido
pela Epagri ao longo de seus 30 anos
de história. Em
2020, em plena crise sanitária e econômica, o Estado
catarinense alcançou o maior Valor
de Produção Agropecuária (VPA) da
história:
R$40,9
bilhões. No ano
passado, a agropecuária catarinense
também bateu recorde de participação no valor de exportações do
Estado: 70,2%. Santa Catarina é
o maior produtor de maçã, cebola, ostras e carne suína do país;
o segundo maior produtor de
arroz, carne de frango, palmito,
pitaia e pera; terceiro produtor
de alho, erva-mate, maracujá e
pêssego e quarto na produção de
uvas. Toda esta gama de destaques numa área que ocupa apenas 1,13% do território nacional.
Os números comprovam o
que os agricultores familiares
catarinenses sabem há 30 anos:
a Epagri é uma das grandes responsáveis por levar alimento de
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História da Epagri
no Oeste de Santa Catarina
A Epagri está presente em todos
os municípios do Oeste do estado,
desde os anos 60, com atendimento de excelência capilarizado
por toda região, levando conhecimento técnico pelas estradas
do interior e respaldando o sucesso da agropecuária regional.
Além disso, a ciência está presente na região Oeste através da
pesquisa agropecuária realizada no Centro de Pesquisa para
a Agricultura Familiar - Cepaf,
localizado em Chapecó, cuja história começa em 1948, com
o Posto Agropecuário
do Ministério da Agricultura, apoiando as
iniciativas de produção agropecuária nas
terras que estavam
sendo desbravadas no
Oeste de SC. Em 1968
o Posto Agropecuário
foi elevado à condição
de Estação Experimental, ampliando suas estruturas e
recursos humanos. Em 1973, a
unidade de pesquisa foi assumida pela recém criada Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Estimulado pela
Embrapa, em 1975, o Governo
de Santa Catarina cria a EMPASC, que passa a administrar,
em regime de comodato, todas
as Unidades Federais de Pesquisa
no Estado, inclusive a unidade de
Chapecó. Em 1983, a EMPASC
inovou no cenário nacional, ao
criar o Centro de Pesquisa para
Pequenas Propriedades (CPPP).
Em 1991, o CPPP passou a fazer
parte da estrutura de pesquisa

da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri). Em 10 de maio
de 2002 o CPPP passa a denominar-se Centro de Pesquisa para a
Agricultura Familiar (Cepaf).
Portanto, o Cepaf está ativo na
região há mais de três décadas,
fazendo pesquisa com geração e
difusão de tecnologias e conhecimentos, desafiando-se a cada ano
ao trazer inovações científicas e
soluções para os agricultores e
pecuaristas das principais cadeias
produtivas do Oeste Catarinense.
Importância da Epagri
na região Oeste de SC
A grande região Oeste Catarinense possui aproximadamente 1,1
milhão de habitantes, dos quais
37% estão no meio rural. Neste
universo existem 30 mil famílias
que possuem propriedades de até
10ha e 70% possuem até 20ha.
Diante da realidade socioeconômica, fundiária e topográfica dessas propriedades, bem como da dificuldade de acesso à informação,
cabe ao governo do estado, através da pesquisa e extensão rural,
gerar e levar conhecimentos técnicos e científicos para elevar a
produção, renda e sobrevivência
dessas famílias rurais, de forma
sustentável e diversificada.
Durante os anos de atuação
da Epagri e contribuição da pesquisa agropecuária e extensão
rural para as famílias do Oeste
Catarinense, houveram mudanças e evoluções nos processos e
sistemas produtivos, fortaleceram
os estudos com cadeias produtivas
rentáveis e que se adequassem ao
perfil do produtor rural da região,
especialmente em grãos, pecuária
e fruticultura, subsidiando a produção sustentável de alimentos.
Entre as contribuições recentes,
listamos as principais linhas de atuação conduzidas pelos pesquisadores e técnicos na Epagri na região:
A unidade trazer soluções em
diversas cadeias produtivas, incluindo a atenção com espécies
nativas com importância socioeconômica e ambiental, entre as
quais podemos destacar os projetos com erva-mate e araucária,

que possuem grande relevância
cultural no sul do Brasil.
A pecuária sempre teve muito
destaque na região, atualmente
mais de 80% da bacia leiteira está
no Oeste. Por isso as pesquisas
com bovinocultura de leite, corte
e manejo de pastagem trouxeram
conhecimento e tecnologias focados em resiliência e sustentabilidade, indicações de pastagens
adaptadas e com maior rendimento para alimentação animal, propostas de sistemas integrados com
florestas, como o silvipastoril, trazendo bem estar animal e aumento da renda com sustentabilidade.
Nas cadeias produtivas de
grãos, destacam-se o melhoramento genético de feijão e milho,
para a obtenção de novas cultivares e tecnologias de manejo, além
da indicação para cultivo de cereais de inverno, como trigo, triticale, cevada e centeio.
As pesquisas com fitossanidade procuram soluções de manejo
dos principais cultivos anuais e
perenes para minimizar os custos
de produção e as perdas provocadas
pelos ataques de pragas e doenças.
O manejo de solo e da água são
temas de extrema relevância, tendo em vista às condições edafoclimáticas e de topografia acidentada
em pelo menos 70% da região, que
dão condições à ocorrência de elevadas taxas de perdas de solo por
erosão. Para tanto, esforços são
concentrados para o desenvolvimento de sistemas de produção
sustentáveis baseados nos princípios da agricultura conservacionista e da eliminação da emissão
de gases causadores do efeito estufa. Além disso, o Cepaf também
presta serviços de análises de solo
e diagnóstico de pragas e doenças,
que atendem a demanda de grande
parte do estado e regiões próximas
do Rio Grande do Sul e Paraná.
Os trabalhos com fruticultura
trazem alternativas de cultivo e
renda e oportunidades de mercado para o produtor da região.
Existe potencial climático e perfil
de propriedade para estabelecer
o cultivo de diversas espécies de
frutas, desde as originárias de
clima temperado (oliveira, uva,

pêssego e figo), clima subtropical
(laranjas, tangerinas e limões),
até espécies tropicais (maracujá),
de forma que a procura por alimentação saudável é crescente e
a demanda de mercado pode ser
atendida pela produção regional.
Os estudos na área de socioeconomia fazem parte da trajetória
do Cepaf desde a sua concepção,
pois deles são gerados conhecimentos para compreensão da realidade regional, da dinâmica da
agricultura familiar, adequação
das recomendações tecnológicas
às condições dos agricultores, e
consequente orientação de pesquisas agronômicas, bem como
fornecimento de subsídios para a
formulação de políticas públicas de
apoio aos agricultores familiares.
Celebramos, em 2021, os 30
anos da Epagri compartilhando
com os catarinenses a grande importância da produção de alimentos
e a contribuição da instituição no
estado e do Centro de Pesquisa localizado em Chapecó para atender
a todas as demandas de pesquisa na
busca de soluções para a agropecuária na região Oeste. A área do Cepaf,
localizada no Bairro São Cristóvão,
em Chapecó, adota os princípios
básicos da agricultura conservacionista e da sustentabilidade socioambiental e a manutenção integral da
área dedicada à pesquisa é condição
essencial para a continuidade dos
atuais trabalhos e oportunizar futuros estudos a fim de avançar na busca de soluções e oportunidades para
os produtores rurais do Oeste e dessa
forma, contribuir para a produção
de alimentos de qualidade para toda
a comunidade catarinense.

Rafael Roveri Sabião |

Engenheiro Agrônomo e
Dr. e pesquisador em Fruticultura
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Leandro do Prado Wildner |

Eng. agr., M.Sc., Pesquisador em Manejo
e Conservação do Solo e da Água
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Sydney Antonio Frehner Kavalco |
Eng. agr., Dr., Pesquisador
em Melhoramento de Plantas
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Alberto Höfs |

Eng. agr., Dr., Pesquisador
em Ciência e Tecnologia de Sementes
Gerente de Pesquisa Epagri/Cepaf - Chapecó-SC
Para a revista Mais Dinâmica
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EMPRESÁRIO DE ANO 2021

Alceu Derli Parisoto
é eleito Empresário
do Ano 2021

O

momento mais esperado do ano pela classe
empresarial chapecoense, a eleição do Empresário do Ano 2021, ocorreu
na noite de sexta-feira (26), em
Chapecó, em um evento inovador,
em formato híbrido. Após a revelação dos três empresários mais
votados na primeira fase, foi eleito
Empresário do Ano o presidente
do Grupo Bugio, Alceu Derli Parisoto, que não pode estar presente
no evento devido a compromissos
profissionais. Ele recebeu o Troféu
Nelson Galina após a solenidade.
A lista dos três empresários
mais votados foi composta por Parisoto, pelo proprietário da Arcus Indústria Gráfica, Cidnei Luiz Barozzi
e pelo proprietário e CEO do Grupo
Eko’7 Brasil, Paulo de Souza.
Após o evento, Parisoto se
deslocou de Xanxerê para Chapecó, reunindo-se com familiares
na sede da empresa. “Agradeço a
todos que reconheceram e me deram a confiança de representá-los
na sociedade chapecoense. Trabalhamos há mais de 36 anos e foi
uma surpresa. Agradeço também
a minha família e a família que
está ao nosso lado no trabalho”.
A outorga do Troféu Nelson Galina tornou-se um dos momentos
mais importantes do calendário
anual de eventos porque foi inspirada no desejo de homenagear lideranças de todos os setores da atividade humana. “A homenagem vai
além do fator econômico e alcança
aquele que valoriza e exerce ações
de responsabilidade social-empresarial que, em Chapecó, já se caracteriza como uma prática moderna
de gestão corporativa. A iniciativa
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Alceu Derli Parisoto
é o Empresário
do Ano 2021

Cidnei Barozzi, Clóvis Spohr, João Rodrigues,
Nelson Akimoto, Itacyr Centenaro,
Lenoir Broch e Paulo de Souza

Evento contou com lançamento
do livro do Programa Vida Empresarial
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tornou-se uma homenagem revestida da mais alta credibilidade e legitimidade pela forma democrática
e transparente como se elege o homenageado e pelos critérios observados na escolha”, realçou o presidente da ACIC, Nelson Akimoto.
Para Akimoto, a entrega do
Troféu Nelson Galina representa
a força do empresariado chapecoense. Também destacou que a
atuação da ACIC não é apenas em
prol da classe empresarial, mas
de toda a comunidade. “Todos,
de alguma forma, são impactados
pelas ações da entidade. Em maio
de 2022 a ACIC completa 75, foi
criada quando Chapecó tinha 30
anos, e sempre esteve junto com o
município, unindo esforços para
alavancar o desenvolvimento”.
Também se pronunciaram no
cerimonial o presidente da Federação das Associações Empresarias de Santa Catarina (Facisc),
Sérgio Rodrigues Alves, em uma
transmissão por vídeo, e o prefeito
de Chapecó, João Rodrigues.

Alceu Derli Parisoto é presidente do Grupo Bugio, um dos
mais tradicionais conglomerados
do agronegócio do sul do País com
atuação nas áreas de comércio de
máquinas agrícolas, suinocultura, bovinocultura, produção de
grãos, indústria frigorífica, agropecuária, nutrição animal, reflorestamento e geração de energia
renovável. Integram o Grupo Bugio as empresas: Bugio Tratores,
Ecofrigo, São Valentin Geração
de Energia, Bugio Agropecuária,
Bugio Rações, Fazendas Bugio e
Bugio Agronegócios. Parisoto é
natural de Xavantina (SC), tem
64 anos e é conselheiro da ACIC.
É casado com Sandra Mara Parisoto e pai de três filhos: Tamara,
Fabiano e Fabricio.
Inovação
Neste ano, o evento ocorreu no
formato híbrido. A solenidade foi
transmitida ao vivo a partir dos
estúdios da empresa BS Áudio,
em Chapecó, onde se reuniu um
pequeno público formado por
autoridades, diretores da ACIC,
imprensa e convidados. O grande
público pôde acompanhar pelo
site exclusivo do Empresário do
Ano (eaacic.com.br), Canal da
ACIC no YouTube; redes sociais
da ACIC; canal do Portal CLIC
RDC no YouTube; redes sociais
do Portal CLIC RDC e redes sociais dos veículos de comunicação apoiadores de divulgação.
O evento também movimentou a cidade. Associados da ACIC

acompanharam de vários locais,
entre eles no restaurante Panela
Gourmet, na Pizzaria Antonieta
e no Distrito Food Park, além de
universidades que transmitiram
aos estudantes durante as aulas.

Sandra Mara Parisoto e Alceu Derli Parisoto

Lenoir Broch, Nelson Akimoto,
Alceu Derli Parisoto e Clóvis Spohr

Clóvis Spohr, Nelson Akimoto, Lenoir Broch, João Rodrigues,
Alceu Derli Parisoto e Sandra Mara Parisoto

Livro do programa
Vida Empresarial
Durante a solenidade ocorreu o
lançamento da terceira edição do
livro Vida Empresarial. O ato assinalou o início de uma série de
ações que marcarão, no próximo
ano, a trajetória de 75 anos da
ACIC. De acordo com Akimoto, o
protagonista da história econômica de um município é o empresário. Relatar a trajetória desses homens e mulheres e das empresas
que eles comandam sob a ótica da
contribuição que deram ao desenvolvimento local inspirou a ACIC
a criar, em 1991, o Programa Vida
Empresarial, em parceria com a
Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó).
O livro faz um resgate histórico e cumpre o objetivo de oferecer
à comunidade toda a riqueza de
relatos sobre a desafiadora jornada para viabilizar tecnológica
e mercadologicamente empresas
que se notabilizaram na construção do Município. A obra tem
duas faces que se complementam:
uma impressa e uma digital. A
versão impressa é um opúsculo
que se constitui em um resumo
ou roteiro do livro. A versão digital reúne os depoimentos dos
empresários que participaram do
Programa Vida Empresarial, cujo
conteúdo integral está disponível
no site www.acichapeco.com.br.
O Empresário do Ano tem patrocínio institucional da Cooperativa Central Aurora Alimentos
(Aurora Coop), Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), Sicoob MaxiCrédito, Sicredi Região da Produção RS/SC/MG,
Unimed Chapecó, Unicred Desbravadora; patrocínio da BS Áudio e
da Nova Multicomunicação; apoio
da Facisc e apoio de mídia do Grupo Condá de Comunicação.

Milvo Zancanaro, Lenoir Broch, Cidnei Barozzi, Clóvis Spohr, Nelson Akimoto,
João Rodrigues, Paulo de Souza, Itacyr Centenaro e Nelson Krombauer
MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica
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segurança alimentar

Valorizar quem
garante a segurança
alimentar

A

agricultura brasileira,
até algumas décadas
atrás, era um setor subdesenvolvido da economia nacional. Até os anos 1970 o
Brasil importava alimentos e praticava uma agricultura atrasada. A
criação da Embrapa, o surgimento de modernas agroindústrias, o
aumento do empreendedorismo
no campo e a maior oferta de extensão rural e assistência técnica
mudaram esse cenário. As cooperativas tiveram papel importante
nesse processo ao optarem, de um
lado, pela adoção e transferência
de tecnologias aos produtores e, de
outro, pela construção de indústrias de processamento das matérias-primas produzidas no campo
– grãos, leite, frutas, carnes etc.
O sindicalismo e o cooperativismo agropecuário foram grandes
impulsionadores na busca de produtividade e qualidade dos produtos agrícolas e, simultaneamente,
na abertura de novos mercados no
Brasil e no exterior. O programa de
crédito rural do Governo Federal e
os organismos de financiamento
à produção permitiram os aportes
necessários para custeio e os investimentos que sustentaram a expansão desse importante segmento.
O notável estágio em que se encontra o setor primário – especialmente a agricultura e a pecuária
– é fruto de muitos anos de trabalho e investimento dos produtores
-empresários e do Governo. Uma
conquista da sociedade, portanto.
A agricultura verde-amarela é
sustentável, protege os recursos
naturais e usa de forma racional
as possibilidades de solo, água e cobertura vegetal. A agroindústria é
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avançada, moderna, sustentável,
lastrada em longas, complexas e
eficientes cadeias produtivas.
A agricultura e a indústria de
alimentos deram ao País uma condição invejável de segurança alimentar e o tornaram um dos maiores
exportadores mundiais de alimentos, como atestam os seguidos superávits na balança comercial.
Aqui, como no restante do
planeta, a agricultura precisa
de políticas permanentes de proteção e estímulo em razão das
variáveis incontroláveis e imprevisíveis que a afetam, como
o clima, o mercado mundial, a
questão sanitária, as epizootias,
as pandemias, as crises internas
das grandes nações compradoras
de nossos produtos exportáveis.
A oferta abundante, acessível
e permanente de comida no prato dos brasileiros é garantia de
combate à fome e paz social. Esse
quadro se impõe na realidade brasileira e faz parte do cotidiano da
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José Zeferino
Pedrozo
Presidente
da Federação
da Agricultura
e Pecuária do
Estado de Santa
Catarina (FAESC)
e do Serviço
Nacional de
Aprendizagem
Rural
(SENAR/SC)

população. Por isso, é incompreensível e inaceitável o ataque que
o agronegócio vem sofrendo de
alguns setores. A sociedade tem
assistido, estarrecida, entidades
privadas de representação e organismos estatais ou paraestatais invadidos e depredados diante da propagação de narrativas
infundadas, fantasiosas e inconsistentes sobre o agronegócio.
Esses episódios são desconcertantes, mesmo que se identifique
com facilidade a motivação ideológica que reveste essas ações
violentas e intimidatórias e que
se constante a pequena expressão
desses grupos. Entretanto, seus
efeitos são deletérios, afastam investidores, perturbam o ambiente
de negócios e criam insegurança jurídica. As amplas garantias
constitucionais para liberdade de
opinião e manifestação do pensamento não autorizam a violência e a
destruição da propriedade privada.
Episódios assim têm o único
mérito de antecipar para a sociedade nacional o caráter de intolerância que alguns movimentos
e algumas lideranças adotarão
caso se alojem, no futuro, em alguma esfera da Administração
Pública Federal. Aproxima-se
um ano eleitoral no qual todas
as correntes políticas poderão expressar suas ideologias, planos,
projetos e propostas para o País –
submetendo-as a soberana escola e decisão do cidadão brasileiro.
Em uma democracia consolidada, somente as eleições indicam
os caminhos das mudanças e
transformações. Informação, debate, compromisso e posicionamentos devem ser as armas dos
que querem mudar o País.
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Juventude no comando

Foto: Ricardo Medeiros

Juventude
no comando

U

m fenômeno relativamente novo está ocorrendo no universo cooperativista: a crescente
presença do jovem no comando
dos negócios urbanos e rurais. Na
cidade, os programas de estímulo
ao empreendedorismo implementados há mais tempo e a rapidez
com que as mudanças e transformações são absorvidas contribuíram para uma abordagem mais
precoce, com efeitos mais rápidos.
O movimento também atingiu
o rico, intenso e multifacetado
universo rural com efeitos extraordinários na absorção de conhecimento e na adoção de novas tecnologias. Atuam como vetor dessa
transformação os programas de
capacitação e qualificação fomentados pelo Sistema de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop),
ao lado do Senar e do Sebrae; os
novos produtos educacionais criados por instituições de ensino e,
fundamentalmente, a postura das
cooperativas em oferecer oportunidades de treinamento e de
empreendimento. Mais que isso:
muitas cooperativas criam programas de engajamento, abrindo
seus quadros de direção e assesso-
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ramento para jovens e mulheres.
Essas ações encorajaram a
volta e a retenção de jovens no
campo, os quais, com qualificação e estímulos recebidos, estão
transformando as propriedades
agrícolas em competitivas empresas rurais. É possível acreditar na
perpetuação desse fenômeno porque os estabelecimentos rurais,
administrados com racionalidade
empresarial, tornaram-se rentáveis e lucrativos. Isso em grande
parte porque uma das benéficas
consequências da capacitação é a
eficiente condução de cadeias produtivas, como as de carnes, grãos,
lácteos, tabaco, frutas, flores etc.
O sucesso empresarial no campo
assegura qualidade de vida e acesso
a todos os benefícios que a vida mo-
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Luiz Vicente
Suzin
Presidente
da Organização
das Cooperativas do Estado
de Santa Catarina (OCESC)

derna proporciona às famílias com
boa capacidade de consumo.
Ficaram no passado as restrições
aos jovens e a resistência em abrir
espaço para o protagonismo juvenil
– foco das reclamações recorrentes
no passado e fator que dificultava a
sucessão familiar. Essa mudança de
mentalidade, evidentemente, é resultado de décadas de investimento em formação profissional e no
fortalecimento do tecido social.
A face positiva dessa transformação fica visível nos programas
como Qualidade Total Rural, De
Olho na Qualidade, Propriedade
Rural Sustentável, Negócio Certo
Rural, Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), e muitos outros
que resultam da integração de esforços e recursos do Sistema S. São
iniciativas de qualificação de alta
performance que contemplam teoria e prática e pavimentam aos
jovens o acesso à tecnologia.
É profundamente gratificante
assistir aos trabalhos e projetos que
os jovens apresentam ao final dessas jornadas de qualificação e, depois, acompanhar como esses projetos mudaram a realidade dos seus
estabelecimentos rurais. É a consagração de um processo que conjuga
trabalho, estudo e ciência e que resulta em produtividade, qualidade e
ganhos econômicos. Os resultados
não-econômicos são igualmente
importantes: a realização de um
sonho, a alegria da conquista por
genuíno mérito, esforço e dedicação, perseverança e tenacidade.
Para quem conhece o mundo
rural e compreende suas especificidades, seu universo cultural,
suas imensas complexidades, seu
potencial humano e suas possibilidades econômicas, é gratificante testemunhar essa evolução,
esse empoderamento dos jovens
nessa benfazeja transformação.
O campo tornou-se um setor
essencial, moderno, complexo,
avançado, capaz de garantir a
segurança alimentar da Nação e
gerar bilhões de dólares em riquezas exportáveis. Nele há um novo
protagonista: o jovem.
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fiesc

Em Chapecó,
FIESC apresenta
investimentos para
as rodovias federais

O

Oeste de Santa Catarina e a região do
Contestado dão grande contribuição ao desenvolvimento econômico do País
com a geração de produtos exportáveis e a criação de emprego, mas
sofrem pelas péssimas condições
das rodovias federais e estaduais
que cortam a região. A situação
é particularmente dramática em
dois corredores rodoviários fundamentais – a BR-282 e a BR-163.
Para discutir a crise de infraestrutura, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC) e o Grupo ND promoveram, em agosto, em Chapecó, o primeiro seminário da campanha SC
NÃO PODE PARAR, que defende
melhorias nas rodovias catarinenses. Com a presença física de empresários e lideranças econômicas,
o Seminário contou com transmissão pelo YouTube da FIESC.
O lançamento da campanha
ocorreu no dia 23 de julho, em
Florianópolis, com foco na BR-101.
Na etapa de Chapecó, o trabalho
apontou as necessidades de rodovias da região do Grande Oeste e
Contestado, com foco nas BRs 282
e 163, com o mote “Do jeito que
está não dá”. A campanha contemplará todas as regiões do estado.
A campanha tem por objetivo
chamar a atenção para a situação
precária das rodovias e apresentar, por intermédio de estudos e
análises, as demandas para melhorias considerando as matrizes
de planejamento, investimento,

política e gestão. Com isso, a intenção é mobilizar os poderes executivo, legislativo e a sociedade para
buscar soluções, destacando que
os efeitos comprometem a competitividade de Santa Catarina.
O presidente da FIESC, Mario
Cezar de Aguiar, salientou que
Santa Catarina tem perdido competitividade e que a logística de
transporte está cada vez mais difícil. “Historicamente os governos
não olham para o Oeste e é uma
região com grandes empresas e
que precisa de investimentos para
continuar crescendo. Precisamos
fazer uma agenda impositiva e
pressionar os governos para resolver
esses gargalos que há tanto tempo
assolam Santa Catarina”, frisou.
Aguiar acrescentou que em
2020 o Oeste arrecadou R$ 7,9
bilhões em impostos federais, mas

esse dinheiro não tem voltado na
mesma proporção em investimentos em infraestrutura e em outros
setores. “O Oeste tem uma parcela
de contribuição muito importante
para o desenvolvimento econômico do estado. Precisamos fazer
com que nossa indústria tenha
custos de logística compatíveis com
nossos concorrentes. A melhoria
das rodovias vai contribuir para
aumentar a competitividade da
competente indústria catarinense”.
Prioridades
O executivo da Câmara de Transporte e Logística da FIESC, Egídio
Antônio Martorano, apresentou dados sobre as rodovias do
estado. Destacou que não existe
um planejamento integrado e
sistêmico da macro logística catarinense para o curto, médio e
longo prazo. A proposta da FIESC
é realizar um estudo de viabilidade de um sistema intermodal de transporte para o estado,
considerando todos os modais
(incluindo a cabotagem e o potencial hidroviário), assim como
a infraestrutura de transporte
atual e projetada. “Deverá ser referência para a construção de um
banco de projetos identificando
oportunidades para investimentos públicos e privados no setor,
além de servir como base para a
avaliação e posicionamento em
relação às propostas de concessões no âmbito federal e estadual”.
Martorano apresentou levantamento in loco realizado pelo

consultor da FIESC engenheiro
Ricardo Saporiti, demonstrando que tanto as rodovias federais
como as estaduais estão com
afundamento de pista, desagregação do pavimento, buracos em
toda a extensão e desaparecimento da sinalização vertical e horizontal, além de outros defeitos. A
frota que transita no sistema viário regional cresceu 83,4% entre
2009 e 2020 e é formada atualmente por 1,2 milhão de veículos.
A prioridade total é a recuperação das rodovias federais BR-282 e
BR-163, além da estadual SC-283.
No caso da BR-282, são urgentes
as obras de adequação da capacidade, melhoria da segurança,
eliminação de pontos críticos e 33
km de terceiras faixas no trecho
entre Chapecó e São Miguel do
Oeste, com investimentos de R$
33,8 milhões. Outra prioridade de
investimento para o Grande Oeste e Contestado é a continuidade
das obras da BR-163, entre São
Miguel do Oeste e Guaraciaba,
com a inclusão do contorno de
São Miguel do Oeste, e de Guaraciaba até Dionísio Cerqueira, com
investimento de R$ 60,5 milhões.
Outras necessidades da região
são a execução do projeto e a construção de uma nova ponte internacional sobre o rio Peperi-Guaçu,
entre as cidades de Paraíso (Brasil)
e San Pedro (Argentina). O valor
estimado é de R$ 75 milhões. A
construção da ponte sobre o Rio
Uruguai na BR-163, na divisa de
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, na altura de Itapiranga (SC) e
Barra do Guarita (RS), foi outro aspecto destacado no encontro.
O diagnóstico da FIESC também
mostra a necessidade de investimentos de R$ 214,3 milhões no
Programa de Conservação, Restauração e Manutenção das Rodovias –
BRs 282, 153, 158, 163 e 480.
Humanização
Egidio Martorano salientou que a
campanha prevê a humanização
das rodovias, com levantamento
dos pontos críticos nas rodovias
federais e estaduais. “O total de
acidentes de trânsito nas rodovias
federais no Grande Oeste e Contes-

tado entre 2011 e 2020 foi de 19,6
mil, com 1.259 mortes”. O custo
material dos acidentes foi de R$
2,7 bilhões para o País e a mortes
– “embora não se possa dimensionar o valor real das perdas humanas” – representaram R$ 964,8
milhões. Também apresentou um
diagnóstico da situação das rodovias estaduais que cortam a região.
O vice-presidente regional
oeste da FIESC, Waldemar Antônio Schmitz, observou que é
cada vez mais caro e desafiador
produzir no oeste e transportar
para os grandes centros consumidores. “O custo do frete para
levar os produtos do oeste para o
litoral catarinense praticamente
se iguala ao custo do container de
um frete internacional. Precisamos cobrar mais, pensar em projetos coletivos e buscar negociar
com os governos federal e estadual para investimentos mais vultosos para, de fato, fazer as obras de
infraestrutura necessárias”.
O presidente do Grupo ND,
Marcelo Corrêa Petrelli, destacou
a relevância da aliança entre o poder econômico e a comunicação
para fazer as mudanças acontecerem. “Isso fará a diferença para a
compreensão da população para
exercer a pressão devida ao poder
público para as soluções necessárias. Isso é fazer comunicação do
bem, propositiva para o desenvolvimento econômico, de forma
prática, objetiva, consistente e
real. Vamos exigir continuamente dos representantes políticos

e reconhecer quando fazem um
bom trabalho”. Para Petrelli, “não
podemos mais terceirizar nossas
reivindicações, mas assumir o
protagonismo das nossas causas”.
Representatividade
A população do Grande Oeste e
do Contestado é de 2,9 milhões de
pessoas. O PIB em 2018 era de R$
59,2 bilhões. A região se destaca
nas exportações nacionais em diversos setores. Em 2020, foi a 1ª
em exportações de suínos (52% das
exportações do país), 1ª em móveis
(39%), 2ª em madeiras (32%) e 2ª
em frangos (22%). A região também é destaque na produção nacional, sendo o 5º polo da indústria
de madeira, 6º polo da indústria
de móveis, 6º polo da indústria de
abate e produção de carne, 6º polo
da indústria de lácteos, 7º polo da
indústria de embalagens de papel,
9º polo da indústria de adubos e
fertilizantes e 10º polo da indústria
de embalagens de material plástico.
Apoio
A campanha SC Não Pode Parar
tem o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (Faesc), Portonave,
Porto de Itapoá, Multilog, Aurora
Alimentos e Pamplona Alimentos e está aberta a participação de
outras empresas e organizações
catarinenses para amplificar a repercussão da iniciativa.
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Modalidades
de investimentos:
oportunidade
para investidores
iniciantes
e experientes

P

ara algumas pessoas os investimentos financeiros podem ser algo rotineiro e de
fácil compreensão, mas para a
grande maioria o assunto é evitado até
mesmo em conversas sérias. Ou seja,
o mundo dos investimentos não atrai
qualquer um, por aparentar ser muito
complicado e de difícil alcance.
O que acontece é que investir dinheiro não é algo que se possa fazer do dia
para noite sem uma educação financeira, então costuma assustar muitas pessoas que temem perder seu dinheiro na
tentativa de aumentá-lo.
Entretanto, aprender sobre investimentos pode ser algo valoroso, pois existem várias formas de começar a investir
de forma segura e também de melhorar
seus ganhos ao começar a investir em
outras modalidades mais rentáveis.
O que são investimentos?
Investimento é qualquer gasto ou aplicação
de recursos que produza um retorno futuro. Todo o desembolso onde há expectativa
de ganho é um investimento, ele pode ser
em tempo, estudos, energia, dinheiro e tantos outros. Nas finanças, o investimento
é basicamente aplicar dinheiro para que
ele tenha rendimentos (como em uma
ação), com o objetivo de repor o valor de
compra e de obter lucro na operação.
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É de suma importância compreender
que investir é diferente de poupar. Investir é aplicar dinheiro e valorizá-lo. Já
poupar é um conjunto de iniciativas com
objetivo de ter uma reserva de dinheiro
— uma forma de não gastar o que está
sendo economizado. Se você busca por
rendimentos além dos que já possui, os
investimentos são uma ótima saída.
Um fator para levar em consideração antes de qualquer investimento é
que você conheça muito bem sua situação financeira. Fontes de renda, gastos
e custo de vida devem constar em seu

planejamento. Possuir uma reserva de
emergência (um recurso para ser usado
em imprevistos) também faz toda diferença, já que o dinheiro investido pode
demorar a dar retorno e se você necessitar com urgência ficará na mão.
O Analista de Investimentos Diego
Bartolomey, explica que antes de começar a investir é necessário compreender
o seu perfil de investidor, sendo eles:
Conservador, Moderado e Arrojado.
“Cada um destes perfis demonstra o
nível de exposição a riscos que o investidor está disposto a aceitar. Conservador é
aquele que preza por uma maior segurança, mitigando ao máximo o risco em seus
investimentos. O Moderado demonstra
um equilíbrio entre a segurança e o risco, e o Arrojado, opta por um maior risco,
sem muita preocupação com a segurança,
visando obter um maior retorno”, pontua.
Diego aponta que no Brasil, os perfis
de investidores que predominam são os
Conservadores e Moderados, que optam
pela Renda Fixa, mas que nos últimos
anos o perfil de investidor Arrojado vem
ganhando espaço por conta de uma migração considerável para Renda Variável.
Para o Gerente de Pessoa Física Alta
Renda, Humberto Canova, é só descobrindo qual o seu perfil de investidor que se
torna possível traçar objetivos concretos.
“É importante entender os objetivos des-
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tes investimentos, para direcionar para
soluções mais adequadas com o horizonte
de tempo de cada investimento. A partir
dessa análise, torna-se mais assertivo
o direcionamento e composição de um
portfólio que atenda às necessidades do
investidor”. Humberto frisa que o mercado possui ferramentas efetivas de análise
para que o investidor encontre seu perfil.
As modalidades de investimentos
Existem várias maneiras de investir
seu dinheiro e o importante é estudar e
entender qual delas se encaixa melhor
com seus objetivos, seja para quem está
começando ou para quem já investe
e quer partir para outra modalidade.
Basicamente as formas de investir são
classificadas em: aplicação em renda
fixa ou em renda variável.
Aplicações de renda fixa são aquelas
que têm uma regra definida de rentabilidade. Tanto investidor quanto o destinatário já sabem quais as taxas de retorno
que aquele recurso terá, ou seja, é possível prever os ganhos reais. A renda fixa
é como um empréstimo do seu dinheiro
para o destinatário e em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade fixa, definida no momento da compra.
Algumas das principais aplicações
de renda fixa no mercado atualmente
são: poupança; Tesouro Direto (Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado); CDB (Certificado de Depósito
Bancário, LCI (Letra de Crédito Imobiliário), LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), LIG (Letra Imobiliária Garantida), LC (Letra de Câmbio), LF (Letra
Financeira, debêntures; debêntures
incentivadas (sem Imposto de Renda)
fundos de investimento e COE (Certificado de Operações Estruturadas).
Sobre as aplicações mais seguras
para quem está começando a investir,

Diego Bartolomey destaca a Renda Fixa
e o Tesouro Direto. “Os investimentos
considerados como os mais seguros
atualmente no mercado financeiro,
são os títulos de Renda Fixa e os títulos
do Tesouro Direto. Esta segurança remete à garantia do Fundo Garantidor
de Crédito (FGC) ou Fundo Garantidor
do Cooperativismo (FGCOOP) sobre os
títulos de Renda Fixa emitidos pelas
instituições financeiras e a garantia
do próprio Governo Federal para os títulos públicos do tesouro”, salienta o
Analista de Investimentos.
Já Henrique Medeiros, formado em
Gestão Financeira Corporativa pela faculdade de Columbia nos Estados Unidos,
aponta o Tesouro Direto LFT (Letra Financeira do Tesouro ou Tesouro Selic) como
um dos investimentos mais seguros atualmente. “Ele é uma dívida do governo brasileiro que tem risco soberano (menor risco no mercado hoje)”, explica. O LFT é um
título pós-fixado que acompanha a variação da Taxa Selic, definida pelo Banco
Central e sua rentabilidade é conhecida
por ser sempre positiva”, comenta.

Para quem procura por mais chances
de aumentar o capital, mesmo que acompanhado de mais riscos, os investimentos em Renda Variável podem ser a melhor opção. Diferente da Renda Fixa, na
Renda Variável é difícil ter certeza sobre
o retorno do investimento, pois seu valor
varia conforme as condições do mercado
e consequentemente sua remuneração.
Alguns dos mais conhecidos tipos de investimento em Renda Variável são:
Ações: Ações são a menor parcela do
capital de uma empresa e as porcentagens podem ser negociadas e adquiridas
através da Bolsa de Valores e corretoras
especializadas. Ao comprar ações você
se torna sócio da empresa e compartilha de seus lucros, assim, quanto mais
ações, maior sua porcentagem em cima
da instituição. É a modalidade de investimento em renda variável mais conhecida
e também uma das de maior risco, pois
precisa ser acompanhada diariamente.
Fundos de investimento: Existe uma
grande variedade de Fundos de Investimento e por isso é uma das modalidades
mais solicitadas nas instituições financeiras. Um exemplo são os fundos imobiliários
e de ações. Fundos são quando várias pessoas unem recursos para aplicar em conjunto no mercado financeiro e em capitais,
gastos e lucros são sempre divididos entre
todos. O fundo dos investidores é aplicado por uma instituição ou um gestor.
Criptomoedas: Criptomoedas são um
ativo financeiro semelhante ao dinheiro, mas de maneira 100% digital e sem o
controle dos bancos centrais, são códigos
convertidos em valores. As criptomoedas
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já vem sendo muito usadas como meio de
troca, assim como o dinheiro. Uma das
formas de investir em criptomoedas é por
meio de corretoras especializadas.
Também podemos citar as modalidades de Fundos Imobiliários (FIIs), Opções,
Câmbio, Mercado futuro, Ouro e Fundos de
Índice (ETFs). Mesmo que menos seguras,
as modalidades em Renda Variável costumam ter retornos muito maiores. Entretanto, sendo sua escolha arriscada ou não,
é preciso ter cuidado na hora de investir.
Os principais riscos em investir se
apresentam como riscos de mercado, liquidez e crédito. “Risco de mercado são
as possíveis oscilações que um determinado mercado pode sofrer, que irão interferir diretamente na rentabilidade ou
no capital investido. O risco de liquidez
diz respeito à dificuldade de realizar a
venda ou conversão de um investimento
de imediato [...]. Por fim, o risco de crédito diz respeito à possibilidade do emissor
de um determinado investimento não
honrar com o pagamento de seus investimentos”, explica Humberto Canova.
Desta forma, se faz importante buscar por educação financeira em primeiro lugar. Instituições e corretoras
financeiras também podem ser seus
primeiros guias para as modalidades
de investimentos que mais se encaixam
com seu perfil e objetivos.

Seja organizado: É preciso ter uma boa
organização nas suas finanças para
começar a investir, colocar no papel o
quanto você ganha, seus gastos mensais e quanto você pode colocar deste
dinheiro em investimentos é essencial.
O risco de não saber o quanto você vai
investir e deixar para aplicar quando
sobra alguma quantia é de acabar não
investindo nada.

Investimento para empresas
e pessoa física
Tanto empresas quanto pessoas físicas
podem investir, sendo sua renda alta, média ou baixa. Contudo, a pessoa jurídica
precisa ter ainda mais cuidado ao colocar
o dinheiro em algum tipo de modalidade
de investimento, mas também pode obter
muitas vantagens, como manter capital
de giro e aumentar os lucros.
Assim como para pessoas físicas,
empresas precisam identificar seu perfil
de investidor e traçar um planejamento
estratégico e podem investir em diversas
modalidades ao mesmo tempo: aquelas
que possuem liquidez diária e também
as que darão lucros a longo prazo.
O Analista de Investimentos, Diego
Bartolomey, ressalta que pessoas físicas
também têm vantagens ao adentrar no
mercado financeiro. “Investidores Pessoa
Física podem encontrar algumas vantagens, pois o Governo Federal proporciona
isenções em determinados investimentos, de acordo com os setores da economia que este pretende incentivar”.
“Dois exemplos são a Letra de Crédito
do Agronegócio (LCA), que busca fomen-

tar a atividade agrícola, e a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), visando o desenvolvimento do setor imobiliário, ambas
disponibilizando isenção fiscal sobre os
rendimentos obtidos, ou seja, o investidor
não sofre a incidência do Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)”, assinala o Analista.
Henrique Medeiros complementa que
investir como pessoa física atualmente não é só para quem tem uma grande
quantia de capital. “Hoje não precisa de
uma empresa para investir o dinheiro.
Via pessoa física pode ser aplicado esse
valor, existem várias empresas que fazem
essa intermediação dos investimentos
prestando serviço. [...] Com basicamente
qualquer valor pode se abrir conta nas
corretoras hoje para começar a investir”.

Estabeleça objetivos: Estabeleça objetivos, quanto mais específicos forem,
mais fácil será que você os cumpra:
quer trocar de carro, reformar a casa,
fazer uma viagem internacional? Anote e pense quais modalidades poderão
cumprir mais rapidamente com esses
objetivos e se serão investimentos de
curto, médio ou longo prazo.
Descubra seu perfil de investidor:
Como comentado, descobrir seu perfil é
primordial, você é um investidor conser-

vador, moderado ou arrojado? Pesquise
ou vá até uma corretora ou agência
bancária para que possam lhe auxiliar.
Escolher o melhor investimento: A
melhor modalidade de investimento
é aquela que se encaixa para você. Estude o mercado para ter certeza que o
investimento escolhido está de acordo
com o seu planejamento e vai cumprir
com aquilo que deseja.
Acompanhe seu investimento: Nada
adianta começar a investir e não acompanhar o desempenho do mesmo. Principalmente em modalidades de curto
prazo, como as ações, é necessário realizar um acompanhamento diário do
mercado e da bolsa.

Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica

Os passos para investir
Como citado anteriormente, investir pode
ser para qualquer um que tenha objetivos definidos, vontade de aprender sobre
o mercado financeiro e pretensão de aumentar seus rendimentos. Se você se identifica com essas características, algumas
ações são necessárias para começar.

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2021, Janeiro e Fevereiro de 2022

45

CULTURA&LAZER

Destinos incríveis
para conhecer no
Oeste Catarinense

P

ara quem procura viajar
nas férias de fim do ano
ou nos feriados prolongados sem sair da região, o
Oeste Catarinense oferece ótimas
opções turísticas. As atrações são
variadas: balneários de águas termais, turismo rural, museus, cachoeiras, quedas d’água e muitos
outros. Se você está procurando
explorar o oeste catarinense, conheça quatro destinos incríveis
localizados na região.
Salto Saudades
O Salto Saudades, localizado no
município de Quilombo (SC), é
uma queda d’água formada ao
longo dos anos pelo Rio Chapecó.
A atração natural está localizada
no interior do município, há 20 km

Mirante Volta do Dedo
O município de Coronel Freitas
(SC) dispõe, há aproximadamente
um ano, de um ponto turístico natural que vem atraindo visitantes
de toda a região, o Mirante Volta
do Dedo. O local dispõe de uma
paisagem natural belíssima e se
destaca pela visão do Rio Chapecozinho e a “ilha” que ele entorna.
A propriedade é particular e
por isso é necessário agendar horário, pelo valor de 15 reais por
pessoa. Os visitantes podem levar
alimentos e realizar os famosos
piqueniques ao pôr do sol. O local
ainda dispõe de um bar exclusivo.
Além da paisagem, as atrações
do Mirante envolvem balanços
com visão para a Volta do Dedo,
espaço infantil e, para os mais corajosos, uma parede de escalada
de 10 metros de altura (é necessá-

Turismo no Oeste
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do centro e pode ser facilmente encontrada através do Google Maps.
Há pouco mais de um ano o local foi totalmente revitalizado pela
prefeitura municipal. Uma passarela que serve como mirante e acesso
facilitado foram construídos, já que
nos anos anteriores todo o local era
cercado por mata, o que dificultava
a entrada de visitantes e turistas.
A vista do Salto Saudades é de
grande beleza, sendo muitas vezes
comparada às Cataratas do Iguaçu,
em uma versão menor. São sete quedas no total, e o turista além de vislumbrar as águas, ainda fica cercado pela natureza e paisagens rurais,
que destacam a essência da região.
A entrada é gratuita e o local
está funcionando normalmente
durante a pandemia.

Foto: motoestradeiro.files.wordpress.com - Quilombo

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2021, Janeiro e Fevereiro de 2022

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2021, Janeiro e Fevereiro de 2022
Foto: static.poder360.com.br
Sergio Lima

47

CULTURA&LAZER

turismo no oeste catarinense

visitantes ainda podem realizar
trilhas ecológicas com vista para
todo parque e Rio Uruguai. O local também é propício para prática de esportes aéreos e aquáticos.
O Balneário Termas de Ilha
Redonda está localizado a 15 km
da cidade de Palmitos. Telefone
para contato: 49 3199.5020. Horário de atendimento: turno da
manhã, 08:00 às 12:00 e turno
da tarde 13:30 às 18:00.

rio acompanhamento de instrutor). Pets são permitidos.
O Mirante Volta do Dedo fica a
7 km do centro de Coronel Freitas e
é sinalizado com placas indicativas.
O agendamento deve ser feito através do WhatsApp (49) 99142-2622.
Horário de funcionamento: sábados das 14:00 até o anoitecer,
domingos das 08:00 às 11:00 e
14:00 até o anoitecer e de terças
às sextas das 15:30 até o anoitecer.
Nas segundas o Mirante é fechado.
Balneário Termas
de Ilha Redonda
No calor e longe das praias, a melhor opção para quem vive ou está
visitando o oeste catarinense são
os balneários e parques aquáti-

cos. O Balneário Termas de Ilha
Redonda, localizado no município
de Palmitos (SC) é uma ótima escolha tanto para quem procura se
divertir em família, quanto para
quem busca por descanso. O local
está situado às margens do Rio
Uruguai e sua fonte principal vem
de um poço artesiano emergente.
Além de cercada por belezas
naturais, Ilha Redonda possui
uma larga estrutura e diversas
atividades: águas termo minerais,
lama medicinal, piscina olímpica,
piscinas cobertas (adulta e infantil), chuveiros, além de quadra de
vôlei de areia e campo de futebol.
Por ser localizado em uma
grande área verde e preservada mata nativa, no Balneário os

Para quem
procura viajar
nas férias de fim
do ano ou nos feriados prolongados sem sair da
região, o Oeste
Catarinense
oferece ótimas
opções turísticas. As atrações
são variadas:
balneários de
águas termais,
turismo rural,
museus, cachoeiras, quedas
d’água e muitos
outros.

Parque Estadual das Araucárias
O Parque Estadual das Araucárias
foi criado pelo Decreto nº 293, em
30 de maio de 2003, e fica localizado
entre os municípios de São Domingos (SC) e Galvão (SC), possuindo
uma área total de 625,11 hectares.
De acordo com a Associação de
Preservação do Meio Ambiente e da
Vida (Apremavi), a Unidade de Conservação foi criada como uma forma
de preservar uma amostra da Floresta Ombrófila Mista, tipologia florestal
ameaçada pelas ações humanas nas
suas áreas de ocorrência natural.
Duas espécies de árvores em extinção podem ser encontradas na UC: a
araucária angustifólia (araucária) e
a dicksonia sellowiana (xaxim).
O Parque também foi criado
com o intuito de promover atividades de educação ambiental com a
comunidade, incentivar pesquisas
científicas e de extensão e contribuir para a proteção dos recursos
hídricos da bacia do Rio Jacutinga.
O Parque Estadual das Araucárias está aberto à visitação pública
desde 2016 e conta com infraestrutura para o recebimento de visitantes (centro de visitantes, sala
de ambientação), eventos (auditório e espaço aberto) e pesquisadores (casa de alojamento). Também
podem ser realizadas três trilhas
ecológicas: Trilha do Mirante das
Araucárias, Trilha da Cascata e
Trilha da Corredeira do Rio Araçá.
A visitação na unidade ocorre
de quarta-feira a domingo, das 9
às 17 horas. As visitas são guiadas e devem respeitar as medidas
de prevenção à Covid-19.

Localizado às margens do Rio Uruguai em Ilha Redonda no município de Palmitos,
SC à 15 km do centro da cidade com acesso todo asfaltado, o Balneário caracteriza-se
por ser um lugar tranquilo e de natureza exuberante. Além do Rio Uruguai e entre outros,
seu principal atrativo são as águas Termais que abastecem todo o complexo de 2 piscinas
cobertas (adulto/infantil), 1 piscina olímpica, chuveirão, toboágua com piscina, banheiras
de hidromassagem e imersão. Sua fonte principal um poço artesiano de 151 mts jorra 28
mil litros/hora da preciosa água termal mineral a uma temperatura na fonte de 37,7 ºC.
e com PH de 8,66. Atendemos durante todo o ano as famílias, grupos de idosos, excursões,
escolas, e a todos os visitantes que procuram um lugar agradável para lazer e descanso.
Em Ilha Redonda próximo ao Balneário você encontra 2 hotéis, 1 pousada, 3 campings,
mais de 50 casas de aluguel, além de mercados, lanchonetes e restaurantes.

Horário de atendimento:
08:00 as 12:00 e 13:30 as 18:00
(estendendo-se no verão até as 19:00 horas).
Mais informações ligue:
(49) 3199-5020 - Whatzapp: (49) 999326239
ou pelo site: www.ilharedonda.com.br
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o desbravador

Homenagem ao setor
produtivo de Chapecó

M

ais do que os troféus
e certificados entregues na noite de 18
de novembro, no Salão Nobre do Centro de Cultura e
Eventos, o troféu O Desbravador
foi um evento em homenagem ao
setor produtivo de Chapecó.
“Foi um ano de muitos desafios, perdemos pessoas, mas nos
unimos e fomos exemplos para o
Brasil. Neste Centro de Eventos
onde construímos um hospital
agora estamos recebendo os empresários para homenageá-los.
Precisamos retomar nossa vida de
volta, retomar o nosso caminho.
Este é apenas um agradecimento,
pois tem muito mais por aí”, disse
o prefeito João Rodrigues, que pretende lançar R$ 600 milhões em
obras até o ano que vem, incluindo contorno Leste, perimetral Extremo Oeste, entre outros.
O presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton, falou em nome de
todos os empresários e elogiou a gestão atual da Prefeitura de Chapecó.
“O empreendedor e o gestor
público devem ter uma relação de
respeito e cooperação. Eu tenho
um sonho, que as escolas ensinem
os estudantes a serem empreendedores. E temos que nos unir para
que a ferrovia chegue até aqui,
para trazer a matéria-prima para
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a nossa produção”, disse Canton.
A Aurora Alimentos aliás foi
uma das premiadas, na categoria
Grande Empresa Industrial, seguida pela BRF e Cooperativa Agroindustrial Alfa (Cooperalfa). Os três
primeiros colocados em cada categoria receberam troféu e certificado. Do 4º ao 6º receberam certificado e uma bandeira do Brasil.
Foram premiadas as empresas
e produtores rurais que se destacaram em relação às informações
do exercício de 2019, no caso das
empresas, e 2020, no caso dos
produtores, em 15 categorias. Foram quatro categorias de produtor
agropecuário, três do setor industrial, três do setor comercial, uma
das instituições financeira, duas do
Imposto Sobre Serviços (ISS) e duas
sobre o Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O diretor de Desenvolvimento
Econômico de Chapecó, Nadir José
Cervelin, disse que o município está
tendo grande crescimento na arrecadação e geração de empregos, graças
aos empreendedores. Tanto que o
município atingiu o quarto lugar no
movimento econômico do Estado.
O evento encerrou com um
show da dupla Rick & Renner, que
no dia 19 de novembro também realizou a abertura da programação de
Natal, na praça Coronel Bertaso.
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Procedimento estético
que cresce entre
famosos e anônimos

Foto: anselmosantana.com.br

A

Harmonização facial
52
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busca por procedimentos estéticos cresceu exponencialmente entre
os brasileiros nos últimos anos. A procura por informações sobre harmonização facial no
Google teve um aumento de 540%
somente em 2020. Os termos “botox” e “ritidoplastia” também despertaram o interesse dos internautas. Esses procedimentos são os
chamados não-cirúrgicos: que não
necessitam de intervenções cirúrgicas, anestesia e internação.
Popular entre famosos e anônimos, a harmonização facial
demonstra a busca por um rosto
mais simétrico e dentro dos padrões de beleza. As principais melhorias procuradas pelos pacientes são nas marcas de expressão,
na definição da mandíbula, nas
imperfeições do nariz e nas olheiras, conforme artigo publicado
pelo Cirurgião Plástico Evandro
Parente no blog “Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Santa
Catarina” (SBCP-SC)

P rocesso de harmonização facial
Dois são os principais procedimentos realizados: a aplicação da
toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico. No
primeiro, popularmente conhecido como Botox, é aplicado uma
injeção da toxina em músculos
específicos para diminuir rugas e
marcas de expressão nos olhos e
testa. Evandro Parente explica que
o processo dura menos de 15 minutos e é efetivo de quatro a seis meses.
Já o Preenchimento, consiste na
aplicação do ácido hialurônico e é
recomendado para os pacientes que
desejam aumentar os lábios, melho-

O número de procedimentos
realizados em cinco anos,
apenas em homens, passou
de 72 mil para 276 mil ao ano,
aponta a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP).

rar contornos superficiais, eliminar
rugas e minimizar cicatrizes. As
aplicações duram alguns segundos
e devem ser refeitas conforme tempo indicado pelo profissional.
Outro procedimento que pode
ser realizado na harmonização
facial é a Bichectomia, no entanto
é um processo considerado mais
invasivo em relação aos anteriores. Nele, é removida parte da
gordura acumulada na região das
bochechas, com objetivo de afinar
o formato do rosto. Os riscos da
cirurgia envolvem sangramentos
e infecções, por isso deve ser feita
por profissionais capacitados.
A harmonização facial pode
ser realizada tanto por Cirurgiões
Plásticos e Dermatologistas quanto por Cirurgiões Dentistas; uma
resolução de 2019 publicada pelo
Conselho de Odontologia reconheceu a Harmonização Orofacial
como especialidade odontológica.
A Sociedade de Dermatologia
(SBD) alerta para os riscos da realização dos procedimentos por
profissionais que prometem resultados milagrosos por preços baixos
demais. A má realização da harmonização pode levar a necroses,
cicatrizes, embolias e infecções. “É
importante fazer em ambiente seguro, em um consultório médico,
e de preferência com um profissional completamente habilitado para
fazer o procedimento”, destacou o
médico André Maranhão, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP) em entrevista para o programa Bom Dia Brasil em 2019.
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RECEITA CHEFF MUELLER

- Sabor & Arte -

Tender com molho de laranja
e mel, acompanhado
de farofa de bacon
Olá, sou o Cheff Mueller e hoje vou
lhe ensinar uma receita super fácil
para suas festividades de final de ano.
Dica especial:
Vai uma colher de sopa
de mel para dar aquela
cor e sabor especial.
Muito obrigado pela credibilidade
e fica sempre com Deus!
Feliz Natal e um ótimo 2022!
Ingredientes:
- 01 Tender
- 04 laranjas
- Cravos da Índia
- 50g de mel
- 300g farinha de mandioca
- 150g de bacon picado
- 01 cebola picada
- Salsa e cebolinha a gosto
- Alecrim fresco
- Pimentão vermelho, amarelo
e verde, bem picados (50g de cada)
- 02g de Orégano
- Sal rosa do Himalaia a gosto
Modo de preparo:
Acenda a chama de seu fogão e aqueça uma panela, na sequência acrescente o suco
das laranja e as raspas da casca. Depois 03 cravos e o mel, se certifique que o mel é de
qualidade, caso contrário você estará adicionando somente açúcar ao seu molho.
Antes de preparar a farofa, você vai fazer os cortes bem superficiais no
Tender conforme a foto e acrescente os cravos da Índia, um pouco do molho
de laranja e mel e leve ao forno pré aquecido por 30 minutos a 180 graus.
Em outra panela, prepare a farofa. Primeiramente você vai aquecer bem
o recipiente confeccionando a receita sem utilizar óleo ou azeite, ou seja, vai
frigir a cebola e o bacon adicionando alguns gotas de água potável. Na sequência
vai acrescentar os pimentões picados, a salsa, a cebolinha, o alecrim e o orégano.
Depois é a vez da farinha de mandioca e o sal. Integre bem e siva juntamente com o Tender.
Agradecimento especial a Copérdia de Concórdia SC e a agência Única.
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fígado

Gordura no fígado:
um mal silencioso

A

doença hepática gordurosa, mais conhecida
como esteatose hepática ou fígado gorduroso é uma doença silenciosa que
atinge cerca de 30% da população
brasileira, de acordo com dados
do Ministério da Saúde. A gordura no fígado está relacionada,
principalmente, com a obesidade,
o alcoolismo e a má alimentação.
Existem duas grandes causas
do acúmulo de gordura no fígado, sendo elas: a esteatose hepática alcoólica e a esteatose hepática não alcoólica. A esteatose
hepática alcoólica está associada
ao consumo diário ou excessivo
de bebidas alcoólicas; e esteatose
hepática não alcoólica está relacionada a obesidade, sobrepeso,
sedentarismo, diabetes, colesterol, triglicerídeos altos, resistência à insulina, entre outros.
Geralmente
assintomática
nos primeiros estágios, a gordura
no fígado pode evoluir para problemas muito mais graves, como
a cirrose, onde muitas vezes a
única solução é o transplante.
Por isso é importante manter os

exames de rotina em dia, pois eles
podem detectar alterações e alertar para a necessidade de tratamento imediato ainda no início.
Prevenção é a chave
A nutricionista clínica funcional,
Priscila Cuochinski, explica que
ainda não existe um tratamento
próprio para a esteatose hepática e que ele pode depender do
estágio da doença e suas causas.
“O tratamento para o excesso de
gordura não é específico, mas
sempre deve basear-se em um
estilo de vida mais saudável, alimentação adequada e prática de
exercícios físicos”, salienta.

Priscila afirma que o acompanhamento com um profissional é
imprescindível, tanto na prevenção
quanto no tratamento. “O acompanhamento do nutricionista é essencial, pois ele auxiliará o paciente a uma alimentação balanceada
e adequada, tanto para perda de
peso quanto para controle de diabetes, colesterol, entre outros”.
A nutricionista orienta para uma
série de condutas que devem ser levadas em conta ao evitar o desenvolvimento de gordura no fígado.

Mariana Frezza Cossa
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Redução dos carboidratos simples: Além de cuidar para não exceder a
quantidade diária de carboidratos, é importante cuidar o índice glicêmico deles. Coma carboidratos de forma adequada e opte por carboidratos saudáveis
como mandioca, batatas e arroz integral.
Redução do consumo de açúcares: Escolha consumir alimentos na sua forma natural, sem adição de açúcares e reduza de sua alimentação alimentos
industrializados e ricos em xaropes de frutose, como algumas barras de cereais
industrializadas, suco artificial, sorvete e adoçantes artificiais.
Aumento no consumo de fibras: Uma alimentação rica em fibras é muito
importante para o quadro de esteatose hepática. Em média, aconselha-se consumir em torno de 30g de fibra ao dia. Para alcançar essas recomendações
é necessário fazer uma ingestão regular e diária de frutas, cereais integrais,
verduras, legumes e leguminosas, como feijão e lentilha.
Redução no consumo de gorduras saturadas: Uma dieta rica em gordura,
especialmente saturada e trans, a longo prazo, pode contribuir para o desenvolvimento de esteatose. Então, reduza o consumo de frituras, lanches fast
food, embutidos (presunto, salsicha), queijos amarelos, requeijão, margarina,
manteiga, bacon, entre outros.

Foto: gastrooncologia.com.br

Inclua antioxidantes na sua alimentação: Com a esteatose hepática, o fígado
fica mais suscetível ao dano oxidativo. Por isso, incluir fontes de antioxidantes naturais é importante para reduzir esse dano. Antioxidantes estão presentes nas frutas e vegetais de forma geral. Ervas fitoterápicas, como gengibre e chá verde, auxiliam na redução do processo inflamatório e também possuem efeito antioxidante.
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mindful eating

Alimentação
consciente e focada no
presente: o conceito
de Mindful Eating

N

a correria do dia a dia
esquecemos de desacelerar em momentos que
são importantes para
nosso corpo e mente — um deles
é o momento das refeições. O Mindful Eating existe por esta razão. A
prática é uma abordagem da nutrição que propõe trazer atenção ao
ato de comer e prioriza apreciar
os alimentos com calma, sentindo
aromas, texturas e sabores.
Outro benefício do Mindful
Eating é o controle no desenvolvimento de compulsões alimentares.
Conforme publicação de 2016 do
Hospital Sírio-Líbanes, a compulsão
alimentar é caracterizada pelo ato
de comer grandes quantidades de
alimentos em intervalos curtos de
tempo e pela sensação de perda de
controle sobre o ato de comer e pelo
arrependimento de ter comido. Os
transtornos alimentares relacionados à compulsão atingem aproximadamente 5% da população mundial.
Praticando o Mindful Eating, a
pessoa aprende a diferenciar quando está realmente com fome ou
apenas com vontade de comer e se
a fome é física ou psicológica. Entendendo essas diferenças é possível
reconhecer a hora exata de parar
de comer e quando se está saciado.
Comer com atenção no momento também evita a ingestão de
grandes quantidades de alimentos,
o que auxilia na redução de peso de
indivíduos com ou sem obesidade.
Além de colaborar na busca de hábitos alimentares mais saudáveis,
já que ter consciência sobre o mo-
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Para chegar a uma solução,
faça a si mesmo algumas perguntas: Estou comendo por estresse?
Quais emoções envolvem essa refeição? Como posso lidar com essas emoções de outra forma senão
comendo?. O importante no exercício não é fazer auto-julgamentos e sim entender melhor suas
emoções relacionadas à comida.

Cozinhe sua comida: Entender
todos os processos que envolvem
a produção do alimento é uma
forma de praticar a alimentação
consciente, por isso cozinhar a
própria comida é o melhor caminho. Todo o processo sugere o
envolvimento com cada um dos ingredientes: os sentidos, as texturas,
os formatos e sons da preparação.

Evite distrações: Por mais difícil
que pareça se concentrar em apenas uma atividade por vez, devemos fazer as refeições sem nenhuma distração. É comum comermos
vendo TV, assistindo vídeos no celular ou mandando mensagens. Desta forma, muitas vezes deixamos de
prestar atenção a tudo que envolve
a comida: seus sabores, texturas e
aromas, e podemos até esquecer
do que comemos e se a quantidade
ingerida foi ou não suficiente.

Existem ainda muitas outras técnicas na prática do MindFul Eating, mas o primeiro passo para
a atenção plena é estar ciente da
importância da alimentação e de
como ela tem influência direta em
vários aspectos de nossas vidas.

Mariana Frezza Cossa

Redação revista Mais Dinâmica
Foto: media.starlightcms.io

Foto: gettyimages

mento da refeição leva o indivíduo
a se importar mais com a qualidade do que se está ingerindo: a
origem, a qualidade e os ingredientes que compõem o alimento.
Como praticar o Mindful Eating?
Se você busca melhorar seus hábitos em relação à comida, pequenas práticas ligadas ao Mindfulness (atenção plena) podem
auxiliar nesse objetivo.
Coma mais devagar: Não há necessidade de fazer refeições intermináveis, aproximadamente 20
minutos são suficientes para passar
por todos os processos do Mindful
Eating e aproveitar a comida verdadeiramente. Faça uma pausa entre

MAIS DINÂMICA | Dezembro de 2021, Janeiro e Fevereiro de 2022

cada mordida e mastigue várias vezes até triturar bem todo o alimento.
Atente às suas emoções: Entenda qual a sua conexão com o
alimento e por qual motivo está
comendo: é fome ou estresse, ansiedade e tristeza? Se alimentar
conscientemente é compreender
se estamos usando a comida para
lidar com certos sentimentos e fazendo isso de forma equivocada.

O Mindful Eating é uma abordagem da nutrição que propõe
trazer atenção ao ato de comer
e prioriza apreciar os alimentos
com calma, sentindo aromas,
texturas e sabores.
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A sustentabilidade
está na moda

A

moda é um fenômeno
sociocultural que expressa os valores da
sociedade e seus hábitos e costumes em um
determinado momento. O conceito
de moda é usualmente atrelado com
o vestuário, dessa forma quando
falamos de moda falamos também
sobre expressão individual através
das escolhas de roupas que fazemos
todos os dias.
Entretanto, com o passar dos
anos as tendências da moda foram
se tornando cada vez menos duradouras, o que desencadeou um ciclo
de produção em massa que afeta diretamente o meio ambiente, é o que
chamamos de fast fashion (ou “moda
rápida”, em português).
Hoje, a indústria têxtil é uma
das quatro indústrias que mais consomem recursos naturais, de acordo
com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), somente de água
são mais de 93 trilhões de litros gastos anualmente.
Por conta do grande impacto da
indústria têxtil para a natureza, vemse falando muito sobre os conceitos
de Moda Sustentável e Moda Consciente, que prezam por uma moda
que pense, acima de tudo, nos seus
impactos ambientais e também no
uso consciente das peças, sem desperdícios e consumismo desnecessário.

A moda sustentável está ligada diretamente com o
consumo consciente. As fábricas e pequenos negócios
que praticam o slow fashion (contraposição ao fast
fashion) fabricam suas peças de forma desacelerada e
com matérias-primas mais duradouras, fazendo com
que a peça não seja descartada em pouco tempo de uso,
quebrando o ciclo da compra desenfreada.

Moda Consciente em Chapecó
A consultora de moda e estilo, Lia Boakoski, é proprietária
da Loja Moda Co - Consciente e Colaborativa de Chapecó
(SC) e acredita que vencer o ciclo de devastação ambiental
da indústria têxtil deve ser um trabalho conjunto entre fabricantes, marcas e consumidores.
“Quem fabrica deve se preocupar com os impactos ambientais e ter a responsabilidade dos seus atos, já o consumidor tem o poder de questionar a existência de tal produto,
tendo consciência do que está apoiando”, aponta Lia.

Comprar
roupas
sustentáveis
e deforma
consciente
são formas
agir contra
o fast fashion.

A consultora ainda explica que a
moda sustentável se dá por uma série
de escolhas que começam ainda na etapa de confecção. “A empresa pode decidir aumentar a vida útil de uma peça
de roupa através do acabamento, pode
usar tecidos que causem menor impacto ambiental, verificar a procedência
das matérias-primas etc. Cabe às marcas e aos consumidores a decisão na
escolha de um posicionamento ético.”
A Moda Co trabalha com brechó,
marcas sustentáveis e atualmente está
desenvolvendo uma coleção de roupas
com tecidos reutilizados de outras peças.
Essa prática é chamada de upcycling,
que significa dar um novo propósito a
materiais que seriam descartados.
A consultoria de estilo oferecida na
hora do atendimento é um dos diferenciais da loja e faz todo o sentido para
a Moda Consciente. Quando o cliente
adquire um produto que não faz o seu
estilo e compra por impulso, acaba se
desfazendo eventualmente. Com a consultoria, o consumidor aprende a entender quais peças fazem sentido para
ele. Assim, a roupa ganha valor e deixa
de ser descartável a curto prazo.
“Os serviços de moda circular,
customizações, upcycling e consultorias garantem uma diminuição do
impacto negativo no meio ambiente.
Se você deseja se tornar um consumidor responsável e ecofriendly, deve se
questionar como, onde e por quem foi
feita aquela roupa que você irá comprar”, finaliza Lia Boakoski.
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Fotos: Marisa Prado Pies

A coleção da Moda Co
prioriza a reutilização
de tecidos que já existiam.
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Instagram e Facebook: @modacochapeco
WhatsApp: (49) 98438-8323
Rua: Pio XII - Centro - 107 - Chapecó/SC - 89801010
E-mail: lyaboakoskii@hotmail.com
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MODA

cabelos

Profissionais
se especializam
nos cuidados com
cabelos crespos,
cacheados e ondulados

C

ada vez mais mulheres
estão começando a deixar
de lado a química dos cabelos para assumir seus
fios naturais e optando
por passar pela transição capilar processo que significa parar de usar
química ao alisar os cabelos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo
Instituto Beleza Natural em parceria
com a Universidade de Brasília (UnB),
70% dos brasileiros possuem cabelos
cacheados, ondulados ou crespos.
Por conta da popularização do assunto, muitas mulheres de cabelos crespos, cacheados e ondulados estão descobrindo que seus cabelos têm necessidades
específicas e precisam de cuidados para
se manterem bonitos e saudáveis.
Toda essa onda de transições
capilares também se transformou
em um nicho de mercado: salões de
beleza e profissionais estão se especializando no atendimento a cabelos
crespos, ondulados e cacheados. No
passado, grande parte dos profissionais tinham pouco conhecimento em
como trabalhar com esses tipos de
cabelos e acabavam estragando os
fios naturais das clientes ou até mesmo recomendando procedimentos
químicos desnecessários.
O cabeleireiro Andi Silva, de Pato
Branco (PR) é um exemplo de profissional que buscou se especializar
nos cachos. Por sua esposa e sogra
possuírem cabelos cacheados, há 11
anos Andi percebeu a necessidade de
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cultura onde as pessoas começaram a
entender que o natural é lindo e que
o natural também pode ser prático.
Mas, para isso, tiveram que nascer as
pessoas com capacidade para treinar
esse cliente em como ele pode manter
o cabelo cacheado no dia a dia, quais
produtos corretos utilizar e a importância de um tratamento constante”.
A fotógrafa Ana Tumelero, de
Quilombo (SC), resolveu deixar a
química de lado e assumir os cachos
há apenas dois anos. Ana alisava os
cabelos desde os 13 anos de idade e
só deixou de ser refém de chapinhas
e alisamentos quando engravidou do
seu filho Joaquim.

Na gestação, privada de usar produtos químicos nos cabelos, percebeu
que sentia falta dos cachos. “Eu não
achava meu cabelo bonito enrolado,
na verdade nunca consegui controlar
e arrumar ele, aí ficava mais fácil alisar. Logo que meu filho nasceu resolvi
cortar até tirar toda química que ainda restava, aí sim assumi os cachos”.
Hoje a fotógrafa já conhece as
necessidades do seu cabelo e se sente
realizada por ter passado por todo o
processo. “Eu sou apaixonada pelos
meus cachos, agora que aprendi a
cuidar e finalizar ele. Me arrependo
dos anos que alisei, sinto que estou
livre e amo essa sensação”, conta ela.
Para o cabeleireiro Andi Silva é preciso espalhar essa mensagem de que
todos os cabelos cacheados, crespos e
ondulados são lindos e merecem ser
valorizados. “Um cabelo cacheado pode
sim dar mais trabalho, porém a naturalidade e a beleza que encontramos nele é

“Fazer com que a cliente
descubra que seu cabelo
é muito lindo e talvez ela
não tenha percebido
antes é a melhor
experiência que um
profissional pode ter”
Andi Silva, cabeleireiro.
algo que pode aumentar muito a autoestima de qualquer mulher. Fazer com
que a cliente descubra que seu cabelo é
muito lindo e talvez ela não tenha percebido antes é a melhor experiência que
um profissional pode ter”, pontua.
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aprender técnicas e formas diferentes
de atender suas clientes que passavam pelos mesmos problemas.
Andi conta que por mais de 10
anos a progressiva (processo químico que torna os cabelos lisos) foi um
procedimento de grande sucesso entre
brasileiras que procuravam por praticidade. “O cabelo cacheado é muito
comum no Brasil, mas todo mundo
alisava para ter praticidade, procuravam um cabelo que fosse fácil para
arrumar. Isso fez com que se perdesse
toda textura, volume e beleza natural
dos cachos das brasileiras”.
Por conta disso, surgiu a necessidade de um profissional que auxiliasse essas mulheres a retomarem à seus
cabelos naturais de forma saudável.
“Nos últimos anos criou-se uma nova
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