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Caro leitor,

Primeiramente não poderíamos deixar de te agradecer por destinar um pouco do 
seu tempo à leitura da Revista Mais Dinâmica. As páginas que se seguem foram pau-
tadas com o compromisso de levar informações relevantes e conhecimentos em dife-
rentes áreas, para que você possa se aprofundar, aprender e descobrir novos tópicos. 
Em cada edição, temos a intenção de passar conteúdos ao mesmo tempo leves e de 
fácil compreensão, bem como relevantes e bem fundamentados, afinal, acreditamos 
que a informação é democrática e deve ser entendível a todos os públicos por igual. 

Chegamos nesta edição com a mente e coração abertos, com novas expectativas 
em relação a normalidade do mundo pós-pandemia do Covid-19.  Sabemos que a 
pandemia ainda existe, mas com a grande melhora nos casos, o mundo já dá seus 
primeiros sinais de estabilidade, seja econômica ou social. O que nos deixa otimistas 
ao começar a falar sobre assuntos positivos novamente. 

A matéria de capa desta edição quer trazer à tona a importância do empreendedo-
rismo feminino para a economia, o desenvolvimento social e a quebra de preconcei-
tos relacionados ao gênero. Conversamos com duas empreendedoras chapecoenses 
que contam suas histórias de superação e inspiração, em meio aos desafios de ser 
mulher e empreendedora. A seguir você ainda confere uma enquete realizada com 
diversas empreendedoras da região sobre suas opiniões relacionadas a taxa de de-
semprego feminino e o empreendedorismo. Vale a pena conferir!

Na editoria de “Ideias” você lê sobre como a natureza está sendo implementada 
em ambientes fechados e nas cidades através do design biofílico, também confere al-
gumas dicas interessantes de como utilizar quadros e pinturas na decoração da casa 
e deixar os cômodos mais a sua cara. 

No mundo dos negócios falamos sobre como o setor moveleiro, forte na Região 
Oeste de Santa Catarina, vem retomando seu crescimento após a crise causada pela 
pandemia, bem como discutimos algumas tendências do mercado de investimentos 
digital - as NFT’s, Blockchains e Tokens. 

Conheça ainda algumas Rotas Rurais de nossa região, localizadas nos municípios 
de Quilombo e Águas de Chapecó. Entenda também na editoria Cultura e Lazer sobre 
a importância da musicalização e do futsal no desenvolvimento das crianças. Na área 
da saúde abordamos assuntos relevantes como a rotina de skincare necessária para o 
frio que vem chegando e os benefícios dos grãos para nossa alimentação. 

Outros assuntos e tópicos você descobrirá ao explorar as próximas páginas. Espe-
ramos que seja uma experiência valiosa e relevante, onde possa adquirir conhecimen-
to e também diversão.            

Ótima leitura!         

“O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria, 
e precedendo a honra vai a humildade.”
 Provérbios 15:33

Retomando à normalidade!

E d i t o r i a l
Edição n° 44 | Abril, Maio e Junho de 2022
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Trazer a natureza 
para a cidade 
é uma tendência 
promissora

N
ovas formas de conectar 
a natureza à vida moder-
na surgem de forma cria-
tiva e intencional. Inclu-

sive, esse tema foi apontado como 
uma das principais tendências para 
a arquitetura em 2022 pela WGSN, 
autoridade em previsões de tendên-
cias mundiais. A palavra “biofílico” 
vem de “biofilia”, expressão que é 
definida como o amor à vida ou aos 
sistemas vivos. Nesse sentido, em 
um mundo urbano de tecnologia e 
arquitetura industrial essa tendên-
cia vem para conectar a natureza 
ao homem e aos espaços urbanos.

As árvores e os projetos que integram a Natureza às casas e trabalhos 
são uma das principais tendências para a arquitetura e urbanismo.  
Veja como o design biofílico é uma forma inovadora de criar 
ambientes naturais capazes de melhorar a saúde e o bem-estar.

Com a saúde em debate, é natu-
ral que as pessoas queiram novos 
estilos de vida, transformando seu 
estilo de vida desde os elementos 
que estão à sua volta. O contato 
com a natureza ressurge de forma 
cada vez mais expressiva ao passo 
que as cidades crescem e as rotinas 
se intensificam na urbanização.

Para a WGSN, “em 2022, mais 
pessoas vão querer trazer a natu-
reza para os seus lares por meio 
do cultivo de árvores dentro de 
casa ou na varanda, elevando a 
criação de plantas e o design bio-
fílico ao próximo nível”. A tendên-
cia que já desponta com grande 
potencial propõe o resgate da co-
nexão do homem urbano com a 
natureza por meio da arquitetura, 
da decoração e do urbanismo. 

O estilo natural real começa a 
aparecer desde os ambientes resi-
denciais, promovendo interações 
da família com espaços naturais, 
até os ambientes institucionais 
e corporativos, proporcionando 
um ar renovado onde se faz pre-
sente através de árvores robustas 
ou plantas minimalistas. 

Espaços comerciais e até em 
cidades inteiras vêm aderindo à 
mudança. Cidades desenvolvidas 
e bons lugares para morar e tra-
balhar já possuem essa caracte-
rística em comum: proporcionar 
vida, cor e ar puro através de 
projetos de arquitetura e urba-
nização onde a natureza possui 
um papel essencial em harmonia 
com a vida e o visual.

Jardins verticais plantados nas 
laterais de edifícios são exemplos 
cada vez mais comuns, esses ele-
mentos trazem beleza e ajudam 

O ser humano é biologicamente 
codificado para se associar 

aos recursos e aos processos 
naturais. Essa necessidade 

é fundamental para a saúde 
física e mental, a aptidão 

e o bem-estar das pessoas.
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ideias NATuREzA EM CASA

a refrescar o clima. Além disso, a 
presença do verde, de forma natu-
ral, proporciona tranquilidade e 
bem-estar. Outro aspecto incrível 
desta tendência é o fato de que ela 
promove a diminuição da polui-
ção, além de melhorar a qualida-
de do ar. Diversas pesquisas com-

provam que a proximidade com 
o meio ambiente se converte em 
bem-estar, produtividade e saúde.

Trazer a natureza para per-
to, seja em casa, na cidade ou 
no trabalho. significa melhorar 
qualidade do ar e ventilação; pro-
porcionar iluminação natural; 
estabelecer uma acústica apri-
morada, criar ambientes conec-
tados com a natureza a partir de 
paredes e telhados verdes, criar 
espaços de descanso e intensificar 
a qualidade de vida, afinal o ser 
humano é biologicamente codifi-
cado para se associar aos recur-
sos e aos processos naturais. Essa 
necessidade é fundamental para a 
saúde física e mental, a aptidão e 
o bem-estar das pessoas.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais DinâmicaFo
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ideias QuADROS E PINTuRASideias

Quadros e pinturas 
na decoração 
de ambientes
N

a hora de mudar a de-
coração um dos itens 
indispensáveis são os 
quadros e pinturas, isso 

porque eles conferem personali-
dade aos ambientes e transmitem 
o estilo dos moradores da casa.

A arquiteta e urbanista e pós-
graduanda em Design de Interio-
res e Mobiliário, Janine Stefanello, 
pontua que os quadros facilitam 
a mudança de aspecto dos am-
bientes. “A grande vantagem de 
incluirmos quadros e diferentes 
cores na decoração é a facilidade 
de mudarmos um ambiente com 
rapidez e um ótimo custo-benefí-
cio, além de deixarmos o espaço 
com nossa identidade”.

Janine explica que não é re-
comendado que os quadros se-
jam simplesmente colocados em 

qualquer local sem que sua com-
posição com o restante da casa 
seja avaliada, já que da mesma 
forma que podem conferir ele-
gância também podem causar o 
efeito contrário.  “Precisamos to-
mar cuidado com o tamanho dos 
quadros, escolha da moldura e da 
arte, sempre tentando manter a 
mesma ideia do restante da deco-
ração do ambiente”, frisa. 

Além disso, a altura que os 
quadros serão pendurados é de 
grande importância. “A altura va-
ria muito de acordo com o pé-di-
reito do ambiente e também com a 
ideia que queremos, isso tudo pre-
cisa ser analisado por um profis-
sional, pois podemos manter qua-
dros bem altos, como escorados 
no chão, vai da escolha do cliente, 
juntamente com o arquiteto”. 

Mariana Frezza Cossa
Redação revista Mais Dinâmica

Rua: Marechal Deodoro, 1313, Centro, Concórdia/SC

Decoração especial para seu evento

Existem vários tipos de qua-
dros — porta-retratos, pôsteres, 
pinturas artísticas etc. — bem 
como formas de posicioná-los — 
quadros únicos, sob prateleiras, 
composição com vários quadros etc. 

Seja qual for sua escolha é im-
portante saber o que você quer 
transmitir na sua decoração e qual 
seu objetivo. Janine adiciona que 
na hora de escolher esses elemen-
tos não devemos nos levar pelo que 
está na moda, mas buscar aquilo 
que realmente reflete nosso estilo. 

“Sempre observe as artes que 
façam seu coração falar mais 
alto, não escolha apenas pelo que 
é tendência e sim pelo que você se 
identifica. Coloque sua identida-
de em cada cantinho da sua casa 
e ela será um lar de verdade”, 
conclui a arquiteta. (49) 99910-3128 - Jandaia Peruzzo
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Pré-moldados de 
concreto, conheça as 
principais vantagens

T
odos que planejam cons-
truir, além de pensarem 
com o conforto e estética 
que querem na sua edifica-

ção, sabem também que as estrutu-
ras 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, confor-
me 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 op-
ção 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 pré-
moldados são produzidas em fá-
bricas em uma área controlada, 

ideias NEOCON PRé-MOLDADOSideias

protegidas de fatores climáticos 
para garantir a qualidade e a du-
rabilidade de cada peça.

Começa pelo projeto estru-
tural que é elaborado de acordo 
com o projeto arquitetônico e se-
guindo 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 devi-
damente curado, os pré-moldados 

são enviados para o local de cons-
trução, para serem montados.

Os pré-moldados de concreto 
oferecem mais segurança, agili-
dade e acessibilidade, comparado 
com o concreto tradicional mol-
dado na obra, uma vez que já che-
gam prontos no empreendimento, 
reduzindo o número de colabora-
dores e os riscos de acidentes. 

Muito utilizadas em todo o mun-
do 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.

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

1. Economia
A primeira vantagem dos pré-mol-
dados de concreto está no seu custo 
direto. Podemos dizer que, normal-
mente, para praticamente todas 
as tipologias de edificações, é um 
produto mais econômico quando 
comparado às técnicas tradicio-
nais de construção, que exigem a 
confecção de formas e a necessida-
de de mão de obra qualificada, dois 
dos fatores que tiveram seus custos 
majorados nos últimos anos. 

2. Agilidade na execução
Entre as vantagens mais observa-
das é a da redução do cronograma 
de execução das obras. Enquanto o 
terreno é preparado e as fundações 
estão sendo executadas, as estrutu-
ras 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.

3. Qualidade e durabilidade
Outra vantagem do material está 
na sua qualidade. Em fábricas 
qualificadas, durante a indus-
trialização, 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 ele-
vadas resistências e baixíssima 
porosidade, garantindo, assim, 
desempenho e durabilidade. Tais 
cuidados permitem que o produ-
to 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 proces-
so de produção é mais detalhado e 
cuidadoso do que o concreto mol-
dado no local, desde que seja devi-
damente comprovado pela fábrica.

4. Menor impacto ambiental
A grande redução ou até a eli-
minação de formas de madeiras 
que seriam utilizadas na cons-
trução convencional é um gran-
de benefício ambiental, além de 
não gerar desperdícios. Por estas 

razões, os pré-moldados de con-
creto são considerados menos 
agressivos ao meio ambiente. 

Como vimos, os pré-molda-
dos de concreto oferecem diversas 
vantagens e podem ser uma exce-
lente 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 profissio-
nal, que tenha controle tecnológi-
co na sua linha de produção e que 
seja reconhecida pela sua atuação 
no mercado e no meio técnico.

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

gRATOS PELOS 30 ANOS!

Estamos completando 30 anos e queremos aqui externar nossos sentimentos 
de gratidão aos clientes, fornecedores e colaboradores.

A NEOCON PRÉ-MOLDADOS ESTRUTURAIS LTDA. foi fundada em 26/05/1992 
com o objetivo de atuar no setor da construção industrializada em concreto. 
Os primeiros anos foram de imensos desafios que foram vencidos com muita 
perseverança e resiliência. Quem viveu nesta época lembrará pelo que passou 
a economia no Brasil. 

Estamos comemorando este aniversário com a satisfação de termos colabora-
do com a construção de milhares de obras na região, atendendo os mais diver-
sos ramos de atividades empresariais, industriais, comerciais, institucionais e 
edifícios residenciais. Sempre nos empenhamos na capacitação profissional, 
na atualização e no desenvolvimento das técnicas produtivas, resultando no 
reconhecimento dos clientes do nosso empenho de bem atender, criando laços 
de respeito e amizade.

Gratos, sempre, em nome dos colaboradores e da direção 
da NEOCON PRÉ-MOLDADOS ESTRUTURAIS.
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Setor moveleiro

NeGÓCiOs

Setor Moveleiro 
do Oeste Catarinense 
quer retomar 
cenário positivo 
pré-pandemia

O
setor moveleiro é um 
dos mais variados e 
dinâmicos da econo-
mia brasileira, e Santa 

Catarina é um Estado que se des-
taca no ramo. Segundo dados que 
constam do Observatório FIESC, 
o setor foi responsável por 16,8% 
das exportações da indústria cata-
rinense em 2020, o que significa, 
em valor, 1,2 bilhão de dólares. 

Para o Oeste Catarinense, a 
cadeia produtiva moveleira re-
presenta a terceira maior eco-
nomia da região e a primeira em 
número de estabelecimentos, em-
pregando aproximadamente 18 
mil trabalhadores diretos. Com a 

pandemia, o setor sofreu instabi-
lidades em todo o Estado, apesar 
de continuar a se desenvolver. 

Para o diretor executivo do Sin-
dicato da Indústria Madeireira e 
Moveleira do Vale do Uruguai (Si-
movale), Leonel Felipe Beckert, os 
impactos da pandemia estão sendo 
sentidos no início de 2022, mas a 
previsão é de retomada gradual de 
números positivos para o setor.

“Esperamos que o setor obte-
nha aumento lento porém gradual 
da retomada de vendas/negócios, 
uma vez que o Governo está en-
trando com medidas para injetar 
dinheiro na economia, um fator 
crucial e determinante para que o 
consumo se normalize. Nosso setor 
sentiu mais nesse início de trimes-
tre uma vez que não é um setor de 
prioridade básica”, salienta Leonel. 

Simovale
O Simovale é a entidade represen-
tativa da classe empregadora e 
patronal que compõem o quadro 
de associados ligados à área de 
madeira e móveis da região Oeste. 
A existência do sindicato é crucial 
para a tomada de medidas neces-
sárias em situações de alerta como 
as vividas atualmente e para man-
ter o setor sempre competitivo. 

“Além das ações da construção 
de convenções coletivas de trabalho 
justas e eficazes, o sindicato busca 
constantemente parcerias para au-

Fotos: Jeferson-Soldi / emobile.com.br
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NeGÓCiOs SETOR MOVELEIRO

xiliar o empregador nas tomadas de 
decisões e principalmente se man-
tém atualizado na área legislativa 
e trabalhista para manter o setor 
sempre alerta e informado para não 
perder vantagens competitivas”, 
explica o Diretor Executivo. 

É por essa intenção de impul-
sionamento, que desde 1998 é re-
alizada em Chapecó a feira Merco-
móveis: feira profissional voltada à 
lojistas, representantes e profissio-
nais do ramo moveleiro, bem como 
arquitetos e decoradores. A feira já 
é considerada a maior do setor cata-
rinense e uma das maiores do país. 

De acordo com Leonel Beckert 
a missão da Mercomóveis é de es-
timular, valorizar e desenvolver o 
setor moveleiro de toda a região Sul. 
“O objetivo é ser uma vitrine na-
cional e internacional dos móveis e 
complementos para o lar, ou seja a 
vitrine para o mundo do que é pro-

duzido aqui. Queremos fomentar 
negócios, exibir tendências, novos 
materiais, design, elegância, utilida-
de, complemento, soluções práticas 
e inovadoras em móveis para aten-
der as necessidades”, pontua ele. 

A próxima edição da Merco-
móveis está prevista para agosto 
de 2023 e sua estrutura promete 
ser a maior já vista para uma feira 
de móveis em Santa Catarina, com 
uma área de aproximadamente 15 
mil metros quadrados, que abriga-
rão mais de 150 expositores. 

A realização do evento deverá 
ser um marco de retomada efetiva 
para o setor, que sofreu com a crise 
causada pela pandemia, mas aos 
poucos se recupera e volta a ser des-
taque na economia de todo o país. 

Mariana Frezza Cossa
Redação revista Mais Dinâmica

“A cadeia produtiva 
moveleira representa 

a terceira maior economia 
da região oeste”

“Próxima edição 
da Mercomóveis promete 

ser a maior já realizada 
em Santa Catarina”
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NeGÓCiOs MERCADO DIGITAL

Tendências no mercado 
digital, conheça 
a tecnologia NFT, 
Blockchain e os Tokens

N
FT’s é a abreviação de 
“Non-Fungible Toke-
ns”, ou “Tokens Não 
Fungíveis”. Basicamen-

te são certificados de autenticida-
de digital de músicas ou artes que 
dão ao comprador a propriedade 
sobre eles, tornando-se únicos 
no universo digital, podendo ser 
multiplicados apenas com autori-
zação do comprador. A tecnologia 
que envolve o universo das NFT’s 
permite registro de originalidade 
para obras digitais e explica lei-
lões milionários de GIFs, tuítes e 
imagens na Internet. 

Nesse contexto, muita gente se 
pergunta, se realmente existe al-
guém que compra isso, ou se essa 
tecnologia é promissora para os 
negócios digitais. A resposta é sim 
e muitos bens são comprados por 
valores inimagináveis. De forma 

muito prática, NFT é uma espécie 
de certificado digital, estabelecido 
via blockchain, que define origi-
nalidade e exclusividade a bens 
digitais. Tem valor monetário e 
pode ser usado para autenticar e 
rastrear a procedência de outra 
mídia digital: JPEGs, arquivos de 
música e qualquer outra coisa 
que pode ser guardada num hard 
drive. No entanto, o NFT não é a 
própria mídia a ele atrelada. A 
vantagem de adquirir uma NFT é 
que quanto mais procurado e ex-
clusivo for, maior será o seu valor 
de comercialização podendo atin-
gir valores extraordinários. 

A Nike comprou, em dezembro 
de 2021, uma startup de NFTs. A 
empresa planeja lucrar com a ven-
da de calçados virtuais. Por mais 
estranho que possa parecer, essas 
operações seguem uma lógica an-

tiga: a atribuição de valor a ativos 
certificadamente originais e exclu-
sivos. É justamente essa certificação 
que a tecnologia NFT proporciona.

A tecnologia NFT tem tudo a 
ver com as criptomoedas, assim 
como as criptomoedas, os NFTs 
existem dentro do universo do 
blockchain, um banco de da-
dos público e imutável, em uma 
rede descentralizada com regras 
preestabelecidas. Além disso, os 
NFTs são negociados em crip-
tomoedas. Isto é, para comprar 
esse tipo de ativo, você precisa 
antes adquirir uma moeda digi-
tal e estas moedas aceitas variam 
de acordo com o marketplace.

Blockchain, a tecnologia 
de transações e moedas virtuais
Neste mesmo universo de negó-
cios digitais, Blockchain é uma 
tecnologia de transações e moedas 
virtuais. Esse processo nada mais 
é do que um livro de razão pública, 
praticamente uma funcionalidade 
de registro contábil, responsável 
por oferecer segurança e confian-
ça nesses procedimentos financei-
ros digitais. Para se ter uma ideia, 
a estimativa é que o mercado glo-
bal de aplicações da tecnologia 
blockchain acumule US$ 20 bi-
lhões em receita até 2024. 

O papel da blockchain é asse-
gurar a confiança entre as empre-
sas, por isso todo esse processo é 
comumente chamado de “proto-
colo da confiança”. A blockchain 
registra informações como a 
quantia de moedas digitais tran-
sacionadas, quem enviou, quem 
recebeu, quando essa transação 
foi feita e em qual lugar do livro ela 
está registrada. Isso mostra que a 
transparência é um dos principais 
atributos da blockchain.

Por incrível que pareça, essa 
tecnologia não é completamente 
uma novidade, afinal ela surgiu 
junto com a criptomoeda. O con-
ceito do primeiro blockchain pú-
blico nasceu em 2008, no artigo 
acadêmico “Bitcoin: um sistema 
financeiro eletrônico peer-to-peer”, 
publicado por uma pessoa ou grupo 
sob o pseudônimo de Satoshi Naka-
moto (suposto criador do bitcoin).

Esse método é baseado em um 
formato tradicional de contabilidade 
financeira que registra todas as mu-
danças de informação de transações 
de valores, que pode ser em registro 

analógico, em papel, ou até mesmo 
em um banco de dados digital. As 
principais diferenças residem no fato 
de que agora, com o blockchain, 
esse processo é descentralizado, 
100% digital, tem um consenso de 
rede e é totalmente criptografado.

Tokens, representações 
digitais de ativos reais
Quem acompanha as novidades 
e tendências do mundo dos ne-
gócios digitais, com certeza já se 
deparou com alguma abordagem 
sobre Tokens.  A tokenização é 
uma tendência que está revolu-
cionando o mundo dos investi-
mentos, afinal ela traz mais segu-
rança, eficiência, transparência e 
redução de custos às operações. 
Com essa tecnologia é possível fa-
zer negociações e transações im-
portantes e de forma segura.

Tokenizar um ativo significa 
fragmentá-lo em porções digitais 
criptografadas, que podem ser ne-
gociadas sem intermediários através 
de uma blockchain. A emissão de 

NFTS, certificados 
de autenticidade digital

tokens é uma alternativa para fugir 
de um sistema convencional, cheio 
de regras e burocracias, é um siste-
ma eficiente e seguro, capaz de dar 
liquidez aos ativos reais e financei-
ros, além de democratizar o acesso 
ao mercado de capitais. Enquanto 
as criptomoedas são nativas de suas 
blockchains, e são desenvolvidas de 
maneira complexa, os tokens são fá-
ceis de criar e precisam estar inseri-
dos em uma blockchain já existente. 

Uma vantagem importante é a 
transparência, uma vez que as in-
formações do ativo tokenizado ficam 
registradas na blockchain, sendo 
acessível aos usuários. A segurança 
também é um fator determinante no 
universo dos tokens. Tokenizar um 
ativo dentro de uma blockchain tor-
na a custódia mais segura, já que eles 
funcionam como espécie de “con-
tratos” que passam a custódia para 
quem possui o token, não dependen-
do de uma terceira entidade.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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NeGÓCiOs LIDERANçA

Desafio de todo Líder: 
Preparar Sucessores
O

lá Líder, tudo bem? neste 
artigo, vamos conversar 
sobre uma grande difi-
culdade enfrentada por 

muitos líderes: Preparar Sucessores.
Quando o assunto é formar 

e definir sucessores o “papo fica 
mais complexo”, seja pelo motivo 
que for, a substituição nem sem-
pre é uma situação agradável, 
uma vez que sucessão conota a 
ideia de que “o líder não foi bom o 
bastante”, por isso deve ser troca-
do, “não serve mais, está ultrapas-
sado” em virtude da idade ou “que 
seu tempo de missão chegou ao fim 
e sua produtividade já não é mais a 
mesma de antes”, e por aí vai...

Percebemos que desde os primór-
dios, a saga do processo de sucessão 
de um líder já ocorre, portanto que-
rendo ou não querendo, devemos ter 
a consciência de que em um deter-
minado momento devemos passar 
o bastão e por isso nada melhor do 
que preparar seus sucessores.

Em 1660, o Padre Antônio 
Vieira, filósofo, escritor e orador 
português disse: “Não descuidar 
da sucessão, é reconhecer a mor-
talidade”, mas ainda assim, não 
é incomum encontrar dentro das 
organizações gestores/líderes que 
evitam promover seus colabora-
dores e não favorecerem o desen-
volvimento deles. Quer seja por 
se julgarem insubstituíveis, por 
medo do desempenho do sucessor 
ou por crerem que ninguém fará o 
serviço melhor do que eles próprios.

Substituir pessoas não é uma 
tarefa fácil para ambos os lados, 
gestor e sucessor. Bem, foi assim 
com alguns símbolos que gosto de 
usar como exemplo: Moisés e Jo-
sué, Elias e Eliseu, Jesus e Pedro...

Pedro, por exemplo, passou 
três anos aprendendo a liderar e 
constituir igrejas com Jesus, mas 
quando chegou à hora de assumir 

a posição de líder, Pedro ficou he-
sitante, voltou a ter uma “menta-
lidade de liderado” e retornou às 
práticas de pescador, até que en-
tendeu a transição em que estava 
sendo submetido e a aceitou. 

Josué também foi outro símbolo 
de sucessão amedrontada. Ele que 
tinha visto seu líder Moisés, liderar 
com ousadia, “tremeu na base” e 
achou que não seria um bom suces-
sor em comparação ao seu mestre.

De fato, o processo de sucessão 
é complexo para todos os envol-
vidos, mas um dos segredos para 
uma boa sucessão está em garim-
par sucessores dentro do quadro 
de colaboradores já existentes e 
ensiná-los, como fez Jesus com Pe-
dro, Moisés com Josué e Elias com 
Eliseu. Embora eles fossem inex-
perientes como líder, eles sabiam 
executar as tarefas como ninguém 
mais, pois estavam sempre obser-
vando seus mestres, caminhando 
junto, auxiliando nas atividades, 
além de que, eles conheciam a ro-

tina e a “cultura da organizacio-
nal” (as leis, regras e ordens para o 
bom funcionamento de tudo).

Em minha trajetória profis-
sional vivenciei isso algumas ve-
zes e sempre busquei ter um bom 
time e dentro deste time preparar 
de 1 a 3 pessoas que pudessem 
ocupar a minha posição, caso eu 
viesse a assumir um novo desafio 
ou mesmo sair da empresa.

É preciso vontade e depois 
coragem por parte do líder para 
fazer isso, pois dependendo das 
pessoas escolhidas, 3 hipóteses 
poderão ocorrer:
- Elas não desejam ocupar uma 
posição de liderança, apesar de 
serem muito boas tecnicamente. 
Esse é um dos maiores erros co-
metidos pelas empresas ao pro-
mover colaboradores;
- Elas podem “trair” a confiança 
do líder e manipular a situação 
para ocupar a posição do mesmo 
antes do tempo, o famoso “puxar 
o tapete” do líder;
- Você pode prepará-las e elas irem 
embora para outra organização. 

Tudo isso é possível, mas a per-
gunta que fica é: e se eu não fizer nada? 

Minha recomendação para 
você LÍDER:

Assuma o desafio de preparar 
novos líderes e seus possíveis su-
cessores, peça ajuda para escolher 
bem os potenciais colaboradores, 
você não precisa fazer isso sozinho. 
Eu posso te ajudar nesse processo! 

Atuo com palestras, treina-
mentos, mentoria e análise de 
perfil comportamental de equipes, 
especialmente de lideres e posso 
ajudá-lo a identificar, capacitar e 
motivar sua equipe de líderes.

Marcelo Simonato | Palestrante e escritor
Site: www.marcelosimonato.com

Para a revista Mais Dinâmica

Temos o aplicativo Mais de Cristo com programa de 
radio 24 horas por dia, toda a programação própria.

Segunda feira culto de oração 20hs. 
Quarta feira a nossa Quartafé 20hs. 

Sexta feira ALIVE 20hs. 
Domingo celebração da vida 19hs.

Rua Nicarágua 305 
Bairro líder próx. da Renault

chapeco@maisdecristo.com.br

Facebook e Instagram : Mais de Cristo Chapecó
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NeGÓCiOs COOPERALFA

A força do agronegócio 
e o potencial do 
cooperativismo!
Cooperalfa inaugura nova fábrica de processamento de soja em Chapecó

O
s gigantes do Oeste cata-
rinense continuam des-
bravando a região com 
uma atuação essencial 

para o desenvolvimento de Chape-
có e região. A força do agronegócio 
e do cooperativismo se mostra evi-
dente e abraça novos horizontes, 
ao passo que inaugura novos em-
preendimentos e se consolida com 
uma força expressiva de atuação.

No dia 25 de fevereiro de 2022, 
a Cooperativa Agroindustrial Alfa 
(Cooperalfa), inaugurou sua nova 
indústria de soja, um empreendi-
mento de mais de R$ 300 milhões 
que tem área total construída de 
195 mil metros quadrados. O even-
to contou com a presença de apro-
ximadamente 1.200 pessoas e foi 
realizado  na Linha Tomazelli, em 
Chapecó-SC. A nova indústria de 
soja é um marco para a Cooperalfa 

e também para o cenário econômi-
co da região, com alta capacidade 
produtiva, reúne as melhores tec-
nologias disponíveis no mundo, 
com o objetivo de aumentar a qua-
lidade de produção de derivados 
de soja e transferir renda ao asso-
ciado. “Esse projeto do complexo 
industrial da Tomazelli foi muito 
bem estudado e planejado, a fim de 
aumentar a assertividade em seu 
propósito, de agregar valor à pro-
dução primária e dar sustentação 
econômica e financeira à coopera-
tiva”, observou o 1º vice-presiden-
te e diretor industrial da Cooperal-
fa, Cládis Jorge Furlanetto.

De acordo com a assessoria de 
imprensa da Cooperalfa, uma das 
principais atividades da cooperati-
va é justamente o processamento 
de grãos, que inclui a industrializa-
ção de soja, trigo e milho, além de 
quatro fábricas de rações Nutrialfa. 
Outra parte importante das ativida-
des relacionadas à indústria, como 
leite, suínos e aves, produzidos pe-
los associados, são processadas e 
comercializadas pela Aurora Coop, 
da qual a Cooperalfa é associada.

Fundada em 1967 por um 
grupo de 39 agricultores, em 
Chapecó, a Alfa foi quem deu 
origem ao conglomerado agroin-
dustrial que tem como principal 
companhia a Coopercentral Au-
rora Alimentos. Os equipamentos 
que compõem a nova indústria, 
com a tecnologia alocada na in-
fraestrutura, trazem para a Coo-
peralfa um investimento de ponta 
no processo de extração de óleo de 
soja, o que servirá de alicerce para 
o negócio soja por muitos anos. 

“Este é um dia muito especial 
para Cooperalfa, de modo especial 
pra mim como presidente e todos 
os colaboradores que também 
fizeram com que os 55 anos de 
história que comemoramos fosse 
repleta de realizações e de suces-
so.  Me sinto feliz e grato por tudo 
que está acontecendo. Isso é sinal 
do reconhecimento pelo trabalho 
feito de muitas e muitas mãos”, 
declarou o presidente da coopera-
tiva Romeo Bet.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

O evento contou com 
a participação de diversas 

autoridades locais e estaduais, 
como o governador Carlos Moisés 

da Silva, o prefeito de Chapecó, 
João Rodrigues, a deputada 

federal Caroline de Toni, e vários 
empresários do ramo. No evento, 

o governador destacou 
a força do agronegócio, 

o modelo de cooperativismo, 
o municipalismo e a união 

de esforços.

A Cooperalfa é a 39ª maior empresa 
da região e também a décima maior 

de Santa Catarina, de acordo com 
o ranking 500 MAIORES DO SUL.
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NeGÓCiOs DOENçAS DE PLANTAS

As doenças 
de plantas no cotidiano 
das pessoas
Q

uem nunca se queixou 
de um pó amarelo so-
bre a jabuticaba, que 
atribui uma aparência 

estranha aos frutos, na árvore do 
quintal? E quem nunca se inco-
modou a ponto de buscar infor-
mação sobre o quê aplicar para 
que aquilo desaparecesse? 

Recentemente o célebre ator 
Rolando Boldrin gravou um ví-
deo lamentando-se que “tem 
mais não” o mar de laranjeiras, 
o pomar da infância... e fez um 
apelo aos citricultores para leva-
rem a sério a doença conhecida 
como greening e adotar os ma-
nejos recomendados. E isso tem 
fundamento, pois os pomares da 
Flórida, nos Estados Unidos, es-
tão completamente afetados, o 
que preocupa a produção de la-
ranja daquela região, que um dia 
figurava como a mais importante 
região produtora do mundo. No 
Reino Unido, a atriz Helen Mir-
ren também se pronunciou para 
que a população ficasse atenta à 
ameaça da entrada de uma bacté-
ria chamada Xylella naqueles pa-
íses, o que custaria a devastação 

de plantas de produção agrícola, 
como as oliveiras, além de plantas 
de jardins em quintais britâni-
cos. Ela alertou sobre o perigo do 
transporte de vegetais para a ilha 
britânica a partir do continente 
Europeu, onde o patógeno já está 
presente. A preocupação da Dama 
Helen é justificável, visto que oli-
veiras centenárias têm sido elimi-
nadas devido à bactéria.

As doenças são desencadeadas 
por interferências em processos 
fisiológicos ocasionados por um 
incômodo contínuo de um agente 
patogênico que prejudica a planta. 
Então, se um microrganismo, po-
dendo ser ele um fungo, uma bac-
téria ou um vírus, dentre outros, 
for potencialmente um agente pa-
togênico a determinada espécie de 
planta e se ele tiver sucesso ao se 
estabelecer no tecido hospedeiro, 
ele pode resultar no que chama-
mos de sintomas, que são reações 
da planta ao agente nocivo. Na 
jabuticabeira do quintal, olhares 
atentos podem verificar descolora-
ção nos frutos, o que é um indício 
de sintomas de ferrugem, que mais 
tarde evidenciará o crescimento 

pulverulento amarelo-alaranjado 
nas jabuticabas, o que já são sinais 
do patógeno fúngico que está ali. 

As doenças de plantas são algo 
sério, pois elas estão diretamente 
relacionadas com costumes e esti-
lo de vida. Como é gostoso tomar o 
chimarrão no final do dia com os 
vizinhos, deliciar-se de uma com-
pota de figos, tomar um bom vinho 
num jantar a dois... Mas se uma 
doença severa ocorrer nas plantas 
de erva-mate, um patógeno inter-
ferir na formação de bagas de uva 
ou um fungo implacável incidir 
sobre os pés de figo, esses hábitos 
sofrerão mudanças. Além de pôr 
em risco aquela planta afetada pela 

doença que pode ser letal, o fator 
econômico também está associado. 
O preço do da erva-mate vai subir, o 
vinho também vai ficar mais caro e 
os figos estarão em falta. Nesse sen-
tido, as doenças de plantas estão re-
lacionadas com a nossa seguran-
ça alimentar, ou seja, a garantia 
de que vamos ter o que comer. 

O impacto considerado mais 
grave em decorrência de uma do-
ença de planta na história recente 
da humanidade foi a requeima da 
batata, causado pela Phytoph-
thora spp., na Irlanda, em 1845. 
Como a batata era a base da ali-
mentação daquela população, e 
a requeima é uma doença que 
apodrece os tubérculos deixan-
do-os impróprios para consu-
mo, resultou-se da epidemia da 
requeima naquela ocasião dois 
milhões de mortos e um milhão 
de emigrantes. Atualmente uma 
ameaça como essa é quase impro-
vável a princípio, pois a agricul-
tura apresenta outros alimentos 
em substituição, além de inúmeras 
ferramentas de manejo de doenças 
disponíveis. Mesmo assim, uma epi-
demia de doença em planta sempre 
apresenta a sua ameaça econômi-
ca e de mudança de costumes. 

Em um levantamento de arti-
gos publicados na Revista Agro-
pecuária Catarinense entre 2001 
e 2021, verificou-se que 10% eram 
relacionados com doenças de 
plantas. A Revista é editada pela 
Epagri e aborda em seu escopo os 
mais diversos campos de pesquisa 
e extensão de atividades agríco-
las, principalmente no território 
catarinense. O montante de arti-
gos sobre fitopatologia publicados 

no período mencionado evidencia 
a dimensão que esta ciência, que 
estuda as doenças de plantas, 
apresenta no cenário agrícola. 
As culturas mais abordadas nas 
publicações da Revista sobre do-
enças de plantas e que, portanto, 
têm sido preocupação no âmbito 
de problemas fitossanitários re-
lacionados à fitopatologia, são o 
milho, a maçã, o citros, o feijão, 
a cebola e o tomate. Destaca-se o 
surto do enfezamento do milho 
na safra de 2020/2021, chaman-
do atenção para a adequação de 
manejo da cigarrinha-do-milho, 
o inseto vetor dos fitopatógenos 
causadores da doença; o cancro 
europeu, que é uma doença restri-
ta aos estados do Sul do Brasil e é 
alvo de monitoramento constante 
em pomares de maçã para imedia-
ta eliminação, caso encontrada; e o 
citros, que por sua vez, é acometido 

por doenças que afetam a qualidade 
dos frutos, como o cancro cítrico e a 
pinta preta, além do greening, que 
apresenta potencial destrutivo, mas 
que ainda é ausente no Estado.

Todos podem se envolver com 
a fitopatologia, impedindo a dis-
seminação de doenças de plantas, 
especialmente aquelas que são 
quarentenárias, ou seja, ausentes 
no Estado. É comum observar em 
aeroportos do mundo todo carta-
zes de campanha orientando as 
pessoas a não transportarem ma-
terial propagativo, sendo mudas e 
sementes ou até mesmo partes de 
plantas, vindos de outros países. 
Prefira adquirir mudas de vivei-
ros protegidos e que mantém boas 
condutas de higiene. Para o ma-
nejo de doenças de plantas, cada 
vez mais é exposto a cooperação 
e a integração entre vizinhos. Se 
o seu vizinho mantém a sanida-
de de suas plantas, tenha estima 
por ele, pois pode ser que as suas 
plantas estejam sadias por causa 
de sua boa conduta, especialmen-
te se você reside em área rural. 
Agora, se você já observa a massa 
de grânulos amarelo-alaranjado 
do fungo da ferrugem da jabuti-
cabeira, talvez esteja tarde demais 
para uma medida de controle. E o 
controle de doenças de plantas é 
assunto para outra ocasião!

Maria Cristina Canale | 
Engenheira Agrônoma, 
Dra. e Pesquisadora em Fitopatologia
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Rafael Roveri Sabião | 
Engenheiro Agrônomo, 
Dr. e Pesquisador em Fruticultura
Epagri/Cepaf - Chapecó-SC

Para a revista Mais Dinâmica

As doenças são 
desencadeadas 
por interferên-
cias em proces-
sos fisiológicos 
ocasionados 
por um incô-
modo contínuo 
de um agente 
patogênico 
que prejudica 
a planta.

TraçaCupimMosquitoRatoBarataEscorpiãoPulga

www.detetizadoracatarinense.com.br           
detetizadoracatarinense@gmail.com           

(49) 3329-3017 (49) 3323-5233

Rua Pequim 632 D
Bairro Passo dos Fortes
Chapecó-SC
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NeGÓCiOs MERCADO DE CARNES EM SC

ATeG Pecuária de Corte 
fortalece mercado 
de carnes em SC
C

om o objetivo de auxi-
liar no aperfeiçoamento 
da cadeia produtiva do 
mercado de carnes, O 

Sistema Faesc/Senar-SC desenvol-
ve o Programa de Assistência Téc-
nica e Gerencial (ATeG) com foco 
na pecuária de corte. A inciativa 
atende produtores rurais de pe-
queno e médio portes com voca-
ção e estrutura para as atividades. 

Segundo a coordenadora es-
tadual da ATeG em Santa Cata-
rina, Paula Coimbra Nunes, o 
programa conta com consultorias 
técnicas e gerenciais que incluem 
suporte em gestão, genética, ma-
nejo adequado, melhoria da ali-
mentação e das instalações dos 
estabelecimentos rurais. “Cada 
técnico atende o produtor visan-
do transmitir conhecimentos re-
lacionados à gestão da empresa 
rural e técnicas de manejo volta-
das às atividades de cada proprie-
dade. Também realizamos outras 
atividades como, por exemplo, os 
Dias de Campo que visam avaliar 
os resultados na prática e discutir 
possíveis melhorias. 

Um dos mais recentes Dias 
de Campo da ATeG Pecuária de 
Corte ocorreu no mês de março 
em Fraiburgo, meio oeste catari-
nense, na Cabanha Gralha Azul, 
do produtor Antonio Marcos Pas-
sarin. O evento, realizado pelo 
Senar/SC em parceria com o Sin-
dicato Rural de Fraiburgo, com 
apoio da Prefeitura, aprofundou o 
tema Pastagem de verão com foco 
para o planejamento forrageiro.

O objetivo foi avaliar o plantio 
das pastagens feito na proprie-
dade com a intenção de atingir 
a maior quantidade de carne por 

área, sem prejudicar o desenvol-
vimento do pasto nem a qualida-
de do solo. A iniciativa também 
oportunizou equilibrar a deman-
da e oferta de forragem na pro-
priedade ao longo do tempo.  As 
variedades de pastagens anuais 
e perenes foram implantadas em 
novembro/21, sendo que os ani-
mais pastorearam a área três ve-
zes até a realização do evento.

 O evento contou com a colabo-
ração de empresas parceiras do setor 
de desenvolvimento genético das 
pastagens na região Sul do Brasil e 
do setor de fertilizantes atuante em 
SC. As atividades foram conduzidas 
pelo supervisor regional do Senar/
SC, Jeam Carlos Palavro, e pelo téc-
nico de campo da ATeG, Eduardo 
Brancaleone. Também contaram 
com a colaboração dos técnicos que 
atuam na região Fabio Sordi, Suiane 
Pittol, Nayara Bridi Mafra e Lilian Gra-
nemann. A equipe de técnicos esteve 
empenhada desde o plantio, condução 
e realização do campo demonstrativo 
para que os produtores visualizas-
sem na prática o desenvolvimento 
das 11 cultivares implantadas. 

Durante o Dia de Campo os 
supervisores técnicos da ATeG 
Fernando da Silveira e Leandro Si-
mioni apresentaram aos produto-
res rurais os principais pontos que 
devem ser observados no manejo, 
visando maximizar a produção de 
pastagens de qualidade e otimizan-
do o sistema produtivo pecuário. 

Em serra alta também 
teve dia de campo
Outro Dia de Campo realizado 
recentemente ocorreu na pro-
priedade de Renê Acácio Magrin 
no município de Serra Alta, reu-
nindo aproximadamente 80 pes-
soas entre produtores de gado de 
corte, parceiros e organizadores 
do evento. Realizado em parceria 
com o Sindicato Rural de Campo 
Erê, o evento contou com o apoio 
da Matsuda e da Plantimar. 

A supervisora regional do 
Senar/SC, Grasiane Bittencourt 
Viêra, destacou que a ação opor-
tunizou trabalhar o manejo e a 
implantação de pastagem, a adu-
bação e a correção de solo, bem 
como o manejo de primíparas. 
“Também apresentamos o resul-
tado da ATeG com foco para a 
bovinocultura de corte na região 
que foi muito positivo”.  

Além de Grasiane, também 
participaram o supervisor técni-
co ATeG Fernando Schneider, a 
presidente do Sindicato Rural de 
Campo Erê Juliane Beltrame e os 
técnicos de campo Edenilson de 
Mello de Oliveira (Sindicato Ru-
ral de Campo Erê), Gustavo Gomes 
Ferreira (Sindicato de São Louren-
ço) com alguns de seus produtores. 

Conheça os resultados da ateg 
pecuária de corte em SC
De acordo com o presidente do Sis-
tema Faesc/Senar-SC, José Zeferino 
Pedrozo, o Programa de Assistên-
cia Técnica e Gerencial (ATeG) com 
foco para pecuária de corte é reco-
nhecido como uma das estratégias 
fundamentais para fortalecer a ca-
deia produtiva do setor. “Queremos 
promover a inovação na gestão de 
propriedades rurais e estamos atin-
gindo os nossos objetivos, tanto 

que desde que foi criado em 2016, 
a programa atendeu mais de 2.700 
produtores em 184 municípios cata-
rinenses. Aliados aos números, des-
tacam-se os expressivos resultados”. 

O superintendente do Senar/SC, 
Gilmar Zanluchi, complementa que 
atualmente, o programa contabili-
za 54 grupos com 1.570 produtores 
no Estado.  “Cada dia percebemos 
que os produtores de gado de corte 
estão inovando cada vez mais, não 
somente na gestão como na imple-
mentação de novas práticas de ma-
nejo, tecnologias e outros aspectos 
importantes para que tenhamos 
uma carne de qualidade”, ressaltou 
ao frisar que neste ano os investi-
mentos seguem intensos para pro-
fissionalizar e fortalecer ainda mais 
a cadeia produtiva do setor.

MB Comunicação | Para a revista Mais Dinâmica

Dia de Campo 
em Fraiburgo 
foi um sucesso. 

Dia de Campo 
em Serra Alta 
reuniu produtores 
de gado de corte 
do oeste.

Fotos: Divulgação Sistema Faesc/Senar-SC
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NeGÓCiOs SICOOB

Sicoob MaxiCrédito 
aprova maior 
distribuição de 
resultado da história 
U

m dos vários benefícios 
de fazer parte de uma 
cooperativa é o que vol-
ta para o seu bolso. E o 

Sicoob MaxiCrédito fez a maior 
destinação da sua história: R$ 
60,6 milhões serão distribuídos 
aos associados, referente ao exer-
cício de 2021. Somados aos Juros 
ao Capital, pagos em dezembro do 
ano passado, o montante ultra-
passa os R$ 72,8 milhões.

O valor foi aprovado em As-
sembleia Geral Ordinária digital, 
realizada na noite da quinta-feira 
(7/4), com a participação dos asso-
ciados delegados, Diretoria Execu-
tiva, Conselho Fiscal e Conselho 
de Administração da Cooperati-
va, em mais uma demonstração 
de gestão democrática.

Do total de R$ 60,6 milhões, 
mais de R$ 21,2 milhões (35%) 
será em Conta Corrente e mais de 
R$ 39,3 (65%) em Conta Capital.  
Os demais R$ 12,2 milhões em Ju-

ros ao Capital foram depositados 
no dia 31 de dezembro de 2021.

Em comparação a 2020, quan-
do foram pagos R$ 52,6 milhões, 
o valor representa um aumento de 
38,4%. “Isso demonstra a solidez 
do crescimento da Cooperativa. É 
também mais uma das maneiras 
que o cooperativismo impacta po-
sitivamente nas regiões onde está, 
porque parte desse dinheiro volta 
em Conta Corrente para os coo-
perados investirem da forma que 
quiserem”, disse o presidente do 
Sicoob MaxiCrédito, Ivair Chiella.

Outra porcentagem é destinada 
em Cota Capital. “É o patrimônio do 
associado dentro da cooperativa, que 
garante a sustentabilidade da insti-
tuição, pois permite que ela continue 
ajudando e incentivando o desenvol-
vimento regional”, complementa o 
presidente. Ele lembra ainda que o 
valor repassado a cada cooperado 
é proporcional às movimentações 
individuais na MaxiCrédito.

grandes resultados
Mesmo em um ano sob forte in-
fluência da covid-19, o Sicoob Ma-
xiCrédito e seus associados cons-
truíram importantes marcas em 
2021, consolidando-se entre as 
maiores cooperativas do país.

Em operações de crédito, a Co-
operativa alcançou R$ 3,6 bilhões, 
ocupando a 8ª colocação no ranking 
da Confederação Brasileira das Coo-
perativas de Crédito. Para micro e 
pequenos empreendedores, o mon-
tante chegou a R$ 1,02 bilhão em 
2021. Em investimentos, a Coope-
rativa registrou a marca de R$ 
3,4 bilhões no ano que passou.

Como consultar
Como o repasse é feito de forma 
automática, deve ser finalizado 
na próxima semana. Para consul-
tar quanto recebeu, os associados 
podem buscar diretamente no 
aplicativo do Sicoob: clicando em 
Conta Corrente/Extrato e também 
no menu Conta Capital/Extrato. 
Ou ainda diretamente nas agên-
cias do Sicoob MaxiCrédito.

Divulgação Sicoob MaxiCrédito | Para a revista Mais Dinâmica
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Empreendedorismo 
feminino: 

independência para 
as mulheres e benefício 

para a economia 
E

mpreendedorismo, em sua essência e defi-
nição, significa coordenar, realizar proje-
tos, serviços, gerir negócios e geralmente 
é associado a grandes projetos e empresas. 

Entretanto, quando falamos em empreendedorismo 
feminino esse significado se transforma. 

Para as mulheres, empreender é muito mais do 
que abrir um negócio: é conquistar visibilidade e 
empoderamento, bem como reafirmar anos de con-
quistas históricas ligadas aos seus direitos.  

Em 2022, muita coisa já evoluiu e as mulheres 
vêm conquistando aos poucos um importante espa-
ço no mundo dos negócios. De acordo com dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) e da Pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) de 2020, o Brasil é o sétimo país com o 
maior número de mulheres empreendedoras no mun-
do: 48% dos empreendedores do país são mulheres. 

Nos últimos anos, o empreendedorismo cresceu 
muito entre as mulheres brasileiras. 55% decidiram 
iniciar seus próprios negócios por necessidade de 
obter alguma forma de renda, reflexo do desempre-
go que atinge aproximadamente 17% da população 
feminina brasileira, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

48% dos empreendimentos 
do país são geridos por mulheres 
Pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), 2020.
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Da mesma forma que abriram mais negócios, elas 
também sentiram mais a pandemia do Covid-19: o 
número de empreendedoras já estabelecidas diminuiu 
62% de 2019 para 2020. O que representou a diminui-
ção de 18% de todos os empreendimentos brasileiros. 

Todos esses dados revelam a realidade do empre-
endedorismo feminino: as mulheres veem nele uma 
saída para o desemprego e uma forma de obter inde-
pendência financeira, mas ainda encontram dificul-
dades, muito ligadas a desigualdade salarial, falta de 
incentivo financeiro e uma rede de apoio sólida. 

Apesar disso, as dificuldades não as impedem de 
continuarem arriscando e inovando em seus negó-
cios. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) em 2020, apontou que durante a pan-
demia as empreendedoras foram mais ágeis na hora 
de implementar inovações em seus negócios.

11% das mulheres disseram ter realizado algum 
tipo de inovação, enquanto só 7% dos homens reve-
lou ter feito mudanças neste sentido. Seus negócios 
também sofreram menos com dívidas em relação 
aos geridos por homens. 

Isso nos mostra que a mulher está disposta a con-
quistar ainda mais espaço nos negócios, mas que 
para isso precisa de ajuda, tanto dos homens quanto 
de outras mulheres, pois ser mulher no mercado de 
trabalho é uma luta que vai muito além do financeiro. 

Nós nem sempre vamos ser as melhores mães do mundo, e nem precisamos. 
A gente precisa é conseguir separar as coisas e não se julgar tanto” 
Branca Rubas, empreendedora. 

Histórias que inspiram
A empresária Branca Rubas, de Chapecó (SC), é um 
exemplo entre tantos, de mulher que no meio das 
dificuldades encontrou no seu próprio negócio uma 
saída para sua estabilidade financeira e para a rea-
lização de um sonho. 

Branca cresceu em uma família de agricultores 
e se mudou para Chapecó com apenas 15 anos de 
idade para buscar novos rumos para sua vida. Foi 
quando começou a trabalhar em uma loja de moda 
masculina que percebeu o gosto pelo ramo. Desde 
então iniciou a idealização de um projeto de negócio 
inovador, anotando tudo o que percebia que as lojas 
de moda masculina da região podiam melhorar.

Entretanto, o sonho só foi sair do papel depois de 
perder o emprego e se ver sem rumo, com um apar-
tamento recém-comprado e uma filha para cuidar. 
O marido foi quem a incentivou a partir para o em-
preendedorismo, enxergando todo o potencial do 
seu projeto, que até então não parecia passar de um 
sonho distante. A empresária então precisou buscar 
ajuda financeira e após apenas três meses inaugurou 
sua própria loja, a Perfetto Moment, no ano de 2011. 

Branca conta que escolher empreender em um 
setor predominantemente masculino já se apresen-
tou difícil em muitos momentos, mas que a vontade 
de inovar e buscar soluções venceu as adversidades.

“No ramo de moda masculina, os consultores são 
geralmente homens e é muito mais fácil para eles es-
tarem neste mercado porque eles vestem a roupa, são 
seu próprio cartão de visitas. Já eu, quando vou falar 
sobre meu trabalho, preciso estar sempre com um 
modelo junto. Na parte da gestão, eu acredito que 
não encontrei dificuldades porque penso que apesar 
do preconceito, nós mulheres precisamos nos posi-
cionar e não baixar a cabeça”, ressalta a empresária. 

Hoje a loja de Branca é uma referência para o ramo 
de moda masculina e sua história serve de exemplo 
para muitas mulheres que sonham em um dia empre-
ender e ter sucesso em seus negócios, assim como ela. 

“Eu gosto de contar a minha história porque se eu, 
que era uma menina que tinha tudo para continuar lá 
na roça consegui mudar minha realidade, porque hoje 
tantas mulheres com todas as oportunidades na mão 
não podem mudar? No momento que elas leem minha 
história elas pensam ‘Se a Branca conseguiu, por que eu 
não consigo?’. Se quando falo, eu conseguir impactar ao 
menos uma mulher eu já me dou por satisfeita”, conta ela. 

Jornada tripla 
Uma realidade ainda vivida por muitas mulheres são as 
jornadas diárias exaustivas, que envolvem não só o tra-
balho, mas também as funções domésticas, cuidar dos 
filhos e administrar os afazeres da casa como um todo. 

Se antigamente elas só tinham as tarefas de casa 
e o papel de mãe para cumprir, hoje buscam cresci-
mento em suas carreiras, especializações e estabili-
dade financeira. Outro motivo também está asso-
ciado ao número de lares brasileiros chefiados por 
mulheres, que saltou de 23% para 40% entre 1995 e 
2015, aponta pesquisa publicada pelo Sebrae.

Esses problemas dificultam o sonho de empreender, 
já que abrir um negócio envolve muito planejamento, 
uma boa reserva de dinheiro e tempo. Branca Rubas 
acredita que mesmo com a mudança que já ocorreu na 
divisão das tarefas domésticas entre homens e mulhe-
res, a maior parte delas ainda recai sobre a mulher.

“Por mais que hoje haja casais super modernos, 
ainda em 99% dos casos é a mãe a pessoa que é a 
principal responsável pelos filhos e pela casa. Nós 
nem sempre vamos ser as melhores mães do mundo, 
e nem precisamos. A gente precisa é conseguir sepa-
rar as coisas e não se julgar tanto, precisamos con-
seguir ter esse controle e a percepção de que nós não 
vamos ser excelentes em tudo que fazemos”, ressalta. 

“No momento que você está bem com seu negócio 
você começa a conseguir separar seus horários para cada 
coisa. Muitas vezes a mulher que empreende no início tra-
balha dez vezes mais do que enquanto funcionária. Falo 
por mim mesma, eu levei muitos anos para conseguir ti-
rar férias depois que eu empreendi, estive muito ausente. 
Mas você não precisa ser 100% em tudo”, conta a empre-
sária, que é mãe de duas filhas, de 23 e 6 anos de idade. 
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“Para a mulher 
empreender significa 

independência, 
independência 

de tomada de decisões, 
independência financeira… 

É um pouco difícil sim, 
mas se uma mulher quer 

colocar um pouquinho 
dela no mundo, 

empreender 
é muito válido”  
Karolini Rigoni, 

empreendedora. 

Branca observa que muitas vezes o que faz a 
mulher desistir de empreender é a crença de que 
o momento certo para abrir seu negócio é somente 
quando se alcança estabilidade em to-
dos os âmbitos da vida, o que não deve 
ser levado como uma verdade. 

“Falta de dinheiro, falta de incentivo 
atrapalha sim, eu sou exemplo disso, mas 
eu não desisti. Se eu ficasse esperando ter di-
nheiro e o cenário ideal, eu não teria aberto 
meu negócio até hoje. Então não tem dinhei-
ro? Busca! Busque formas de viabilizar o seu 
negócio. Se você tem um sonho de ter um 
negócio grande, comece pequeno”, salienta. 

Empreender é independência 
Se para Branca Rubas o início no empre-
endedorismo nasceu de uma necessidade 
financeira e profissional, para Karolini 
Rigoni ele significou sua busca por in-
dependência.  Karolini é proprietária da 
Lhamaria, confeitaria de Chapecó, fun-
dada há apenas 8 meses. 

Karolini tem uma relação com a administração de 
empresas desde que seus pais decidiram abrir uma pizza-
ria há 10 anos. Empenhada em ajudar a família, largou a 
faculdade de Engenharia Civil e continuou nos negócios. 
Após um ano e meio decidiu virar sócia da empresa e as-
sim assumir mais responsabilidades — na época ainda 
cuidava da parte da produção de pizzas doces. Foi aí 
que o sonho de abrir um negócio próprio despertou.  

A empresária conta que empreender sendo mu-
lher é uma luta diária, onde é necessário 
aparentar ser muito mais forte do que é 
para conquistar autoridade. “Como em-
preendedora vejo que muitas vezes não 
temos tanta credibilidade diante de al-
guns homens e perdemos nossa delica-
deza, porque se não mostrarmos força 
não somos respeitadas por eles”.

Apesar das adversidades, a confeitei-
ra acredita que atualmente as mulheres 
já podem buscar o empreendedorismo 
não só por necessidade, mas como uma 
forma de conquistar liberdade.

“Hoje muitas mulheres já podem em-
preender por liberdade e eu me coloco 
neste lugar também. Para a mulher em-
preender significa independência, inde-
pendência de tomada de decisões, inde-
pendência financeira…É um pouco difícil 
sim, mas se uma mulher quer colocar um pouquinho 
dela no mundo, empreender é muito válido”, destaca.

Hoje Karolini emprega outras mulheres em sua loja, 
que também sonham em um dia poder abrir seu próprio 
negócio, assim como ela sonhou um dia, porque acredita 
que o importante para empreender é a persistência. 

“Sempre digo que na Lhamaria eu contrato pe-
los valores e não pela experiência, porque para ter 
um empreendimento é preciso primeiro muita per-

sistência. A gente vai aprendendo e se adequando, 
sem abrir mão da essência da empresa. É também 
preciso fazer um plano de negócios, pensar no cres-

cimento da empresa e ir resolvendo 
cada problema, porque o começo é 
muito difícil. O negócio é não desistir”. 

Diferente de Karolini, Branca Rubas já 
tem muitos anos no empreendedorismo, 
porém, o que faz suas histórias se unirem, 
assim como a de milhares de mulheres 
brasileiras, foi a vontade de ter algo só 
delas, algo que provasse ao mundo que 
sua força vai muito além do trabalho que 
oferecem, mas está nas pequenas bata-
lhas que travam todos os dias. Isso prova 
que a porcentagem de mulheres à frente 
de negócios hoje, não só movimenta a 
economia, como é um importante ins-
trumento de transformação social.

Para as mulheres que um dia que-
rem ter um empreendimento, Bran-
ca deixa um recado. “Estude, seja a 
melhor e expert no assunto e aí você 

pode começar. Comece hoje, porque daqui alguns 
anos você vai se arrepender de não ter começado. 
Se tem algo na sua vida pessoal que está te inco-
modando, que você não está satisfeita, corra atrás, 
faça acontecer!”, finaliza a empreendedora. 

Feira Inspira Mulher
Foi por acreditar que podia ajudar outras mulheres 
com sua história e ver as oportunidades que mui-

tas perdiam no mercado de trabalho, 
que Branca Rubas criou a Feira Inspira 
Mulher em janeiro de 2020. O intuito 
da Inspira Mulher é o de potencializar 
os negócios geridos por mulheres e ser-
vir como vitrine para a variedade de 
ideias e inovações que acontecem nos 
negócios da região, bem como inspirar 
outras mulheres a abrirem seus pró-
prios empreendimentos. 

“Esse evento é para mulher que em-
preende, que sonha em empreender ou 
para aquela que não sonha ainda mas que 
ainda não se deu conta disso, porque nos-
sa cultura nos prega que a mulher é frágil. 
Junto ao evento, temos muitas palestras e 
workshops, focados no empreendedorismo. 
A feira oferece um espaço para todos que 
tenham produtos, serviços ou experiências 

voltadas para as mulheres. É um lugar nosso!”, pontua. 
A primeira edição da Feira acontecerá em setem-

bro de 2022, adiada em razão da pandemia. Mais in-
formações podem ser obtidas através do Instagram 
oficial do evento: @inspiramulher_oficial.
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Enquete ?
O Brasil é o sétimo país com o maior 
número de mulheres empreendedoras 
no mundo: 48% dos empreendedores 
do país são mulheres. Ainda assim, 
o desemprego atinge mais as mulheres 
(13,9%) do que os homens (9%). 
Você acredita que o empreendedorismo 
seja uma saída para as mulheres 
que não encontram boas oportunidades 
no mercado de trabalho?

Juliana grossi - 37 anos - Chapecó/SC
Administradora uzy Implantes 

Sim, pois foi o que aconteceu comigo! Eu colaborava 
em uma clínica médica, fui demitida e resolvi em-
preender, meu desejo sempre foi de aplicar minhas 
experiências e conhecimentos e começar um ne-
gócio do “zero”. Passei por todas as etapas, desde o 
planejamento até o desenvolvimento, e se manter no 
mercado competitivo é bem desafiador. No entanto, é 
necessário inovar nos negócios, aperfeiçoar a forma 
de negociar e desenvolver mecanismos para crescer, 
ocupando assim cada vez mais espaços. O mercado e 
momento atual exige da nova empreendedora ha-
bilidades diferenciadas, o empreendedorismo femi-
nino veio para ficar e muitos negócios, em vários 
segmentos diferentes serão comandando por elas.

giulia vicini - 32 anos - xanxerê/SC
Empresária – vicini Pneus

Na verdade, a saída é sempre o bom preparo e conhecimento. Não tem como se 
manter no mercado de trabalho seja empreendendo “do zero”, seja para assu-
mir em uma sucessão familiar ou mesmo para se manter no cargo da empresa 
em que se encontra no momento sem estar estruturada e com o conhecimen-
to adequado. O empreendedorismo feminino é alto aqui no Brasil, mas ainda 
assim, o índice de empresas que foram abertas e geridas por mulheres e que 
encerram seu funcionamento é mais alto do que empresas administradas por 
homens. Isso se deve à sobrecarga de tarefas pessoais, sociais e profissionais 
que a mulher assume durante a vida, não conseguindo dar a atenção necessá-
ria ao seu negócio. Por isso, sim, empreender é maravilhoso e extremamente 
necessário, afinal é por este meio que uma sociedade cresce. Colocar uma ideia 
em prática, realizar o sonho do próprio negócio é uma das atitudes mais bo-
nitas, corajosas e satisfatórias que podemos ter.  Mas é preciso que a mulher 
planeje com cuidado, sabedoria e principalmente, saiba dosar com equilíbrio a 
energia e atenção que ela coloca em seu negócio e nas demais áreas da sua vida. 

Lia Boakoski  
35 anos - CHapecó/SC
Empreendedora 
na empresa Moda Co.

Eu acredito que sim, atra-
vés deste meio é possível 
expor ideias, sonhos e se 
redescobrir. É uma forma 
da mulher ir de encontro 
a aceitação e reconhe-
cimento de si própria. O 
empreendedorismo traz 
a capacidade de auto re-
alização e contribui com 
o mundo a partir de sua 
visão e seu jeito de fazer. 

Eleonora Lemes - 42 anos - Chapecó/SC
Empresária - garra Marcas

O empreendedorismo feminino é uma opção para que 
as mulheres se insiram no mercado de trabalho, se fi-
xem e ainda deem oportunidade de emprego para ou-
tras mulheres. Esta feminização vem ocorrendo gra-
dativamente e, muito embora a maioria das mulheres 
tenham escolaridade e formação superior à dos ho-
mens, ainda é um desafio diante da discriminação, do 
preconceito social e da dupla jornada de trabalho, uma 
vez que além de seu negócio, as mulheres ainda cuidam 
de seus lares e sua família. Se há uma grande dificul-
dade das mulheres encontrarem empregos, há também 
uma grande dificuldade de serem reconhecidas como 
empregadoras, mas é possível afirmar que em um futu-
ro não tão distante, as mulheres serão a maioria dentre 
os empregadores e empregados do país.

Jandaia Peruzzo - 42 anos - Concórdia/SC
Decoradora de eventos  
Top Center Decoração & Eventos

Acredito muito na força e na coragem da mulher! Cada vez 
mais, a necessidade de reconhecimento e de obtenção de uma 
vida economicamente estável faz com que mulheres, assim 
como eu, procurem uma alternativa de trabalho onde possam 
conciliar as tarefas de casa com as da vida profissional. Uma 
vez que, a mulher que é mãe normalmente batalha por sua fa-
mília e filho, e precisa se dedicar ao trabalho e a família em 
igual forma, e muitas vezes trabalhando sendo funcionária de 
uma empresa, pode haver divergências de horários, fazendo as-
sim com que a mulher às vezes tenha que fazer escolhas. Com 
isso, muitas mulheres ganham força e buscam sua indepen-
dência financeira com trabalhos que ela possa se dedicar por 
igual, fazendo assim seus próprios horários, essa dedicação na 
minha visão, chamada de empreendedorismo, onde a mulher 
pode ser dona de seus horários de trabalho e ganhar seu pró-
prio sustento, tornando-se independente no mercado de traba-
lho e conciliar assim, seu tempo com sua família.

Juliana Paula Rama Ribeiro - 38 anos - Chapecó/SC
Secretária Escolar - Colegio Exponencial
Formação: Especialista em gestão Escolar 

Uma possibilidade de oportunizar a inserção das mulheres no mer-
cado de trabalho é ser empreendedora. As mulheres são persuasivas, 
fortes, batalhadoras, possuem boas ideias, têm iniciativas que dão 
bons resultados. No entanto, elas enfrentam dificuldades quando se 
trata ao gênero associado ao empreendedorismo, um problema histó-
rico e mundial. O que vale destacar é que, significativamente, as mu-
lheres conquistaram seu espaço no meio dos negócios e alcançam, 
com sucesso, seus objetivos. Hoje os aplausos são para elas, mulheres 
de superação!  Desejamos que o futuro seja cada vez mais promissor!

Carla Denise Luft - 35 anos - guatambu/SC
Empresária - Financeiro - Laticínios Altalat

Acredito sim que o empreendedorismo seja uma 
saída para as mulheres. A mulher introduziu um 
novo paradigma no cenário corporativo quando 
decidiu sair da condição de simples empregada 
para empregadora. No processo de reconstru-
ção de uma nova identidade a mulher precisou 
se deparar com questões morais, políticas, éticas, 
familiares dentre tantas que exigiram um esforço 
no sentido de mostrar para a sociedade sua impor-
tância em ocupar postos de trabalho que antes só 
aceitavam homens. Em face a todas as impossibi-
lidades e dificuldades, surge um discurso que pri-
vilegia qualidades como desejo, positividade, von-
tade, sucesso e a felicidade, que situam a mulher 
como portadora de mudanças necessárias para 
lidar com as adversidades da vida.

“Esses sentidos enfatizam dificuldades e con-
quistas, desafios e superação, já que ser mulher 
de negócios e de sucesso implica viver um drama 
constante, uma luta ininterrupta pela conquista 
de um espaço predominantemente masculino”.



MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho de 202244 MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho de 2022 45
Foto: static.poder360.com.br 

Sergio Lima

CULTURa&LaZeR

Música

A música como 
instrumento 
de desenvolvimento 
e aprendizagem
A

música é, sem dúvidas, 
uma das ferramentas 
mais indicadas e uti-
lizadas na primeira 

infância para o desenvolvimento 
da língua materna, e também de 
outros idiomas. E isso é possível 
graças a uma habilidade inata de 
todo ser humano: a Musicalidade 
Comunicativa. A música é um 
canal poderoso de expressão que 
prescinde da palavra e proporcio-
na à criança a possibilidade de se 
expressar e de interagir com os 
que a rodeiam. A educação mu-
sical desde a infância faz uma di-
ferença expressiva, pois atua em 
diversas áreas cognitivas, e po-
tencializa a coordenação motora, 
a criatividade, concentração, co-
municação e muito mais. De acor-
do com o livro O Bebê e a Música, 
quanto maior for sua vivência e seu 
conhecimento musical, maior será 
seu acesso a esta ‘língua humana’.

A musicalização na educação 
infantil desperta o gosto musical, 
trabalha na sensibilidade e percep-
ção, potencializa a criatividade, 
melhora a concentração, imagi-
nação, memória, socialização e 
ritmo. O contato com instrumen-
tos musicais, ritmos e canções 
proporcionam momentos de ex-
pressão e comunicação. As ativi-
dades realizadas com músicas na 
escola auxiliam na desinibição das 
crianças, contribuindo assim para 
sua interação no meio social. Para 
as crianças que ainda não podem 
desfrutar da música nas escolas é 

indicado que façam aulas particu-
lares ou se envolvam em projetos 
musicais em suas comunidades.

Toda criança nasce com alto 
potencial para a aprendizagem 
musical. Porém, se não receber a 
estimulação adequada, infelizmen-
te esse potencial desaparece com o 
tempo. Estimular a Musicalidade 
Comunicativa é fundamental para 
o desenvolvimento, inclusive dos 
bebês, pois ela constitui a base da 
comunicação humana. É através 
dela que os bebês são capazes de in-
teragir com seus pais e cuidadores.

Ativa a memória e o raciocínio
A música é capaz de desenvolver 
algumas áreas do cérebro de for-
mas que nenhuma outra lingua-

A musicalização na educação 
infantil desperta o gosto musical, 
trabalha na sensibilidade 
e percepção, potencializa 
a criatividade, melhora 
a concentração, imaginação, 
memória, socialização e ritmo.

Foto: fundac.org.br
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CULTURa&LaZeR MúSICA

gem é capaz, tornando-as mais 
poderosas. Além disso, também 
auxilia no aprendizado matemá-
tico e na percepção espacial. Ele-
mentos como os parâmetros do 
som, timbre, altura, intensidade 
e duração, são importantes para 
esse processo, pois para afinar um 
instrumento, para improvisar e 
criar, por exemplo, é preciso lem-
brar o som da nota. Além disso, 
toda vez que uma criança aprende 
ou canta uma música, a memória 
sequencial é exercitada.

Potencializa a concentração
Um dos benefícios mais famosos 
do contato das crianças com a 
música é o aumento da capacidade 
de concentração. Principalmente 
durante o aprendizado de partitu-
ras, cifras e escalas musicais. Ao 
aprender a notação musical os ní-
veis de concentração são potencia-

lizados.. A criança consegue ana-
lisar e perceber mais detalhes em 
diversas situações, além de a con-
centração ser fundamental para o 
aprendizado. A criança precisa se 
manter focada para realizar algu-
mas tarefas como cantar, fazer um 
ritmo ou tocar uma partitura.

Expressividade e criatividade
A linguagem musical permite de 
forma lúdica e didática a integra-
ção entre corpo e mente, ela tra-
balha elementos abstratos como a  
sensibilidade, a  percepção e a ex-
pressão de sentimentos. A música 
atua entre a criatividade e os re-
cursos técnicos, disponibilizados 
pelos instrumentos. São pontos 
importantes para o desenvolvi-
mento infantil no que diz respeito 
a comunicação, consciência e ex-
pressão corporal; portanto, a mú-
sica é também significativa para a 

vida adulta. A criança cria maior 
segurança emocional e melhora 
a socialização, além de o contato 
com a música possibilitar que ela 
se expresse por meio do corpo. 
Pode ser demonstrando o que ela 
sente ao ouvir o som, cantando ou 
realizando movimentos.

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica
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CULTURa&LaZeR FuNDO PARTIDÁRIO

Fundo partidário
O

s partidos políticos no 
Brasil contam com 
duas fontes de recur-
sos públicos para fi-

nanciar as campanhas dos seus 
candidatos nas eleições: O Fundo 
Eleitoral e Fundo Partidário.

O Fundo Eleitoral foi criado pe-
las leis nº 13.487 e 13.488/2017. 
Com a proibição de doações de 
pessoas jurídicas estabelecida 
por decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 2015, o Fundo 
Eleitoral tornou-se uma das prin-
cipais fontes de receita para a rea-
lização das campanhas eleitorais.

O  Fundo Eleitoral é uma in-
venção que surgiu depois que o Su-
premo Tribunal Federal declarou 
inconstitucional o financiamento 
eleitoral por pessoas jurídicas em 
2015. Diante da impossibilidade 
de doações de empresas e com a 
limitação das contribuições pri-
vadas, por pessoas físicas, a classe 
política decidiu adotar o financia-
mento público. Desde então, a de-
finição do valor a ser aportado pe-
los cofres públicos nas campanhas 
vem gerando grande polêmica.

Trata-se de um  valor retira-
do inteiramente de verba pública 
(Tesouro Nacional) e destinado 
aos partidos em anos eleitorais 
para bancar as campanhas. Isto 
porque, como dito,  as  doações 
empresariais foram vetadas pelo 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
na esteira das revelações da Ope-

ração Lava-Jato, proibindo finan-
ciamentos empresarial de campa-
nhas politicas e candidatos.

Ocorre que a  aprovação pelo 
Congresso do valor do Fundo 
Eleitoral garantiu um montante 
inédito de recursos públicos no 
ano eleitoral de 2022. Ou seja, 
R$ 5,96 bilhões de reais ficará 
à disposição dos partidos para o 
financiamento das campanhas 
eleitorais deste ano de 2022.

Já o Fundo Partidário por sua 
vez, é mais antigo. Instituído em 
1995 pela  Lei nº 9.096 (Lei dos 
Partidos Políticos). Foi usado para 
financiar campanhas eleitorais, 
custear atividades rotineiras das 
legendas, como o pagamento de 
água, luz, aluguel, passagens aére-
as, internet, contratação de advo-
gados, contadores, entre outros. O 
Fundo Partidário é composto por 
dotações orçamentárias da União, 
multas e penalidades pecuniárias 
de natureza eleitoral, doações de 
pessoas físicas depositadas dire-
tamente nas contas dos partidos 
(aquelas específicas para o Fundo) 
e outros recursos que eventual-
mente forem atribuídos por lei.

A distribuição destes  recursos 
entre os partidos é baseada no tama-
nho das bancadas eleitas na Câma-
ra. Com isso, PSL e PT ficam com as 
maiores fatias dos recursos públicos.

Não se pode esquecer que em-
bora os fundos públicos sejam 
grandes fontes de financiamento 
eleitoral, as contribuições privadas 
ainda continuam a ter grande peso 
no orçamento das campanhas. 

Os aportes privados podem ser 
feitos em doações em dinheiro, de 

forma individual ou via crowdfun-
ding (doações coletivas virtuais) ou 
ainda mediante cessão de bens e 
serviços para partidos ou candida-
tos. Os repasses de pessoas físicas 
são limitados a 10% dos rendimen-
tos do doador no ano anterior. Os 
próprios candidatos podem doar 
para si mesmos o valor correspon-
dente a 10% do teto de gastos es-
tipulado para o cargo em disputa. 
Segundo o TSE, em 2018 as doações 
privadas em dinheiro totalizaram R$ 
561 milhões. Já em 2020 o montan-
te arrecadado superou R$ 1 bilhão.

Fora a soma de todos estes re-
cursos, há ainda os recursos “não 
contabilizado/frios” feitos em es-
pécie e/ou serviços. Trata-se de 
crimes eleitorais porém de difícil 
comprovação, salvo em delações o 
que ocorreu na operação Lava Jato. 

Apenas para efeito de compa-
ração, o montante de dinheiro do 

Fundo Eleitoral previsto na Lei Or-
çamentária do ano de 2022, cor-
responde a sete vezes o que foi pago 
pelo governo federal em 2021 em 
ações orçamentárias para a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), que é um órgão 
central no combate à pandemia 
que recebeu   R$ 663,5 milhões. 

Na área da Educação, a cifra 
destinada a financiar campa-
nhas eleitorais é cerca de três ve-
zes maior do que o R$ 1,6 bilhão 
pago pelo governo de janeiro a de-
zembro de 2021 em repasses para 
financiar o Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), destinado 
à manutenção e aquisição de ma-
teriais por escolas de todo o país.

O programa da Força Nacional 
de Segurança Pública recebeu R$ 
90,7 milhões em 2021. Esse valor 
é cinquenta e quatro vezes menor 
que o do Fundo Eleitoral.

Fundo Eleitoral também su-
pera em doze vezes o que foi exe-
cutado no Programa de Sanea-
mento Básico em 2021, que teve 
um total de R$ 415 milhões.

Os valores são repassados para 
os diretórios nacionais que tem 
completa autonomia para distri-
bui-los. Não há critérios claros 
como é distribuído tal dinheiro,   
que facilita a corrupção com can-
didatos laranjas e outras formas. 

 Por outro lado não há uma le-
gislação rigorosa para que os parti-
dos prestem contas à população de 
como o dinheiro público foi gasto. 
Trata-se de uma “caixa preta”. 

Por estes motivos o descrédito 
que a classe politica possui junto 
a população brasileira. 

O Fundo Partidário 
é composto por dotações 

orçamentárias da União, 
multas e penalidades 

pecuniárias de natureza 
eleitoral, doações de pessoas 

físicas depositadas diretamente 
nas contas dos partidos 

(aquelas específicas para 
o Fundo) e outros recursos 

que eventualmente 
forem atribuídos por lei.

Dr. Irio grolli
Juiz de Direito - Aposentado
Para a revista Mais Dinâmica
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Enquete ?
Os recursos provindos do fundo eleitoral para as eleições de 2022 
serão sete vezes maiores do que os aplicados pelo governo na  ANVISA, 
um dos órgãos principais no combate à pandemia, também três vezes 
maiores do que o valor destinado à educação em 2021. Qual a sua opinião 
sobre esse fato? Qual é a sua opinião sobre o Fundo Partidário 
e o Fundo Eleitoral? Acredita que eles são necessários?

Carlos dos Santos Barbosa e Adriana guimarães Barbosa
41 anos - Campo grande/MS - Engenheiro Civil 

Acredito que são necessários sim, pois as campanhas geram 
gastos e têm que haver um bom trabalho para que aja êxito. 
Porém, precisa existir uma fiscalização no seu uso correto, 
para que esse recurso não seja desviado. O Fundo Partidário 
também é necessário pois existem famílias que dependem 
disso mensalmente para seu sustento, mas também tem que 
existir uma fiscalização forte acima do seu uso. Sobre os va-
lores aumentados, acho que não é necessário ter tal aumento 
para esses fins, pois são maiores do que os valores que vão para 
a educação. Isso realmente não é necessário. A prioridade na 
minha opinião é a saúde, a educação e os programas sociais.

Wanderley José ullmann - 57 anos - Chapecó/SC
Empresário  
Distribuidora Bíons de Produtos Agropecuários Ltda 

A distância entre os políticos e o povo é enorme. Certamente 
a grande maioria das pessoas gostaria que os recursos públi-
cos fossem aplicados de forma correta, sem desvios ou super-
faturamentos. No entanto, os políticos sequer ouvem o que 
o povo quer. Teremos nesse ano mais uma oportunidade de 
escolhermos pessoas sérias, patriotas e que possam fazer as 
mudanças necessárias na lei para mudar tantas coisas injus-
tas que ainda vemos em nosso país.

Melchior Berté - 47 anos - xanxerê/SC
Advogado 

É inegável que o fundo eleitoral auxilia na democracia, equilibra partidos políticos e os 
aproximam dos cidadãos/eleitores. Ainda é importante para equilibrar o jogo político e 
a estrutura de campanha eleitoral, mas errado é o valor destinado à este fundo, um ver-
dadeiro absurdo e desperdício de recursos públicos. Como no Brasil adota-se o sistema 
misto de financiamento político, onde os partidos podem buscar recursos em empre-
sas privadas e, também como a democracia já se encontra bem consolidada, deve ser 
revisto urgentemente os valores aplicados no fundo, para que os recursos possam ser 
remanejados para o que realmente interessa, saúde, educação segurança pública e etc.

Maurício Julhano Rios - 37 anos - Chapecó/SC
Supervisor - Codecal Transportes

Referente ao fundo partidário, na minha opinião deveria haver redução de custos, pois a 
maioria dos partidos políticos usam indevidamente os valores sem necessidade. Poderiam 
enxugar mais tais valores repassados. Já o fundo eleitoral, cada partido politico deveria 
se virar e se eleger na cara e na coragem, pois também é muito dinheiro investido indevi-
damente. Com esse valor acrescentado em propaganda eleitoral dá pra fazer muita coisa 
nas áreas da saúde, educação e segurança.

Márcio Betti 
42anos - Taió/SC
gerente Harpel Indústria 
de Materiais Recicláveis Ltda  

Não concordo com nenhum des-
ses fundos, acredito que os inves-
timentos nas campanhas deve-
riam vir do percentual sobre os 
salários dos próprios políticos.

João Bevilaqua - 58 anos - Chapecó/SC
Representante comercial  

É desanimador falar sobre atos traiçoeiros dos nossos “repre-
sentantes”, mas, mesmo assim, quero deixar registrado meu 
protesto sobre o vultuoso valor do fundão eleitoral. É um ver-
dadeiro absurdo que o povo tenha que aceitar as imposições 
desses, que a cada dois anos se apresentam para pedir nosso 
voto de confiança. Esse tipo de atitude é no mínimo lamentá-
vel. Quem sabe um dia possamos elogiar a maioria.

Emerson Mueller - 52 anos - Joinville/SC
Cheff de Cozinha  

Totalmente desnecessário o uso destes 
recursos para este tipo de assunto!

O Senhor repudia balanças 
desonestas, mas os pesos 
exatos lhe dão prazer.

Quando vem o orgulho, 
chega a desgraça, mas a sabedoria 
está com os humildes.

A integridade dos justos os guia,
mas a falsidade dos infiéis os destrói.

Provérbios 11:1 ao 3
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Aratiba: 
superando desafios 

Aratiba assume obra asfáltica 
que liga estados do RS e SC
Com orçamento superior à R$ 19 
milhões, a prefeitura de Aratiba 
assumiu a responsabilidade de con-
clusão do asfalto da ERS 420, uma 
importante ligação entre os estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na. Só a atual Administração já in-
vestiu mais de R$ 12 milhões, com 
recursos próprios (veja o gráfico).
 
Mais saúde para todos
Programas e serviços desenvol-
vidos pela Secretaria de Saúde 
atendem mais de 2 mil pessoas 
por mês. São consultas, auxílios 
em cirurgias, aquisição de óculos 
de grau e próteses auditivas, en-
tre outros que visam atender as 
demandas da população.

Comunidade ganhará Posto de Saú-
de reformado e com mais serviços
O Governo Municipal no sentido de 
recuperar o Centro de Saúde e ga-
rantir a infraestrutura necessária 
para a volta aos atendimentos está 
reformando toda estrutura. Mais 
de R$ 600 mil investidos na refor-
ma e readequação do prédio.

Educação de qualidade
A Secretaria de Educação tem re-
alizado importantes investimen-
tos no sentido de assegurar qua-
lidade no ensino e infraestrutura 
ideal aos estudantes.

Neste sentido, somente neste 
ano, investiu mais de R$ 180 mil 
em melhorias na infraestrutura 
das escolas, como em salas de au-
las, áreas recreativas, refeitórios e 
espaços de prática esportiva. Tam-
bém implementou importantes pro-

Aratiba é um município localizado no norte do Rio Grande do Sul, com mais de seis mil habitantes. 
A atual Administração Municipal tem investido em diversas áreas na busca de maximizar a qualidade 
de vida da população. A seguir, conheça um pouco das ações e investimentos realizados no município. 

gramas como o Aprende Brasil e o 
Mind Lab, com objetivo de ampliar 
o conhecimento dos estudantes.

Foram mais de R$ 330 mil in-
vestidos em aquisições de equipa-
mentos para melhoria das ativida-
des junto às crianças, em todas as 
escolas da rede pública municipal.

Investimentos de R$ 3,6 
milhões na renovação da frota
A prefeitura de Aratiba investiu 
entre 2021 e início deste ano, mais 
de R$ 3,6 milhões na aquisição de 
máquinas, como retro-escavadeira, 
rolo compactador e mini-escavadei-
ras, duas ambulâncias, vans para o 
transporte escolar e outros veículos. 
São 14 novos veículos que passam a 
integrar a frota da prefeitura.

Fortalecimento da agricultura
Programas e incentivos garantem 
ampliação de investimentos no 
meio rural em Aratiba. Um destes 
programas vem revolucionando 

o setor é o IRRIGA ARATIBA, 
além de auxiliar na quantidade 
de água necessária para ampliar 
a produção na lavoura, também 
beneficia os produtores de suínos, 
com o destino correto dos dejetos 
produzidos nas propriedades.

3º maior produtor de suínos do RS
Aratiba já é o terceiro maior pro-
dutor de suínos do Rio Grande do 
Sul. De acordo com os dados, Ara-
tiba produziu em 2021, um total de 
212,9 mil suínos que foram abati-
dos em plantas frigoríficas. Somente 
no ano de 2021 foram pagos mais 
de R$ 530 mil em programas de 
auxílios para implantação de novas 
construções ou ampliações, mais 
de R$ 160 mil em programas para 
obras de terraplanagem terceiri-
zadas, além de mais de 4 mil doses 
de sêmen entregues de forma sub-
sidiada aos produtores, mais de 2,5 
mil horas de trabalhos com trator 
próprio da prefeitura, ou terceiriza-
dos, sendo ainda distribuídas mais 
de 5,8 mil cargas de dejetos suínos.

Oficinas espalham 
cultura por Aratiba
A arte e a cultura de Aratiba ga-
nharam um importante incre-
mento com o advento dos pro-
gramas que engloba oficinas de 
música, ballet, dança, karatê, 
xadrez, teatro, patinação, futebol, 
futsal, cultura afro, Banda Muni-
cipal e Coral Italiano, totalizando 
mais de 420 alunos inscritos nes-
te ano. São investidos mais de R$ 
740 mil anuais nos programas.

Obras que melhoram 
acessos ao interior
Fomentar a produção agrícola, 
garantir mais segurança e quali-
dade viária. Estes são alguns dos 
objetivos da Secretaria de Obras ao 
realizar intensos trabalhos de ma-
nutenção de estradas pelo interior 
de Aratiba. São mais de 400 qui-
lômetros de estradas que ligam co-
munidades a cidade e a outros mu-
nicípios da região e que recebem 
constantes obras de manutenção.

Indústria e comércio valorizados
O programa Troca Consciente, 
com sorteio de motos, um carro e 
mais 63 prêmios marcando a pro-
gramação de final de ano, além 
da primeira edição da Feira Seto-
rial, foram importantes ativida-
des desenvolvidas pela Secretaria 
de Indústria, Comércio e Serviços 
de Aratiba no último ano. O obje-
tivo desta e outras ações que vem 
sendo desenvolvidas no municí-
pio são no sentido de valorizar os 
negócios locais e fomentar a gera-
ção de emprego e renda.

Prefeitura Municipal
(54) 3376 - 1114
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CULTURa&LaZeR BENEFíCIOS DO FuTSAL

Benefícios 
do Futsal para o 
desenvolvimento 
infantil
O

futsal é um esporte 
que existe desde a dé-
cada de 30 e que con-
quista pessoas de todo 

mundo, profissionais e amado-
res, até os dias de hoje. De acordo 
com a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) estima-se que só no 
Brasil são mais de 12 milhões de 
praticantes do esporte, superan-
do até mesmo o futebol. 

O que explica a grande quan-
tidade de adeptos ao esporte é a 
quantidade de jogadores por time 
(5 para cada lado), o tamanho da 
quadra e, principalmente, seus be-
nefícios para o desenvolvimento de 
habilidades motoras, como loco-
moção, coordenação, domínio da 
bola, manipulação e equilíbrio. 

Todos esses fatores influenciam 
cada vez mais pais e responsáveis a 
escolherem o esporte como ativida-
de extracurricular de seus filhos, 
que através do futsal desenvolvem 
muito mais que apenas condicio-

namento físico, mas também ha-
bilidades sociais importantes. 

Professor de futsal e bacha-
rel em Educação Física, Evandro 
Nemerski é proprietário da esco-
la de futsal Águias Futsal desde 
2018 e explica que a prática do 
esporte vai muito além de apren-
der fundamentos e competir em 
campeonatos. “Além de ser uma 
prática esportiva, que desenvol-
ve habilidades técnicas e táticas 
dos atletas, o futsal pode ser um 
meio de estimular o pensamento 
crítico, o espírito de liderança e a 

autonomia. Estes benefícios vão 
muito além do jogo e alcançam o 
desenvolvimento do aluno em to-
das as suas fases de vida”, pontua. 

Evandro conta que uma das 
principais evoluções que o futsal 
proporciona no dia a dia de seus 
alunos, meninos de 5 a 14 anos de 
idade, é como aprendem melhor a 
conviver entre si e a serem mais dis-
ciplinados, não só dentro de quadra. 

“O futsal é um jogo que exige o 
trabalho em equipe. Quanto mais se 
conhecem os atletas, mais facilida-
de eles têm de pensar como um só. 
Com isto, as turmas vão se desen-
volvendo não somente no esporte, 
mas na interação com outros atle-
tas, professores e até mesmo outras 
equipes”, destaca o professor, que 
também acredita que o pensamen-
to das escolas de futsal devem estar 
sempre mais voltados para aspectos 
da saúde e sociabilidade do que ao 
estímulo da competitividade. 

O futsal é um esporte que apre-
senta ainda diversos outros benefí-
cios para a saúde física e mental das 
crianças. Entretanto, se não for do 
gosto de seu filho ou filha, outras 
práticas esportivas também podem 
ser positivas. O importante é sem-
pre buscar incentivá-los à prática 
de esportes e atividades físicas. 

O Águias Futsal está localizado 
em Chapecó, atualmente atende 
turmas de meninos de 5 a 14 anos 
e futuramente pretende abrir tur-
mas para meninas de 10 a 13 anos 
e homens e mulheres adultos.

Mariana Frezza Cossa
Redação revista Mais Dinâmica

(49) 99937-7570

@aguiasfut

águias futsal

Turismo Rural 
no Oeste Catarinense
Q

ue o Oeste Catarinense 
é cheio de encantos e 
atrativos já não é mais 
segredo para ninguém, 

a região é conhecida por ser rica 
em pontos turísticos naturais, his-
tóricos e culturais e atrai visitantes 
de todo o país. Mas há alguns anos 
vem-se buscando também destacar 
o potencial de uma das áreas mais 
importantes para a economia e tra-
dições regionais: o âmbito rural. 

O Turismo Rural, como é cha-
mado, tem o objetivo de valorizar 
a agricultura familiar, mostrar os 
potenciais da região e trazer no-
vas alternativas de renda para os 
pequenos negócios do campo. Um 
exemplo disso são as Rotas de Turis-
mo Rural nas cidades de Quilombo 
(SC) e Águas de Chapecó (SC), pe-
quenos municípios de pouco mais 
de 9 mil e 6 mil habitantes (IBGE, 
2020), respectivamente, mas que 
reservam grandes belezas. 

Rota Encantos Rurais 
A Rota Encantos Rurais é uma 
das várias atrações turísticas do 
município de Quilombo e em 2018 
conquistou o 3º lugar como uma 
das melhores práticas do turismo 
de base comunitária do Brasil, no 
mesmo ano em que foi inaugurada.  
A Rota é uma iniciativa promovida 
pela prefeitura municipal, junta-
mente com a ACIQ (Associação Em-
presarial de Quilombo e Região) e o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas).

São oito locais contemplados 
pela rota, sendo eles: Cachaçaria 
Dona Nelva, Sítio Favaretto, Fa-
zenda ASB, Panificadora Dona 
Paulina, Produtos Agroecológi-
cos Família Cordazzo, Vinícola 
Busnello, Quimel e Salto Saudades. 

Na Cachaçaria Dona Nelva o 
turista vai encontrar uma proprie-
dade encantadora, que faz uso de 

receitas tradicionais de cachaças e 
licores, desde a época do bisavô da fa-
mília, armazenados em um local que 
no passado já foi uma estrebaria. 

Também se delicia com os 
pães, cucas, bolos e demais quitu-
tes proporcionados pela Panifica-
dora Dona Paulina, que pode ser 
uma opção de Café da Manhã ou 
Café da Tarde na Rota, dependen-
do do pacote escolhido. Ainda pode 
conhecer a cooperativa  Quimel, 
que produz mel de qualidade pro-
vindo de 47 apicultores da região. 

Além disso, aprecia paisagens 
belíssimas, propriedades encanta-
doras e desfruta da hospitalidade dos 
agricultores familiares, que veem no 
turismo rural uma oportunidade de 
mostrar todo o trabalho construído 
ao longo dos anos, por meio de muita 
garra e apego às tradições. 

Para mais informações é possí-
vel entrar em contato através do Fa-
cebook “Rota Encantos Rurais”, no 
e-mail turismo@quilombo.sc.gov.
br ou telefone 49 9 9840 73972.

águas: seus encantos e sabores
Inaugurada em dezembro de 2021 
a rota de turismo rural de Águas de 
Chapecó é a concretização de um 
sonho de longa data da comunida-
de. A iniciativa surgiu como forma 
de buscar desenvolver o turismo e 
fomentar mais ofertas turísticas, 
além de valorizar todos os encantos 
que possui em sua natureza, gas-
tronomia, artesanato e produção 
rural. O trabalho de elaboração da 
rota foi realizado pelo Sebrae. 

Fazem parte da iniciativa sete 
propriedades: Virtutti Agricul-
tura Familiar, Cachoeira do Mel, 
Sede do Brunão, Alambique Aro-
ma de Cana, Sítio do Leo, Café da 
Dona Nena e Mello Móveis Rústicos. 

Na Virtutti Agricultura Fami-
liar o turista encontra o serviço 
de “colhe e pague”, onde vivencia 

a experiência de colher morangos 
diretamente do pé. Já na Cachoei-
ra do Mel encontra uma cachoeira 
belíssima, batizada com o nome 
da atividade de meliponicultura 
realizada pela família proprietária 
das terras - a degustação e compra 
do mel é um atrativo da parada. 

Outros atrativos são os licores e 
cachaças da agroindústria familiar 
Alambique Aroma de Cana, o Café 
da Dona Nena onde são servidas pa-
nificações típicas da gastronomia da 
região e os móveis e artefatos rústi-
cos de madeira feitos artesanalmen-
te no Mello Móveis Rústicos. É uma 
experiência única, que busca valo-
rizar ainda mais os encantos mui-
tas vezes escondidos até mesmo dos 
próprios habitantes da cidade. 

Mariana Frezza Cossa
Redação revista Mais Dinâmica



MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho de 202256 MAIS DINÂMICA | Abril, Maio e Junho de 2022 57

Jovens talentos

CULTURa&LaZeR JOVENS TALENTOS

Wilson Junior Cidrão
Resolvi “entrar na política” ao ver a necessidade de um representante que 
unisse tudo aquilo que penso e percebi que muitas pessoas também con-
cordavam comigo. O combate à corrupção, a defesa do justo, o esporte, a 
saúde de qualidade, o cuidado com os nossos animais e diversas outras 
pautas de um cidadão comum. Ou seja, ser alguém verdadeiramente do 
povo na Câmara Municipal. Queria que existisse um gabinete onde o ci-
dadão comum pudesse ir e ser atendido, onde se sentisse acolhido. 

Tive a honra de ser, aos 20 anos, o vereador titular mais jovem da 
história do Município, o mais jovem primeiro-secretário da Mesa Dire-
tora a presidir uma sessão ordinária e até mesmo na Casa Legislativa 
durante períodos de vacância do cargo. Antes disso, tive uma vida de 
muito aprendizado, trabalhando desde cedo e aprendendo a valorizar as 
pequenas coisas, além da importância de sempre fazer além do mínimo. 

Atualmente, tenho 21 anos, sou pós-graduando em Gestão Pública 
e graduado em Direito, levando a experiência da minha formação para 
colaborar com a grande Chapecó por meio de um mandato técnico, em 
dedicação integral, sem dever favores a ninguém, honrando o voto que 
me foi confiado e demonstrando a possibilidade de uma política séria, 
íntegra e de resultado, que é a forma mais solene de colaborar com a so-
ciedade. Sou muito grato a cada chapecoense que me permite ser diaria-
mente servidor do povo, e a Deus, acima de tudo, por me permitir e me 
iluminar nesse caminho que é servir ao próximo. 

Larissa Salles
Comecei no vôlei muito cedo, com 10 anos, no bairro Efapi, com 
grande incentivo do meu professor de educação física, Diego 
Amorim, e de meus pais, que sempre me apoiaram muito. 

Era um ginásio sem mínimas condições, não tínhamos pos-
te e nem rede. Começou com muitas meninas, e depois sobrou 
somente 5. Depois que demonstrei que queria seguir nesse meio, 
não sabia que iria chegar um dia no alto rendimento. Fui chama-
da para treinar com meninas mais velhas, e assim fui conseguin-
do evoluir e me destacar. Nunca tive meninas da minha idade, 
sempre meninas mais velhas, das quais eu sempre me inspirei. 

Em 2013 recebi uma proposta de estudo com bolsa 100% no 
colégio Marista São Francisco. O esporte mudou minha vida, tive 
uma grande oportunidade de estudo, além de poder competir 
pela equipe do colégio, nas quais tivemos ótimos resultados no 
Jesc tanto regional como estadual, Olimar 2013, 2015 e 2017.

Em 2015 comecei a trabalhar com meu técnico, que ainda tra-
balho atualmente, Michel Guimarães, que naquela época já era trei-
nador do adulto. Sendo assim, tendo a oportunidade de mostrar mais 
ainda do meu trabalho para um técnico que poderia me dar a oportu-
nidade de seguir para uma equipe adulta, tive destaques positivos na 
categoria de base, pegando lista de seleção catarinense em 2017. 

No fim de 2017 já integrava alguns treinos do adulto, e em 
2018 fui integrada totalmente para equipe adulta de Chapecó, 
era uma das mais novas e tinha muito a aprender!

Aprendi muito e tive oportunidades e grandes títulos para a 
equipe. Fomos campeãs do Jasc 2018, 2019 e 2020,  Superliga C 
e B, entre outros títulos. Até 2019 eu também integrava a equi-
pe infanto e tivemos conquistas importantes também como vice 
campeãs estaduais e vice campeãs dos joguinhos abertos. 

Hoje continuo integrando a equipe de Chapecó, agora como lí-
bero, uma nova posição na qual tenho muito a evoluir e a crescer! 

Títulos: 
Campeã Jasc 2018, 2019 e 2020
Campeã campeonato Estadual adulto 2018 
Campeã Superliga C 2019 
Campeã Olimar 2017 
Campeã Jesc 2013, 2014, 2015 e 2016   

Vice campeã Olimar 2013 e 2015 
Vice campeã Estadual infanto 2017 e 2018 
Vice Joguinhos infanto 2017 e 2018 
Vice Estadual Adulto 2019
Vice campeonato internacional na Argentina
Vice Olesc Infantil 2016
Superliga C 2019
Superliga B 2020
Atleta revelação 2017 
Seletiva Seleção catarinense infanto 2017

Rafaela Dall’Óglio de Quadros - Escola Espaço Dança
Meu nome é Rafaela Dall’Óglio de Quadros, sou baila-
rina com quase 15 anos de atuação nos palcos de Cha-
pecó e região. Comecei aos 11 anos por incentivo dos 
meus pais e irmãs e logo descobri esse amor gigante 
pela arte da dança. Meus grandes apoiadores sempre 
foram meus mestres Carla Mombelli e Sérgio de Borba 
que estão comigo desde o início da minha trajetória, 
pois são os responsáveis pela bailarina que sou hoje, 
uma vez que depositaram confiança e enxergaram po-
tencial em meu trabalho, repassando seus anos de ex-
periência e ensinamentos com muita dedicação e amor.

Ao longo da minha trajetória atuei em diversos pa-
péis principais de destaque dentro dos espetáculos anu-
ais da escola Espaço Dança a qual represento, além de 
conquistar diversos prêmios em festivais e mostras de 
dança a nível municipal e estadual nas modalidades 
de Ballet Clássico, Dança Contemporânea e Jazz dan-
ce, entre eles a premiação especial de Melhor Bailari-
na do Festival de Dança de Erechim no ano de 2018.

Sou muito feliz e grata por todas as experiências ma-
ravilhosas, desafios e conquistas que a dança me propor-
cionou ao longo dos anos, pois é algo que transforma e 
toca tanto nós mesmos quanto as pessoas que nos assis-
tem e prestigiam, sem dúvida é algo que já está marcado 
na minha essência, é a arte que faz parte de quem eu sou.

Luiz Felipe Hübner
Nascido em Santa Maria (RS), moro em Chapecó desde os 2 anos 
de idade e me sinto chapecoense de coração. Minha trajetória como 
atleta de rendimento iniciou aos 9 anos (2015) quando treinava na 
escolinha do Grêmio. Sempre gostei de jogar na linha e também ir 
no gol, na época o professor Agnaldo Veriato identificou esta carac-
terística e me indicou para iniciar no futsal como goleiro no time 
do CRC, treinado na época pelo professor Leonardo Schröeder. Che-
guei como 4° goleiro e desde o início tive que me esforçar, preparar 
e conquistar o meu espaço. Consegui me destacar em um amistoso 
e  desde então venho trabalhando duro para me manter na posição.

No ano seguinte, no sub-10, iniciei na base da Chapecoense 
como goleiro no campo, sob o comando da professora Nivia. No 
sub-11 foi o ano pós acidente da Chapecoense e tivemos muitos 
campeonatos. Segui no futsal pelo Crc disputando vários campe-
onatos regionais e estaduais e foi no sub-12, no ano de 2018 que 
começou a aparecer o meu esforço e trabalho de 3 anos conse-
cutivos, onde vieram os resultados efetivos um ano que participei, 
entre campo e futsal, de 11 competições simultâneas onde fui 8 
vezes campeão, 2 vezes vice-campeão , 1 vez destaque da final  em 
um campeonato sub-14 e recebi 6 troféus de goleiro menos vazado. 

Sem dúvidas, o mais importante do ano foi ganhar o Jesc esta-
dual representando o colégio Exponencial, sendo a final decidida 
nos pênaltis. Já no sub-13 decidi focar no futsal, o que no final do 
ano me rendeu um convite para integrar o time sub-14 do Colégio 
Recriarte o qual é referência no estado em títulos do Jesc. Aceitei a 
oportunidade e mudei para Camboriú para morar em uma casa 
atleta dividindo com outros 8 meninos de vários estados do Brasil. 
Foi quando infelizmente a pandemia iniciou e em 45 dias tive que 
voltar para casa. Não fiquei parado e segui treinando com o sub-15 
do AABB/C5 e no ano passado foi onde estive defendendo o escudo 
e fomos campeões sub-15 e sub-16 com final nos pênaltis e, repre-
sentando Chapecó, fomos campeões regionais da Olesc. Sigo trei-
nando forte no AABB/C5 futsal para disputar este ano a Liga cata-
rinense sub-16, Estadual sub-16 e novamente Olesc por Chapecó.

Neste ano tive a felicidade de ser convocado  pelo técnico Leo-
nardo  Schröeder para integrar o time  Chapecoense Futsal  onde 
vamos disputar a Liga catarinense série ouro e joguinhos  repre-
sentando Chapecó. Eu como 3° goleiro marco mais um passo na 
minha carreira, uma rotina diferente e mudança de escola para o 
turno da noite, o que exige ainda mais de mim pois os treinos são 
diários pela manhã com Chapecoense Futsal e à tarde C5  sub-16. 

Só tenho a agradecer muito a todos professores que tive em 
minha trajetória de campo e futsal, e tenho consciência que pre-
ciso treinar duro e dar o meu melhor  a cada dia  para continuar 
minha caminhada, que ainda vai ser longa, se depender do meu 
esforço e sonhos. Hoje com apenas 16 anos posso dizer que sou 
muito feliz podendo fazer o que amo: jogando futsal. 

Isadora da Silva Costa
Isadora é bailarina desde os 4 anos de idade e se formou em Ballet Clás-
sico pela Escola de Artes de Chapecó no ano de 2017. Como bailarina 
teve a oportunidade de interpretar diversos papéis principais em es-
petáculos de encerramento. Bailarina premiada em diversos festivais 
de dança regionais e internacionais com a escola Ballet Vera Bubliz. 
Lá realizou um ano intensivo de Ballet Clássico e preparação física e 
participou do Festival Internacional de Porto Alegre (FIDPOA) e na 
seletiva do World Ballet Competition.

Durante sua trajetória cursou workshops de Ballet Clássico e Dança 
Contemporânea com professores nacionais e internacionais. Atualmen-
te trabalha como professora de Ballet Clássico na cidade de Chapecó e 
região e é acadêmica do curso de Fisioterapia pela Unochapecó e dos Ma-
jors do Royal Academy of Dance de Londres pela Escola Espaço Dança.
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Estações mais frias 
exigem cuidados 
redobrados com a pele

saúde

Skincare

O
frio chega e, com ele, os 
banhos mais quentes, o 
clima mais seco e a di-
minuição da ingestão 

de líquidos, o que representa um 
impacto negativo direto à nossa 
pele, tanto do rosto quanto do cor-
po. Por isso, precisamos ficar aten-
tos e ter cuidados redobrados du-
rante as temperaturas mais baixas.  

Para a dermatologista Danie-
la Zonin, uma rotina de cuidados 
com a pele no inverno deve envol-
ver o uso de produtos adequados e 
protetor solar específico. “Para a 
pele do rosto, mesmo em dias frios, 
o ideal é manter uma rotina com 
bons produtos e ter o hábito de usá
-los corretamente. Nunca esquecer 
de usar filtro solar, pois mesmo no 
inverno, a radiação solar é elevada, 
oferecendo riscos de câncer de pele 
e envelhecimento precoce”, explica.

Um fator importante na hora 
de comprar seus produtos de skin-
care é considerar o seu tipo de 
pele, que pode ser normal, seca, 
mista ou oleosa. Isso irá deter-
minar quais produtos são mais 
adequados e irão funcionar para 
você. Saiba identificar: 

A pele normal é pouco brilho-
sa ou ressecada, é uma pele sau-
dável que produz sebo na quan-
tidade adequada; a pele oleosa 
é aquela que possui excesso de 
brilho e tem tendência a cravos e 
espinhas; a pele seca é mais sen-
sível e tem tendência a vermelhi-
dão e irritações; já quem possui 
pele mista apresenta oleosidade 
na zona T (testa, queixo e nariz) e 
ressecamento nas outras regiões. 

“Cada tipo de pele requer um 
sabonete e um hidratante com 
textura e composição específicas. 

Para pele normal a seca, preferir 
sabonetes neutros ou syndet (sem 
sabão) e hidratantes com textura 
em baume ou cremes, para pele 
oleosa, optar por sabonetes com 
controle de oleosidade, hidra-
tantes mais fluidos, como loção, 

emulsão, spray ou gel. A melhor 
hora de hidratar é logo após lavar 
a pele, para garantir melhor ab-
sorção”, recomenda Daniela. 

Além disso, outro hábito im-
portante para manter a pele sau-
dável é o consumo de alimentos 
ricos em vitamina A e C, pois 
apresentam ação antioxidante. 
Alguns alimentos que contém vi-
tamina A são o fígado, os ovos, lei-
te, espinafre, batata doce e frutas 
de cor laranja, amarela ou verme-
lha, já a vitamina C pode ser en-
contrada em frutas cítricas, acero-
la, caju, goiaba, brócolis e couve.

Daniela lembra da importân-
cia de manter o consumo de água, 
pois o frio nos dá a falsa sensação 
de que não precisamos de água 
porque não nos sentimos desidra-
tados com frequência. “Ingerir 
mais água é o melhor hábito para 
garantir uma pele hidratada”, fri-
sa a dermatologista. 

Para quem possui pele acnei-
ca o recomendado sempre é uma 
avaliação dermatológica antes de 
qualquer intervenção, já que são 
peles mais sensíveis e com tendên-
cia à infecções. 

Outras dicas da Doutora in-
cluem: evitar água muito quente 
e banhos muito demorados, não 
fazer uso de esponjas e buchas 
em excesso, lembrar de hidratar a 
pele após o banho, lavar as roupas 
guardadas para reduzir a poeira e 
ácaros; e utilizar cremes com ação 
umectante a base de uréia para os 
pés e mãos para evitar resseca-
mentos e fissuras. 

Mariana Frezza Cossa
Redação revista Mais Dinâmica
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GRãOSsaúde

Nutricionista 
explica a importância 
dos grãos para a saúde
A

s leguminosas são exce-
lentes alternativas para 
quem busca mais quali-
dade de vida por meio de 

uma alimentação saudável. Além 
de saborosas, são ricas em nutrien-
tes, como proteínas, fibras, vita-
minas e minerais. Para reforçar a 
importância dos grãos, a nutricio-
nista do Fort Atacadista de Cha-
pecó, Letícia Tizziani, destaca os 
benefícios do feijão, da ervilha, do 
grão-de-bico, da lentilha e da soja. 

O feijão compõe pratos tradi-
cionais na gastronomia brasilei-
ra e também é um dos alimentos 
mais consumidos no País. “Ajuda 
na perda de peso, reduz o coleste-
rol, melhora a saúde do coração 
e previne o diabetes. Porém, a 
principal vantagem do consumo 
é o combate à anemia. Ele é um 
dos alimentos com maior concen-
tração de ferro, possui cerca de 
cinco miligramas do nutriente a 
cada porção de 100 gramas. Uma 
dica para melhorar a absorção do 
ferro é acrescentar nas refeições 
alimentos ricos em vitamina C. 
Nesse caso, a laranja é uma ótima 
opção”, destaca a nutricionista.

A ervilha é rica em fibras, zinco, 
antioxidantes e possui vitaminas A, 
C, E e K. Extremamente nutritiva, re-
tarda o envelhecimento das células, 
favorece a cicatrização da pele, for-
talece as unhas, o cabelo e o sistema 
imunológico, melhora a saúde dos 
olhos e reduz o estresse. “O alimen-
to é uma excelente alternativa para 
vegetarianos e veganos porque con-
tém todos os nutrientes necessários 
para o corpo e pode ser acrescentado 
facilmente nas refeições, como no 
preparo do arroz ou em pratos varia-
dos: sopa, torta, creme, purê, ham-
búrguer e salada”, afirma Letícia. 

Os pulses (sementes secas de le-
guminosas) possuem muitos benefí-
cios em comum, mas de acordo com 
a nutricionista variar o consumo 
dos grãos e aproveitar as vantagens 
especiais de cada alimento é indis-
pensável. “Temos uma variedade 
de leguminosas. Então, não tenha 
receio de proporcionar experiências 
gastronômicas diferentes e super 
nutritivas para você e sua família. 
Outra aposta é o grão-de-bico. Ele 
é rico em triptofano, que é respon-
sável pela produção de hormônios 

que aumentam o bem-estar e com-
batem a depressão, equilibrando a 
saúde emocional e psicológica”.

Além de promover mais quali-
dade de vida, o grão-de-bico pre-
vine a osteoporose, mantendo os 
ossos saudáveis, melhora a saúde 
dos dentes, regula o açúcar no 
sangue e ajuda no controle da gli-
cemia, aumenta os movimentos 
intestinais e combate a prisão de 
ventre, reduzindo desconfortos. 

Letícia destaca que a lentilha 
também é um aliado para as mu-
lheres. “O alimento possui subs-
tâncias lignanas, com caracterís-
ticas semelhantes ao estrogênio, 
que é o hormônio responsável por 
regular o funcionamento do me-
tabolismo e contribui para o de-
senvolvimento do corpo feminino. 
Essa similaridade diminui a tensão 
pré-menstrual, evitando o estresse 
e o cansaço e revitalizando as ener-
gias. Outra vantagem é que a len-
tilha ajuda a desintoxicar o corpo”. 

A soja também ameniza os sin-
tomas da TPM e, devido à concen-
tração de vitaminas do complexo 
B, ajuda a prevenir problemas na 
gestação. “O alimento é rico em 
proteína vegetal e essencial para 
o bom funcionamento do organis-
mo. Pode ser preparado cozido (a 
tradicional ‘carne de soja’) ou adi-
cionado em outras refeições, como 
arroz, strogonoff, hambúrguer ou 
no saboroso tofu. Por isso, uma 
boa dica é planejar um cardápio 
de grãos para a semana, pois ga-
rantirá uma alimentação protéica, 
nutritiva e sem dúvidas mais saudá-
vel”, recomenda a nutricionista.
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A ervilha é rica 
em fibras, zinco, 
antioxidantes 
e possui vitami-
nas A, C, E e K

Nutricionista 
do Fort Atacadista 

de Chapecó, 
Letícia Tizziani. 

Do cacau ao chocolate: 
uma transformação 
que adoça mais a vida
T

em para todos os gostos 
e é uma das delícias qua-
se que indispensáveis no 
cardápio dos brasileiros. 

O sabor especial do chocolate é 
resultado de um longo processo 
que se inicia no cultivo do cacau. 
De acordo com a pesquisa reali-
zada, no último ano, pela Mestre 
em Economia Rural e Engenheira 
Agrônoma, Maria Simone de Cas-
tro Pereira Brainer, o maior produ-
tor mundial do fruto é a Costa do 
Marfim. O Brasil ocupa a sétima 
posição no ranking. Um dos fatores 
que influenciam nessa condição é 
o clima, já que o cacaueiro é culti-
vado no calor e na umidade. 

Para compreender como o 
chocolate chega pronto nas pra-
teleiras para os consumidores é 
necessário falar sobre o processo. 
A nutricionista do Fort Atacadista 
de Chapecó, Letícia Tizziani, ex-
plica que existem três tipos de ca-
cau: forasteiro, crioulo e trinitá-
rio.  “Ao contrário do que muito se 
pensa, o fruto não tem sabor, cor 
e cheiro de chocolate. O aroma é 
floral e por dentro o cacau é bran-
co, parecido com a fruta do conde. 
Já a polpa é violeta, sua coloração 
também não se assemelha aos 
tons de marrom do chocolate”.

Letícia complementa que a 
transformação inicia na fermenta-
ção. “Esse processo dura cerca de 
sete dias. Alguns especialistas re-
comendam virar o cacau a cada 24 
horas. Depois inicia a secagem e, 
por fim, o cacau é armazenado e co-
mercializado em sacas”. Há quatro 
classificações para o fruto: fino, tipo 
1, tipo 2 e o fora de tipo. “No último 
caso, a separação ocorre pela baixa 
qualidade. Quando o fruto está viole-

Nutricionista 
recomenda 
chocolates 
com teor 
de cacau 
acima de 70%

ta é porque não passou pelo processo 
completo de fermentação”, afirma.

O cacau ainda passa pelo pro-
cesso de torrefação, que preserva a 
temperatura ideal. A etapa mais es-
perada acontece depois de descascar 
a semente. “Basta moer o nibis, que 
é o que resta quando removemos a 
casquinha, e o resultado é mágico: 
temos a massa de cacau. Já a pro-
dução do chocolate varia conforme 
a porcentagem de massa e açúcar 
adicionados. Para finalizar, é in-
dispensável temperar o chocolate, 
colocá-lo em formas e resfriar até se 
solidificar”, explica a nutricionista. 

A praticidade de comprar o 
chocolate pronto também se tor-
na um desafio para o consumi-
dor. De tantas opções, qual tem 
melhor qualidade? Letícia destaca 
que uma excelente alternativa é 
apostar nos chocolates produzidos 
com mais de 70% de cacau. “Esti-
mulam o sistema nervoso e melho-
ram a memória. Se o teor de cacau 
for maior de 85% também será um 
aliado da saúde emocional, pois re-
duz a ansiedade, a insônia, a fadiga 
e as dores de cabeça, além de au-
mentar a criatividade e a energia”.

Outra dica importante é a quan-
tidade. “Lembrando que o consumo 
deve ser moderado. O ideal é ingerir, 

no máximo, entre 10 a 15 gramas 
por dia. Também é importante 
evitar os chocolates que possuem 
menos cacau e mais açúcar. Esse é 
o principal vilão do organismo. É 
possível adoçar a vida com menos 
açúcar. Quanto mais teor de cacau 
o chocolate tiver, mais trará benefí-
cios para a saúde, inclusive melho-
rando o humor. Basta comer três 
quadradinhos e ficamos mais feli-
zes”, afirma a nutricionista.  

Sobre o grupo Pereira
Fundado em 1962, na cidade de 
Itajaí, em Santa Catarina, o Gru-
po Pereira celebra em 2022 seus 
60 anos de história. Com 16 mil 
funcionários e 800 representantes 
comerciais autônomos nos Esta-
dos de Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Goiás, Santa Catarina, 
São Paulo e no Distrito Federal, o 
Grupo Pereira tem 93 unidades de 
negócio, sendo 28 lojas do Comper 
(rede de supermercados), 47 lojas 
do Fort Atacadista (atacarejo), sete 
filiais do Atacado Bate Forte (ata-
cadista de distribuição), 10 lojas 
SempreFort (varejo farmacêutico) 
e um posto de combustível. Com-
pletando o ecossistema de soluções 
para o cliente, também fazem par-
te dos negócios do Grupo Pereira o 
braço logístico Perlog e o de serviços 
financeiros Vuon, que inclui o pri-
vate label Vuon Card, com mais de 
610 mil cartões emitidos, além de 
seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma 
experiência de compra positiva por 
meio de excelência no relacionamen-
to com clientes, fornecedores e fun-
cionários, o Grupo Pereira colabora 
com a sociedade por meio de diferen-
tes programas socioambientais.
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Tendências 
confortáveis 
e estilosas! 

MOda

A
s estações mais frias estão 
chegando! Para alegria de 
muita gente, logo os looks 
de verão serão substitu-

ídos por roupas quentes, aconche-
gantes e cheias de estilo. Já é possível 
ver as lojas e confecções trocando 
suas coleções e se preparando para 
o outono e inverno 2022. Pensando 
nisso, a Revista Mais Dinâmica foi 
em busca das principais tendências 
para essa temporada. Confira algu-
mas dicas e se prepare para o friozi-
nho que está quase chegando! 

O conforto é um dos pilares das 
novas tendências outono/inverno 
2022, então aproveite para usar 
combinações mais simples, com 
peças mais larguinhas e super con-
fortáveis como o moletom, calças de 
pantalona e vários outros tecidos 
que trazem muita leveza no uso.

Confira as novidades para outono e inverno 2022

Queren Hapuque Barrabarra
Redação revista Mais Dinâmica

Tendência cabincore, 
confortável e casual!
Essa tendência será uma das 
principais ondas de estilo neste 
inverno. A cabincore é uma es-
tética recheada de aconchego e 
conforto, seu propósito é passar 
uma sensação de um final de se-
mana de descanso em uma casa 
no interior. Nesta moda, o chi-
que é substituído pelo simples e 
confortável, tecidos agradáveis, 
cortes largos e looks simplesmen-
te descomplicados com os quais 
você pode curtir a natureza mes-
mo em dias de frio.

Elementos como botas sem 
salto, calças de moletom, blusas 
de moletom ou tricô, flanela xa-
drez são os principais elementos 
que formam a próxima tendência 
para o inverno de 2022. 

xadrez, sempre presente!
As roupas que trazem o xadrez 
fazem parte de um estilo clássico, 
estiloso e atemporal, afinal nun-
ca deixa de marcar presença! A 
estampa xadrez, tradicional nos 
looks de meia-estação e inverno, é 
tendência mais uma vez na tem-
porada de outono e inverno em 
2022. As tendências apontam que 
as roupas em xadrez devem voltar 
com tudo este ano. Desde estam-
pas em paletas de cores mais frias 
ou quentes, o que vale é o famoso 
xadrez aliado ao conforto dos dias 
mais frios. Nos calçados, as bo-
tas estampadas ou de uma única 
cor também continuarão sendo 
tendências. Além delas, os tênis e 
sapatilhas também irão comple-
tar o look das mulheres. A dica 

é combinar a estampa 
xadrez com peças lisas, 
garantindo harmonia 
e equilíbrio ao look e 
evitando o excesso de 
informações visuais.

Oversized, roupas 
largas e confortáveis!
Aqui está uma tendên-
cia muito forte! Oversi-
ze é um termo em inglês 
que pode ser traduzido 

para “tamanhos grandes”, o ove-
rized é tendência há algumas 
temporadas. Para as estações 
mais frias, as roupas de mode-
lagem ampla ganham destaque 
especialmente entre casacos, ja-
quetas, calças e blusões.

Febre nos anos 80 e 90, as rou-
pas oversized voltaram com força 
na última década. Confortável, a 
moda oversized vai do profissional 
ao casual. Apesar de promover 
conforto, é preciso equilíbrio para 
compor looks oversize. Essa ten-
dência faz parte do estilo comfy, 
onde conforto é a palavra de or-
dem. A regra base para quem gosta 
ou se identifica com o look mais fol-
gado é ter cuidado com o tamanho 
das peças. Justamente para não pa-
recer que está vestida de qualquer 
jeito ou perder a elegância.

O conforto 
é um dos 

pilares 
das novas 

tendências 
outono/inverno 

2022
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