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Desafios que
enfrentaremos em
2022
A economia do Brasil foi intensamente impactada por uma crise sanitária sem precedentes causada pelo
cenário atípico da pandemia do novo coronavírus, iniciada no país em março de 2020.
Diante às medidas de isolamento social decretadas pelos governos locais e pelo órgão regulador de vigilância sanitária (a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), foi escancarado no país um cenário
de desigualdade social e de crise econômica que já era preocupante.
O Brasil, assim como muitos outros países, enfrentará desafios para a retomada do crescimento no pós-pandemia. O banco Itaú, em publicação no dia 17 de setembro deste ano, reduziu sua expectativa para
o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no próximo ano de 1,5% para 0,5%. O maior banco privado
do país também passou a prever aumento do desemprego no próximo ano, com a taxa de desocupação
subindo de 12,1% ao fim de 2021, para 12,5% em dezembro de 2022.
Além do Itaú, diversas outras instituições financeiras e casas de análise passaram a prever PIB menor, inflação mais alta e juros também mais elevados no cenário próximo. Soma-se a isso, ainda, a intensificação
de outras crises, como a crise hídrica e a crise na cadeia global de suprimentos, que acabam por prejudicar
uma economia com crescimento já fragilizado.
Atualmente com tamanha imprevisibilidade gerada pela pandemia, projetar cenários futuros e garantir a
resiliência dos processos de negócio tornou-se um exercício de extrema incerteza, demandando perspectivas e vivências diferenciadas em busca de um caminho comum, embora os impactos sejam diferentes
para os diversos tipos de setores.
E aí é onde entra o associativismo. Acredito nessa modalidade de negócios para garantir não apenas a
sobrevivência, mas o crescimento, em especial, das micro e pequenas empresas.
Na crise, o problema não é ser pequeno, é estar sozinho. Isso diminui o poder de negociação. Buscar essa
organização e participar de ações localizadas é uma forma de trabalhar para superar as dificuldades. Juntos, os empreendedores conseguem mais facilmente acesso à capacitação, à orientações legais e tributárias, sobre gestão, e até acesso ao crédito e a informações que podem fazer toda a diferença não só em
tempos normais, mas principalmente em períodos de crise como o atual.
A pandemia tornou tudo mais difícil, mas o empreendedor que se associa sabe que vai encontrar auxílio
para sua empresa superar esse momento, seja com produtos, serviços, informação ou orientação.
A Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde terá um papel fundamental na colaboração para que
empresários locais voltem ao “modo normal” nesse próximo ano. Apesar dos indicativos apontarem para
um ano difícil, temos como nossa aliada a experiência de uma entidade que há mais de 60 anos atua em
conjunto, para promover o bem comum e o desenvolvimento socioeconômico da região.
Temos uma união que faz com que o sucesso de um passe a ser o sucesso de todos. Por isso acredito que
seremos capazes de sair deste cenário de pandemia mais fortes do que entramos. Mantenhamos a fé e
unidos pelo bem comum.
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Faculdade de Medicina é
destaque por educação de
qualidade
O curso de graduação em medicina vem
com matriz curricular inovadora, inserindo
o aluno na rede de saúde em aulas práticas
desde o primeiro semestre.
Com início das atividades em agosto de
2020 na cidade de Arcoverde, a Faculdade de Medicina do Sertão faz parte do
grupo São Leopoldo Mandic. O grupo
ainda tem em funcionamento a Faculdade de Odontologia (primeira instituição
do grupo), a Faculdade de Medicina,
ambas em Campinas, Faculdade de
Medicina no município de Araras (SP)
e oito centros de pós-graduação em
Odontologia nos municípios de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Vila Velha (ES), Fortaleza,
Brasília e Curitiba.
A Faculdade de Medicina do Sertão
está assentada em terreno de 50.000 m2
e conta com residencial para acolhida
dos professores provenientes de outras
cidades. Possui 6 salas de tutorias, 4 salas
de aula, 1 auditório com 150 lugares,
2 laboratórios de simulação, 2 laboratórios multidisciplinares, laboratório
de anatomia com mesa de dissecção
virtual, laboratório de técnicas cirúrgi-

cas, laboratório de informática, salas para
atendimento individual ao aluno, 2 salas
de metodologia ativa e sala dos professores com computadores.
A estrutura ainda é composta por biblioteca com acervo físico e virtual e salas de
estudo individual, restaurante, refeitório,
área de descanso com redário, biotério e
pocilga.
Atualmente a faculdade é coordenada
por José Francisco de Sales Chagas, que
concedeu entrevista para a Revista ACA.
Acompanhe logo abaixo.
Revista ACA - Como o senhor enxerga
atualmente o papel da Faculdade de
Medicina do Sertão?
José Chagas - A Faculdade de Medicina do Sertão terá papel fundamental
na fixação dos seus egressos na região
da VI Gerência de Saúde do Estado de
Pernambuco. Aliado à rede básica bem
desenvolvida no município pertencente
a esta região, haverá maior demanda de
profissionais e, consequentemente, maior

desenvoltura do sistema de saúde público e privado. Além disso, os cursos de
extensão, iniciação científica e pós-graduação também fazem parte do arsenal
didático da faculdade.
Revista ACA - A inovação está no
DNA da Faculdade de Medicina do
Sertão desde o início, dentro e fora da
sala de aula. Conte um pouco sobre os
processos de inovação da faculdade.
José Chagas - O grupo São Leopoldo
Mandic, do qual a Faculdade de Medicina do Sertão é mais nova componente,
sempre investiu na inovação dentro e
fora de aula. Em relação aos atos fora de
aula trazemos o Hub de inovação com
incentivo ao surgimento de startups,
bibliotecas virtuais disponibilizadas para
toda comunidade acadêmica e sociedade
local e cursos de especialização e pós-graduação que serão implementados
em futuro próximo.
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O curso de graduação em medicina vem com matriz curricular inovadora, inserindo o aluno na rede de saúde em aulas práticas desde
o primeiro semestre. Também mantemos laboratórios modernos com simuladores de situações clínicas que mostram aos estudantes
situações cotidianas hospitalares ou ambulatoriais em formato de simulação, além da utilização de atores para demonstração de casos
clínicos. Esta matriz também prioriza a busca de informação pelos alunos e a humanização da medicina.
Revista ACA - E a pandemia, como afetou o desenvolvimento do curso de medicina?
José Chagas - O primeiro semestre do curso foi realizado de maneira online, o que tirou o contato do aluno com o professor, mas,
felizmente, não foi por período longo. A Faculdade de Medicina do Sertão já iniciou as atividades com plano de contingência na prevenção do COVID-19 com distribuição de EPI’s, adequação de higienização de todos os ambientes da faculdade, aferição de temperatura diariamente e utilização obrigatória de aplicativo específico para detecção de casos suspeitos por todo corpo discente, docente e
colaboradores. As aulas práticas que não puderam ser realizadas durante períodos de lockdown foram repostas em sua totalidade para
não haver perda de aprendizado pelos alunos.
Revista ACA - Qual é o principal desafio para a Faculdade de Medicina do Sertão para o próximo ano?
José Chagas - Dentro de planejamento didático e pedagógico já feito pela faculdade, não teremos grandes desafios para os próximos
anos, a não ser manter a nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação, pois é a avaliação do grupo São Leopoldo Mandic
desde seu início. No entanto, os desafios maiores serão a implantação de uma clínica escola para maior integração com o sistema
público de saúde com consequente ganho de aprendizado para os alunos e maior integração com a sociedade local através de ações
comunitárias sociais e de saúde, que foram impossibilitadas pela pandemia.
Revista ACA - O que é possível fazer para expandir a capacidade do sistema de educação superior?
José Chagas - A educação precisaria voltar o olhar com mais atenção para o ensino técnico, principalmente nas áreas de informática,
robótica, etc que é para onde a humanidade caminha. Educação para todos com qualidade.
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JEOHSAH SANTOS É EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
O Brasil competiu em Tóquio com a maior delegação
em Jogos Paralímpicos no exterior. Foram 259 atletas,
incluindo atletas-guia, calheiros, goleiros e timoneiro.
Entre eles estava Jeohsah Santos, 21 anos, atleta da cidade de Pesqueira, agreste de Pernambuco, localizada há
apenas 43 de km de Arcoverde.
O atleta buscou o pódio no salto em altura, mas terminou a competição em quarto lugar ao parar na marca de
1.93m no Estádio Olímpico de Tóquio. Como costuma
falar em suas entrevistas: “Esse não é o fim”. Sua história
de superação aponta para mais conquistas, e estar em
Tóquio foi uma superação.
É no esporte, que algumas pessoas com deficiência encontram a força necessária para se superarem. Afinal
uma das maiores preocupações da pessoa com deficiência é a de não conseguir alcançar independência ou
realizar seus sonhos, por conta das limitações e ainda
precisam enfrentar o preconceito e o bullying.
As pessoas portadoras de necessidades especiais precisam enfrentar desafios diários, podendo se deparar com
dificuldades quanto à locomoção, alimentação, higiene
pessoal, se vestir, entre outras questões. Da mesma forma, as necessidades especiais no esporte exigem mais do
atleta profissional.
Desde que começou a frequentar a escola, em Pesqueira,
cidade onde nasceu no agreste de Pernambuco, Jeohsah
Santos se sentia diferente dos coleguinhas. Ele conta que
além da falta de aceitação própria, por muitas vezes,
foi vítima de bullying, sendo chamado de “o aleijado”.
Ele nasceu com uma má formação congênita na perna
esquerda.

Mas foi exatamente neste ambiente que a vida de Jeohsah começou a mudar o rumo. Foi convidado, em 2012,
para participar dos jogos paralímpicos escolares. No começo, ele conta que resistiu ao convite. Com orientação
de sua mãe, decidiu participar e, daí, tomou gosto pelo
esporte.
Foi no quintal de casa e com colchões doados, que o
atleta começou a treinar para competir na modalidade
salto em altura. Assim como muitos outros, Jeohsah enfrenta obstáculos na preparação e precisa contar com a
determinação e criatividade da treinadora para avançar
nos treinos. Obstáculos, dificuldades e muito improviso
são bem comuns na vida do atleta paralímpico Jeohsah
Santos, mas nada o faz parar. Jeohsah se mantém apenas
com a Bolsa Atleta, na qual recebe justamente por ter
índice olímpico.
Participando de competições, o atleta chegou às olimpíadas Rio 2016. Ficou com o sexto lugar saltando 1m85.
Desde então, ele detém o recorde brasileiro na classe T44
- que atualmente é de 1m93 - conquistado no Mundial
de Berlim em 2018. Da capital da Alemanha ele trouxe
a medalha de prata. Esse foi o caminho percorrido até
chegar às Paraolimpíadas de Tóquio.
Se de um lado temos a determinação de Jeohsah, do
outro está a disposição, criatividade e competência da
treinadora Glébia Galvão. É dela que saem as ideias criativas para suprir as necessidades das preparações para as
competições. A falta de condições ideais não paralisou
Glébia, pelo contrário, a inspirou na busca por soluções.
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“Logo que começamos a treinar salto em altura, improvisei o salto em uma piscina no local em que eu trabalhava, com cadeiras e cordas. Foram assim os primeiros
treinos. Depois conseguimos a doação de um colchão
e improvisei equipamentos feitos de cano, sendo essa a
estrutura que ainda utilizamos nos treinos”,explica.
Formada em Educação Física pela AESA, em Arcoverde,
desde que era estudante, já trabalhava de forma voluntária com pessoas com deficiência, área que se especializou. “Jeohsah era uma das crianças que eu sempre convidei para integrar esses projetos em que coordenava,
mas a princípio ele não quis. Foram três anos de insistência, até ele integrar as paralimpíadas escolares. 2016
foi ano em que ele me ligou porque estava decidido a ser
uma atleta de alto rendimento”, conta a treinadora.
A dupla tem dado exemplo de que com persistência e
muita disciplina é possível conquistar sonhos. “Não é
preciso ter talento, é necessário treino, muito treino para

Atleta Jeohsah Santos representou Pernambuco nas Paralimpíadas de Tóquio
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chegar onde se deseja no esporte”, destacou Jeohsah.
AS PRIMEIRAS PARALIMPÍADAS
As primeiras modalidades esportivas adaptadas exclusivamente para pessoas com deficiência física surgiram
após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o primeiro
evento esportivo exclusivo para deficientes foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Existiam muitos homens que
lutaram na Segunda Guerra Mundial e perderam algum
membro ou sofreram algum tipo de trauma grave. As
competições tinham como objetivo principal reabilitar
os ex-combatentes, além de estimulá-los fisicamente e
emocionalmente.
Esse evento chegou a reunir 400 atletas, de 23 países diferentes, para disputar as competições. Desde então, o
esporte adaptado vem ganhando a profissionalização:
ele deixou de ser um esporte amador e de reabilitação
para atingir o alto nível.

É no quintal de casa e com colchões doados, que o atleta treina para competir na
modalidade salto em altura.

HOME OFFICE - NOVA FORMA DE TRABALHO

Os benefícios e desafios do
home office

Desde que a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil, milhões de pessoas mudaram sua rotina profissional a fim de
evitar a circulação do novo coronavírus.

suas portas, mas perceberam que seus
funcionários poderiam continuar trabalhando de casa, em home office.

que responderam os questionários já
estavam em home office, parcial ou
integralmente, antes da pandemia.

De acordo com a pesquisa FIA Employee
Experience (FEEx), 90% das empresas aderiram a alguma modalidade de
home office - os dados foram colhidos
no segundo semestre de 2020, a partir
de questionários respondidos por 213
empresas em todo o território nacional.

Nesse ano de pandemia, muitas empresas consolidaram o home office
como modelo de trabalho no país.
Pesquisa da Workana, plataforma que
conecta freelancers a empresas da
América Latina, mostra que, mesmo
quando a pandemia acabar, a intenção de 84,2% dos líderes entrevistados
é continuar com o trabalho remoto.

A partir de março de 2020, quem tinha
a possibilidade de executar suas tarefas
em casa, passou a experimentar o que
antes era a exceção: o trabalho remoto.
O trabalho home office cresceu devido à necessidade, não à vontade das
empresas. Muitos ainda têm o pensamento de que no home office os funcionários podem fazer o que quiser,
que os gestores não têm controle da
sua equipe, etc, mas não é bem assim.
Com a pandemia, o isolamento social é um dos poucos mecanismos
disponíveis para desacelerar o avanço da doença e o impedir o colapso
dos sistemas de saúde pelo mundo.
Muitas empresas precisaram fechar

A pesquisa, que faz parte do Prêmio Lugares Incríveis Para Trabalhar,
uma parceria da Fundação Instituto
de Administração (FIA) com o UOL
para reconhecer as organizações que
têm as melhores práticas em gestão
de pessoas, também revela que, antes
da pandemia, menos da metade das
empresas (43%) ofereciam alguma
opção de trabalho à distância - e somente 7% dos 150 mil funcionários

Para isso, eles acreditam que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal
é um aspecto a ser priorizado, e isso
inclui a flexibilidade de horários. Essa
modalidade de trabalho, aponta o levantamento, levará a um trabalho mais
orientado a objetivos e metas do que ao
cumprimento de jornadas de trabalho
fixas. Os líderes de empresas também
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destacam que outro fator no qual deverão trabalhar é a melhoria da tecnologia e conectividade dos funcionários
que trabalham remoto. (G1)
•
96,7% afirmam que o benefício do home office será um diferencial
no momento de escolher a empresa
onde querem trabalhar.
•
94,2% afirmam que gostariam
de continuar trabalhando remoto depois da pandemia.
•
91% acreditam que trabalhando com base em seus resultados é possível realizar tudo sem precisar trabalhar exatamente 8 horas por dia, todos
os dias, em um escritório.
Como vimos, o trabalho home office
apresenta diversos benefícios e pode
ser a solução de muitos problemas do
mundo globalizado, como o trânsito.
Nessa modalidade de trabalho gastamos menos tempo e dinheiro com deslocamento e também poluímos menos.
Prós de se trabalhar em home office
Mais qualidade de vida para funcionários, diminuição de custos para as
empresas e aumento de produtividade
para ambos. O trabalho remoto apresenta uma série de vantagens que podem ser desfrutadas tanto por colaboradores quanto por empresários.
O profissional tem liberdade para fazer
os próprios horários; não precisará se
deslocar até o local de trabalho; vai economizar não apenas no transporte, mas
também na alimentação e vestimenta;
terá mais tempo e proximidade com as
atividades da família e/ou de casa como
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estudar com os filhos, fazer mais exercícios físicos ou fazer pequenas manutenções.
Um estudo da Universidade de Stanford, realizado pelo professor de economia Nicholas Bloom, defende que
trabalhar em casa deveria ser o modelo
padrão.
Essa conclusão foi alcançada depois de
um teste controlado com funcionários
da agência de viagens chinesa Ctrip. O
objetivo era analisar os efeitos do trabalho remoto, e os resultados indicaram
que os profissionais que trabalhavam
em casa aumentaram a produtividade
em 13%. Mais satisfeitos, eles faziam
menos pausas e ficavam menos doentes.
No Brasil, o Global Evolving Workforce indica que 54% dos trabalhadores se
consideram mais produtivos ao trabalhar em casa, enquanto somente 14%
discordam que esse formato de trabalho aumenta a produtividade.
Além de ver o aumento da produtividade de seus funcionários, as empresas
podem se beneficiar com a diminuição
de custos provocada pela adoção do regime de trabalho em home office.
Diminuição dos gastos com energia

Em um ano de pandemia, muitas empresas consolidaram o home office como modelo de trabalho no país.

elétrica, aluguel de imóveis e a aquisição de máquinas e equipamentos estão
entre as vantagens financeiras para as
companhias com colaboradores trabalhando remotamente.
Enquanto empresas podem se beneficiar de diminuição de custos operacionais, os profissionais que trabalham
remotamente comemoraram um aumento da qualidade de vida.
Contras do trabalho em home office
É claro que nem tudo são flores - nada
é perfeito. O trabalho em home office
traz algumas desvantagens e precisamos ficar atentos a elas para tentar minimizar os seus impactos.
Para quem a disciplina não é um forte, será preciso começar a praticar a
organização e o foco total nas atividades. Não conseguir distinguir a hora
de trabalhar e a hora de ficar em casa
tranquilo preocupa no ponto de estar
sempre atento ao trabalho. Para quem
mora sozinho, o home office pode despertar um lado mais antissocial.
Com o trabalho em casa, há a perda do
convívio com os colegas de trabalho.
Além da nossa necessidade de estar
em contato com outras pessoas, é através das relações sociais que trocamos

Pesquisa revela que 94,2% das pessoas entrevistadas
afirmam que gostariam de continuar trabalhando
remoto depois da pandemia.

experiências e crescemos, seja pessoal
ou profissionalmente. Nesse sentido, é
interessante estabelecer horários para
encontros virtuais e, assim, suprir essa
demanda de contato.
Em casa, o telefone toca, chega uma
encomenda, o filho chama e quando
você vê… se perdeu na rotina do trabalho. Manter o foco e não deixar que
as demandas pessoais e profissionais se
misturem talvez seja um dos maiores
desafios do home office.
Por isso, organize-se e faça um acordo
com você mesmo e com as pessoas que
moram na sua casa: durante o horário
do expediente, é como se você não estivesse em casa. Peça para que você seja
interrompido o mínimo possível, apenas em circunstâncias em que seja realmente necessário.
Dicas para trabalhar em casa
Independentemente do ambiente, o
trabalho precisa ser realizado. Por isso,
teste ambientes, mantenha-se motivado para as atividades. Perceba se o
home office é algo para você; é muito
importante evitar distrações e ter um
horário padrão de trabalho e encontrar
um canto exclusivo para o trabalho.
Este deve ser organizado e pensado no
fluxo de tarefas que serão feitas; ter uma
rotina neste canto para se concentrar e
respeitar esse tempo com produtividade. Por exemplo: levar uma canequinha
de água ou café ao começar as atividades; estar disponível para adaptações
e fazer todas as necessárias. Adaptabilidade é importante para que a pessoa
se estimule mais, com a produtividade
constante e mantenha seu trabalho em
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alto nível.
QUANDO E COMO SURGIU O
TRABALHO HOME OFFÍCE
O home office surgiu nos Estados Unidos, quando tecnologias como o computador, a internet e o celular foram
popularizadas. Isso possibilitou que
qualquer um tivesse sua própria estação de trabalho na sua casa. Para algumas pessoas pode ser difícil imaginar,
mas por muito tempo, o custo dessas
tecnologias as tornou inacessíveis a
maior parte das pessoas e seu acesso
era limitado a ambientes corporativos.
À medida que esse custo foi caindo, o
home office foi crescendo.
Além do avanço e da popularização da
internet e dos computadores pessoais,
o surgimento de ferramentas, como
programas e softwares, permitiram que
pessoas pudessem trabalhar remotamente, trabalhar de casa, de aeroportos
ou de onde preferissem, sem prejuízo
à comunicação ou à produtividade da
equipe.
A primeira prática de atividade de trabalho remoto aconteceu em 1857, nos
Estados Unidos, na realização de trabalhos com telégrafo, um sistema de
transmissão e recepção de mensagens,
que utilizava eletricidade para enviar
mensagens codificadas através de fios.

As mulheres têm uma probabilidade (31,20%) maior
do que a dos homens (18%) de estar em funções na
qual o home office é possível.

Para realização dessa atividade, não
importava onde o operador estivesse,
desde que tivesse a infraestrutura necessária. Pelo contrário, como o envio
e recebimento de mensagens poderia
acontecer a qualquer horário, trabalhar
em casa poderia ser não só uma possibilidade, mas uma necessidade.
O modelo de home office surgiu no
Brasil oficialmente em 1997 durante o
Seminário Home Office/Telecommuting – Perspectivas de Negócios e de
Trabalho para o Terceiro Milênio. E
em 1999 foi fundada a SOBRAT – Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Nesse período o acesso à
internet e a computadores pessoais começava a se popularizar no Brasil.
Só em 2017, com a Lei 13.467 o Teletrabalho (como o Home Office é chamado na Lei) foi regulamentado na
Consolidação das Leis do Trabalho no
Brasil. Nesses 20 anos, a qualidade da
nossa rede de telefone e internet melhorou drasticamente, o custo reduziu,
a disponibilidade em locais distantes
aumentou e novos tipos de trabalho
também surgiram. Tudo isso permitiu
o surgimento e o avanço do home office
no Brasil.

42% das pessoas que passaram a trabalhar de casa
em função do isolamento pretendem continuar nesse
regime.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA, POR
QUE ELA É IMPORTANTE?
Você aprendeu sobre educação financeira quando estudava? Provavelmente a
resposta será não.

da educação financeira é fundamental, e
pode fazer grande diferença para o próprio futuro do país.

Entender mais de finanças pessoais contribuiria para evitar escolhas terríveis,
que talvez você já tenha feito ou ainda
faz como a de utilizar o limite do cheque
especial, pagar apenas parcialmente o
cartão de crédito ou emprestar o nome
para amigos e parentes.

A proposta trazida pela Base Nacional
Comum Curricular sugere um estudo
interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro.
Ela visa mostrar como os conceitos da
Matemática financeira se dão na prática
e desenvolver competências que serão
fundamentais para os alunos no futuro.
Isso vai ajudar o aluno, desde cedo, a desenvolver a capacidade de planejar sua
vida, sua família, e tomar boas decisões
financeiras.

Era muito bom se não precisasse aprender só depois de “quebrar a cara” com decisões mal tomadas que comprometem
sua vida financeira. Se gerações passadas
não tiveram a oportunidade de ter acesso à educação financeira nas escolas, surge para as próximas gerações a esperança
de que essa realidade seja diferente.
Estabelecidas em dezembro de 2019, as
novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) atualizaram
quais são as aprendizagens essenciais
para o ensino infantil em escolas públicas e particulares de todo o Brasil – e,
entre tais parâmetros, a educação financeira tornou-se obrigatória para a molecada do ensino fundamental ao médio.
Em um país que, segundo a Serasa Experian, 40% da população adulta vive
com problemas financeiros – algo equivalente a mais de 63 milhões de pessoas
carregando dívidas – o ensino das bases
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No dia 17 de agosto de 2021 , o Governo Federal lançou, por meio do Ministério da Educação (MEC) em parceria
com a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), o Programa Educação Financeira nas Escolas. O Programa tem o objetivo de oferecer aos professores cursos
gratuitos de formação em educação financeira, para que o tema esteja presente
nas salas de aula. A expectativa inicial é a
de capacitar, em três anos, 500 mil professores, que poderão levar o tema a mais
de 25 milhões de estudantes brasileiros.
Por que isso é importante? Na sociedade
consumista em que vivemos é preciso

nos posicionar frente ao dinheiro e repensar a forma como gastamos. Desde
cedo os pequenos são bombardeados
com propagandas de brinquedos, jogos,
roupas, materiais escolares, entre outros.
Por isso, é importante ajudá-los a refletir e desenvolver um pensamento crítico
sobre o que elas precisam e aquilo que
desejam.
Educação financeira em outros países
A educação financeira é um tema que
não chega a ser recorrente na própria
cultura brasileira. Ausente nas grades
curriculares das instituições de ensino,
também não está presente com frequência necessária no âmbito doméstico.
De acordo com pesquisa da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, 42% da população brasileira tem alguma aplicação financeira. Portanto, quando se trata sobre
finanças, o Brasil ainda tem muito o que
aprender e evoluir.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Axxus em capitais do Brasil contou com
cerca de 700 responsáveis analisando as
reações de crianças que recebiam educação financeira e as que não tinham
sequer contato com o assunto. Uma
média de 90% dos adultos entrevistados
nunca aprendeu a administrar o próprio
dinheiro, nem em casa e nem na escola.
Além disso, 43% das crianças que não
têm acesso à educação financeira reagem mal quando os pais negam alguma
coisa. Por esses e outros motivos, a pes-

quisa reforça a importância da educação
financeira no Brasil.
Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64%
da população economiza para a aposentadoria, um dos índices mais baixos do
mundo: a média na América Latina é de
10,6%, enquanto outros países emergentes, como México (20,85%), África do
Sul (15,93%) e Rússia (14,56%), apresentam números melhores.
Além disso, apenas 28% dos brasileiros
declaram ter poupado algum dinheiro
nos últimos 12 meses, o 14.º pior índice
do mundo.

ção financeira infantil no núcleo familiar
e que os pais sempre se questionem: “será
que eu estou sendo um bom modelo?”.
A psicóloga Angélica destacou que os
pais podem tentar ensinar seus filhos
a lidar com dinheiro, mesmo que eles
mesmos não sejam especialistas no assunto.
Porém, ela ressalta que se os adultos responsáveis pela educação da criança não
organizam suas finanças e têm atitudes
irresponsáveis, os filhos tendem a seguir
o mesmo caminho, absorvendo esse
comportamento.

Alguns países têm colocado o ensino
sobre educação financeira como questão de prioridade em suas nações desde
a educação infantil. Como é o caso da
Finlândia. O país nórdico que fica localizado no norte da Europa, passou por
uma das maiores revoluções no ensino
público em todo o mundo.

De acordo com Angélica, a criança tende a levar essa experiência para a vida financeira e saber a hora certa de comprar.

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE ) e a ONU, o sistema público de
educação Finlandesa ocupa o primeiro lugar, sendo considerado, portanto,
um dos melhores do mundo no quesito educação. O sistema educacional na
Finlândia é completamente gratuito, não
havendo distinção entre classes sociais,
bem como, a carreira da magistratura é
uma das mais valorizadas e prestigiadas
no país. A educação para os finlandeses
faz parte de sua cultura.

Como despertar a curiosidade dos pequenos pelo dinheiro? Deixando que lidem com isso de um jeito independente.
Afinal, só falar que não dá pra comprar
algo que querem, por exemplo, pode
não entrar na cabeça deles. A intenção é
aprender na prática.

Separamos algumas dicas para introduzir seu filho no mundo das finanças;
1. Dê mesada ou dinheiro pra comprar
algo

2. Entregue pequenas contas para as
crianças pagarem
Precisa pagar alguma conta? Leve a
criançada ao caixa eletrônico mais pró-

ximo e explique o funcionamento do
processo. Fale que precisa ter a quantia
suficiente na conta e que não pode deixar passar a data de vencimento, afinal,
os juros são altos!
3. Trabalhem juntos pra manter um cofrinho
Deixe o cofre em um lugar visível da casa
e incentive que todo mundo poupe um
pouquinho pra colocar ali. É como diz o
ditado: de grão em grão, a galinha enche
o papo!
4. Tenha cuidado com os erros da educação infantil
Não precisa ser especialista em finanças
pra colocar a educação financeira infantil em prática. Mas fique de olho pra não
cair nestes erros:
Recompensar estudos e boas notas com
mesada, por exemplo, porque a criança
precisa entender que existem obrigações
e responsabilidades que deve cumprir;
Completar o dinheiro que faltar pra
comprar algo mais caro, pois ela tem de
entender que esse recurso é limitado;
Dar exemplos negativos ao estourar o
limite do cartão, não fazer uma reserva
de emergência, gastar sem planejamento
etc.

A Finlândia, assim como, a Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel e Canadá são os
países que mais investem em alfabetização financeira para crianças.
Alfabetização Financeira em casa
Segundo a educadora e psicóloga Angélica Rodrigues, que também é autora
da coleção “Crescer e Enriquecer”, uma
pessoa endividada tem mais chances de
desenvolver problemas emocionais, digestivos e perder produtividade.
E esses impactos negativos acabam sendo absorvidos pelas crianças da família.
Por isso é importante pensar em educa-

A importância da educação financeira vem a dar
ferramentas para que o aluno possa perceber que ele
pode ter uma vida melhor, que tenha a possibilidade
de se planejar financeiramente.

Com o acesso à educação financeira desde cedo, os
jovens aprenderiam que é importante contar com uma
boa reserva de emergência.
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A IMPORTÂNCIA DA
IMUNIZAÇÃO PARA
NOSSA SAÚDE
Aquilo que se ouve a vida toda sobre fazer exercício, se alimentar bem, ter uma
boa noite de sono, entre outros hábitos
saudáveis, tem razão de ser. O corpo precisa funcionar bem para reagir ao ataque
constante de bactérias, vírus e outros
micróbios, e assim formar a defesa necessária, com milhões de células diferentes, órgãos e moléculas, para proteger o
organismo de doenças. Essa barreira de
proteção é chamada de sistema imunológico.
O assunto passou a ser conversa do dia
a dia no mundo inteiro. A pandemia
da COVID-19 trouxe à existência uma
pauta que era mais comum entre profissionais de saúde. Cuidar do sistema imunológico virou preocupação de milhares
de pessoas.
Pois bem! O sistema imunológico é uma
das coisas mais importantes do corpo,
pois é graças a ele que conseguimos ter
uma rotina saudável, então, tudo o que
for preciso fazer para contribuir com a
resistência dessa imunização, nós precisamos fazer.
Você sabia que o sistema imunológico é
formado por milhões de células com diferentes funções e de diferentes tipos que
se juntam e lutam a todo momento para
proteger o corpo e o organismo das doenças e dos ataques diários de bactérias
e de vírus?
As maiores armas hoje existentes contra
os vírus são as vacinas. Motivo? Vacina é
estímulo imune!
IMPORTÂNCIA DAS VACINAS
As vacinas são responsáveis por salvar a
vida 3 milhões de pessoas todos os anos
15 | Revista ACA

contra doenças como difteria, tétano, coqueluche, gripe e sarampo. Quando somos vacinados, protegemos a nós mesmos e toda a comunidade.
Existem grupos de pessoas que não podem ser vacinadas, e neste caso dependem da sociedade vacinada para reduzir
a propagação das doenças. Talvez só
mais recentemente você tenha ouvido
falar em “Imunidade de rebanho” ou
“imunidade populacional”. Com a pandemia o termo se popularizou. É a proteção indireta contra uma doença que
ocorre quando a imunidade se desenvolve em uma população por meio de vacinação ou infecção prévia.
À medida que mais indivíduos em uma
comunidade são vacinados, menos pessoas ficam vulneráveis. Dessa forma, há
uma menor possibilidade de uma pessoa
infectada transmitir o patógeno para
outra. A imunidade de rebanho existe quando os indivíduos que não estão
imunes, mas vivem em uma comunidade com uma alta proporção de imunidade, têm um risco reduzido de doença.
Quando a cobertura da vacina é muito
alta, o risco de adoecer entre aqueles que
não estão imunes pode se tornar semelhante ao daqueles que estão realmente
imunes.
Exemplos são encontrados através da
vacinação para poliomielite, rotavírus,
febre amarela, meningococo e várias
outras doenças evitáveis por vacinas.
Se antes já existiam campanhas que estimulam e encorajam a vacinação, com
a pandemia a vacinação gerou grande
expectativa na população e filas quilométricas para receber com brevidade o
imunizante.

A conscientização sobre a importância
da vacina é um assunto bastante discutido atualmente. A chegada da vacina
amenizou o surto Coronavírus, o número de internação e de mortes causadas
pelo novo COVID-19.
Bons exemplos da eficácia das vacinas
são doenças como o Sarampo, Meningite, Coqueluche, Hepatite, entre outras,
hoje, controladas graças ao elevado índice de imunização. Doenças altamente contagiosas e bastante comuns no
passado – como a Difteria, o Tétano, a
Paralisia Infantil, a Caxumba e a Rubéola – praticamente já não existem mais
no Brasil. Isso se justifica graças ao alto
índice de vacinação no país, são mais de
90% das crianças já vacinadas.
É importante ressaltar que o Brasil está
entre os países que possuem um serviço
de vacinação eficiente.
Quais as principais vacinas para adultos?
As vacinas recomendadas na fase adulta,
para a faixa etária de 20 a 50 anos, são:
Tríplice bacteriana (dTpa): que protege
contra: difteria, tétano e coqueluche, e
uma dose deve ser administrada a cada
dez anos;
Febre Amarela: para as zonas endêmicas
e duas doses devem ser aplicadas ao longo da vida;
Hepatite A: aplicada em duas doses;
Varicela: se não houver histórico anterior para a doença, duas doses devem ser
aplicadas;
Tríplice Viral: protege contra o Sarampo,
Caxumba e a Rubéola e deve ser admi-

nistrada em duas doses.
A vacina Herpes Zoster protege contra o
Herpes Zoster. Uma dose de cada deve
ser aplicada após os 50 anos de idade.
Para os adultos com idade maior a 60
anos deve ser administrada anualmente
uma dose da vacina contra a Gripe (Influenza), estando ele vacinado ou não.
Recomenda-se em dose única a vacina
Meningocócica Conjugada ACWY, que
previne contra a Meningite.
Médicos alertam: adultos que desconhecem a situação do seu cartão de vacinação devem ser vacinados seguindo as recomendações das indicações por idade.
OS SINAIS NO CORPO DE QUANDO A IMUNIDADE ESTÁ BAIXA
Quando a imunidade não vai bem o cor-

po “fala”. Por isso, existem alguns sinais
que o corpo transmite para indicar se a
imunidade está baixa e se possivelmente
o organismo foi “invadido” por algum
corpo estranho (vírus e bactérias). Essas
reações indicam claramente que é preciso melhorar o sistema imunológico.
Algumas das reações mais comuns são:
infecções constantes; cansaço excessivo;
vômitos, diarreia e náusea; febre e calafrios; olhos frequentemente secos; manchas brancas ou vermelhas pela pele;
queda de cabelo.
Além desses sintomas de baixa imunidade, as gripes e os resfriados constantes também são sinais de que o sistema
imunológico está frágil, então, percebendo qualquer um desses sintomas, vem a
importância de se voltar para a rotina e

observar o que pode ser feito para melhorar a imunidade.
Vários fatores favorecem na imunidade,
tais como: a prática de exercícios físicos;
uma boa noite de sono; o controle do estresse; uma alimentação saudável.
ALIMENTOS QUE AJUDAM A AUMENTAR A IMUNIDADE
Os alimentos que aumentam a imunidade são principalmente as frutas e os
vegetais, como o morango, a laranja e o
brócolis, mas também as sementes, os
frutos secos e o peixe, pois são ricos em
nutrientes que ajudam na formação das
células do sistema imune.
Morango
O morango é rico em vitamina C, um
tipo de vitamina que ajuda a fortalecer
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as defesas naturais do organismo, já que
aumenta a produção de células do sistema imune, aumentando a resistência a
infecções.
Batata-doce
A batata-doce é rica em vitamina A, C
e outros compostos antioxidantes que
ajudam no desenvolvimento e fortalecimento do sistema imune. De acordo
com vários estudos, a vitamina A possui
um efeito terapêutico no tratamento de
diversas doenças infecciosas.
Salmão
Por ser rico em ômega 3, o salmão favorece na regulação das células de defesa
do sistema imune, além de possuir fortes
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propriedades anti-inflamatórias que melhoram toda a saúde em geral, em especial o sistema cardiovascular.
Iogurte natural
O iogurte natural é rico em probióticos
que são bactérias “boas” para o intestino,
ajudando a regular a resposta do sistema
imune perante um agente infeccioso,
além de fortalecer e aumentar todas as
defesas do corpo.
Frutos secos
Ricos em tem um papel fundamental no
desenvolvimento e ativação dos linfócitos T, que são células de defesa muito
importantes para o sistema imune.

Alho
O alho é um dos alimentos mais utilizados para aumentar as defesas do organismo. Isso porque possui um composto
sulfurado chamado alicina, que possui
atividade antimicrobiana, inibindo o
crescimento e proliferação de bactérias,
vírus e fungos.
Gengibre
Essa raiz pode ser utilizada em sua forma
natural ou como pó para temperar os alimentos, além de também poder ser consumido na forma de chá ou em cápsula.

GERAÇÃO FREE FIRE

O game é um sucesso mundial e ganhou muito destaque por tornar o gênero
acessível em dispositivos mobile.
BOOYAH, Bug do Capa, Camper ou
Zé Casinha, Killfeed, essas palavras
fazem parte do seu vocabulário? Bem
provável que não, a não ser que seja
um jogador de uns dos gamers mais
famosos do mundo - Free Fire.
Free Fire tem crescimento surreal em
2021 e coloca 150 milhões de jogadores ativo diariamente no jogo. De
acordo com relatório da Sea Group
esse número corresponde a um crescimento de 50% em apenas 12 meses.
Recentemente foram registrados 1 bilhão de dowloads no Google Play.

João Pedro Sena, 13 anos, é um dos apaixonados pelo
jogo.

Todo esse sucesso e destaque ficam
por conta do jogo na plataforma do
Android.Outro fator que ajuda na sua
popularização é que o jogo não exige
um equipamento robusto para rodar.
Enquanto as versões mobile de PUBG
e Fortnite exigem um smartphone
com, no mínimo, 2GB ou 3GB de
memória RAM, e armazenamento de
mais de 1GB, Free Fire roda em celulares com 1GB de RAM, e pesa pouco
mais de 600 MB. Já entre os usuários
do sistema operacional iOS, o game
ainda não conseguiu se popularizar de
forma semelhante.
Na loja da Apple, o Free Fire possui

em torno de 400 mil avaliações. Esse
número até pode parecer alto, mas
quando comparamos o mesmo indicador com os dados do Android, podemos observar a diferença na escala.
Ao todo, são mais de 90 milhões de
avaliações feitas sobre o battle royale
na Play Store.
É um jogo de tiro e sobrevivência disponível no celular. Cada jogo dura
cerca de 10 minutos e coloca você em
uma ilha remota onde você enfrenta
50 outros jogadores, todos buscando
sobrevivência. Os jogadores escolhem
livremente o seu ponto de partida com
o paraquedas, tentando permanecer
na zona de segurança pelo maior tempo possível. Dirija vários veículos para
explorar o vasto mapa, esconda-se nas
trincheiras ou fique invisível ao deitar
sob a grama. Embosque, Atire, Junte
equipamentos, há apenas um objetivo
aqui: sobreviver.
O título do jogo vem do termo militar
americano “free fire” (que em tradução direta para o português significa
“fogo livre”), que designada uma área
onde os soldados têm permissão para
atirar em qualquer pessoa. A expressão faz sentido no contexto do jogo,
pois nele os players precisam eliminar
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Free Fire é um jogo que preza pela simplicidade. O objetivo do game é ser o último sobrevivente no mapa.

os oponentes para sobreviver. Em Free
Fire, vence o último jogador que permanecer vivo na arena.
João Pedro Sena, 13 anos, é um dos
apaixonados pelo jogo. Há dois anos
conheceu, através dos amigos, o Free
Fire e de lá para cá não parou. Está
sempre conectado com as novidades
que o jogo traz.
“O melhor do jogo é porque ele é online e a gente pode jogar junto com nossos amigos. Mas meus pais colocam
limite, jogo uma hora por dia porque
também preciso estudar”, explica João.
Quando perguntado sobre um ídolo de
pronto o nome que veio foi do Nobru.
Bruno “Nobru” Goes é jogador profissional do game Free Fire pelo Fluxo e
também co-fundador da equipe.

Free Fire – Um negócio lucrativo
Quando você era criança passou pela
sua cabeça que algum dia as pessoas
ganhariam dinheiro por serem boas
jogando vídeo games? Essa profissão,
que por muito tempo foi apenas um
desejo, hoje é a realidade de alguns jovens e adultos.
Se para muitos o Free Fire não passa
de diversão, para outros virou um negócio, e bastante lucrativo. Produzir
conteúdos relacionados ao jogo, como
por exemplo filmando a sua própria
jogatina ou realizando lives em plataformas como Youtube e Twitch são
maneiras de lucrar.
O brasileiro Bruno Goés, jogador de
Free Fire e fundador do time Fluxo,
revelou em entrevista exclusiva para
a Veja São Paulo que fatura cerca de

R$ 1,5 milhão por mês, apenas com as
transmissões que realiza na plataforma
de streaming Twitch.
O influenciador e jogador profissional
de Free Fire, conhecido como “Nobru”
possui mais de 11 milhões de seguidores no Instagram. A sua equipe Fluxo
é uma das sensações da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). Fundado em
2021, o time foi campeão da quarta
edição do campeonato brasileiro de
Free Fire e ficou em quarto lugar no
Free Fire World Series. Atualmente a
Fluxo tem cerca de 80 funcionários.
Tá aí outra forma de lucrar com o Free
Fire, participando de competições. Pro
player é uma das profissões mais desejada do momento.

O influenciador e jogador profissional de Free Fire, conhecido como “Nobru” possui mais de 11 milhões de seguidores no Instagram.
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A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF)
é o principal campeonato do jogo mobile da Garena no Brasil, conhecido
como Free Fire Pro League Brazil até o
início de 2020. O 1º split de 2021 teve
início no dia 23 de janeiro, e contou
com 18 equipes: B4, Black Dragons,
Corinthians, Cruzeiro eSports, Flamengo eSports, Fluxo Esports, FURIA, GOD ESPORTS, INTZ, LOUD,
Meta Gaming, paiN Gaming, RED
Canids Kalung, Santos e-Sports, SS
e-Sports, Team Liquid, Team oNe e
Vivo Keyd. A Garena promoveu mudanças no sistema de pontuação, com
cada abate passou a valer um ponto.
A grande final ocorreu no dia 20 de
março e teve a Fluxo como campeã,
ao lado da brasileira LOUD jogaram
a final do Mundial de Free Fire 2021.
A LOUD ficou com segunda e a Fluxo com quarta colocação na tabela de
classificação.
A Phoenix Force foi a campeã do Mundial, o World Series. A final do torneio
ocorreu em Singapura e coroou o time
da Tailândia como o melhor do mundo no Battle Royale da Garena. Além
do título, a equipe faturou a premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6
milhões).
É muita grana né? Mas não pense que
a profissão é moleza não. A disciplina
envolve a quantidade de horas diárias
dedicadas ao trabalho, similar à de um
emprego CLT, entre 8 e 10 horas por
dia dedicadas ao jogo. Eles também
passam muitas horas estudando estratégias e técnicas para vencer seus adversários. Para treinar, é possível fazer
de duas formas: Game House (em que
os atletas treinam das próprias casas e
montam uma estrutura para isso) ou
em um Game Office (um escritório da
empresa onde os jogadores vão para
treinar).
Com tantos campeonatos, torcedores e concorrentes, a jornada para se
tornar um profissional e manter-se no
cenário é mais difícil do que parece.
Todo jogador já teve que conciliar a
vida pessoal, seja trabalhando ou estudando, com a dedicação ao jogo e
isso pode não ser nada fácil no come-

ço, principalmente pela falta de apoio
familiar e até mesmo tempo.
No início, a maior parte dos jogadores,
antes de se tornar profissionais, joga
determinado jogo por hobby ou para
passar tempo com os amigos. Entretanto, uma pequena parte desses jogadores começa a ter uma maior evolução e assim se interessam pelo cenário
competitivo.
Como virar jogador profissional de
Free Fire
A Revista ACA separou algumas dicas
de como se tornar um jogador profissional. O caminho é árduo, mas não é
impossível! Mude a mentalidade; estabeleça treinamentos; conheça o jogo
na palma da mão; esteja em uma guilda; jogue no celular; monitore equipes, sites e torneios e assista a streams
e campeonatos.
Mude a mentalidade
É essencial que você saiba diferenciar
os conceitos de lazer e trabalho. Esse é
o primeiro passo do nosso guia “como
virar jogador profissional de Free Fire”.
É necessário compreender que, se tornar um pro player, é exercer uma profissão assim como qualquer outra. Por
mais que estejamos falando de jogos
eletrônicos.
Todo emprego exige rotina, comprometimento e dedicação. No âmbito
dos esportes eletrônicos isso não é diferente. A recomendação é separar um
tempinho para pegar firme nos treinamentos e, consequentemente, melhorar as performances.
Estabeleça treinamentos
É imprescindível estabelecer uma rotina de treinamentos diários. Lembre-se
que você é um atleta de alto rendimento assim como jogadores de futebol, basquete ou vôlei. Eles malham,
correm e pulam. Pro players precisam
de agilidade, reflexo e habilidade nas
mãos.

nheça tudo sobre o jogo.
Esteja em uma guilda
Você formará amizades e provavelmente não jogará mais sozinho. Disputar partidas com pessoas conhecidas
ajuda na comunicação, na confiança e
eleva a taxa de vitória nas partidas ranqueadas. É mais fácil subir de patente
assim. Jogar em guildas aumenta a visibilidade. Afinal, você precisa de um
time para disputar campeonatos. Existem vários exemplos de clãs amadores
que ganharam destaque, se tornaram
organizações influentes ou foram recrutados por organizações profissionais.
Jogue no celular
Isso essencial.
A gente sabe que existem emuladores
para computadores – e tudo com mouse e teclado naturalmente fica mais fácil – mas nem pense em fazer isso caso
queira se tornar um pro player de Free
Fire. A resposta é simples: os campeonatos são disputados no celular, pois é
a plataforma oficial da Garena.
Monitore equipes, sites e torneios
Um comportamento que deve se tornar regra no seu dia a dia: conhecer os
principais times profissionais. Primeiro, porque é importante saber quem
está em alta no cenário. São nessas
equipes que você buscará uma vaga
para deslanchar na carreira. Segundo,
pois as organizações estão sempre realizando peneiras e processos seletivos.
Pode estar aí uma porta de entrada.
Assista a streams e campeonatos
Terminamos o guia com uma dica especial: acompanhe streams e campeonatos. Além de entender como funcionam as competições profissionais,
você conhecerá os principais times e
pro players do cenário brasileiro.

Conheça o jogo na palma da mão
Aprenda a rotacionar, a subir o capa e
domine o gelo. Ou seja, estude e coRevista ACA | 22

ARCOVERDE – BERÇO DE ATLETAS
O esporte de Arcoverde é um celeiro de atletas nas
mais variadas modalidades.
É difícil dizer quando o esporte surgiu.
Antropólogos afirmam que os povos
mais primitivos já praticavam esportes
para agradar deuses e competirem entre
si. Algumas modalidades esportivas que
existem, como arco e flecha, salto, corrida e luta, eram métodos usados pelos
antepassados para sobreviver e caçar.
O primeiro registro de atividades físicas
encontrado pertence à China Antiga,
datado de 4000 a.C., na modalidade ginástica. Em meados de 1850 a.C., descobriram no Egito um mural com imagens
que mostravam uma luta em vários movimentos, indicando que essa prática era
organizada e estratégica.

de várias outras medalhas nos Estados
Unidos, onde hoje reside.
O atleta recorda que nunca imaginou
que o esporte seria sua principal atividade. Ele iniciou na prática esportiva
aos 10 anos, quando lutava Judô; aos
12 anos começou a prática do Jiu-Jitsu,
através de um projeto social que acontecia em Arcoverde. “O jiu-jtsu começou a
ficar algo sério para mim a partir dos 19
anos, quando já estava na faculdade de
educação física. Até então eu competia,
gostava, me divertia”, lembra Romualdo.
Em reconhecimento à importância da
experiência vivida através de projeto

social, Romualdo, ainda quando era
estudante na faculdade, dedicou seus
conhecimentos para ensinar a arte a
crianças carentes, através da Fundação
Terra. “Ao mesmo tempo em que estudava, ensinava, competia muito, tanto
no Brasil como também em outros países”, explica.
Mas se o judô não foi o caminho escolhido por ele, foi esse o esporte que conquistou o atleta Kaio Santos, de 19 anos.
Kaio também nasceu em Arcoverde
e aos 9 anos teve seu primeiro contato com o Judô, na CT Esporte, onde
aprendeu os primeiros movimentos
com a Sensei Gislene Duarte.
Em 2017 seguiu apreendendo novas técnicas, agora com o Sensei Plínio Raphael, quando teve início a participação em
competições nacionais. Após a seletiva
nacional, o judoca participou do circui-

O esporte da antiguidade, observado
desde a pré-história teve como principal manifestação os Jogos Gregos que
compreendiam as Olimpíadas, os Jogos
Fúnebres e os Jogos Píticos. Esses jogos
foram os primeiros registros de uma
competição organizada e marcaram a
história esportiva por representarem a
ideia inicial de esporte.
De lá pra cá muita coisa mudou, mas a
essência do esporte continua a mesma,
ela ativa nossas fantasias, desejos, esperanças e emoções e a possibilidade de
provarmos nossas capacidades. Uma
combinação de fatores contribui para
o sucesso esportivo: a predisposição
genética, o treinamento intensivo, os
incentivos financeiros e as qualidades
psicológicas. Dentre estas, se destaca a
motivação.
Essa força comum a atletas do mundo
inteiro está presente na vida do arcoverdense Romualdo Lucas, 31 anos, lutador
profissional de jiu-jitsu. O atleta coleciona títulos pelo mundo, com destaque
como medalhista faixa preta no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, Campeonato Sulamericano, campeão de peso e
absoluto no Austin Open (EUA), além
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Romualdo Lucas, 31 anos, lutador profissional de jiu-jitsu, coleciona títulos pelo mundo

to europeu, na Espanha, quando subiu
ao pódio.
O arcoverdense entrou para seleção brasileira de base, o que oportunizou viajar e conquistar títulos, tanto nacionais
como internacionais. “Hoje eu me encontro no Minas Tênis, clube em Belo
Horizonte. Estou passando essa temporada aqui, conquistando tanto os títulos
para meu clube quanto para minha cidade natal, que é Arcoverde”, ressaltou.
Se chegar ao sucesso já é muito gratificante, imagine ser responsável pelo

sucesso de várias pessoas. O professor
Adessandro Inojosa Leandro coleciona,
junto com atletas da natação, muitos
títulos. Formado pela UPE com especialização em treinamento esportivo, é
técnico de natação do Colégio Cardeal
Arcoverde há 33 anos.
Adessandro tem um histórico extenso
de competições e vitórias. É vencedor
de 20 títulos estaduais, foi técnico da seleção pernambucana em campeonatos
brasileiros escolares, em 2015 Fortaleza-CE e Londrina-PR, em 2018 Natal-

-RN e em 2019 Blumenau-SC. Também
recebeu o prêmio Pódio Pernambuco
Escolar como destaque pela Secretaria
de Educação e Esporte do Estado. A
primeira edição do evento surgiu com
o objetivo de coroar as brilhantes campanhas que o Estado vem apresentando
nas competições nacionais através dos
seus alunos-atletas e paratletas.
Outro esporte que tem levando o nome
de Arcoverde pelo país é o tênis de mesa.
Ele nasce no município através do Instituto Irene Cordeiro, que é uma associa-

Kaio Santos, de 19 anos, orgulho no Judô.
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ção privada, sem fins lucrativos, dedicada às causas sociais, com sede na cidade.
Através do projeto “Academia de Tênis
de Mesa”, está sendo dada a oportunidade de crianças e jovens terem acesso
ao esporte. O instituto promove treinos
semanais, possibilita a participação em
eventos, realiza campeonatos, fornece o
material e infraestrutura para os atletas.
O Centro de Treinamento possui materiais profissionais e estrutura para

formar campeões. É o caso de Luann
Albuquerque que conheceu o Tênis de
Mesa através do Instituto e já conquistou várias medalhas em competições
pelo estado de Pernambuco.
Tamanha relevância do projeto, que
chamou atenção do atleta Henrique Narita, primeiro colocado no Ranking Nacional. Henrique Narita, que reside em
São Paulo, veio até Arcoverde conhecer
o projeto.

Desde o ano de 2015 que o município
de Arcoverde vem ganhando destaque
com atletas do Tênis de Mesa. Naquele
ano, Leonardo Franklin Cordeiro foi o
campeão pernambucano na categoria
infantil, feito que se repetiu nos anos de
2017 e 2019. Também já foi medalhista
nos Jogos Escolares da Juventude ( Nível
Nacional) e campeão dos Jogos Escolares de Pernambuco em 2021, na categoria de 15 a 17 anos.

Adessandro, técnico em natação, tem um histórico extenso de competições e vitórias.
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Seu irmão, Bernardo também segue
carreira no esporte. O mesa-tenista foi
campeão pernambucano mirim de 2015
até 2019; participou da Seletiva Nacional em 2018, estando entre os 10 melhores mesa-tenistas do Brasil. Em 2021,
foi campeão dos Jogos Escolares de Pernambuco, na categoria de 12 a 14 anos.
Os dois atletas, ao lado do pai, Sérgio

Franklin, também esportista na área e
fundador do Instituto Irene Cordeiro,
são os orientadores das crianças que integram o projeto “Academia de Tênis de
Mesa”.
Em 2020, o Instituto realizou o Circuito Pernambucano de Tênis de Mesa em
Arcoverde. Foram mais de 80 atletas de
todo o estado de Pernambuco visitando

a cidade. Muitos dos atletas estiveram
em Arcoverde pela primeira vez.
Outra modalidade que tem orgulhado
os arcoverdenses é o futsal. Através da
Sociedade Desportiva Arcoverde Pernambuco (SODEARPE), diversos títulos têm chegado para a cidade.
A Sociedade nasceu em 2019, com pri-

Leonardo, Sérgio e Bernardo Franklin, pai e filhos apaixonados pelo tênis de mesa
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Sociedade Desportiva Arcoverde Pernambuco (SODEARPE) eleva Arcoverde no Futsal

meira participação na Copa Pernambuco, sendo vice-campeão, perdendo para
o Santa Cruz. Ainda foi campeão invicto
da Copa Lajedo, da Copa TV LW, Taça
Pernambuco e campeão da Copa da Juventude em Lagoa dos Gatos. Esse ano o
time conquistou a I Copa Apel de Futsal Feminino adulto 2021, realizada em
Recife, quando bateu o Serra Talhada
Futebol Clube, também do Sertão, pelo
placar de 4×1 na grande final. Além do
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título inédito, a SODERARPE/Arcoverde faturou três prêmios individuais:
melhor goleira (Cintia Gomes), melhor
técnico (Lucas Miguel) e Fair Play.
O time junta a sua relevante lista de
conquistas, o terceiro lugar, em 2020,
no Campeonato Pernambucano e na
edição deste ano, as garotas continuam
na disputa.
Para o presidente da ACA, Miguelito,

tudo isso que tem sido vivenciado pelo
município são motivos para se comemorar. “A conquista de cada atleta é a
vitória de todos nós arcoverdenses. A
possibilidade de praticar um esporte
pode mudar a vida de uma pessoa, em
especial de uma criança”, destacou.

BRASIL PERDEU 15% DA SUPERFÍCIE DE ÁGUA
Os 3,1 milhões de hectares perdidos em três décadas seriam equivalentes a quase o dobro da
superfície de água de toda a região nordeste em 2020.
A notícia é assustadora e alarmante.
Uma análise, anunciada em agosto
deste ano, afirma que o Brasil está secando. O país perdeu 15% de superfície de água, segundo o MapBiomas.
A conclusão veio após análise de imagens de satélite de todo o território
nacional entre 1985 e 2020. Os dados
indicam uma clara tendência de perda
de superfície de água em todas as regiões hidrográficas, em todos os biomas
do País.
O Brasil possui 12% das reservas de
água doce do planeta, constituindo
53% dos recursos hídricos da América
do Sul. Existem 83 rios fronteiriços e
transfronteiriços, assim como bacias
hidrográficas e aquíferos. As bacias
hidrográficas transfronteiriças ocupam 60% do território brasileiro. Mas
em todo o país, a água doce disponível
para consumo vem desaparecendo da
superfície num ritmo assustador. Foram 31 mil km² de área inundada que
evaporaram definitivamente nesse período.
O mais afetado foi o Pantanal, a maior
planície inundável do planeta. Depois
do Pantanal (68%), os biomas que
mais secaram foram Caatinga (17,5%),
Amazônia (10,4%), Mata Atlânti-

ca (1,4%), Cerrado (1,3%) e Pampa
(0,5%). Segundo o cientista do Inpe,
Antônio Nobre, o processo de savanização da Amazônia já começou.
O estado com a maior perda absoluta e
proporcional de superfície de água na
série histórica analisada pela equipe
do MapBiomas foi o Mato Grosso do
Sul, com uma redução de 57%. Em segundo lugar está o Mato Grosso, com
uma perda de quase 530 mil hectares,
seguido por Minas Gerais, com um
saldo negativo, entre a água que entrou e a que se esvaiu, de mais de 118
mil hectares.
FATORES QUE EXPLICAM ESSA
REDUÇÃO DE SUPERFÍCIE DE
ÁGUA
Dentre os motivos apontados pelos
pesquisadores para o cenário apresentado pela análise do MapBiomas, em
todas essas regiões estão as mudanças
climáticas, com períodos secos cada
vez mais prolongados e os úmidos
mais concentrados. Além das mudanças climáticas, o desmatamento, a
construção de barragens e de hidrelétricas, a poluição e superexploração
dos recursos hídricos influenciam o
panorama.

Outro fator é a dinâmica de uso da
terra baseada na conversão da floresta
para pecuária e agricultura interfere
no aumento da temperatura local e
muitas vezes altera cabeceiras de rios
e de nascentes, podendo também levar ao assoreamento de rios e lagos.
A construção de represas em fazendas
para irrigação, bebedouro ao longo
de rios diminui o fluxo hídrico; e, em
maior escala, as grandes represas para
produção de energia, com extensas superfícies de água sujeitas a processos
de evapotranspiração que leva a perda
de água para atmosfera.
DESPERDÍCIO E FALTA DE MANEJO ADEQUADO E USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS CONTRIBUEM PARA A
ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL E
NO MUNDO
Garantir o acesso à água de qualidade para toda a população brasileira é
um dos principais desafios do poder
público, visto que esse bem natural é
um dos que mais dá sinais de que não
subsistirá às mudanças climáticas e às
intervenções humanas no meio ambiente.
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Brasil tem quase duas vezes mais água
que a Rússia, cerca de 4 vezes mais
água que Canadá, Indonésia, China,
Colômbia e Estados Unidos. Mesmo
assim, no Brasil, temos problemas de
falta de abastecimento, consequência
da falta de gestão, de planejamento
de consecutivos governos, de falta de
visão, de falta de proteção dos mananciais e das reservas de água.
Segundo estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil “Perdas de água: entraves ao avanço do saneamento básico e riscos de agravamento à escassez
hídrica no Brasil” apresentou diversos
resultados sobre este problema constante.
De acordo com a análise, o saneamento básico está entre as áreas mais atrasadas da infraestrutura nacional e depende de melhorias na gestão do setor,
especialmente na situação de perdas
de água. A média de perdas no Brasil
está próxima dos 40%, o que significa
elevado grau de perdas financeiras e
também de recursos hídricos.
O estudo mostrou que a região Norte possui o maior índice de perdas
(51,55%) e a região Sul, a menor
(32,29%). Os motivos dessas perdas
podem ser diversos: ligações clandestinas, erros de medição, ligações não
cadastradas e até mesmo vazamentos.
Há ainda distribuição de reservatórios
por região que é bastante dispersa.
Dessa forma, o acesso não chega na
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mesma quantidade e qualidade para
todos.
A região Nordeste possui a menor
concentração dos recursos hídricos do
país, enquanto a região Norte possui a
maior concentração de água e a menor
densidade demográfica.
Essa diferença de disponibilidade dificulta a distribuição de água tratada,
pois as agências devem pensar tanto
na forma da rede de distribuição como
na preservação do local de captação da
água.
SOLUÇÕES ADOTADAS PELOS
PAÍSES PARA COMBATER A ESCASSEZ DE ÁGUA
Culturalmente tratado como um bem
infinito, a água é um dos recursos naturais que mais tem dado sinais de que
não subsistirá por muito tempo às intervenções humanas no meio ambiente e às mudanças do clima.
Em várias regiões do país, já são sentidos diferentes impactos, como escassez, desaparecimento de nascentes e
rios, aumento da poluição da água. Os
especialistas alertam que os problemas
podem se agravar se não forem tomadas medidas urgentes e se a sociedade
não mudar sua percepção e comportamento em relação aos recursos naturais.
“O primeiro passo é ter um diagnóstico do problema na escala de bacias

hidrográficas para identificar quais fatores estão comprometendo a disponibilidade de recursos hídricos. Segundo, é possível desenvolver um plano
de ação multissetorial para mitigar e
até mesmo reverter o problema. Mas,
não podemos nos esquecer de que boa
parte da solução vai depender em reduzir as emissões de gases estufa para
controlar o aumento da temperatura
global”, acrescenta o coordenador do
MapBiomas Água.
Conheça algumas soluções usadas em
diferentes países para combater a escassez de água no mundo.
Austrália
O país fez investimento em infraestrutura, evitando vazamentos e economizando água. A técnica utilizada foi a
que muitos países aplicam em seu sistema: o tratamento e reuso da água. O
projeto encaminha as águas residuais
que saem das residências para os reservatórios. Então, elas são tratadas e
retornam para as casas, já adequadas
para recebê-las em um encanamento especial. Essa água é utilizada na
lavagem de roupas, limpeza do chão
e outras atividades. Assim, é possível
economizar água potável, sem coletar
mais recursos da natureza.
Israel
Israel é um país de clima árido. Para
enfrentar essa situação, o governo
regulamenta leis para o uso da água,
com sistemas de economia. Assim

EMPRESAS RESPONSÁVEIS

como no Japão, a tecnologia também
tem papel fundamental para o controle do desperdício.
Técnicas exclusivas permitem obter
água até de geadas. O tratamento e

reuso das águas também é altamente
eficiente. O esgoto coletado e tratado
é reutilizado para a agricultura, especialmente na parte Sul do país.

de perdas e cinco centros de dessalinização, que coletam água do Mar Mediterrâneo e fazem o abastecimento para
consumo doméstico.

Israel também tem um controle rígido
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Tendências do e-commerce para 2022
O e-commerce cresceu muito nos últimos anos, sendo que sempre foi um
tipo de negócio que atrai muitos empreendedores. Por meio dele, as pessoas podem ter o seu próprio negócio,
sem precisar fazer altos investimentos.
Mas não são só os empreendedores que
se beneficiam com esse modelo de negócio, os consumidores também saem
ganhando. Eles já perceberam que é
muito mais vantajoso comprar pela internet, pagar um valor mais acessível e
receber o produto em casa.
Em 2020 o mundo precisou mudar
muita coisa por conta da pandemia de
Covid-19, que colocou em risco a saúde e a vida de muitas pessoas. Para evitar a contaminação em massa e piorar a
crise na saúde, muitas empresas precisaram fechar as suas portas. E boa parte delas adotou as vendas online como
um meio de sobreviver.
Mas toda essa situação mudou o comportamento dos consumidores, que
passaram a adquirir todo tipo de produto, como cesta básica de natal, pela
internet. De acordo com um relatório
do site E-commerce Brasil, o comércio eletrônico registrou, em março de
2021, mais de 1,66 bilhão de acessos.
Dos 15 setores analisados, 10 tiveram
um aumento de mais de 30%, destacando-se o setor de importados.

compras online do que faziam antes
da pandemia de Covid-19. No mundo
todo, o índice é de 43%.
Esse crescimento se destacou a olhos
nus. Não é preciso ser um expert no assunto para perceber o quanto as vendas
online se tornaram parte do dia a dia
das pessoas.
Para a dona de casa Glória Santana, 42
anos, a compra pela internet é um caminho sem volta. “Até a pandemia eu
não tinha hábitos de realizar compras
online. Mas me vi obrigada a explorar
esse mundo, e o bacana é que gostei. A
comodidade, sem dúvidas, é umas das
principais vantagens de fazer compras
online. Afinal, as compras podem ser
feitas sem precisar sair de casa, poupando meu tempo e dinheiro”, destacou.
Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
apontou que 70% dos consumidores

pretendem continuar comprando pela
internet. Isso mostra que fazer compras
online é um hábito que veio para ficar.
Com isso, é possível supor que uma
forte tendência do e-commerce para
2022 é que o setor continue crescendo
bastante.
TENDÊNCIAS PARA FICAR DE
OLHO PARA 2022
Estar atento às tendências do e-commerce é essencial para empresas que
apostam no comércio eletrônico. Até
porque, com essa análise, é possível
criar estratégias mais assertivas, além
de acompanhar e atender às expectativas dos consumidores.
A seguir, listamos algumas delas que
podem ser um diferencial para o seu
negócio em 2022.
1.
NOVOS MEIOS DE PAGAMENTO
Tornar a vida dos consumidores mais

O fato é que, devido à pandemia, houve
o fechamento temporário das lojas, então, os consumidores viram no e-commerce uma maneira de continuar a
comprar, desde itens essenciais até os
considerados supérfluos.
A crise do novo coronavírus, e o consequente isolamento social a nível global
trouxeram mudanças significativas nos
hábitos de consumo da população, com
impacto especialmente em economias
locais. Segundo a pesquisa Shopping
During The Pandemic, realizada pela
Ipsos com entrevistados de 28 países,
47% dos brasileiros têm feito mais
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47% dos brasileiros têm feito mais compras online do que faziam antes da pandemia de Covid-19

fácil é um dos focos da tecnologia.
Sendo assim, no momento da compra,
nada como ferramentas que facilitam
o pagamento! No último ano, recursos
como, QR Code, carteiras digitais —
Apple Pay e Google Pay —,WhatsApp
Pay e PIX começaram a fazer parte da
rotina dos clientes. Inclusive, essa última opção tornou-se preferência entre
os consumidores em detrimento do
boleto. de concretização do pagamento 10% maior que o boleto, sem falar do
benefício de não segurar estoque.
Por isso, é mais que válido a adaptação
da loja para oferecer esses meios de pagamento modernos. Isso não significa
que os tradicionais devam ser deixados
para trás, mas, aderir às novidades é extremamente atrativo.
2. M-COMMERCE EM ALTA
Observe esses dados:
O Brasil é o 4º maior mercado de celulares do mundo; 9 em cada 10 brasileiros já têm um celular; O smartphone
já é o principal meio de acesso à internet no Brasil, usado em 80% das casas

com acesso à rede; 63% dos brasileiros
consideram fácil comprar por meio de
gadgets; em 2016, 30% das compras
foram feitas a partir de smartphones; a
estimativa para 2022 é de que haverá
mais pessoas com celulares que com
acesso a água e eletricidade no mundo.
Olhando rapidamente para esses dados, fica fácil entender por que o
m-commerce cresce 300% mais rápido que o e-commerce, não concorda?
Diante desse cenário, o varejo brasileiro precisa despertar para a necessidade
de se preparar para as transações via
mobile. Afinal, hoje em dia, grande
parte das lojas virtuais ainda insiste no
site responsivo, não disponibilizando
apps para seus clientes.
3 . FORTALECIMENTO DAS VENDAS PELAS REDES SOCIAIS
Apesar de não ser a proposta inicial
das redes sociais, o comércio por esses
canais cresce a cada ano. De acordo
com a pesquisa mCommerce no Brasil
2019, 43% dos consumidores brasileiros usam as redes para fazer compras,
com um gasto médio mensal de R$

466.Assim, o chamado social commerce, que pode ocorrer pelo WhatsApp,
YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram
e Facebook, tem sido potencializado
pelo botão “comprar”, que já está disponível em algumas das plataformas.
Por isso, consolidar-se com anúncios
nesses canais é uma estratégia extremamente válida.
4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A inteligência artificial é uma das tendências do e-commerce que mais pode
auxiliar o seu negócio. Especialmente
quando aplicada a chatbots, essa ferramenta pode tirar dúvidas, agilizar o
atendimento, apresentar produtos e até
realizar cross-sell e as próprias vendas.
Além disso, com ela, é possível personalizar os resultados de busca, com um
sistema de busca inteligente. Isso sem
falar na possibilidade de vitrines inteligentes que recomendam o produto
com base no comportamento de navegação de cada usuário. Sendo assim, é
mais que válido incluir essa tecnologia
em sua loja.

Marketing e vendas andam de mãos dadas. Segundo pesquisa State of Inbound Report, da Hubspot, empresas que alinham esses departamentos são três vezes mais eficazes.
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5. BUSCA POR VOZ
Com o aumento das buscas pelos
smartphones e assistentes virtuais, a
pesquisa por voz tem se tornado uma
preferência entre os usuários. De acordo com uma pesquisa feita pela Ilumeo,
48% dos entrevistados usam assistentes
de voz ao menos uma vez por semana e
87% usam principalmente a busca por
voz. Dessa forma, a expectativa é que
as vendas pelo “voice commerce” cheguem a 40 bilhões de dólares até 2022.
Para garantir a satisfação dos clientes
nesse formato, é indispensável adequar
o SEO, até porque, as buscas feitas de
forma oral diferem das escritas. Sendo
assim, prepare o time de SEO para investir em descrições e conteúdos que
acompanhem essa tendência.

NEL

6. EXPERIÊNCIA OMNICHAN-

Oferecer uma experiência omnichannel, ou multicanal, para o cliente é cada
vez mais necessário e isso com certeza
será uma prática comum no futuro do
e-commerce.
As pessoas estão consumindo mais e
mais on-line, como mostram as estatísticas, mas isso não vai acabar com o
varejo físico, pois não se trata apenas de
preferência, mas sim de conveniência.
O consumidor faz a ação que lhe parece
mais fácil e prática naquele determinado momento.
Se ele está caminhando na rua, passa
por uma loja, vê uma jaqueta e se inte-

ressa, pode querer entrar e comprá-la.
Mas se ele tiver um compromisso em
seguida, pode ser que não queira levar a
jaqueta naquela hora e opte por receber
outro dia em sua casa.
Ou então, o contrário: pode preferir
pesquisar jaquetas na internet, comprar
on-line e depois retirar diretamente na
loja física, diminuindo o tempo de espera e economizando no frete.
Por isso, o varejo físico e o digital devem estar conectados, garantindo uma
excelente experiência para o consumidor, independentemente da escolha
que fizer.

Entre as vantagens do e-commerce está o aumento do alcance da empresa e prospecção de novos clientes em mercados ainda não-atendidos.
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TURISMO DE AVENTURA, CURTE?
Se você gosta de viajar e de superar os
seus próprios limites, provavelmente
já deve ter ouvido falar em turismo de
aventura.
Essa modalidade tem ganhado cada vez
mais força entre os turistas, principalmente, os que se preocupam com a natureza, já que esse tipo de atividade tem
como principal viés o meio ambiente.
Mas afinal, o que é turismo de aventura?
Muita gente associa esse conceito a algo
perigoso ou a atividades muito radicais, mas praticar turismo de aventura
é como praticar esportes, normalmente
na natureza, mas apenas por diversão.
São várias as modalidades disponíveis
para todos os níveis e tipos de aventureiros. Entre elas podemos listar algumas, como Ecoturismo, Turismo de
Natureza, Bungee Jumping, Parapente,
Rafting, Escalada, Slackline, Rapel, Canoagem entre outros.
Tá afim de conhecer essas atividades e
conferir algumas dicas de destinos maneiros no Brasil? Então se liga, porque
é certo que você vai querer meter o pé
e embarcar na próxima trip. Bora dar
uma olhada?
1. Trekking
Maior galera confunde trilha (hiking)

com trekking! Apesar de as duas coisas
se caracterizarem por caminhadas pela
natureza, só é considerado “trekking”
quando há a necessidade de pernoite,
sabia disso? Então, por isso, costumam
ser de longa duração e com distâncias
consideráveis.
No Brasil, o que não faltam são opções
iradas e com paisagens de cair o queixo.
Então prepare a barraca, o mochilão, as
panelinhas e pé na estrada.

procurar legal, até dentro das cidades
grandes rolam aulas para aprender as
técnicas e o manuseio dos equipamentos. Recomenda-se sempre fazer
o esporte acompanhado de alguém ou
de grupos, por questões de segurança.
Quanto maior o desafio, melhor o visual.

2.Rafting

Enfim, esses são alguns tipos de turismo de aventura que rolam no Brasil.
Nosso país é privilegiado de cenários e
paisagens perfeitas, em que a natureza
não economizou em nada.

Pra quem procura tipos de turismo de
aventura com mais adrenalina, o rafting pode ser uma boa pedida. Descer
as corredeiras de rios em botes infláveis
e ter só os remos pra controlar a embarcação é um trabalho de coordenação,
equipe e atenção.

Mas você deve estar se perguntando:
“Onde eu encontro esse tipo de modalidade de turismo?” Aqui mesmo, no
Brasil! Sabemos que o Brasil é um país
cheio de belezas naturais e ótimos lugares para visitar, no entanto, onde ir para
fazer uma viagem com aventura?

A boa é que os lugares propícios para
esse esporte geralmente são repletos
de muito verde e água doce. Ou seja,
dá pra praticar a atividade e, nas horas
mais calmas, ainda relaxar numa cachu
maneira.

Separamos cinco localidades no Brasil para você conhecer. Para começar
nossa lista de turismo de aventura, não
podia faltar as Cachoeiras da Chapada
dos Veadeiros, que são famosas por
todo o país. A região abriga inúmeras
quedas d’água, entre as mais famosas
estão a Santa Bárbara, com formação
de piscina natural e da Capivara, cercada por cânions.

3. Escalada
Outra parada que é possível praticar
dentro do turismo de aventura é a escalada. Perfeita para quem curte adrenalina e alturas, o esporte requer também
preparo físico e muita disposição. Se

O Monte Roraima, na divisa do Brasil
com a Venezuela e a Guiana é um dos
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destinos mais procurados para fazer
trekking. O local é ideal para os turistas
que buscam misturar viagem e aventura, já que a subida até o topo pode levar
alguns dias e é preciso se preparar para
acompanhar. Alguns até chamam o
percurso de “expedição”, por exigir um
forte preparo e contato com a natureza.
As longas caminhadas pela Chapada
Diamantina são os grandes atrativos do
local, que é ponto de turismo de aventura no Brasil. O recomendando é ir

com auxílio de guias turísticos para não
se perder, principalmente em espaços
com mata mais fechada. No entanto, as
regiões são tranquilas, como o Vale do
Pati, famoso entre os turistas.
O Kitesurf é o novo esporte radical da
moda. E Jericoacoara é o melhor ponto
para praticá-lo, porque além de você
garantir um passeio pela região, os ventos fortes te proporcionam o aprendizado de uma atividade totalmente nova.
Esse é um dos tipos de turismo de aven-

tura que vale a pena experimentar.
Já pensou em fazer um passeio de barco
entre os famosos Rio Negro e Simões?
Mas não só isso, uma viagem de barco
na Amazônia possibilita caminhadas
por dentro da floresta e visitas a diversas tribos indígenas.
O turismo de aventura está presente em
quase todo o país, e Arcoverde está na
lista dessas localidades. Vamos lá conhecer? Avança na leitura para saber
mais.

ARCOVERDE
Em Arcoverde também é realizado o
turismo de aventura. A região é beneficiada pelo Parque Nacional do Catimbau, também conhecido como Vale do
Catimbau, é um parque nacional brasileiro do estado de Pernambuco. Criado
em 22 de agosto de 2002, abrange os
municípios de Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga, entre o Agreste e o
Sertão pernambucano. O parque é o segundo do estado (o primeiro é o de Fernando de Noronha). Catimbau preserva uma das últimas áreas da Caatinga.
Formado por montanhas, a unidade
apresenta também registros de pinturas
rupestres e artefatos da ocupação pré-histórica datados de pelo menos 6 000
anos. São mais de 42 sítios arqueológicos catalogados no Vale do Catimbau.
Com isso, o Catimbau é considerado o
segundo maior parque arqueológico do
Brasil, perdendo somente para a Serra
da Capivara, no Piauí. Um dos sítios
arqueológicos mais importantes é o de
Alcobaça, localizado em um paredão
rochoso em forma de anfiteatro.
A reserva natural proporciona caminhos que levam a duas mil cavernas,
cânions infinitos e outras formações
geológicas com mais de 150 milhões
de anos na conta. A região rochosa tem
incidência de grandes paredões de arenito, formados por cores diversas, do
cinza ao alaranjado. A elevação chega a
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mais de 1.000 metros de altitude.
O acesso às trilhas, de níveis de dificuldade distintos, pode ser feito com
acompanhamento de guias autorizados. Escaladas e longas caminhadas
são as principais atividades do parque,
sendo a Morro do Elefante, Morro do
Cachorro, a Serra das Torres e a Casa
de Farinha os principais pontos de interesse. Outro grande atrativo é o por
do sol do alto da chapada.
O guia e instrutor de rapel, trilhas e
acampamentos, Danielson, da empresa
S.O.S Capacitação, explica que o serviço para o turista está disponível aos
finais de semana e feriados, com ponto
de partidas das cidades de Arcoverde,
Pesqueira, Buíque e Tabira. “Além da
prática do esporte no vale do Catimbau
é possível realizar em alguns pontos da
cidade”, explica.
Quando ir: cerca de 60 a 75% das chuvas ocorrem no período de março/abril
até junho/julho. O menor período de
chuva vai de setembro a janeiro, sendo
outubro o mês mais seco. De junho a
outubro, o clima não é tão seco, a paisagem fica mais verde e a temperatura é
menos intensa.
Como chegar: a vila de Catimbau, que
é a porta de entrada para o parque, fica
a 285 km de Recife. De carro, siga pela
BR-232 rumo a Caruaru/Arcoverde.

Alcançando a rodovia PE-270, vá sentido Buíque até chegar no destino final.
Segundo apuração do Quanto Custa
Viajar, o ônibus de Recife a Buíque custa a partir de R$ 65,00 e com mais R$
5,00 se pega uma van rumo a Catimbau.
Onde ficar: Na cidade de Arcoverde
tem várias opções de hotéis e pousadas.
HENRY`S HOTEL
Serviços
Avenida Osvaldo Cruz, 3555
São Cristóvão – Arcoverde
AMARETTO HOTEL
Serviços
Rodrigo Henrique Souza de Araujo
BR 232 Nº 2813 – Bairro Aeroporto
LW HOTEL
Serviços
Avenida Cel. Antônio Japiassú
370, Centro – Arcoverde
PALACE HOTEL
Serviços
Avenida Osvaldo Cruz BR 232
Nº 151 – Jardim Serrano

INDÚSTRIA

Danielson é um dos instrutores de rapel, trilhas e acampamentos da empresa S.O.S Capacitação

Turismo de aventura ganha força entre os turistas.

Escaladas e longas caminhadas são as principais
atividades do Parque Nacional do Catimbau.

ARCOVERDE GANHA SEGUNDO POLO EMPRESARIAL
Abrir um empreendimento, principalmente um comércio, requer uma boa
análise quanto ao local onde instalar o
negócio.
Arcoverde tem se tornando uma excelente opção para a implantação de
indústrias e comércios. O município
começa a implantar seu segundo polo
empresarial, uma iniciativa da Prefeitura Municipal junto com o Governo
do Estado, pra desenvolver arranjos
produtivos locais no Sertão do Moxotó.
Ele está voltado para indústria de grande, médio e pequeno porte, centros
logísticos e centros de distribuição. Já
existem empresas com interesse no
espaço e em processo de aquisição
de terrenos. No total são 92 hectares,
distribuídos em lotes que vão de 1 a 4
hectares, localizados às margens da BR
232.
Segundo o secretário de desenvolvimento econômico de Arcoverde, Antônio Gibson Siqueira, esses são espaços
ideais para todos os tipos de empresa
que tenham interesse em se instalar no
interior de Pernambuco. “Inclusive, o
polo já oferece uma infraestrutura básica para ser utilizada pelas empresas”,
explica.
Outro importante incentivo para a instalação de empresas no polo é o atrativo

desconto do ICMS, que pode chegar a
95% de desconto, através do Programa de Desenvolvimento do Estado
de Pernambuco, conhecido pela sigla
PRODEPE. Esse conjunto de incentivos fiscais direcionados para setores específicos de atividades econômicas do
estado tem o objetivo de atrair novos
investimentos para Pernambuco, além
de consolidar os já existentes. Em Arcoverde essa isenção se estende até 2032.
Também está em análise a isenção das
taxas como o IPTU e o Alvará de funcionamento.
Os incentivos não param por aí, a depender do projeto, a empresa pagará
pelo lote com até 80% de desconto de
acordo com os seguintes critérios: número de empregos gerados, valor do investimento total, localização e tamanho
da área e porte da organização, ainda
com carência de 4 anos para pagar o
imóvel, que está sob a administração
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE, com
concessão de lotes por 30 anos para as
empresas se instalarem.
Paralelo ao Polo Empresarial de Arcoverde, está sendo criado um hub de inovação em Arcoverde. São colaborados
com esse processo a AESA, o Instituto
Federal de Pesqueira, Escola Técnica de
Arcoverde, Escola Técnica de Buíque, o

SESC e outros atores que se mobilizam
para que crie um coletivo de inovação
em tecnologia em Arcoverde.
Seria um espaço em que se reúnem
empresas nascentes de base tecnológica
com alto potencial de crescimento – as
startups –, além de médias e grandes
empresas e potenciais investidores. Um
espaço que, assim como um shopping,
é voltado para a geração de negócios.
Além de conectar a startup às empresas
e aos investidores, gerando negócios
e facilitando a captação de recursos,
o hub pode fazer uma ponte entre as
startups e especialistas e mentores de
diferentes áreas, facilitando a estruturação do negócio. Por vezes, profissionais
altamente qualificados em sua área de
atuação conseguem desenvolver produtos com tecnologia de ponta, mas
têm dificuldade de estruturar o negócio
a partir desse produto. Têm dificuldade
também de definir o melhor modelo de
vendas, a precificação, a estratégia de
marketing.
Sendo assim, o hub pode contribuir
para simplificar a estruturação do negócio e favorecer a cultura empreendedora.
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INTOLERÂNCIA E DISCRIMINAÇÃO – SERÁ MEDO DAS
DIFERENÇAS?
Racismo, machismo, xenofobia, homofobia… O que estas distorções sociais
dizem sobre nós mesmos e de que maneira podemos acabar com elas?
Se você abrir um dicionário e procurar
o significado da palavra “tolerância”
uma das definições que encontrará é:
“boa disposição dos que ouvem com
paciência opiniões opostas às suas.” A
intolerância então, seria o oposto disso,
isto é, quando a tolerância não acontece.
Aceitar aquilo que não se quer, ou ouvir com paciência opiniões diferentes
das suas, são virtudes necessárias para a
convivência em uma sociedade democrática. Porém, de tempos em tempos,
vemos o enfraquecimento desses valores, não só no Brasil, mas no mundo
todo.
Nos últimos anos, não há quem não
tenha presenciado, vivido ou conhecido um momento de intolerância. Seja
com opiniões nas famílias, discussões
nas redes sociais e até mesmo no debate
político, a sensação é de que algumas
pessoas estão perdendo a habilidade de
dialogar e conviver com as diferenças.
Você com certeza sabe que essa não é
uma tarefa fácil. Somos quase 8 bilhões
de indivíduos com opiniões, crenças,
valores e contextos diferentes. E é com
frequência que escutamos ou lemos sobre relatos de desrespeito e intolerância
em razão de opiniões políticas, orientação sexual, religião, nacionalidade,
raça, entre outros. Muitas vezes, as manifestações de intolerância resultam em
violências. Como exemplo podemos
citar uma das maiores tragédias da humanidade: o Holocausto – durante o
Nazismo na Alemanha. Naquela ocasião, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos.
Motivada pela prevenção de atrocidades como as que ocorreram durante a
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Segunda Guerra Mundial, em 1948, as
Nações Unidas aprovaram a Declaração Universal dos Direito Humanos
(DUDH). Esse documento define os
direitos fundamentais dos seres humanos, sem distinção de cor, sexo, língua,
raça, opinião, nacionalidade ou classe
social. Mas ela ainda está muito longe
de ser uma realidade em nosso dia a
dia.
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
A intolerância religiosa é uma forma de
preconceito por conta da religião. Geralmente, a intolerância religiosa manifesta-se por meio de discriminação,
profanação e agressões.
Segundo relatório da ONG internacional Open Doors, em 2020, mais de 340
milhões de cristãos (contra 260 milhões
em 2019), foram fortemente perseguidos no mundo. De discretas opressões
diárias à violência mais extrema, as minorias cristãs em mais de 60 países são
discriminadas por sua fé. Só na África
Subsaariana o número de cristãos mortos em 2020 aumentou 60%, passando
de 2.983 para 4.761.
Depois do início da pandemia do novo
coronavírus os atos de violência religiosa contra muçulmanos cresceram
na Europa. De acordo com o chefe do
Observatório Nacional da Islamofobia
da França, Abdallah Zekri, houve 235
ataques contra muçulmanos no país em
2020, ante 154 no ano anterior, um salto de 53%.
No Brasil, segundo as estatísticas, 25%
de todos os agressores são identificados
como brancos e 9% das ocorrências dizem respeito a atos praticados dentro
de casa. A maior parte das vítimas de
intolerância é composta por adeptos de
religiões de matriz africana. Os católicos (64,4% dos brasileiros) registram
1,8% das denúncias de intolerância, e
os protestantes (22,2% da população)

registram 3,8% das denúncias. Ao mesmo tempo, os adeptos de religiões de
matriz africana (candomblé, umbanda
e outras denominações), que, juntos,
representam 1,6% da população brasileira, também representam cerca de
25% das denunciantes de crimes de
ódio e intolerância religiosa.
Há casos em que, o “ser intolerante”
se acha no “direito” de desmoralizar
pessoas e símbolos religiosos de outras denominações, chegando até à
agressão física, perseguição e outros
tipos de fanatismos, que não devem ser
aceitos em uma sociedade que busca a
evolução, fraternidade e igualdade de
direitos. Vale ressaltar que, intolerância
religiosa que recai em discriminação e,
portanto, pode ser tipificado como crime. Quem praticar, induzir ou incitar
a discriminação por conta dos motivos
citados pode ser punido com um a três
anos de reclusão e aplicação de multa.
Apesar da clara ofensiva de punição
garantida pela lei 9.459/97, não há uma
lei específica para tratar somente dos
casos de intolerância religiosa.
DISCRIMINAÇÃO RACIAL
Segundo o Artigo 1º do Estatuto da
Igualdade Racial, a discriminação racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça,
cor, descendência ou origem nacional
ou étnica. O Estatuto ainda afirma que
essa exclusão fere os direitos humanos
e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social e cultural.
Mesmo com a libertação dos escravos
em 1888, a distinção e o preconceito racial ainda são facilmente identificados
na sociedade brasileira. O negro figura-se sempre como inferior.
Dados recentes do IBGE apontaram
que existe uma grande diferença no
acesso a níveis de ensino pela popula-

ção negra: das pessoas na faixa etária
entre 15 e 24 anos que frequentavam
o nível superior, 31,1% dos estudantes
eram brancos, enquanto apenas 12,8%
eram negros e 13,4% pardos. Esse levantamento ainda aponta que enquanto para o total da população a taxa de
analfabetismo é de 9,6%, entre os brancos esse índice cai para 5,9%; e entre
pardos e pretos a taxa sobe para 13% e
14,4%, respectivamente.
O desemprego apontando como um
dos maiores problemas enfrentados
pelo país na atualidade, apresentou
dados desiguais. Quando comparado
a variável cor da pele, a taxa de desemprego entre os que se declararam
brancos (10,2%) ficou abaixo da média
nacional (12,7%) no primeiro trimestre
de 2019. Enquanto isso, as taxas entre
pretos (16%) e pardos (14,5%) ficaram
acima da media.
Segundo dados do Ipea, no Brasil o
rendimento médio mensal dos brancos
chegou a (R$ 1.780,60), quase o dobro
do valor relativo aos grupos de negros
(R$ 1.012,76). A disparidade de renda
entre negros e brancos reflete, entre outras coisas, a desigualdade no trabalho.
De acordo com o Instituto Ethos, em
2017, nas 500 maiores empresas com
operação no Brasil, menos dos cargos

executivos são ocupados pela população negra, e apenas 6,3% nos cargos de
gerência.
Na área da saúde a situação não é diferente, a análise do Relatório Anual das
Desigualdades Raciais no Brasil aponta
que nas consultas do SUS os negros e
pardos são minoria.
Diante desses dados, nota-se que em
várias áreas ainda não se fez valer o direito de igualdade entre negros e brancos. As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismo, sentimentos
de preconceito e modos de exercitar a
discriminação, antes os desenvolvem
com seus pares, na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola. Da
mesma forma, podem aprender a ser
ou tornarem-se preconceituosos e discriminadores em relação a povos e nações.

DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO
Esse tipo de discriminação se refere à
diferença de sexo (feminino ou masculino) entre as pessoas. Tal diferença, em
circunstâncias diversas transformou-se
em desigualdade social, porque tudo o
que se relaciona com o sexo masculino

é considerado superior à capacidade
feminina. Um exemplo dessa atitude é
visível no mundo do trabalho: diferenças salariais, dificuldades de acesso a
cargos de direção, conflito lar/trabalho,
etc.
A igualdade de gênero não é apenas
uma meta de justiça de social: ela também promove o crescimento econômico, na medida em que incorpora mulheres no mundo produtivo e criativo,
gerando mais renda e riqueza para toda
população. Os países desenvolvidos são
também os de menores desigualdades e
discriminação de gênero – e a causalidade vai pelos dois lados.
O que se observa é que ainda as mulheres sejam hoje em média mais escolarizadas do que os homens (nos colocando em melhor posição do que muitos
países da Ásia e África neste quesito),
nossa desigualdade de renda e desemprego entre homens e mulheres –, com
vantagem para os primeiros, ainda é
impressionantemente expressiva.
A falta de mulheres em setores dominados por homens e altamente remunerados, como os de ciência, tecnologia,
engenharia e matemática, é frequentemente citada como um fator crítico por
trás do hiato de gênero. Mesmo que

Nos últimos anos, não há quem não tenha presenciado, vivido ou conhecido um momento de intolerância.
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as meninas apresentem desempenho
tão bom quanto os meninos em testes
padronizados de matemática e ciências
na escola, menos mulheres consideram
uma carreira profissional nesses campos. As mulheres parecem enfrentar
diferentes obstáculos que têm pouco a
ver com suas habilidades, tendo ainda
um caminho longo a ser percorrido até
a conquista da igualdade de gênero.
INTOLERÂNCIA POR ORIENTAÇÃO SEXUAL
17 de maio, foi dado como o dia de luta
contra a LGBTfobia. Essa data é um
marco que teve início em 17 de maio
de 1990, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homosexualidade da Classificação Internacional de Doenças. A partir de então,
essa data tornou-se o Dia Internacional
contra a Homofobia, rememorando as
lutas da população LGTQIA+ contra a
violência, perseguição às quais sofrem
diariamente. Segundo pesquisa feita
pela ONG Grupo Gay da Bahia, a cada
20 horas, um(a) LGBT morre no Brasil
por serem LGBTs .
Há uma evolução na conquista de direitos civis, no entanto, ainda é alarmante os números sobre casos de violência moral, verbal e física. Segundo a
Associação Internacional de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (ILGA World), ainda existem seis
países que punem com pena de morte
pessoas LGBTQIA+ (Arábia Saudita,
Irã, Iêmen, Sudão, Nigéria e Somália).
Em 35% dos países é perigoso revelar
a homossexualidade, podendo ter penas de até 10 anos de prisão ou prisão
perpétua.
Se por um lado nota-se a intolerância
extrema por esse tipo de relação, outras nações do mundo se demonstram
a frente dos preconceitos de forma que
a partir de 2001, ficou estabelecida a legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo nos seguintes países: África do Sul, Portugal, Espanha,
Países Baixos, Bélgica, Nova Zelândia,
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Noruega, Islândia, Suécia, Canadá, Argentina e o Reino Unido.

31,5 milhões de remoções de conteúdos do tipo.

Dessa maneira, estudos apontam que a
Europa é um dos continentes do mundo onde os direitos dos homossexuais
são mais reconhecidos e atendidos.

Além do salto no período, houve crescimento em relação ao começo do ano:
no primeiro trimestre, foram 25,2 milhões de remoções. No Instagram, foram 9,8 milhões de remoções agora,
ante 6,3 milhões de janeiro a março.

No Brasil, o ato de discriminação de
LGBTQIA+ é previsto como crime
desde 2019, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a LGBTfobia ao delito de racismo, com base no
artigo 20 da lei 7.716/1989, que trata
dos crimes de preconceito por etnia ou
por cor. As uniões civis, desde maio de
2011 são permitidas por lei, com direitos similares aos casais heterossexuais.
Contudo, pesquisas recentes apontam
para o Brasil como um dos países mais
homofóbicos do mundo, as quais levam em consideração, os ataques violentos aos homossexuais.
DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET
“Hoje eu perdi meu filho, mas preciso
deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham
cuidado com o que vocês falam, com o
que vocês comentam. Vocês podem
acabar com a vida de alguém. Hoje sou
eu e a minha família que choram”, disse Walkyria Santos, cantora da Banda
Magníficus. Lucas era o filho do meio
da cantora, que também é mãe de Bruno, de 20 anos, e de Maria Flor, de 10.
Segundo Walkyria, Lucas postou um
vídeo com os amigos em que eles fingiam estar apaixonados. O jovem, que
já havia demonstrado sinais de depressão e fazia acompanhamento psicológico, foi bastante afetado pela repercussão negativa do vídeo, carregado
de comentários homofóbicos e acabou
cometendo suicídio.
A remoção de conteúdos de discursos
de ódio no Facebook e Instagram aumentou 15 vezes desde 2017. Dados divulgados pela rede social mostram que
no segundo trimestre deste ano, houve

Zilda Márcia Grícoli Iokoi, professora
do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH) da USP e participante do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos
(Diversitas), explicou ao Jornal da USP
no Ar que as manifestações de ódio na
internet são um reflexo da sociedade.
A especialista esclarece que o comportamento agressivo online é resultado
das interações cotidianas, em que minorias – LGBTs, pobres, negros, mulheres – sofrem com o preconceito e
violência da classe dominante, comportamento construído através da história desde a escravidão e o tratamento
desumano dos negros, por exemplo.
Em momentos de comoção, divergências sobre posições políticas, em alguns
casos, beiram comentários racistas, xenofóbicos, discriminatórios ou difamatórios. Se algo assim passou por você,
saiba que é possível denunciar - e sabia também que alguém pode ser processado por xingar no Facebook, por
exemplo. Não reagir ou não comentar
é importante para que a publicação não
ganhe destaque. Cada reação é um impulso no algoritmo de Facebook, Twitter, Instagram e outros.
SERVIÇO: Se você precisa conversar
disque 188
O CVV – Centro de Valorização da
Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária
e gratuitamente todas as pessoas que
querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24
horas todos os dias. Mais informações
no site https://www.cvv.org.br ou pelo
número 188.

GRANDÕES DOS NEGÓCIOS
Empreender é um tema que todos os
dias se conversa na ACA, faz parte da
rotina. O empreendedorismo é uma
das maiores tendências para o futuro.
Para tornar-se empreendedor, é preciso ter confiança no seu negócio e estar
pronto para buscar o sucesso por um
caminho que nem sempre é fácil.
Existem algumas características que
são atribuídas aos empreendedores de
sucesso. Dentre estas características,
destaco a capacidade do empreendedor
de estabelecer meta e a persistência.
Além destas, é importante que o empreendedor goste do ramo de atividade
em que pretende iniciar o negócio.
A explicação para entendermos como
identificar empreendedores de sucesso
está no próprio significado da palavra
empreender. Pessoas ousadas que estão
em constante aprendizado e buscando
caminhos e soluções para seus negócios! Realizar, fazer e executar estão
diretamente ligados ao termo empreender. Identifique uma oportunidade,
esteja por dentro de tudo que envolve
essa ideia e busque soluções para que
ela seja lucrativa e satisfatória. Vejamos
alguns exemplos de empreendedores
que chegaram ao ponto de satisfazerem
seu ideal econômico e pessoal:
Bill Gates
Com uma fortuna avaliada em U$ 77
bilhões, Bill Gates é o fundador da empresa de tecnologia Microsoft. Já aos 17
anos, Gates vendeu seu primeiro programa de computador: um sistema de
calendário para a sua escola.
Um tempo depois de ingressar em Harvard, abandonou a universidade para
se dedicar à criação de uma das primeiras empresas mundiais de computadores pessoais, em 1975. No mesmo
ano o primeiro computador comercial
da Microsoft foi produzido, o Altair

BASIC.
Hoje, considerado um dos maiores
empreendedores do mundo, Gates se
dedica e investe grande parte da sua
fortuna em pesquisas para a cura de
doenças e combate a epidemias, como
a malária e a febre amarela, em diversos
países subdesenvolvidos.
Samuel Klein
Conhecido por se vestir e conversar de
forma simples, você não saberia que
esse judeu polonês naturalizado brasileiro é o dono das Casas Bahia se o
visse. A vida de Samuel é uma história
de superação. Ele perdeu a família num
campo de concentração nazista e fugiu
para a Alemanha, depois para a Bolívia,
chegando ao Brasil no início da década
de 50.
Por aqui, começou seus negócios vendendo artigos de cama, mesa e banho
para emigrantes nordestinos em São
Paulo. O nome da loja que fundou é
uma homenagem a esses primeiros
clientes.
As Casas Bahia são hoje uma das maiores redes de varejo da América Latina.
E Samuel Klein, falecido em 2014, repetiu até seus últimos dias seu lema:
“temos que amar o país em que vivemos e crescer junto com ele”.
Vera Wang
A designer é uma das empreendedoras mais bem-sucedidas do mundo
da moda. Mesmo tendo estudado em
Paris, atuado como editora da revista
Vogue por muitos anos e trabalhado na
Ralph Lauren na criação de acessórios,
seu sucesso começou a partir das suas
próprias necessidades.
Durante o noivado, ao não encontrar
um vestido de noiva que fosse a sua
cara, Vera decidiu desenhar a própria

roupa para o casamento. Sua primeira
loja de vestidos de noivas foi fundada
no ano seguinte e hoje ela é uma das
designers mais requisitadas por celebridades, pelo seu estilo clean e sofisticado.
Mark Zuckerberg
O idealizador e fundador da rede social
mais importante da atualidade, o Facebook, tem o sucesso profissional atribuído a um fator essencial: dedicação.
Que foi inclusive contada no cinema e
não a toa alcançou o mais alto patamar
da sua carreira.
Persistente, ele fez do trabalho sua vida
e transformou sua empresa em um dos
melhores lugares para se trabalhar e
construir uma carreira promissora. Em
seu perfil, Mark fala sobre seu trabalho
e sobre o que acontece na rede, permitindo que o usuário acompanhe todas
as novidades que surgem.
Jeff Bezos
Jeff Bezos é um empresário estadunidense, fundador, presidente e CEO
da Amazon, importante empresa de
comércio eletrônico nos EUA. Como
muitos empreendedores de sucesso,
começou do zero ao deixar um emprego em uma famosa empresa em Wall
Street.
O fundador da Amazon disse “Nós
somos teimosos em visão, mas somos
flexíveis em detalhes. Se você não for
teimoso, acabará desistindo das experiências muito cedo. E se você não for
flexível acabará por bater a cabeça na
parede e não vai encontrar uma solução diferente para um problema”.
Alexandre Costa
Alexandre é o fundador da empresa
Cacau Show. Sua história começa com
a venda de ovos de Páscoa de porta em
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porta, ainda aos 14 anos, em busca de
conseguir algum dinheiro que o fizesse
erguer o negócio que enxergava como
lucrativo. Sua caminhada sempre foi
marcada por muito suor e insistência,
acreditando sempre que com um mínimo investimento poderia espalhar seus
produtos por todo o país. E foi assim
que conseguiu iniciar a grande marca
que conhecemos hoje. Ainda com 17
anos de idade, 500 dólares e 1 funcionária, Alexandre da Costa fundou a
Cacau Show no bairro da Casa Verde,
em São Paulo, uma empresa 100% nacional onde a teoria de um empreendedor de sucesso se encaixava perfeitamente com sua personalidade: Uma
ideia, o produto e iniciativa fizeram
Alexandre contribuir para a economia
brasileira, gerando lucros para si e expansão de sua marca, satisfazendo seu
desejo profissional e pessoal.

gócios e obtenção de licenças, deixando que seus clientes foquem seus negócios apenas na essência de seus ideais.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DE UM EMPREENDEDOR
No empreendedorismo, possivelmente, você terá que lidar com incertezas
e é necessário que o gestor apresente
habilidades comportamentais para ter
êxito em momentos instáveis. Para ser
bem-sucedido no próprio negócio, é
plenamente possível desenvolver comportamentos e aptidões, como as que
você vê a seguir.
Persistência
Os resultados nem sempre vão sair
como o planejado, logo, nesse momen-

to é preciso que o empreendedor seja
perseverante e tenha autoconfiança,
afinal é errando que se ganha experiência.
Coragem
Ter iniciativa para colocar os planos em
prática, mesmo em momentos de adversidades é fundamental. Muitas pessoas têm boas ideias, mas esbarram na
falta de coragem e muitas vezes deixam
de realizar grandes conquistas.
Comunicação e influência
Um bom empreendedor deve saber se
comunicar de maneira adequada com
clientes e funcionários. Uma boa comunicação cria base para as grandes
parcerias e aumenta o poder de influ-

Edivan Costa
Edivan Costa foi morador de favela e
teve de abandonar sua carreira de jogador para trabalhar como office-boy.
Logo foi promovido a coordenador de
tesouraria e recebeu um convite incomum de um dos sócios da empresa: se
tornar despachante imobiliário autônomo de um escritório de advocacia
recém aberto e ainda pequeno.
Apesar do risco de perder todos os benefícios de um empregado registrado,
foi naquele momento que a característica de um empreendedor de sucesso
nasceu nele, arriscou em uma oportunidade de sucesso. Logo recebeu uma
grande chance para conseguir 32 alvarás de funcionamento para um grupo
local de supermercados na cidade de
Belo Horizonte. Cumpriu a tarefa com
perfeição em apenas 29 dias e as empresas logo foram vendidas ao grupo
francês de varejo, o Carrefour.
Edivan descobriu que com muita disciplina e aplicação conseguiria conquistar grandes metas e descobriu-se o cara
certo para o negócio. Abriu sua empresa de regularização, a SEDI, que une
em um único serviço alvarás para ne41 | Revista ACA

Para ser bem-sucedido no próprio negócio, é plenamente possível desenvolver comportamentos e aptidões.

ência no mercado.
Autoconfiança
Desistir nas primeiras dificuldades
não faz parte das características de nenhum dos empreendedores de sucesso,
principalmente nos primeiros anos da
empresa onde ocorre maior parte das
dificuldades — confiar no feeling faz
parte da essência nata de um grande
empreendedor.
Liderança
Além de conhecimento do negócio é
essencial que um empreendedor exerça
bem a liderança — saber delegar funções, negociar e conduzir os projetos
de forma colaborativa e participativa.
Deve ter a capacidade de estimular todos os envolvidos e fazer prosperar as
ideias sem, contudo, perder o controle
da situação, pois, a tomada de decisão
sempre estará em suas mãos.
Inteligência estratégica

Inteligência estratégica é uma característica imprescindível para tornar um
negócio lucrativo. Planejar e estabelecer metas para um crescimento sólido
é a base do desenvolvimento e da rentabilidade em qualquer negócio.
Resiliência
Capacidade de encarar os obstáculos
e superá-los, resistindo a pressões e
situações adversas são atributos que
um empreendedor deve ter. A capacidade de contornar e vencer os
problemas promove um crescimento saudável, pessoal e profissional.
Capacidade de Planejamento
Crescer conforme as metas traçadas e
monitorar as informações do negócio
perfaz a capacidade de planejamento
do empreendedor. O domínio de ferramentas e dos conceitos básicos para
a gestão garantem a trajetória transparente do negócio.

Visão de futuro
O objetivo de todo empreendedor é
ter um empreendimento escalável, que
pode ampliar sua produção atingindo
mais clientes sem aumentar o investimento. Para tanto é preciso ter visão
de futuro e tomar como lição os erros
cometidos durante o processo.
Aprendizagem contínua
Antes do sucesso e de negócios geniais,
grandes empreendedores cometeram
erros e muitas vezes receberam o não
como resposta. Aprender continuamente com os erros e se levantar depois
de um tropeço é o que pode garantir
uma virada na situação.
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FALA PARCEIRO

FACULDADE
Texto: Mozart Duarte Barbosa
AESA: Passado, Presente e Futuro
Arcoverde... cidade linda, coisa minha, meu amor, Arcoverde, gente boa, aqui estou. É, a AESA - Autarquia de Ensino
Superior de Arcoverde esta nesta cidade atraente, acolhedora e promissora desde os idos de agosto de 1969, trazendo
progresso a Arcoverde e toda a região. Atualmente, a AESA
é mantenedora do Centro de Ensino Superior de Arcoverde-CESA e da Escola Superior de Saúde de Arcoverde-ESSA,
estas oferecendo cursos de graduação presenciais em todas as
modalidades seja licenciatura (Biologia, Educação Física, História, Letras, Matemática e Pedagogia), Bacharelado (Direito,
Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia,
Fisioterapia e Psicologia) e Tecnólogo em Gestão Comercial.
Conta também com cursos de pósgraduação Lato Sensu, na
modalidade presencial: Especialização em Pedagogia Social,
em Psicopedagogia Institucional e Clínica, em Língua Inglesa, em Literatura Brasileira, em História e Ensino de História,
em Geografia e Meio Ambiente, em Ensino de Matemática e
em Biologia Geral; na área de saúde conta com as Especializações em saúde pública com ênfase em saúde da família,
em urgência e emergência, multiprofissional em oncologia e
Especialização em UTI. A composição do quadro docente da
AESA conta com professores Especialistas, Mestres, Doutores
e PósDoutores. A instituição conta com incentivos ao aluno,
por meio de bolsas de estudos, Federais (PIBID e Residência
Pedagógica ambos mantidas pela CAPES), Estaduais (PROUNI-PE e PROUPE), financiamentos através do FIES (Caixa
Econômica Federal), além de oferecer descontos de até 50%
em alguns dos seus cursos (Educação Física, História e Letras) e durante o período de pandemia descontos de 22% nos
demais cursos. A AESA possui uma estrutura física invejável,

contando com uma sede com praças ajardinadas na entrada
e na área interna, jardins arborizados bem cuidados, tornando o ambiente agradável e acolhedor, além de uma praça de
alimentação com diversos quiosques oferecendo comidas
típicas à preços acessíveis. Academicamente a AESA possui
salas de aulas confortáveis e na sua maioria climatizadas, dois
auditórios, central de estágios, biblioteca física e virtual –
“Minha Biblioteca” com mais de 10 mil livros digitais, além
de um espaço cultural. Com o objetivo de capacitar melhor
os nossos alunos conta com diversos laboratórios tais como
o de química, análises hematológicas, anatomia, semiologia,
microbiologia, parasitologia, botânica e ecologia vegetal, farmacobotânica/farmacognosia/fitoterapia, de ensino e pesquisa em história, de práticas interdisciplinares de pedagogia e
casa de vegetação, além disto a AESA conta também com duas
clinicas escolas, a de Psicologia, onde além da formação acadêmica, recebem pacientes de Arcoverde e Região e a clinica
escola de saúde que atende a formação dos alunos dos cursos
de Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia e
nesta também realiza-se atendimentos à população, além destas, brevemente contará também com dois novos núcleos, o
de Prática Jurídicas e o de Engenharia Civil. A AESA possui
também um Campus Universitário, este possui salas de aulas,
auditório, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, campo
de futebol e pista de atletismo. Atento ao presente e de olho
no futuro a AESA possui um Departamento de Comunicação
atuante interagindo de forma dinâmica por meio das diversas
mídias digitais, diversas secretarias com pessoal capacitado
para o bom atendimento aos alunos, um Núcleo de Pesquisa
e Extensão que objetiva unificar as atividades de pesquisa e
extensão da AESA de modo a aperfeiçoar à formação acadêmica dos alunos e que estas atividades ultrapassem os muros
da IES. Recentemente foi instalada em toda a instituição uma
rede de Wi-fi para que ocorram aulas hibridas e melhor acesso
a internet por parte dos alunos; ocorreu também a ampliação
da parceria com o Hospital Regional de Arcoverde, para que
haja estágios para alunos de enfermagem (este já ocorria), Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e Educação Física. Além de
tudo isto a AESA esta em constante avanço com a produção
de projetos para novos cursos, melhorias dos já existentes e
avanços em todos os campos de ensino, pesquisa e extensão
preparando-se para um futuro grandioso.

AESA possui dois auditórios, central de estágios, biblioteca física e virtual, diversos laboratórios, duas clínicas escolas, a de Psicologia e de Saúde.
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ACA - EXPERIÊNCIA
PARA AMENIZAR OS
IMPACTOS GERADOS
PELA PANDEMIA
A nova gestão da Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde tem encarado grandes desafios. A pandemia ainda
não acabou e muitos empresários precisam do apoio para
superar as dificuldades. Os associados da ACA têm encontrado na instituição a experiência e conhecimento técnico para
amenizar os impactos gerados pela pandemia.
“A pandemia trouxe a desaceleração do comércio em todo o
país. Para tentar ajudar na recuperação do setor, as associações comerciais têm exercido um papel muito importante.
Ações de conscientização e incentivo às compras e, principalmente, ao consumo local, têm sido lideradas pelas entidades.
Mas isso sem deixar de lado a preocupação e os cuidados que
o momento exige”, explica o presidente da ACA, Miguelito
Rodrigues.
Em agosto de 2021, a ACA voltou a promover, com objetivo de levar conhecimento aos associados, o Café Empresarial. Duas edições já aconteceram abordando temas como
“Gestão de Mudanças: cooperando, todos crescem” (Parceria
com o Sicoob) e “Sou obrigado a adequar minha empresa à
LGPD?” (Parceria com Sebrae, DPO DIGITAL e Compliance
for Busiess).
Para aquecer o comércio local, a ACA promoveu no período
de 01/09 a 13/09 o Liquida Arcoverde 2021, através do Projeto Empresa Responsável. Foram 35 empresas participantes,

que durante 13 dias oferecem descontos para os seus clientes
de até 50%.
Muitas outras iniciativas foram realizadas através do Projeto
Empresa Responsável. A campanha “Meu pai vale ouro” presentou quatro clientes das empresas que integram o projeto,
com vale-compras no valor de R$ 200,00 para serem utilizados nas lojas credenciadas à campanha. São João e Dia dos
Namorados também ganharam campanha especial com o
tema “Acende a chama do meu coração”, realizada com apoio
do Amaretto, Don Preto e Eternize Produtora.
Em maio, o mês das mães, também teve promoção para estimular as vendas no comércio local. Com o tema “Sua mãe
é uma estrela”, a campanha foi uma realização ACA, Projeto
Empresa Responsável e CDL.
A ACA tem buscado diversas alternativas para atrair clientes
para seus associados. Para os clientes de salões credenciados
ao Núcleo de Beleza da ACA, houve campanha para concorrer a óculos de sol da Chilli Beans, podendo o ganhador escolher o modelo de sua preferência.
Para o setor da beleza, a ACA junto com SEBRAE-PE, levaram profissionais para participarem do 1º Outlet da Beleza,
realizado no Shopping RioMar, no Recife. Com acesso gratuito, o espaço reuniu cerca de 50 expositores, rodada virtual de
negócios, representantes e revendedores, pitchs empresariais,
apresentação e divulgação técnica de produtos e soluções para
o segmento.
“Essa foi uma oportunidade maravilhosa de adquirir conhecimento e gerar oportunidade de negócios. Agradeço a ACA
por sempre estar inovando e buscando eventos importantes
para nos levar”, ressaltou Rejane Barbosa, proprietária de salão de beleza.
Além das campanhas, a ACA tem proporcionado oportuni-
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dade de empresários adquirirem mais conhecimentos através
de diversos cursos.
Em junho, com apoio do SESC Arcoverde foi realizado o curso “Cuidados com a voz”, voltando para profissionais da voz
como: professores, palestrantes, locutores, vendedores e gestores, a fim de atender as necessidades e anseios desses profissionais, para serem colocados em prática do seu dia a dia. A
oficina foi ministrada pelo maestro Eduardo Espinhara.
No auditório da Câmara de Vereadores de Arcoverde foi
realizada mais uma oficina, dessa vez o tema foi “Eu vendo
bem!”, com a Consultora, Designer e Visual Merchandising
Rosana Cohen. Foi uma realização da Associação Comercial
e Empresarial de Arcoverde (ACA) em conjunto com o SEBRAE – PE e SENAC.
A oficina teve como objetivo sensibilizar os participantes
quanto a importância da qualidade da comunicação da loja
com seus clientes no PDV (pondo de venda) e nas redes sociais. Foram abordados tópicos como: Plano de Ação, Comunicação, Planejamento de Ações, Precificação e Ações de
Marketing e Análise em Mídias Sociais.
Na sede da Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde (ACA) foi promovida a oficina “Como transformar seu
cliente em um fã”, uma parceria da ACA com o SEBRAE-PE e
SENAC. A oficina foi ministrada pela especialista em Experiência do Consumidor, Jaqueline Freire.
A oficina mostrou a importância de monitorar a experiência
do consumidor por meio da métrica da NPS – Net Promoter
Score. Essa métrica faz o empresário e os colaboradores entenderem a importância de realizar a pesquisa de satisfação
com seus clientes, compreender a importância de ter clientes
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que se tornem “promotores” do seu serviço ou marca e entender a importância de envolver os funcionários na experiência
do consumidor para obter melhores resultados.
AÇÃO SOCIAL
As ações sociais também continuam sendo realizadas pela
ACA. Em agosto foram entregues os kits arrecadados pela
Campanha do Agasalho, realizada pela entidade em parceira
com o Projeto Empresa Responsável e a Secretaria de Ação
Social da Prefeitura Municipal de Arcoverde. Os agasalhos
foram entregues nas comunidades do Veraneio e da Vila São
Francisco. Mais de 200 famílias foram beneficiadas.
Em maio, o grupo Anjos em Ação, que conta com o apoio da
ACA, fez a entrega de mais de 100 cestas básicas a famílias
moradoras do bairro Arco-íris.
Durante alguns finais de semana o grupo Anjos em Ação, realizou vários mutirões de arrecadação de alimentos em pontos
específicos da cidade. A campanha “Comida na mesa salva
vidas” beneficiou mais de 100 famílias do bairro Arco-íris.
A ACA, em parceria com empresários da cidade, montou 180
kits de material de limpeza doméstica e de higiene pessoal.
Os kits foram entregues no CRAS do São Cristóvão, Cidade
Jardim e São Geraldo. “Muitas famílias em situação de vulnerabilidade têm recebido através da ACA e parceiros apoio
para superar as dificuldades”, enfatizou Miguelito.

