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Projeto ajuda cães e gatos abandonados
O Studio ajudou a vender chocolates feitos
pelo projeto e como ponto de coleta para receber
doações de rações, vermífugos, antipulgas,
roupinhas, cobertinhas, também foi feita doações
por pix para o projeto.
Com apoio da clínica estética Smart Lipo e a
Creche Dog Raíz que se ofereceram como pontos
de coleta e prêmios para o sorteio que foi
realizado o dia 30 de abril. Toda a arrecadação por
pix, foi comprado ração para dois meses, além das
doações de vermífugos, antipulgas roupinhas ,
cobertores , brinquedos e rações.

Sobre o projeto
No mês de abril o Studio Eletro tness apoiou os projetos
@soronrom @so.tesouros, que cuidam de gatos e cachorros.

Buscando sempre a valorização da vida nas
suas mais diversas formas, a Só Ronrom e Só Tesouros,

resgataram e adotaram 21 gatos e 15 cães. O projeto
começou focado em ajudar os gatinhos, mas se renderam
aos cães também.
O casal Eliane e Robson Almeida, os idealizadores do
projeto, alugaram uma chácara para poder dar condição e
espaço melhor para os bichinhos. Hoje os animais que tem
não estão para adoção, pois cada um tem sua história,
traumas, e agora são cheios de amor, carinhos e cuidados.
Para ajudar com os custos, a embaixadora no verão
vendia acessórios femininos na praia. Mas como acabou o
verão, agora está fazendo doces para vender e assim arcar
com os custos dos animais protegidos.

Para quem quiser ajudar, pode fazer um
pix para o projetosoronrom@gmail.com
E para conhecer melhor os projetos:
@soronrom, @so.tesouros, @_gato_nico.

96 anos da Ponte Hercílio Luz
Foto: Ricardo Wolﬀenbüttel

“E hoje és cenário de nossa
tradição, de força, da missão de
glória. Tem nossa gratidão. Tu és
eterna jóia. Estás no coração da
nossa história”. O trecho da música
Ponte Hercílio Luz, do compositor
de Florianópolis, Luiz Henrique
Rosa, abriu as comemorações dos
96 anos do cartão-postal e patrimônio dos catarinenses e do Brasil,
no dia 13 maio.
A canção interpretada pela
cantora Helô Gonzaga com a Camerata Florianópolis de ne bem o
que a Ponte representa para as

Expediente
Vice-Presidente Regional da
Grande Florianópolis Adjori/SC

centenas de pessoas que estiveram
na cabeceira insular prestigiando a
programação.
Ícone de Santa Catarina, a
Ponte Hercílio Luz completou 96
anos de inauguração com motivos
para celebrar. O Governo do Estado
relançou o edital para instalar a
iluminação cênica do monumento.
O investimento está previsto em R$
9,9 milhões e permitirá, com lâmpadas de LED e tecnologia RGB, um
show de luzes sobre o monumento.
O governador Carlos Moisés

assinou a licitação, em um evento
comemorativo na cabeceira insular, e destacou a importância da
Ponte tanto como equipamento de
mobilidade urbana quanto de
turismo.
A solenidade de comemoração
dos 96 anos da Ponte Hercílio Luz
teve ainda um show histórico da
Camerata Florianópolis, na cabeceira insular. O ato foi acompanhado
por secretários de Estado, pelo
prefeito de Florianópolis, Topázio
Neto, por deputados estaduais e
autoridades municipais.

Picolés e Sorvetes
Compre muito e pague pouco
Felicidade com sabor de sobremesa

Diretora e Jornalista Responsável
Daiane Rodrigues - DEC 83284/79
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E- mail: jornaltrindade@hotmail.com
Distribuição: Florianópolis e Região

www.jornaltrindade.com.br
‘As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores, não emitindo obrigatoriamente o pensamento do jornal’.
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Florianópolis terá Centro de Atenção
Psicossocial com atendimento 24 horas
A capital será a quarta cidade do Brasil a ter
um CAPS 24 horas. O
novo Centro terá 20
leitos e vai funcionar
junto à UPA do Continente. A Prefeitura Municipal de Florianópolis vai
investir nas obras de
adaptação do local R$
500 mil e assim que as
obras forem concluídas
e as equipes contratadas, o local vai começar
a atender a população. O investimento mensal para a manutenção
desse serviço será de R$ 500 mil.
O prefeito Topázio Neto vai buscar o credenciamento do serviço
junto ao Ministério da Saúde. “A
pandemia trouxe muito forte essa
necessidade de atenção integral à
saúde mental. O CAPS 24h era um

desejo da nossa administração que
agora vai se materializar e trazer
benefícios a toda população que
precisa destes serviços”, diz o prefeito.
Para a secretária Municipal de
Assistência Social, Maria Cláudia
Goulart da Silva, “a implantação do
CAPS IV concretiza a rede de atenção psicossocial como possibilida-

de de atendimento quali cado às pessoas com quadros
graves e intenso sofrimento,
decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas. O local
vai permitir acolher e proporcionar o acesso a direitos para
além da saúde, proporcionando mais um espaço que visa a
reconstrução da autonomia”.
S egundo o secretário
Municipal da Saúde, Dr. Paraná, “essa iniciativa expande
nossa capacidade de atendimento dos pacientes com quadros
graves de sofrimento mental e torna
Florianópolis uma das poucas cidades do país que contará com esse
serviço de pronto atendimento e
internação durante 24 horas. Será
um grande avanço de atendimento em saúde mental em nossa
região”.

Udesc abre inscrições gratuitas
para o Vestibular de Inverno
As inscrições para o Vestibular
de Inverno 2022 da Universidade
do Estado de Santa Catarina
(Udesc) estão abertas e vão até 6
de junho.
São duas formas de avaliação
para concorrer a 1.040 vagas em
37 cursos de graduação.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no endereço
udesc.br/vestibular. Mais detalhes
no edital, no Guia de Cursos Udesc
e na playlist de vídeos.
Para participar do vestibular, o
candidato deverá optar por um
dos critérios abaixo: Nota geral do
Exame Nacional do Ensino Médio

(Enem): apenas para candidatos
que prestaram a prova do Enem
em 2017, 2018, 2019, 2020 ou
2021;
Média nal geral de conclusão
do ensino médio: apenas para
candidatos que já concluíram o
ensino médio. Essa média nal
precisará estar dentro de um
padrão de nota de 0 a 10.
Os candidatos que tiverem
outro padrão de nota, com conceitos diferentes, terão de apresentar,
além do histórico escolar, uma
declaração da sua instituição com
a conversão para o padrão de 0 a
10.

Veja mais detalhes sobre as
formas de avaliação no item 3 do
edital. Nas vagas de cada um dos
dois critérios, há reserva de 30%
pelo Programa de Ações A rmativas da Udesc, sendo 20% para os
candidatos que zeram todo o
ensino médio na rede pública e
10% para candidatos negros.
As inscrições serão homologadas a partir de 29 de junho, e a
primeira chamada ocorrerá a partir de 12 de julho.
Os aprovados ingressarão no
segundo semestre letivo de 2022
da Udesc, que iniciará em 15 de
agosto.

Prêmio Literário Sesc
Criança abre inscrições
De 29 de abril até o dia 12 de junho, os escritores
interessados, de qualquer idade, podem enviar uma
obra inédita (não publicada), seguindo as
orientações do regulamento.
O vencedor terá seu livro publicado, com tiragem
inicial de três mil exemplares, bem como o
pagamento dos direitos autorais no valor de cinco
mil reais.
Além de oferecer uma oportunidade aos
escritores do Estado, o "Prêmio Literário Sesc
Criança" evidencia a importância da leitura desde a
primeira infância e amplia o acesso ao livro e à leitura.
"A oferta de literatura de qualidade para as
crianças é a possibilidade de contato com narrativa
instigadora do imaginário, de encantamento com a
ilustração inventiva e de saborear o fabulário
catarinense. O prêmio almeja descobrir narrativa
que contribua com a aprendizagem e o prazer
estético das crianças", reforça o gerente de Educação
e Cultura do Sesc-SC, Valdemir Klamt.
Podem participar autores de qualquer idade,
nascidos ou residentes há mais de dois anos em
Santa Catarina. Para efetuar a inscrição, é necessário
ler o Regulamento do Prêmio Literário Sesc Criança,
preencher o formulário com os dados pessoais e de
contato, e anexar o texto com tema de livre escolha,
no gênero narrativo (prosa) em língua portuguesa,
sem ilustrações e adequado ao público infantil (até
12 anos), no que ser refere à linguagem e conteúdo.
As inscrições gratuitas serão validadas conforme
regras do regulamento e a seleção será feita por
comissão julgadora, composta por membros de
notório conhecimento no campo literário.
Os critérios para análise das obras inscritas são: a
originalidade do texto, o uso do padrão culto da
língua portuguesa, o teor artístico e adequação ao
público-alvo. A obra premiada será editada pelo Sesc
Santa Catarina e publicada em data a ser divulgada
pela Instituição.

Produtos
Coloniais
e Naturais
Notebooks, Computadores, Monitores,
Impressoras, Smartphones, Tablets

ento
Orçamromisso
p

S/ Com

48 99804.9871

/ R. Dep. Antônio Edu Vieira, 643 - Pantanal
Capas - Cabos - Películas - Fones - Hing Light
Caixa de som - Suportes - Carregadores

PAPEL DE PAREDE
PAPEL DE PAREDE E
CIMENTO QUEIMADO

Venda e aplicação
*Solicite seu orçamento

98855.4378

colarispapeldeparede

99620.1634
Ceisa Center - Quiosque central - Centro
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ENTREVISTA:

Por Daiane Rodrigues

Dire Straits Legacy
Uma noite que entrou nossa história! O
Stage Music Park foi palco no dia 21 de maio
da incrível turnê que comemora os 45 anos
de carreira Dire Straits Legacy. A banda fez
u m s h ow m e m o r áve l, e m o c i o n a n te
cantando os grandes sucessos, revivendo

JT: Como Dire Straits Legacy começou?
Marco Caviglia: DSL Dire Straits Legacy
traz a música de Dire Straits tocada por
músicos que o zeram, para fãs que estão
famintos de ouvi-lo por muito tempo.
Desde a sua criação em 2009, os seguintes
7 membros do Dire Straits se juntaram a
esta banda: os membros do Dire Straits
Hall of Fame John Illsley, Alan Clark e Pick
Withers, e as lendas do Dire Straits Phil
Palmer, Mel Collins, Jack Sonni e Danny
Cummings. Como você pode imaginar,
esta é uma baita banda! Este é um
supergrupo, embora os caras nunca se
considerem como tal.
Adoramos tocar juntos, e porque
participamos da criação da música do Dire
Straits e tocamos centenas de shows com
o Dire Straits, a música é infundida em
nossas almas. Dire Straits não pode existir
sem Mark, mas nós somos a próxima
melhor coisa. Todos nós podemos ouvir os
discos, mas a última vez que você ouviu a
música do Dire Straits tocada ao vivo pelos
músicos que tocaram nesses discos e
turnês foi em 1992…

toda a inesquecível e mágica trajetória da
banda britânica de rock formada na década
de 70.
Muitos membros do Dire Straits se
juntaram ao projeto durante esses anos.
Mas, em 2016, Alan Clark, o histórico

tecladista do DSL de 1980 a 1985, passa a
fazer parte da banda. Ao lado dele estão Phil
Palmer (direção musical/guitarra/voz), que
trabalhou no grupo de 1990 a 1992, e o
renomado saxofonista Mel Collins. Trevor
Horn é uma verdadeira lenda na indústria da

JT: O que os fãs podem esperar dessa
turnê no Brasil?
Phil Palmer: Adicionamos alguns títulos
do catálogo ds, mas nosso conjunto
sempre incluirá os favoritos de todos.
JT: Como é tocar no Brasil?
Phil Palmer: O Brasil é um país incrível,
nós amamos a paixão de seu povo e nos
consideramos muito afortunados por
estar tocando música ds para você.
JT: Você conhece banda brasileira?
Alan Clark: Infelizmente não conheço
nenhuma banda brasileira, mas adoro a
vibe da música brasileira.

Andreza Nagel
Bolos, Doces, Bem Casado, CupCakes.
Aniversário, Casamento, Formatura,
sua festa com mais sabor, beleza e capricho.

JT: E como foi o retorno da banda aos
palcos após a pandemia?
Alan Clark: Tem sido um momento difícil
para os promotores de música nos últimos
2 anos. Passei o tempo gravando e
produzindo várias pessoas, mas sentimos
falta de tocar ao vivo e é ótimo estar de
volta.
JT: Qual é a música favorita da banda ?

Lash by
Cílios por
Mayra Aquino

Extensão de Cílios Fio a Fio
e Volume Brasileiro
Atendimento:

(38) 98409.9483

99986.1550

A banda conversou com o Jornal
Trindade. Con ra abaixo a entrevista:

JT: Existem novos projetos para a
banda?
Marco Caviglia: a pandemia foi um
pesadelo, mas… ao mesmo tempo uma
“oportunidade” … não pudemos fazer
turnês e tocar para nossos fãs ao redor do
mundo… e isso foi muito triste…
escrevam muitas músicas novas… e um
novo álbum será lançado em breve!

Fotos: Caio Graça e Flávio Lengruber

andrezanagelcakes

música. Guitarrista Jack Sonni e os dois
italianos que se juntam à banda são o
guitarrista e vocalista Marco Caviglia e o
tecladista Primiano Dibiase.

mayraaquinolashes - Trindade
taniaespacodebeleza - Pantanal
larianacoelho - Centro

Marco Caviglia: Meus favoritos são
Investigações particulares e Estrada do
telégrafo… Mas cada canto é uma obraprima!
JT: Deixe um recado para os fãs e
leitores do jornal.
Marco Caviglia: Aproveite sempre cada
minuto do seu dia! Faça o que você gosta e
ame o máximo que puder.
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Como fazer uma cama
para cachorro de moletom

Gourmet

O MELHOR
Frango Assado
da região!
Atendemos todos
os ﬁns de semana
e feriados

Também temos arroz
e maionese à parte

Buffet livre / Festival
Menu a la carte
@yamakisushio cial

99127.5252 - Trindade
98463.7600 - Capoeiras

Todos os Dias
Janta: das 18h à 00h

ASSADOS
SANTA
MÔNICA

Pedidos e reserva
com antecedência

- Atendemos também por Delivery
R. Lauro Linhares, 624, - Trindade
R. Waldemar Ouríques, 459 - Capoeiras

99934.9754
Rua Felix Kleis 71
Santa Mônica
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Água
com
Limão
O limão é uma fruta maravilhosa!
Graças a seu alto conteúdo vitamínico,
previne doenças e ajuda a eliminar bactérias e toxinas. Possui vitamina C, que
potencializa as defesas do organismo,
ajudando a evitar enfermidades.
O limão é um potente limpador do
organismo, torna a boca mais saudável e
possui ação desintoxicante, além de ser
rico em minerais como potássio, magnésio cálcio e fósforo.
Tem ação antiviral e estimula o sistema imunológico. Além disso, ajuda na
digestão e na eliminação das toxinas do
fígado.
Com tantas vantagens, uma das
melhores maneiras de incluir o limão no
seu dia a dia é tomar um copo de água
com limão espremido, especialmente
cedo pela manhã.
Ele vai ajudar a hidratar seu corpo
depois de várias horas de sono e vai te
trazer varias vantagens interessantes.

Não é à toa que muitos são adeptos à
essa ideia. Veja:
Ajuda na digestão: Além de a água
morna favorecer o trato gastrointestinal, o
limão ajuda a estimular e puri car o
fígado. A bebida também ajuda os ácidos
gástricos a cumprirem seu papel de digestão e eliminação.
Desintoxica: Água com limão é um
diurético natural, o que signi ca que a
bebida ajuda o seu organismo a eliminar
líquidos e toxinas. O ácido cítrico também
ajuda a maximizar enzimas que estimulam o fígado, que, por sua vez, tem a função de eliminar toxinas.
É energizante: A combinação da água
com o limão ajuda a hidratar e oxigenar o
sangue, aumentando sua disposição e
bem-estar. Por isso, a bebida pode substituir o cafezinho matinal sem comprometer a produtividade.

Melhora a saúde vascular. A água
misturada com limão contém ácido cítrico, que ajuda a limpar e prevenir os depósitos de cálcio que se acumulam nas artérias. Quando estes depósitos se acumulam podem provocar uma enfermidade
cardiovascular.

Combate bactérias. A explicação do
poder bactericida e antibiótico do limão
está, novamente, no seu elevado teor de
ácido cítrico que é de cerca de 5 a 7%,
independentemente da variedade de
limão.

É diurético e puri cado. O suco de
limão ajuda a eliminar os materiais indesejados, em parte, porque aumentam a
quantidade de vezes que urinamos. Por
isso, ao tomar suco de limão, as toxinas
são liberadas em um ritmo mais rápido,
ajudando a manter a saúde do trato urinário. O ácido cítrico ajuda a maximizar a
função da enzima que estimula o fígado e
ajuda na desintoxicação.

Água com Limão

Ajusta o pH: Limões estão entre os
alimentos mais alcalinizantes, ajudando a
regular o pH do estômago.
Refresca: O limão refresca o hálito,
alivia a dor de dente e gengivite. O ácido
cítrico dos limões pode corroer o esmalte.
Por este motivo, é aconselhável aguardar
um pouco para beber a água com limão
depois de escovar os dentes, ou lavá-los
antes de beber.
Hidrata: A água e o limão contribuem
para a hidratação e para o sistema linfático. Se o corpo não é hidratado o su ciente, ele pode ter alguns sintomas, entre os
quais a fadiga, o sistema imunitário de ciente, estresse, falta de clareza mental e
energia, pressão arterial alta ou baixa,
insônia e constipação.

Como preparar:
A água pode ser em temperatura
ambiente ou morna. Utilize sempre os
limões frescos, orgânicos (se possível), e
nunca o suco de limão engarrafado.
Esprema ½ limão em cada copo de água
e beba na primeira hora da manhã, em
jejum.
Ao tomar em jejum, espere 20 minutos para se alimentar. Mas, claro, essa
água também pode ser tomada a qualquer hora do dia.
Para ajudar na eliminação de pedras
no rim, aconselha-se a tomar pelo menos
3 copos de água com limão diariamente.

Fonte: belezaesaude.com/agua-com-limao

Maiores de 60 anos podem se inscrever
em projeto da Udesc que previne quedas
Pessoas com 60 anos ou mais
podem se inscrever para participar
das atividades do Projeto Saúde
Sem Quedas, desenvolvido pelo
Centro de Ciências da Saúde e do
Esporte (Ce d), da Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc)
no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. Vinculado ao programa de

extensão Saúde Sem Quedas ,
coordenado pela professora Deyse
Borges Machado, e ao Laboratório
de Biomecânica, o projeto tem
ações que visam a prevenção de
quedas e a melhoria da qualidade
de vida dos idosos participantes.
As atividades são gratuitas e,
para participar, é preciso ter loco-

moção independente. O programa
Saúde Sem Quedas também promove um projeto de educação e
saúde na atenção primária, seminários e cursos relacionados ao
tema.
Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (48) 36648670 e 99681.4594 (WhatsApp).

Lib clean

LAVANDERIA

Medicamentos e Perfumaria
Suplementos
Medicamentos Fitoterápicos
Assistência Farmacêutica
Auto Teste de COVID

Lavamos a
Úmido e a Seco

99856.8374
Tele-Entrega
3333.1166 / 99166.4822

libcleanlavanderia
*Confira nossas promoções nas redes socias

drogariapaulina

Aberto de segunda a sábado das 7h às 22h
Rua Delminda Silveira, 640 - Agronômica (ao lado da Pontual)

3028.5029
Rua Cap. Romualdo de
Barros 883, Carvoeira

3234.1060
Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876
Sala 02 - Pantanal - Frente à UFSC

Distribuição de Panetos
Semáforo - Mão a mão - Cancela de Shoppings
Porta a porta (Caixa de correspondênciaa)

Distribuição de Panetos
Sampling - PDV - Recepcionista
Bandeira - Homem seta - Homem faixa

98440.5056 / 99692.7066

ﬂoripapanﬂetos

www.ﬂoripanﬂetos.com.br
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Prefeitura dá ordem de serviço para retomada
das obras da Edu Vieira, no Pantanal
Foto divulgação /PMF

da UFSC e sinalização viária.

O prefeito Topazio Neto e o secretário
de Infraestrutura, Valter Gallina, assinaram
a a ordem de serviço para a retomada das
obras da Operação Asfaltaço de duplicação e revitalização da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal. Conduzidos
pela Secretaria de Infraestrutura, os serviços serão executados pela empreiteira
Planaterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda., pelo prazo de oito meses. O
investimento será de R$ 12.848.654,53.

As obras foram paralisadas no nal do
ano passado por problemas nanceiros da
empreiteira responsável, a Ebrax Construtora, o que levou a Prefeitura a rescindir o
contrato rmado e lançar novo processo
licitatório. À época, estava sendo feita a
terraplanagem para ns de duplicação da
via e a execução da estrutura da pavimentação asfáltica a ser implantada.
Outra frente de trabalho, na Avenida
Professor Henrique da Silva Fontes, na
Trindade, no entanto, visava melhorias na
alça de acesso e retorno.

Os trabalhos serão realizados no segmento de 1,3 km que vai da rótula da Dona
Benta, na entrada da Rua João Pio Duarte
Silva, no Córrego Grande, até a rótula da
Eletrosul, na esquina com a Avenida César
Seara, na Carvoeira.

Isso porque um novo retorno será feito
a cerca de 400 metros da atual interseção
da Dona Benta, bene ciando os motoristas que deixam o Córrego Grande em
direção ao Pantanal ou à Trindade (passando por dentro da UFSC) com área
maior de estocagem de veículos para
evitar engarrafamentos.

Eles implicam na duplicação com pavimentação asfáltica; restauração do pavimento de mesmo tipo da pista existente;
melhoramento das alças de acesso e retorno; implantações de passeios e ciclovia
bidirecional (nos dois sentidos), no lado

Assim sendo, as obras aconteciam em
área pertencente à UFSC (com a devida
autorização da universidade), na altura da
Prefeitura Universitária, ou seja, sentido
Trindade-Centro. Neste segmento, que
ca cerca de 400 metros à frente da atual

interseção da Dona Benta, até à interseção
propriamente dita, também estava sendo
feita a terraplanagem com vistas à duplicação da avenida. Os serviços nesse segmento incluem a implantação de ciclovia
bidirecional, a exemplo da Edu Vieira.

Entregue ciclovia e passeio
ao longo da Via Expressa Sul
Foto: Leonardo Sousa

etapa da ampla revitalização e requali cação
por que passa a rodovia
para transformá-la em
Beira-Mar Sul.
A Via Expressa Sul, a
Rodovia Governador
Aderbal Ramos da Silva
(SC-401), ca entre o
túnel Antonieta de Barros, no Saco dos Limões,
e o trevo da Seta, na
Costeira do Pirajubaé, na
região central da cidade,
e tem 5,2 quilômetros de
extensão. Ela ganhou ciclovia bidirecional
(com duas faixas em sentidos contrários) e

Expressa Sul. As obras conduzidas pela
Secretaria de Infraestrutura, através da
Operação Asfaltaço, integram a primeira
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passeio (calçada) com acessibilidade, em
seu lado esquerdo, na direção do Sul da
Ilha.
A ciclovia é de concreto armado e tem
conexões para outras duas importantes
vias locais, a Avenida Professor Waldemar
Vieira, no Saco dos Limões, e a Avenida
Governador Jorge Lacerda, na Costeira do
Pirajubaé. Já o passeio, conta com rampas
de acesso e piso tátil guia e alerta voltado a
pessoas com de ciência. Detalhe: tanto a
ciclovia quanto o passeio vão receber
iluminação similar à da Beira-Mar Norte.
Nesta primeira etapa das obras, que
representaram um investimento de R$
10.984.730,62, a Via Expressa Sul foi repavimentada nos 10,4 quilômetros correspon-

dentes às duas pistas de mão dupla da
rodovia sendo que cada pista tem três
faixas, somando seis faixas.
Assim como teve a sua sinalização
horizontal renovada. Mas, antes disso,
ganhou sistema de drenagem nos oito
pontos da via onde se fazia necessário, a
m de evitar acúmulo de água da chuva
nas pistas, e fresagem (raspagem do asfalto velho) para maior aderência da nova
capa asfáltica.
Nos canteiros da Via Expressa Sul foram
plantadas 36 mil mudas ornamentais e
árvores nativas e frutíferas. Na próxima
semana vão ser plantadas mais 97 árvores
e será feita a abertura de mais seis canteiros, cada um com 1.200 mudas de ores.
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ENTREVISTA

Lucas Schweitzer

Por Daiane Rodrigues

‘‘ São suas decisões, e não suas condições,
que determinam o seu destino.’’
CEO da LS Holding, com participação em
empresas no mercado de E-commerce, Inteligência
de Dados, Marketing e Eventos.
Fundador do Empreende Brazil, movimento
empreendedor que possui a maior imersão em
empreendedorismo da América Latina.
Vice-Presidente Nacional da ABEOC – Associação
Brasileira de Empresas de Eventos, Presidente do
Floripa Convention & Visitors Bureau, Conselheiro
Municipal de Turismo de Florianópolis e Diretor da
LUSCH Agência, focada em inteligência em
Marketing 360º com atuação em todo o país.
Autor do Livro “Tinha tudo pra dar errado”, onde
narra sua trajetória de superação e conta como fez
do empreendedor ismo
uma forma de mudança.
Lucas que signi ca
“aquele que traz a luz”
e “iluminado", conta
um pouco da sua
carreira brilhante e
de sucesso.

JT: O que te levou a querer empreender?
Lucas: Foram dois motivos que me
levaram para esse caminho, o primeiro insight foi aos 9 anos assistindo
uma reportagem que falava sobre
empresários de sucesso, nessa
reportagem eu entendi que eles
eram ricos e coloquei na cabeça que
se eu quisesse ser rico eu também
teria que ser empresário. O segundo
foi quando z uma festa ainda adolescente para 200 pessoas e no m
600 pessoas compareceram, entendi
que eu tinha jeito para o negócio.
Juntando isso, com a necessidade
após a perda de meus pais, acredito
que foi o impulsionador para que eu
encontrasse no empreendedorismo,
uma forma da mudança.
JT: Você começou a empreender
muito novo, e já tem uma bagagem gigante na carreira. Como se
diferenciar e ser bem-sucedido?
Lucas: Eu acredito que a ordem seja
o fator principal para ser bem sucedido. Primeiro você pensa no
que quer colocar em prática, cria uma estratégia,
amadurece a ideia, faz
pesquisas, depois é o
momento de agir e
executar, colocar em
prática e fazer acontecer. O ser é a junção
dessas duas ações.
Vejo que muitas pessoas pensam demais
e acabam não executando. Outras executam desorganizadamente e acabam não
tendo o resultado almejado devido a falta de disciplina e ordem.

TODA LOJA COM

JT: Em seu livro “Tinha tudo para
dar errado”, você fala sobre o
poder de escolha e transformação.
De que forma isso foi importante
na sua vida?
Nós temos opções na vida, ser protagonista ou coadjuvante, não existe
certo ou errado, mas quando fazemos essa escolha, decidimos o que
vamos fazer com maestria o resto
vida. A transformação está em decidir o seu próprio futuro, auto responsabilidade pelas suas escolhas, quando você faz isso tudo se torna motivo
para seguir em frente.
JT: Qual a sua opinião sobre
empreender a partir do que gosta
de fazer?
Lucas: Acredito que tudo que nos
propomos a fazer, vai dar certo, vários empreendedores de sucesso
como Gusttavo Lima e Elon Musk
falaram isso em suas entrevistas, não
tinha a possibilidade de desistir, era
fazer até dar certo. Então, se você
gosta e entende do assunto ou da
área, coloca na sua mente que não
importa os obstáculos, você vai fazer
dar certo. A questão é: Você está
disposto a pagar o preço necessário
para alcançar?
JT: Que dicas e conselhos você dá
para quem quer crescer na pro ssão ou começar um empreendimento, mas está se sentindo desmotivado ou não sabe por onde
começar?
Lucas: Comece com uma pesquisa
360° de negócios, ex. como fazer um
plano de negócio, o que é gestão
efetivamente, como é o mercado da
área que você escolheu, para depois
colocar toda a sua criatividade em
prática. Não é pecado sonhar, mas
vejo muitos empreendedores
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sonhando um cenário, não levando
em consideração dados importantes
e se frustrando com o projeto. Não se
esqueça da ordem: pensar, agir e ser.
JT: Na sua opinião, qual a chave
para destravar a vida e alcançar a
realização?
Lucas:Começa pelo fato de querer
mudar, querer ser diferente, não se
colocar no papel de vítima e sim sair
da zona de conforto. Iniciar esse
processo com pequenos movimentos como: assistir um vídeo diferente
no You tube, fazendo ferramentas de
coaching para entender como anda
a sua vida e o que precisa mudar, faz
uma ação diferente para os seus
funcionários e parceiros.
JT: O que não pode faltar para ser
um bom empreender?
Lucas: Na administração temos dois
fatores que levamos em consideração: habilidade e competência. O
bom empreendedor é aquele que
tem disciplina, determinação,
ordem, processos, criatividade, solução, arrojo, paciência, coragem entre
outras ações. Não existe receita de
bolo, mas existem processos que nos
ajudam a realizar de forma organizada.
JT: Deixe um recado para os leitores do jornal.
Lucas: Seja empreendedor na sua
forma de agir. Buscando sempre a
solução, tendo auto responsabilidade, focando em seu melhor. Seja em
seu negócio próprio, seja como colaborador de uma empresa ou seja
como funcionário público, lembrese: Você é o CEO do seu projeto, da
sua função e dos seus resultados. Por
isso, faça a diferença e faça acontecer.

