
Um café para encorajar mulheres
Acisa proporciona momento de reflexão em um bate-papo com a coach e empreendedora Daiane Nascimento
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Evento reuniu mais de 50 mulheres na manhã desta terça-feira, na Pizzaria Imigrante

LUCIANA mANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

“
Minimize tudo o que 
não é tão bom e 
maximize, foque no 
que tem de melhor.”

DAIANE NASCImENTO
Coach

para preservar

eM vera CrUZ

Protetor das Águas 
tem assinatura 
de convênio

Reunião do projeto 
Verde é Vida é 
nesta sexta-feira

para Celebrar
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Daiane Nascimento

Palestrante Claiton Fernandez

“Você tem se sentido e/ou 
sido uma ‘mulher polvo’? Vi-
vemos na era da mulher mo-
derna. Somos mães, esposas, 
donas de casa, empresárias, 
estudantes, empreendedoras 
e muito mais... Ganhamos o 
mundo, conquistamos nos-
sa independência, viramos 
donas do nosso próprio na-
riz. Porém, por outro lado, 
ganhamos uma sobrecarga 
e viramos multitarefas.” Foi 
desta forma que a coach, em-
preendedora e cofundadora 
do grupo de empreendedo-
rismo feminino Empodere, 
Daiane Nascimento, iniciou 
o bate-papo ocorrido durante 
o café da manhã desta terça-
feira, dia 12, promovido pela 
Associação Comercial, Indus-
trial, Serviços e Agropecuária 
(Acisa) de Vera Cruz, em 
alusão ao Dia Internacional 
da Mulher, ce-
lebrado em 8 de 
março.

Na ocasião, 
a coach,  pa-
lestrante, em-
preendedora e 
mãe, apaixona-
da pela família 
e pelo trabalho, 
refletiu sobre 
“vida, sonhos, empoderamen-
to - um momento de protago-
nismo feminino”. O evento 
ocorreu na Pizzaria Imigrante 
e reuniu pouco mais de 50 

pessoas.
Daiane Nascimento pro-

porcionou às mulheres pre-
sentes um mo-
mento só delas. 
Também deu 
dicas para que 
as mulheres se 
sintam mais fe-
lizes, realizadas 
e se motivem 
a correr atrás 
de seus sonhos. 
“Não existe fór-

mula, há um caminho e esse 
caminho é muito particular 
- passa pelo autoconhecimen-
to”, diz. “Para isso, é preciso 
ter clareza de onde estou, de 

onde quero ir. É preciso ter 
clareza dos papéis que exerço 
e quero exercer”, comple-
menta. Além disso, frisou a 
importância de planejar, tra-
çar metas e objetivos de onde 
se quer estar sem deixar de 
ser feliz.

Outra dica dada pela coach 
refere-se ao que ela chama de  
“MiniMax”. “Minimize tudo 
o que não é tão bom e maxi-
mize, foque no que tem de 
melhor.” Daiane encorajou as 
mulheres e também reforçou 
o quanto são importantes, in-
clusive para elas mesmas, sem 
nunca esquecer de que cada 
deve ser sempre a pessoa mais 

Nesta sexta-feira, dia 15, 
Vera Cruz será sede para 
a reunião pedagógica do 
projeto Verde é Vida, da 
Afubra. O encontro está 
marcado para as 8h30min, 
na Câmara de Vereadores. 
Na ocasião, os coordena-
dores e representantes dos 
municípios da região en-
volvidos no projeto, equi-
pes diretivas e professores 
vão se reunir para tratar 
sobre as atividades que se-
rão desenvolvidas ao longo 
do ano, que tem como tema 
em 2019: Juventude.

Para explicar e sanar dú-
vidas sobre as atividades 
deste ano, estarão presentes 
na reunião o coordenador 
do Verde é Vida e gerente 
para Assuntos Ambientais, 
Adalberto Sidnei Huwe; 
coordenador pedagógico 
do Verde é Vida, José Leon 
Macedo Fernandes, e o as-
sessor Administrativo do 
Projeto, Márcio Guimarães. 
O encontro envolve seis 
municípios: Vera Cruz, 
Vale do Sol, Santa Cruz do 
Sul, Passo do Sobrado, Rio 
Pardo e Sinimbu.

Terça-feira será de palestra motivacional em Vera Cruz
eM beNeFÍCIO À lIGa

Diversos parceiros ce-
lebram nesta sexta-feira, 
dia 15, um novo convênio 
de cooperação do Progra-
ma Protetor das Águas. 
A iniciativa preserva nas-
centes do Arroio Andréas 
através da conscientização 
de produtores rurais que 
possuem propriedades 
próximas. A cerimônia 
de assinatura do contrato 
ocorre às 9 horas, no Clube 
Vera Cruz. Desde o ano 
passado, a Philip Morris 
Brasil financia o progra-
ma que recompensa os 
agricultores cadastrados. 
Conforme o Secretário de 
Obras, Saneamento e Trân-
sito e de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, e 
ainda coordenador do pro-
grama, Gilson Becker, no 
último ano o Protetor das 
Águas teve um importante 
incremento, com recursos 
da Agência Nacional das 
Águas (ANA).

Já adquiriu seu ingresso 
para a palestra que acontece 
na terça-feira, dia 19, no Clube 
Vera Cruz? Claiton Fernandez 
falará sobre “Caminhos de 
um vencedor”, a partir das 20 
horas, em uma promoção da 
Funerária Halmenschlager, 
com apoio do Grupo Arau-
to. A entidade beneficiada, 
já que o custo da entrada é 
dois quilos de alimentos não 
perecíveis, é a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Vera Cruz. Os ingressos são 
limitados e podem ser adqui-
ridos junto à Funerária, na 
sede do Arauto e na Acisa. Os 
alimentos precisam ser entre-

gues no momento da retirada 
do ingresso. A Liga sugere o 
que pode ser doado: massa, 
azeite, farinha, arroz, açúcar, 
leite e bolacha. 

O EVENTO
A palestra, frisa Claiton 

Fernandez, será para todos os 
públicos, de todas as idades, 
e irá versar sobre escolhas, a 
importância delas, do autoco-
nhecimento, do quadrante do 
equilíbrio. Irá trazer também 
cases de sucesso e experiên-
cias, sendo o conteúdo volta-
do tanto para o lado pessoal 
quanto profissional. 

O palestrante acumula ex-
periências profissionais em 

grupos econômicos líderes 
em seu segmento no Brasil e 
no exterior, como presidente 
do Conselho de Administra-
ção, CEO e diretor executivo; 
gestor público municipal nos 
cargos de contador geral, 
secretário da Fazenda e da 
Administração de Santa Cruz 
do Sul; perito e avaliador 
judicial; professor universi-
tário; orientador profissional; 
palestrante e escritor. Atual-
mente, é diretor executivo da 
Funerária Halmenschlager. 
Claiton, que tem publicado o 
livro “Caminhos de um ven-
cedor”, é Doutor e Mestre em 
Administração, MBA Execu-

importante para si mesma. 
Estando bem, fica mais fácil 
desempenhar seus papéis.

tivo Internacional em Gestão 
Empresarial e graduado em 
Ciências Contábeis.


