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PAlAVRA DA DIREÇãO

EDITORIAl

H
á poucos meses de nossa empresa alcançar 

80 anos de história, fato a ser marcado 

no próximo ano, vivemos intensamente 

as gratificações frutos da experiência 

conquistada até hoje. Igualmente, e em paralelo, 

também vivenciamos e empreendemos, a cada nova 

etapa, transformações que entendemos ser bem-

vindas e necessárias para todos no Grupo Zaffari. 

Transformações estas que envolvem investimentos 

contínuos em tecnologia, melhoria dos processos de 

trabalho, e ampliação dos desafios e oportunidades 

para cada um de nós. O trabalho, para isso, é sempre 

intenso. Mas o que colhemos como aprendizagem é 

amplo, positivo e válido, tanto individualmente, como 

grupo. Continuemos nesta trajetória de ampliação, 

acumulando bagagem para as constantes mudanças  

de paradigmas que promovem o nosso crescimento. 

Bom trabalho a todos. 

A DIRETORIA
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07
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N
a vida e na carreira, estamos sempre 

em movimento. Por isso, esta edição 

da revista Bastidores propõe uma 

reflexão sobre as transformações que 

vivenciamos ao longo do tempo. Na Matéria de 
Capa, o tema mudanças ganha destaque. O que elas 

nos impõem e como nos beneficiam? Em Gestão do 
Serviço, trazemos o exemplo inspirador da Disney, 

que trabalha permanentemente com a inovação de sua 

marca. Saiba mais sobre os desafios vividos por quem 

passa de técnico a gestor de pessoas (seção Liderança), 

e sobre os objetivos da padronização dos uniformes 

(seção RH e Você). Conheça, ainda, a rotina criativa 

da equipe de Cartazistas, na matéria de Boas Práticas, 

e a história da colega Dalva Müller, no Perfil. Leia 

também a entrevista exclusiva com a escritora gaúcha 

Lya Luft, e descubra a energia positiva que vem do 

trabalho voluntário em Viver Bem. Boa leitura!!

RECURSOS HUMANOS

revistabastidores zaffari.com.br



FOI ASSIM...

O assunto principal dos últimos dois meses, 
claro, foi a Copa do Mundo. E a mais 
recente edição do Happy Hour não deixou 
por menos. Muito animados, e no melhor 

estilo fair play, os colaboradores se reuniram para 
festejar. Relembre como foi.

A COPA DO 
TIME ZAFFARI

DIA DOS PAIS
Agosto é o mês dos pais. Cerca de 1500 colegas  
das áreas administrativas, além de gerências e 
chefias, receberam como lembrança pela data um 
saca-rolhas. No cartão, a mensagem inspirada 
em canção de Nando Reis lembrava o importante 
papel dos pais de explicar o mundo aos filhos.

HAPPy DA COPA   
No dia 13 de junho, cerca de 600 colegas da área administrativa  
e gerentes gerais das lojas celebraram a Copa do Mundo em clima 
bem brasileiro, no Clube 25 de Julho, em Porto Alegre. Entre 
apresentações da atleta freestyle Marisa Cintra e show da banda 
Pentefyno, os colegas se divertiram com os totens dos jogadores  
e as mesas de pebolim e futebol de botão. 
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RH E VOCÊ

laboradores que lidam com alimentos devem estar alinhados aos 
critérios da legislação”, informa André Luiz Marques de Freitas, 
coordenador do Departamento de Controle de Qualidade e Se-
gurança dos Alimentos, o que se aplica também aos EPIs.

Atenção aos detalhes

É também atribuição do RH acompanhar adequações ou 
substituições de itens junto aos fornecedores, a partir de neces-
sidades identificadas nos setores. “Recentemente, acrescenta-
mos um reforço em calças brancas, pois a higienização rigoro-
sa das peças fragilizava a área interna da costura”, exemplifica 
Ariane Machado, do RH. A atenção à funcionalidade, entre-
tanto, não impede que o RH se empenhe pela estética das peças 
e acessórios, pois o colaborador deve ter satisfação em vesti-los. 
E, além disso, são os detalhes que mostram os cuidados que a 
empresa tem com seus produtos e serviços.

Um uniforme tem múltiplas funções e significados. 
Ele relaciona o colaborador à empresa, ao exibir as 
cores e símbolos da organização, e cria uma padro-
nização entre todos, cada um de acordo com o seu 

setor e função. “Devemos usá-lo com orgulho, assim como 
quando nos vestimos para ir uma festa”, resume Gleci Ana 
Vacaro, Supervisora de Frente de Caixa.

Funções e significados

Os uniformes também estão a serviço da preservação da hi-
giene e da segurança, itens de grande importância no ambien-
te empresarial. E é por esta razão que setores de perecíveis co-
mo o açougue exigem uniforme branco, pois é com um unifor-
me impecável que também é mostrado ao cliente o alto nível de 
limpeza das áreas de produção de alimentos. Os colaboradores 
destas áreas contam, ainda, com toucas, lenços, aventais e lu-
vas, prevenindo a contaminação e transmitindo ao cliente que 
há segurança na manipulação dos produtos. Os uniformes ade-
quados a cada atividade demonstram que a empresa cuida de 
cada detalhe para que o consumidor seja bem atendido.

O envolvimento dos departamentos

O conjunto de uniformes do Grupo Zaffari é formado por 
44 diferentes combinações de peças e acessórios, vestindo cer-
ca de oito mil colaboradores. Ao ingressar na empresa, o cola-
borador recebe dois jogos, incluindo acessórios e crachá, que 
também faz parte do uniforme e deve estar limpo e atualizado.

Trabalham juntos na especificação, provimento e estoque dos 
uniformes os departamentos Comercial, de Recursos Humanos, 
de Controle de Qualidade e Segurança dos Alimentos, Central 
de Distribuição e SESMT (Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho). “Os trajes dos co-

AlÉM DAS APARÊNCIAS
VESTIR, PROTEGER, QUAlIFICAR E COMUNICAR  

SãO OS OBJETIVOS DO UNIFORME

NÓS 
TRABAlHAMOS 
COM PRODUTOS 

DE AlTA QUAlIDADE E SOB 
RIGOROSOS CUIDADOS DE 
PRODUÇãO. SOMENTE UM 
UNIFORME IMPECÁVEl 
PODERÁ TRANSMITIR  
ESSES ATRIBUTOS DA 
EMPRESA AO ClIENTE.”

AlDORI FERREIRA PINHEIRO
chEFE dE açouguE  
BourBon country
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RH E VOCÊ

POR QUE USAR UNIFORME  
QUANDO SE ESTÁ EM 
CONTATO COM ALIMENTOS? 

DICAS DE ANDRÉ LUIZ DE FREITAS, 
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO  
DE CONTROlE DE QUAlIDADE  
E SEGURANÇA DOS AlIMENTOS

• A intoxicação alimentar geralmente ocorre 

por falhas sanitárias na manipulação dos 

alimentos. Existem milhões de microrganismos 

nos ambientes, e por isso as roupas de uso 

regular ficam repletas de bactérias que podem 

causar contaminação.

• Os uniformes e acessórios substituem as roupas 

regulares, e evitam ainda o contato direto da pele 

e do suor com os alimentos manipulados.

• É também por isso que os uniformes devem 

ser trocados diariamente, sendo de uso 

exclusivo nas áreas internas da empresa. 

• Para impedir a queda dos fios, a proteção de 

cabelos deve ser de cobertura total. A barba 

deve ser feita pelo mesmo motivo.

• Adornos como brincos, anéis e relógios 

devem ser retirados, pois eles podem cair 

durante a produção dos alimentos, além de 

carregarem microrganismos.

Durante a Copa do Mundo, algumas lojas contaram 
com o auxílio de colaboradores temporários 
bilíngues no atendimento ao turista. Para Neimar 
de Oliveira, gerente geral do Zaffari Fernando 
Machado – uma das lojas contempladas –, o 
engajamento da equipe temporária foi admirável. 
“Eles entenderam o espírito da empresa e 
trabalharam em tudo, do empacotamento às 

embalagens para presente, sempre muito 
atenciosos com os estrangeiros”, avalia. Em 
virtude da grande concentração de estrangeiros 
no entorno da Cidade Baixa e Centro Histórico, 
em Porto Alegre, as lojas destes bairros foram as 
que registraram maior movimentação. Conforme 
Neimar, a prevalência foi de turistas holandeses, 
franceses, argentinos e americanos.

curta

ATENDIMENTO BILÍNGUE

SOMOS UMA 
ORGANIZAÇãO 
DIFERENCIADA 

GRAÇAS AOS VAlORES DO 
GRUPO ZAFFARI COMO 
QUAlIDADE E BEM-
SERVIR. ZElANDO PElA 
APARÊNCIA PESSOAl, 
O COlABORADOR 
PRESERVA ESSA IMAGEM 
E CONTRIBUI PARA O SEU 
PRÓPRIO CRESCIMENTO 
PROFISSIONAl.”

ANDRé luCAS DE MEllO
chEFE dE FiamBrEria  
BourBon aSSiS BraSiL

O UNIFORME 
INSPIRA 
CONFIANÇA 

NO ClIENTE. MANTÊ-lO 
lIMPO É NORMA DO SETOR, 
POIS TRABAlHAMOS COM 
AlIMENTOS. PORÉM, PENSO 
QUE O CAPRICHO PESSOAl 
É TAMBÉM UMA FORMA 
DE SERVIR DE EXEMPlO 
E DE DAR RETORNO À 
VAlORIZAÇãO QUE RECEBO 
DA EMPRESA.”

ANA KEZlER
EncarrEgada dE atEndimEnto  
BaLcão ZaFFari otto niEmEyEr
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os clientes Fidelidade Premium Zaffari 
e Bourbon card agora contam com mais 
benefícios para trocar a pontuação por milhas 
aéreas. além dos parceiros Smiles (gol) e 
multiplus (tam), o programa tudoazul, da azul 
Linhas aéreas, junta-se ao rol de vantagens.  

a conversão dos pontos também aumentou para todos os parceiros:  
no Smiles, 200 pontos Fidelidade Premium equivalem a 6.000 milhas; no 
multiplus, o montante corresponde a 5.400 pontos, e no tudoazul, são 8.000 
pontos. no mês de lançamento (até 20 de agosto), a azul bonificou os clientes 
Zaffari e Bourbon com pontuação em dobro. “Estas parcerias têm como 
objetivo tornar o Zaffari card e Bourbon card ainda mais atrativos aos clientes 
que valorizam a recompensa ‘milhas aéreas’”, comenta roberto 
Zaffari, da administradora de cartões.

BlITZ IMPulSIONA CARTõES

Para promover os cartões, ações de 
blitz têm sido promovidas, sempre aos 
sábados, nas frentes de caixa. como 
premiação simbólica pela meta alcançada, 
o operador com melhor desempenho nas 
indicações da loja recebe brindes como ingressos para cinema e 
shows. desde o início da ação, em maio, a média de propostas aumentou  
de 25 para 100 nos dias de blitz, conforme márcio Palmira, coordenador  
de análise de crédito da cia Zaffari. as blitzes também vêm oportunizando  
a troca e a sinergia entre frente de caixa e administradora de cartões.

dando sequência aos investimentos do 
grupo em tecnologia para atualizar e 
aprimorar os processos internos, um 
novo sistema está sendo implantado 
nas lojas, em substituição à tradicional 
campainha para chamar os fiscais 
no momento do check out. agora, a 
comunicação é estabelecida por meio 
de um dispositivo silencioso localizado 
nos caixas, que, quando acionado 
pelos operadores, emite um sinal 
para relógios de pulso utilizados pelos 
fiscais. ao captar o sinal, o sensor 
do relógio vibra e acende uma luz 
indicando o número do caixa. todos 
os fiscais recebem o chamado, a ser 
atendido pelo profissional posicionado 
mais próximo. o sistema, que possibilita 
a diminuição do som no interior da loja 
e promove a agilização do processo do 
check out, já está em funcionamento nos 
hipermercados e foi instalado em mais 
20 lojas no mês de agosto.

oBraS

tEcnoLogia
adm cartÕES

NOTÍCIAS DO GRUPO

PROJETO PREVÊ REFORMA E EXPANSãO 
DA CENTRAl DE DISTRIBuIÇÃO 

A                 CD passa, atualmente, por obras que irão ampliar o total de 
sua área construída para 62 mil m² (hoje são 40 mil m²).  
O projeto, que tem como objetivo modernizar as instalações 
adequando-as aos padrões contemporâneos de logística, 

está dividido em três etapas, incluindo a demolição de áreas existentes 
para edificação de estruturas que abrigarão novos pavilhões logísticos 
e também nova área administrativa. Toda a CD receberá ventilação 
natural para melhor controle de temperatura, e será instalado pavilhão 
com acondicionamento térmico especial para o estoque de hortifruti, 
permitindo o aumento da durabilidade dos produtos. A ampliação da 
área total, que possibilitará o crescimento da capacidade de estoque 
para 65.400 posições paletes (hoje são cerca de 28.200), também se dará 
pelo acréscimo da altura útil das edificações, que chegará a 12 metros.

DISPOSITIVO 
SUBSTITUI 
CAMPAINHAS 
NAS FRENTES DE CAIXA

AZul lINHAS AéREAS AGORA  
NO FIDElIDADE PREMIuM
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BOAS PRÁTICAS

COMUNICAÇãO COM ARTE

Os cartazes de preços são uma 
característica de padroni-
zação da rede Zaffari Bour-
bon que se mantém há déca-

das, estando a serviço da comunicação 
interna das lojas. A missão dos carta-
zes é transmitir clareza e transparência 
ao cliente sobre preços, ofertas e campa-
nhas, ao mesmo tempo em que confe-
rem à loja o ‘espírito de vizinhança’, re-
metendo às origens da Cia Zaffari. Esta 
humanização do espaço deve-se ao pro-
cesso artesanal dos cartazes, que, embo-
ra mantenha um padrão de identidade 
visual de letras, cores e conteúdos, res-
peita o estilo artístico de cada profissio-
nal. Gabriel de Melo, cartazista do Hi-
gienópolis, há 11 anos no Grupo Zaffari, 
acredita que eles são “um diferencial da 
empresa. Ao ver um cartaz feito à mão, o 
cliente percebe que tem uma pessoa em-
penhada em passar a informação”. 

O Atelier de Cartazes é formado por 
24 profissionais, e recebe orientação e 
apoio do Trade Marketing na padroniza-
ção dos materiais produzidos, e também 
para a sua exibição nas lojas. “O Atelier é 
um braço do nosso departamento. Temos 
atribuições diferenciadas, mas estamos 
juntos no processo”, explica José Fran-
cisco de Matos, ex-cartazista que hoje 
atua no Trade Marketing, na execução e 
implantação de campanhas. Conforme 

comPartiLhamEnto

Luis Carlos Agnoletto, Gerente de Trade  
Marketing, “além de dons artísticos, os 
cartazistas são caracterizados pela discri-
ção e confidencialidade, pois trabalham 
com informações estratégicas”.

A arte além dos preços

As campanhas das lojas são a prio-
ridade do Atelier. Porém, a equipe tam-
bém é solicitada para ilustrar treinamen-
tos, apresentações de gestores e decora-
ção de festas. “É quando temos total li-
berdade. Nosso trabalho enriquece estas 
ações e toca fundo as pessoas”, explica 
Gabriel. “E é no trabalho artístico que 
se revela a pesquisa, o aperfeiçoamento 
e a inspiração em outras fontes”, reforça 
José Francisco. O aperfeiçoamento é jus-
tamente o que move Marcelo Wintgens, 
cartazista da empresa há 16 anos. Quan-
do chegou, já dominava a profissão. Ti-
nha aprendido a desenhar olhando o tra-
balho de colegas. “Comprava material 
e treinava em casa”, conta. Quando se 
aposentar, pretende se dedicar integral-
mente ao desenho artístico.

Querer já é o bastante

Graças ao entrosamento da equipe 
de cartazistas, a boa prática de compar-
tilhar a técnica com colegas e aspirantes 
à função se perpetua. Um dos diversos 
exemplos disto é a ação adotada por Selmo 

Machado, há 25 anos no Grupo Zaffari e 
o mais antigo no Atelier de Cartazes. Ele 
costuma espalhar pela sua sala de trabalho 
as peças que está produzindo “para que os 
colegas que estão aprendendo possam ter a 
oportunidade de observá-los”. 

E como nasce um cartazista? Ter 
aptidão ajuda, mas a vontade de apren-
der já basta. Cartazista do Zaffari Ipi-
ranga, Clóvis da Silva entrou há 19 anos 
na empresa como empacotador e apren-
deu a desenhar com Selmo. “Agora, es-
tou ensinando a Andrelise, que já con-
segue cobrir minha folga”. E também foi 
com Selmo que José Francisco aprendeu 
o ofício. Desde 1989 na empresa, come-
çou no setor Hortifruti. “Nos horários 
de descanso, fazia desenhos dos colegas. 
Aí, a encarregada do setor me ‘desco-
briu’”. Gabriel, por sua vez, de empaco-
tador passou a cartazista porque “o Jo-
sé me ensinou todos os ‘macetes’. Somos 
uma família, repassando o DNA carta-
zista”, diverte-se.

o taLEnto doS cartaZiStaS a SErviço da inFormação 
ao cLiEntE E da motivação doS coLEgaS

ESTAMOS 
JUNTOS NO 
PROCESSO.”
JOSé FRANCISCO 
DE MATOS 
tradE markEting
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SEr um Bom técnico não SigniFica nEcESSariamEntE SEr um Bom LídEr. 
Para gErir PESSoaS, vaLEm aS haBiLidadES comPortamEntaiS

DE TÉCNICO A lÍDER

N ão é surpresa quando um 
bom profissional, pleno na 
execução das atividades ca-
racterísticas da sua função, 

passa a acumular o papel de líder, após 
algum tempo de muito empenho. Seu do-
mínio técnico é uma alavanca natural para 
que adquira cada vez mais responsabilida-
des. Ele passa a comandar equipes e não 
demora a perceber quais são os principais 
desafios de quem ocupa um cargo de lide-
rança: entender e motivar o seu time de 
colaboradores para obter os melhores re-
sultados e o melhor ambiente de trabalho.

Parece uma tarefa simples à primeira 
vista, uma vez que o profissional traz na 
bagagem toda a experência da função an-
terior, o domínio da técnica, e o conheci-
mento profundo das nuances e da metodo-
logia do trabalho. Entretanto, a gestão de 
pessoas é não somente novidade para mui-
tos, como também inclui particularidades 
fundamentais para o sucesso das equipes. 
Ou seja, é preciso ir além da técnica apli-
cada até então. Afinal, ser um bom técnico 
não significa necessariamente ser um bom 
gestor de pessoas. “São responsabilida-
des distintas e, portanto, demandam com-
petências diferentes. Como técnico, suas 
responsabilidades consideram o conhe-
cimento adquirido na formação profis-
sional, e suas competências se ajustam às 
exigências técnicas da função. Já o gestor 
de pessoas, além das competências técni-
cas, deve ter desenvolvidas habilidades 
de gestão e de condução de pessoas e 
equipes”, explica Beatriz Magadan, psi-
cóloga organizacional e sócia-diretora da 
DRH Consultoria. “Hoje, todo o profis-
sional que pretenda crescer nas empresas 
deve desenvolver competências compor-
tamentais. Em geral, relacionar-se bem 
com pessoas pode ser pré-requisito, po-
rém também é necessário que se tenha 
vivências pessoais de liderança, empatia, 

haBiLidadES

lIDERANÇA

determinação, bom humor e entusiasmo 
para que se seja capaz de estimular e acio-
nar a equipe na direção dos objetivos da 
empresa”, avalia Beatriz.

Ouvir, entender, ser flexível

Buscar segurança para assumir o no-
vo desafio é o primeiro passo para quem 
passa a liderar equipes. É preciso pre-
parar-se pessoal e profissionalmente 
para esta responsabilidade. Comparti-
lhar dúvidas e buscar aconselhamento 
com pessoas mais experientes, da pró-
pria empresa ou mesmo de fora, além 
de observar junto ao time a aceitação e 
os efeitos da sua condução são dicas da 
especialista. “O gestor precisa conside-
rar que está lidando com pessoas, e, por-
tanto, terá que administrar todas as ca-
racterísticas e contradições inerentes a es-
ta condição. Desenvolver a flexibilidade, a 
percepção e a determinação ajudam muito 
para este entendimento”, afirma Beatriz.

Hermes dos Santos, Gerente de Não 
Alimentos do Bourbon Ipiranga, sabe bem 
como estas habilidades são importantes. 
Hoje com 35 anos de idade, lidera uma 
equipe de 74 colaboradores, a quem pro-
cura dar feedbacks diários. “É importan-
te conversar, ser parceiro. A união só é 
gerada quando conseguimos passar con-
fiança para a equipe”. Desde os 18 anos 

na Cia Zaffari, Hermes começou como re-
positor e em 2008 passou por treinamento 
para supervisor. Chegou a treinar equipes 
para importantes inaugurações da empresa 
como em Passo Fundo, São Paulo e Wallig. 
Para ele, o principal desafio em se gerenciar 
equipes está justamente em aprender a se 
colocar no lugar das pessoas. “Ter empatia 
para ouvir bastante e conhecer um pouco 
mais do pessoal é fundamental para o tra-
balho”. A psicóloga Beatriz concorda. “A 
capacidade de abertura para dar e receber 
feedback é um aspecto extremamente im-
portante a se desenvolver. É através des-
ta comunicação franca com a equipe que 
muitas distorções e conflitos podem ser 
evitados, além de aumentar a possibilida-
de de aprendizagem mútua”.

HABIlIDADES 
FuNDAMENTAIS NA 
GESTÃO DE PESSOAS:
• Empatia

• Bom relacionamento interpessoal

• comunicação assertiva

• Flexibilidade para mudança

• determinação

• Bom humor e entusiasmo

• Saber delegar



9 Nº 13 | Setembro de 2014

DISNEY IMAGINEERING =  
IMAGINAÇãO + ENGENHARIA

O Walt Disney Imagineering é o 
braço das Organizações Dis-
ney responsável pela criação e 
construção de parques temá-

ticos, resorts, cruzeiros e outros locais 
de entretenimento em todos os níveis 
de desenvolvimento do projeto Disney. 
Imagineers possuem uma ampla gama de 
habilidades e talentos, e, portanto, mais 
de 140 cargos fazem parte do grupo de 
Imagineering, incluindo ilustradores, ar-
quitetos, engenheiros, designers de ilu-
minação, produtores de shows, designers 
gráficos e muitos mais. 

Imagineers são regidos por alguns 
princípios-chave no desenvolvimento 
de novos conceitos e na melhoria de 
atrações existentes. Muitas vezes, es-
tes são criados para atender a neces-
sidades específicas, ou por meio do 
princípio de brainstorming, um proces-
so em que Imagineers geram ideias sem 
limitações. Muitos Imagineers consi-
deram que este é o verdadeiro início do 

GESTãO DO SERVIÇO

inovação

processo de concepção e operam sob 
a noção de que “se pode ser sonhado, 
pode ser construído.”

Imaginação + Engenharia  
= Inovação

A equipe de Imagineers da Disney é 
responsável por criar, inovar e, muitas 
vezes, por antecipar as necessidades de 
mudança antes mesmo que elas aconte-
çam. Métodos, rotinas e processos são 
constantemente avaliados e reavaliados 
para manter sempre vivo o clima de 
show dentro dos locais onde os visitan-
tes são recebidos. É um aperfeiçoamen-
to constante do trabalho, com um olhar 
crítico sobre “como podemos fazer me-
lhor?” ou “o que estamos precisando 
aprender?” ou “o que poderá surpreen-
der nosso convidado?”. Trabalhar na 

A DISNEylAND NuNCA 
ESTARá CONCluÍDA 

ENQuANTO HOuVER 
IMAGINAÇÃO NO MuNDO.”

WaLt diSnEy

equipe Imagineers é ter sempre presente 
a máxima de Walt Disney de que “a 
Disneyland nunca estará concluída en-
quanto houver imaginação no mundo”.

A constante mudança

As organizações Disney nos ensi-
nam que para continuar é preciso mu-
dar. Cultura, valores e crenças são fa-
tores que se consolidam com o tempo 
e com a capacidade de organizar e de 
transmitir os mesmos por meio das li-
deranças e da história contada. Porém, 
processos de gestão, métodos e práti-
cas do dia a dia devem ser adequados 
e atualizados para que a empresa não 
fique estagnada frente ao mercado. Ter 
uma equipe de “imagineers” dentro da 
organização nos sinaliza a sua alta ca-
pacidade de lidar com as mudanças e, 
mais, de antecipar as mudanças.

E você, como lida com a mudan-
ça? Como você prepara sua equipe 
para os novos tempos e novos desa-
fios de nossa organização?
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CORES DO NOVO

Uma das mais populares com-
posições de Chico Buarque de 
Hollanda canta que ‘Todo o 
dia ela faz tudo sempre igual...’. 

O nosso Cotidiano, que dá título à letra 
do artista carioca, é, de fato, marcado por 
muitas repetições de hábitos e processos. 
Como a protagonista da música, em ge-
ral, tendemos a realizar tudo sempre da 
mesma maneira e, talvez por isso mesmo, 
nos assustamos quando os fatos fogem do 
padrão adotado. Diante de alterações na 
rotina, sejam pequenas ou nem tão peque-
nas, a resistência aparece quase que como 
uma reação natural. Afinal, se tudo vai 
bem, para quê mudar tanto? A mudança, 
que pode chegar assim sem avisar, costu-
ma suscitar conflitos. É, por um lado, um 
desafio que nos é colocado à frente, traz 
oportunidades, e é um processo natural da 

vida. Por outro, também provoca um sen-
timento bastante comum: o receio. Para 
alguns, os efeitos das mudanças provocam 
impacto profundo; para outros, chegam 
em nuances mais suaves. Tudo depende, 
portanto, de quão abertos estamos para 
enxergar as cores do novo. 

Pense bem. Estamos em constante 
processo de transformação desde o mo-
mento em que somos concebidos. Passa-
mos de pequenos seres desprotegidos a 
pessoas totalmente diferentes, com his-
tórias únicas e incríveis que constroem a 
nossa individualidade. Por quantas mu-
danças passamos ao longo da vida sem ao 
menos nos darmos conta disso? A histó-
ria da humanidade é assim. Civilizações, 
leis e comportamentos se modificam a 
todo o tempo. Às vezes, de forma lenta e 
gradual. Às vezes, tomadas de súbito. 

As múltiplas perspectivas que são 
oferecidas pelos processos de mudança 
não são novidade. Ao contrário, são mo-
tivo de reflexão desde a época dos filó-
sofos gregos. Veja a forma que deriva a 
palavra crise. O verbete, hoje relaciona-
do, na maior parte do tempo, a uma situ-
ação aflitiva, de conflito, na verdade tem 
origem na palavra grega Krisis. Para o 
povo grego, a Krisis não tinha qualquer 
carga negativa, mas simbolizava o ponto 
da mutação, o momento de decisão. “Os 
antigos no ocidente e oriente já se refe-
riam aos momentos de mudança como 
oportunidade, aprendizado. Hoje, é co-
mum pensar como algo ruim, pois esta-
mos sempre esperando pelo pior. Porém, 
há gerações completas que já nasceram 
em épocas de transição e não há nada de 
estranho nisso”, avalia o filósofo Fabiano 

oS dESaFioS, aS oPortunidadES E aS  
rEnovaçÕES QuE chEgam com aS mudançaS  

CAPA
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Camilo. “A evolução tecnológica e dos 
mercados de consumo têm nos levado a 
uma visão sempre muito quantitativa e 
linear das mudanças. Esse é um conceito 
que já está obsoleto e não resolve a nos-
sa crescente crise existencial. Ou seja, 
temos a necessidade de mudanças mais 
qualitativas e consistentes no padrão de 
vida”, ele reflete.

Consciência e percepção
Mas se a mudança é um proces-

so tão natural ao ser humano, por que 
apresentamos tantas resistências a ela? 
Por que temos o desejo de manter todos 
os eventos de nossas vidas sob o nosso 
controle? Para a psicóloga transpessoal 
Cleide Maria da Silva, a resposta está no 
condicionamento causado pelo pensa-
mento de que mudar é algo ruim. “To-
das as pessoas carregam dentro de si um 
‘rol de ideias’ sobre as quais baseiam as 
regras de comportamento e de relações 
com o mundo, com os outros e consigo 
mesmas. Estas ‘ideias’ podem se tornar 
um hábito e dirigir nossas vidas, retirar 
a liberdade de agir por nós mesmos. Per-
demos a noção de que poderíamos agir 
e pensar de outras formas e, com isto, 
vamos prejudicando os nossos sonhos, 
desejos e objetivos de vida”, pondera 
Cleide. O filósofo Fabiano completa: 

“Os instintos nos conservam, resistem, 
porém só a inteligência humana nos le-
vará à evolução tanto individual quanto 
coletiva. É a inteligência que vem casada 
com a curiosidade, com o ímpeto de ex-
perimentar algo novo, crescer e superar 
os desafios tanto pessoais quanto sociais 
que enfrentamos num momento tão de-
licado de um mundo globalizado e de 
grande velocidade de mudanças”.

 Se não podemos ter controle sobre 
os acontecimentos que nos transcen-
dem ou não dependem de nós, pode-
mos, ao menos, ter controle sobre a nos-
sa atitude diante do novo. “Há sempre 
uma forma de nos adaptarmos de ma-
neira saudável às circunstâncias. O que 
pode ser alvo de intervenção ou de ação 
é a atitude que se tem face ao evento. 
Podemos reavaliá-lo, reinterpretá-lo e 
atribuir-lhe outro significado. Um sig-
nificado que nos sirva e permita con-
tinuar com a nossa vida de forma ade-
quada”, reflete a psicóloga Cleide.

Positividade
É fundamental dar início à reflexão 

sobre os aspectos positivos que as tran-
sições podem causar, observar as impli-
cações que elas trazem ao dia a dia e as 
recompensas práticas e emocionais que 
surgem neste contexto. Ao neutralizar as 

crenças negativas, ganhamos a liberdade 
de barrar nossos receios e, então, con-
seguimos nos reestruturar para o novo 
cenário. É o que aponta Cleide. “Somos 
seres bastante emocionais e agimos de 
acordo com nossa natureza. Por isto, é 
importante adequar este sentimento ao 
resultado pretendido para que a vontade 
se torne ação. A ação cria as possibilida-
des. Se ganhamos consciência também 
de que a grande maioria de nós é condi-
cionada pelo meio em que vive, e obvia-
mente pelas experiências que tem, fica-
mos numa posição mais favorável para 
retirar entendimento dos obstáculos a 
serem enfrentados (e a vida é pródiga em 
nos apresentar obstáculos), não ficar-
mos presos a eles e movimentamo-nos 
livres de amarras vitimizantes que po-
dem nos puxar ainda mais para baixo”. 
E completa, “ao iniciar um processo de 
mudança, há sempre a possibilidade de 
sermos bem sucedidos. Caso não seja-
mos, existe a chance de tentarmos nova-
mente e desta vez com mais informações 
e preparação”. Estabelecendo nossos 
objetivos de forma clara, específica e po-
sitiva, estamos preparados para alcançar 
de forma gradual a mudança. Agarrar as 
oportunidades que a vida oferece é pos-
sível quando reconhecemos que é preci-
so abertura para o novo.

11
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É PRECISO SAIR DA ZONA  
DE CONFORTO, BUSCAR  

NOVAS EXPERIÊNCIAS.”

ERTON VAlDIR SCHMIDT 
GereNte GerAL  
ZAFFArI LIMA e SILVA

Erton ingressou no 
Grupo em 1983, e, após 
12 anos como gerente 
de não alimentos do 
Bourbon Country, 
passou, recentemente, 

pela formação de gerentes gerais. Já tendo 
trabalhado em diversas atividades na empresa, 
acredita na importância de se vivenciar 
experiências e aprendizados variados, sair 
da ‘zona de conforto’, e estar pronto para as 
transições necessárias e normais da vida.  
“Ao longo dos anos, fui me capacitando para 
isso, o que me deu mais tranquilidade”.

AS MUDANÇAS SãO 
PROCESSOS NATURAIS DA 

FORMAÇãO HUMANA. É PRECISO 
TER A TRANQUIlIDADE DE VÊ-lA 
SEMPRE COMO AlGO POSITIVO.”

VOlMIR ARMIlIATO 
GereNte GerAL  
ZAFFArI OttO NIeMeyer

Na Companhia desde 
1973, quando iniciou como 
empacotador, Volmir já 
viveu muitas e grandes 
transformações em sua 
carreira. A maior delas foi 

deixar a gerência geral do Zaffari Ipiranga, após 
13 anos, para assumir a mesma função na Otto 
Niemeyer. Agora, com uma nova equipe, vê 
na missão um desafio de crescimento, e uma 
oportunidade de reencontrar colegas de muitos 
anos e restabelecer laços.

OS DESAFIOS PRECISAM 
SER AGARRADOS,  

POIS SãO OPORTUNIDADES  
DE APRENDER E ENSINAR.”

DOGlIANI ECKER
GereNte de 
PerecíVeIS  
BOUrBON IPIrANGA

Dogliani está na empresa 
desde 1995. Durante 
seis anos, foi gerente 
de perecíveis do Zaffari 
Higienópolis. Atualmente, 

encara a proposta de comandar uma nova 
equipe no Bourbon Ipiranga.  
Para ele, conhecer as particularidades 
dos novos colegas e construir um bom 
relacionamento são os principais desafios 
deste momento. “É preciso ser sempre 
flexível para se adaptar”.
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SABOR SEM GlÚTEN 

A rede Zaffari Bourbon recebe com 
exclusividade no autosserviço do Estado os 
rótulos premiados da cervejaria artesanal 
Tupiniquim no South Beer Cup 2014. Os tipos 
Polimango (Imperial Ale) e Fancy (American 
IPA) receberam medalha de ouro no concurso, 
e agora estão disponíveis nos hipermercados 
de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Novo 
Hamburgo, São leopoldo e Passo Fundo. A 
Tupiniquim, fabricada em Porto Alegre, também 
foi consagrada como a Melhor Cervejaria do 
Ano pelo mesmo festival, que avalia mais de 
530 rótulos de 105 cervejarias de oito países 
da América do Sul. A outra novidade é a 
cerveja inglesa Sticky Toffee Pudding Ale, do 
tipo Pudding, da Wells & Young’s, que chegou 
às prateleiras dos hipermercados Zaffari e 
Bourbon em julho. Com mais de 135 anos de 
tradição, a Wells & Young’s é hoje a maior 
cervejaria da Inglaterra.

líder na Europa em produtos livres de glúten, a Schär 
chega à rede Zaffari Bourbon (com exclusividade no 
autossserviço do Rio Grande do Sul) com uma linha 
especial de pães, massas, cereais e bolachas doces e 
salgadas. São 18 produtos do mix disponíveis em todos 
os hipermercados da rede. Alguns itens como o pão 
rústico, a bolacha Crackers e os mini pretzels salgados 
Salinis podem ser encontrados em todas as lojas da rede. 
As linhas da Schär são reconhecidas pelo sabor e pela 
alta qualidade das receitas, desenvolvidas no centro de 
pesquisa alimentícia da marca em Trieste, na Itália.
Também sem glúten, os snacks da Kalassi chegaram 
à rede como uma proposta de lanche saudável e 
delicioso. Feitos de arroz tailandês do tipo jasmine  
e nos sabores original, cheese (queijo), sour cream  
& onion (creme azedo e cebola), os snacks não contêm 
gordura trans, são assados e vêm em uma embalagem 
prática para serem consumidos a qualquer hora.

ENTENDA O PRODUTO | SERVIÇO

tEndência

O glúten é uma proteína encontrada no 
trigo, na aveia, na cevada, no centeio e seus 
derivados, e em certos doces. Algumas 

pessoas possuem intolerância a esta proteína, e 
são diagnosticadas como celíacos. A doença celíaca 
provoca dificuldade no organismo para absorver os 
nutrientes dos alimentos, vitaminas e sais minerais. 
Dados do Ministério da Saúde apontam que hoje, no 
Brasil, existem cerca de 1 milhão de celíacos. 

A Sticky Toffee Pudding Ale é 
saborizada e encorpada, e traz na 
composição os lúpulos ingleses 

‘Fuggles’ e ‘Goldings’, que dão à cerveja um 
delicado amargor, apesar de ser levemente 
adocicada. O pudim de caramelo (Toffee 
Pudding), que inspira o nome da bebida,  
é uma tradicional sobremesa britânica.

MAIS CERVEJAS  
ESPECIAIS 
NAS PRATELEIRAS

Produto imPortação
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PERFIl

bazares de Natal, até torneios de vôlei 
e futebol, e churrasco nos domingos”, 
conta, com saudades, especialmente 
das atividades esportivas. “esporte é 
saúde, ensina a trabalhar em equipe, 
exercita a disciplina e o respeito”. 
e as lembranças vão durar para 
sempre. “Me perguntam por que 
eu estou aqui há 33 anos. Só sabe 
responder quem viveu o que eu vivi.  
A empresa era a vida da gente, a 
empresa que a gente construiu”. 
de 84 a 89, cursou Serviço Social na 
universidade, aprendendo a trabalhar 
com pessoas, e fazendo estágios em 
lugares importantes como a delegacia 
da Mulher. Antes do final do curso, 
voltou para a cia Zaffari, de onde 
tinha saído por três anos para atuar 
no colégio Bom conselho. No retorno 
ao dep. de recursos Humanos, dalva 
passou a atender os colaboradores 
em situações fora da empresa como 
hospitalização, parto e acidentes. Hoje, 
é coordenadora do setor de Benefícios 
e Serviço Social. Quando aposentada, 
ela pretende atuar em favor de pessoas 
necessitadas, que não alcançam 
benefícios sociais por desconhecimento 
ou entraves burocráticos. “Quero ser 
voluntária e disponibilizar tudo o que  
eu aprendi”, planeja.

Ela é Bárbara
Mas a coisa mais bárbara que 
aconteceu para dalva foi... a Bárbara, 
sua filha de 17 anos. Fruto do 
casamento com Vanderlei Magnus de 

em 1981, dalva Müller 
chegou a Porto Alegre, 
vinda de Santa cruz do Sul.  
tinha 22 anos, e desde os 

14 trabalhava no setor de Pessoal 
de uma importante empresa de sua 
cidade. Filha do casal Nely Maria e 
Valentin Beno Müller, que tiveram 10 
filhos, dalva buscava independência. 
Porém, ao contrário dos jovens que 
querem se libertar do controle dos 
pais, dalva queria se libertar do 
comando da casa, “tarefa que era 
minha por eu ser muito organizada 
e decidida”, explica. O “Xerife” (como 
foi apelidada pelos irmãos) pedia 
demissão do cargo...

A empresa da gente

depois de apenas 17 dias na capital, já 
estava empregada na cia Zaffari. com 
menos de três mil colaboradores, “a 
empresa era uma família. Fazíamos 
tudo juntos, desde levantamento de 
estoque, passando pela organização de 

“AINDA VOU SER 
VOluNTáRIA”

Dalva Müller
COORDENADORA DO SETOR 
DE BENEFÍCIOS E SERVIÇO SOCIAl

 A família toda em viagem 

no Futuro, daLva PrEtEndE  
comPartiLhar o QuE aPrEndEu durantE  
uma vida dEdicada ao SErviço SociaL

A DAlVA FAZ PARTE 
DA HISTÓRIA DE 

NOSSA EMPRESA. UMA 
PESSOA PRESTATIVA, 
BATAlHADORA E QUE 
NãO SE DEIXA ABATER. É 
MUITO BOM CONTAR COM 
ElA NO NOSSO DIA A DIA.”
SR. IVO JOSé ZAFFARI

Souza, “ela é meu orgulho”, confessa 
dalva. desde a infância, Bárbara 
assistiu à mãe trabalhando sempre, 
intensamente, e cresceu em meio aos 
eventos da empresa. Porém, a área 
profissional da moça é outra. está 
cursando engenharia Química na 
UFrGS, “e já sei que em breve vai  
voar do ninho”, avisa a mãe.
como lazer, dalva e o marido curtem 
jantares com parentes e amigos. 
“temos várias turmas. Gosto de 
opiniões e de assuntos diferentes, 
e de dar risadas. Os sábados são 
dedicados aos passeios e às compras, 
sem pressa e ‘sem relógio’”. e para 
o futuro, ela tem mais planos. “Não 
me imagino envelhecendo dentro de 
casa. Quero viver! ter qualidade de 
vida e participar da vida dos netos”. 
e, aos poucos, já vêm surgindo as 
novidades. “Pela primeira vez, vou 
viajar sozinha com duas amigas”, 
revela, entre risos. “Sem almoço 
para fazer, sem cuidar da roupa do 
marido e da filha...”. É, o ‘Xerife’ vai 
tirar férias!
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ENTREVISTA

O CORRER DO TEMPO 
Em convErSa com a BaStidorES, a EScritora Lya LuFt rEFLEtE  
SoBrE o tEma dE SEu maiS rEcEntE EnSaio dE não-Ficção
Nascida em Santa Cruz do 
Sul, lya luft não esquece 
da infância no interior 
gaúcho. Mas também 
não idealiza aquilo que já 
viveu. Em seu novo livro 
“O Tempo é um Rio que 
Corre”, lançado este ano 
pela editora Record, a 
escritora reflete sobre a 
passagem do tempo com 
a crítica de quem percebe 
em cada fase da vida 
uma beleza e um desafio. 
Considerada pela autora 
como o ‘irmão mais novo’ 
de seus sucessos “Perdas 
e Ganhos”, de 2003, e “O 
Rio do Meio”, de 1996, 
a nova obra mescla 
memórias e reflexões 
sobre a passagem do 
tempo e a busca de 
caminhos para usufruir 
o que há de melhor em 
cada período da vida. é 
sobre isto que ela fala à 
revista Bastidores.

Algumas pessoas encaram o 
envelhecimento com muita 
aflição, principalmente em 
uma sociedade como a nossa 
que cultua a juventude.  
As pessoas não estão 
preparadas para envelhecer? 
Quais os segredos que só 
a maturidade e o tempo 
conseguiram lhe revelar?
Nunca me afligi com o passar dos 
anos. O jeito é levar com realismo 
e, se possível, com bom humor. 
Ter afetos e projetos, ainda que 
um projeto bem simples como 

comprar um vaso de flor, dar 
uma caminhada, telefonar a um 
amigo, comprar um livro novo, 
é o segredo. Não há receitas, na 
verdade, a não ser curtir a vida 
que você pode ter. Tudo vale, 
menos querer ter quarenta anos 
aos setenta anos, repuxar a cara, 
privar-se da vida e sofrer.

Em um momento do livro, 
você aponta a passagem da 
adolescência para a vida 
adulta como a chegada das 
responsabilidades. Como 
você vê a nova geração de 
jovens que parece postergar 
cada vez mais alguns ritos 
de passagem como, por 
exemplo, sair da casa dos 
pais? Existe, hoje, uma 
adolescência tardia?
Como vivemos mais, também 
somos adolescentes por mais 
tempo. Pode ser isso. Outra coisa 

é a dificuldade do mercado de 
trabalho, as nossas exigências de 
coisas para ter o que julgamos 
uma vida boa, a necessidade de 
mestrado, doutorado, mil estágios, 
enfim... Não acho nem bom nem 
ruim, apenas um fato atual.

Em outro trecho, menciona 
a infância como um local 
que se pode visitar através 
das memórias. É nostálgico 
lembrar da infância com 
doçura, porém você confessa 
que, quando pequena,  
sempre quis ser adulta.  
É um paradoxo comum ao  
ser humano acreditar que o 
que veio antes é mais tenro  
do que o presente ou mesmo 
o futuro?
Não sinto nostalgia pela infância. 
Tudo o que vivemos – bom ou 
ruim – está sempre em nós. Minha 
infância é a raiz do que hoje sou. 
Foi uma boa infância numa casa 
grande, sossegada, no interior, 
família amorosa, divertida. 
Muitos livros, muita imaginação, 
muitos medos e fascinações. Mas 
tendemos a achar que a infância 
foi ideal: nunca é. Entretanto, 
tenho memórias felizes, como a 
de minha mãe dando risada, meu 
pai chegando em casa, eu e meu 
irmão diante da lareira nas noites 
frias, os verões em Torres e a 
sensação de aconchego... 

Você diz que pouco 
estamos disponíveis para 
o “inquietante”, e que 
costumamos transitar por 
tudo como crianças alegres 

e inconscientes. Quais 
seriam as causas que levam 
o ser humano a insistir pelas 
“zonas de conforto”, e pela 
inconsciência sobre pontos 
tão importantes na vida? 
É natural, a gente não quer  
correr riscos.

Se cada momento e fase da 
vida têm sua importância 
e nenhuma experiência é 
banal, como você afirma, as 
pessoas deveriam valorizar 
mais o presente? Ou os 
arrependimentos também 
fazem parte da construção  
da nossa história?
Não gosto de pensar no que “as 
pessoas deveriam” fazer. Cada 
um faz o que pode. A vida é bela 
e difícil. Às vezes doce, às vezes 
cruel. Viver na fantasia de um 
passado ideal é pobreza. Devemos 
curtir o presente no que tem de 
bom, ou, se está muito ruim, 
apertar os dentes, ser um pouco 
estóico, não se lamuriar. Não 
há nada pior do que fazer-se de 
vitima. E, claro, lembrar que não 
chove todos os dias.

LitEratura

SEMPRE ME 
ADMIRO DOS 

lAPSOS DE lINGuAGEM 
DE QuEM, COM MAIS 
IDADE, DIZ ‘NO MEu 
TEMPO’, E ESTE  
TEMPO é SEMPRE A 
JuVENTuDE. COMO SE, 
DEPOIS DE MAIS VElHO, 
VOCê FICASSE TÃO 
DESPOSSuÍDO QuE NEM 
O TEMPO TEM MAIS.”
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DOAÇÃO DE SI
PESSoaS QuE SE dEdicam Em BEnEFício do PrÓXimo

Solidariedade. Em essência, é 
disto que se trata a missão de 
quem abre mão de si, em alguma 
medida, e volta seu olhar, tem-

po, talento e movimentos em direção ao 
próximo, seja este conhecido ou não. Este 
é o princípio, o valor e a intenção de quem 
pratica o voluntariado. Ser um voluntário, 
como a palavra define, é ser espontâneo, 
é realizar uma ação movido por vontade 
própria, sem esperar retorno. O voluntário 
não costuma ter preferência por seu objeto 
de dedicação, não faz distinção de oportu-
nidades para servir, e possui uma entrega e 
uma disponibilidade para o trabalho a ser 
doado muito grande. 

A inquietação é outra característica 
bastante própria de quem se dedica ao 
voluntariado. E esse sentimento de que é 
preciso fazer algo, e de forma sempre mais 
intensa e qualificada, em prol da causa que 
for, ganha, a cada ano, novos adeptos em 
escala global. Mais pessoas vêm se mobili-
zando individualmente, em geral de forma 
anônima, ou grupalmente, trabalhando 
em organizações de voluntários. Confor-
me a Organização das Nações Unidas, 
o voluntariado movimenta cerca de 140 
milhões de pessoas em todo o mundo. 
Apenas no Brasil, conforme o Ibope, 25% 
da população com mais de 16 anos faz ou 
já fez trabalho voluntário. Este universo 
representa 35 milhões de indivíduos volta-
dos a praticar o bem para outras pessoas, 
para os animais, ou para a natureza.

Malabares, histórias e sorrisos
Usar graça, alegria e boa conversa. Esta 

é a receita do colega Jairo Menegotto Júnior, 
coordeenador de fiambreria na Adminis-
tração Central do Grupo. Uma receita sim-
ples, mas de efeitos transformadores para 
ele e algumas pessoas que, periodicamen-
te, recebem a sua visita. Em 1995, ele 
iniciou um trabalho voluntário através 

do Centro Espírita que frequenta junto 
com a esposa, em Porto Alegre. “Todo 
sábado, nosso grupo do Centro visitava 
instituições que cuidam de pessoas ca-
rentes e com problemas de saúde”, con-
ta. Uma de suas contribuições, talvez a 
mais significativa além de levar alimen-
tos e promover ações especiais em datas 
como Dia das Crianças e Natal, era a de 
fazer sorrir. Para isso, utilizava duas ap-
tidões, ou “ferramentas” para ser útil ao 
próximo, como ele descreve: contar his-
tórias e fazer malabarismo. Vestido de 
um palhaço brincalhão, procurava doar 
aos internos das entidades um pouco de 
alegria e leveza. 

Atualmente, Jairo segue utilizando 
a sua ferramenta. “Procuro escutar quem 
precisa. Visito pessoas que sei que estão em 
situação de carência, e, em muitos casos, 
sem amparo de familiares. Às vezes, apenas 
uma palavra de carinho já ajuda. É preciso 
ouvir as pessoas, escutar suas histórias. É 
justamente na simplicidade que está tudo”, 

FIlMES: 
INSPIRAÇÃO VOluNTáRIA

A CORRENTE  
DO BEM
Professor desafia 
os alunos a criar 
algo que possa 
mudar o mundo. 
Trevor inventa um 
jogo: cada favor 
recebido deve ser convertido  
em outros. A ideia ajuda a 
melhorar a comunidade.

HOTEl RuANDA
É a história real do gerente de 
um sofisticado hotel na capital de 
Ruanda, que abrigou mais de 1200 
pessoas durante o conflito político 
que levou à morte quase um 
milhão de indivíduos em 1994.

VIVER BEM

voLuntariado

conta. E garante a todos que queiram seguir 
esse caminho. “Ajudar o próximo traz ale-
gria à alma. Ficamos leves, e certas coisas 
da nossa caminhada se tornam pequenas. 
É uma maneira de nos redimensionar-
mos também, refletirmos sobre nossos 
reais valores. Nós podemos, e devemos, 
contribuir para a evolução do próximo”.
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PROGRAME-SE E APROVEITE!

U m roteiro diversificado para refletir, relaxar e aproveitar os momentos de descanso. Veja em DVD o bem humorado 
filme britânico Philomena, e escute mais um vez os inesquecíveis sucessos de um dos cantores pop mais carismáticos 
da música brasileira. Confira também o best seller do psiquiatra Flávio Gikovate sobre os caminhos para a 
transformação, e a nossa sugestão de passeio fora do roteiro tradicional para descobrir a paz dos templos budistas.
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EXPEDIENTE

FIlME | PhiLomEna

PASSEIO | Para conhEcEr o BudiSmo: trêS coroaS (rS) | cotia (SP)

lIVRO | mudar: caminhoS Para a tranSFormação vErdadEira

MÚSICA | dvd nando rEiS E oS inFErnaiS: SEi como Foi Em Bh 

a emocionante história real da irlandesa que tenta descobrir o paradeiro do filho entregue 
à adoção com a ajuda de um jornalista britânico, décadas após o acontecido, é contada de 
maneira irreverente e tocante. ao viajar para os Estados unidos, Philomena cria um intenso laço 
de afetividade com o novo amigo e descobre informações incríveis sobre a vida de seu filho.  
o filme recebeu quatro indicações ao oscar deste ano, incluindo melhor Filme.

comunidade local de moradores praticantes do budismo, o templo 
chagdud gonpa khadro Ling (www.kl.chagdud.org), localizado na cidade 
de três coroas, fica a 91 km de Porto alegre, e é aberto para visitação 
do público. Foi o primeiro templo tibetano tradicional da américa Latina 
e pertence a uma organização sem fins lucrativos. Já em São Paulo, é 
possível conhecer o Zu Lai (www.templozulai.org.br), em cotia, a 37 km 
da capital paulista. o maior tempo budista da américa Latina promove 
palestras, retiros e cursos abertos ao público.

Entender os mecanismos da resistência à mudança para enxergar novos caminhos é o centro 
da nova obra do conceituado psiquiatra brasileiro Flávio gikovate. Sem fórmulas prontas nem 
conselhos fáceis, o autor conduz o leitor a reflexões profundas sobre a capacidade que todos 
temos de mudar. uma leitura recomendada para qualquer um que deseje aprender a analisar 
os obstáculos que surgem quando nos propomos a mudar de comportamento.

registro ao vivo gravado em setembro de 2013, em Belo horizonte, este dvd traz  
os grandes sucessos da carreira solo do cantor e clássicos do tempo dos titãs como  
Marvin e Família. o show conta ainda com a participação especial do grupo americano 
The Freakboy Horns, de Seattle, nos arranjos emocionantes de sopro. canções como  
Pra você guardei o amor, Sei e Sou Dela completam a bem sucedida seleção de hits.
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