
Com a proximidade do fi m de 
ano, diversas tradições e supers-
tições invadem a comemoração 
e uma delas é o signifi cado das 
cores réveillon 2019. Muitas pes-
soas acreditam que usar determi-

nadas cores nas roupas e na de-
coração atrai diferentes energias 
e renova os desejos de paz, suces-
so, prosperidade, amor e outros 
benefícios para o novo ano que 
está por vir. Conforme a cromo-

terapia (ciência que estuda as co-
res), os tons de cores são capazes 
de provocar diferentes vibrações 
nas pessoas, afetando o humor, 
o bem-estar e o comportamento, 
confi ra.
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Branco: A cor tradicional do réveillon é o branco. 
Quem escolhe o branco busca ter mais paz, sabedoria e 
bondade no ano que está começando. O branco tem um 
forte poder com vibrações que podem ser sentidas com 
facilidade e estimulando o equilíbrio interior.
Amarelo: O amarelo representa abundância, auto-
confi ança, riqueza material e espiritual. Portanto, se 
você gosta de dinheiro e quer ganhar um pouco mais no 
próximo ano, aposte nessa cor. Uma boa dica é escolher 
uma peça íntima amarela e fazer pedidos de prosperi-
dade.
Vermelho: Você quer se destacar em meio à multidão 
ou busca uma vida amorosa mais intensa? Use e abuse 
do vermelho. Os votos são por mais paixão e parceiros 
de verdade, que sintam e demonstrem seus sentimentos 
com reciprocidade.
Rosa: Agora se você quer ter mais calma ou encontrar 
um amor verdadeiro que se propague pelo tempo, a 
dica é usar rosa. Formado pela mistura entre o verme-
lho e o branco, a cor é um meio termo entre a paixão e 
a paz de espírito.
Azul: Ao olhar para o céu ou para o mar o que você 
sente? Serenidade, paz interior, harmonia? É exata-
mente isso que o azul proporciona, além de facilitar o 

poder de comunicação e auxiliar na cura de doenças. Se 
você teve um ano cheio de confl itos, angústias e medos, 
usar azul na virada é a opção ideal para atrair coisas 
boas e superar esses obstáculos.
Verde: O verde simboliza sorte, equilíbrio, vigor, fer-
tilidade e renovação. A cor representa as energias da 
natureza, da vida, esperança e perseverança. Com ele 
é possível captar as energias provenientes da mãe na-
tureza, ideal para quem quer começar o ano em per-
feito equilíbrio e com a saúde perfeita para encarar os 
desafi os. 

Outras cores menos comuns também têm seus sig-
nifi cados e servem como opção para fazer jogadas e 
combinações com outras peças.
Laranja: disposição, otimismo, energia e vitalidade;
Violeta: inspiração e estabilidade;
Preto: associado ao mistério e a força;
Cinza: signifi ca equilíbrio;
Marrom: representa responsabilidade;
Prata: sucesso, inovação e modernidade;
Dourado: associada à riqueza e alegria;
Roxo: intuição, sabedoria, ajuda na purifi cação mental.

Disponível em https://www.vidadeturista.com
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Caros leitores, hoje, no úl-
timo sábado de 2018, apre-
sentaremos a descrição de 
uma espécie vegetal conhecida 
popularmente como Narciso, 
narciso-trombeta e campainha 
amarela. Neste final de ano que 
se aproxima, esta planta desta-
ca-se, simbolizando o renasci-
mento, os novos começos e um 
futuro próspero, além disso, o 
amarelo é uma das cores típicas 
do Narciso e, esta cor simboliza 
o calor, a luz, a descontração, o 
otimismo, a felicidade e a pros-
peridade, e ainda, segundo os 
chineses, se o bulbo do Narciso 
florescer no Ano Novo, então 
trará boa sorte a casa.

Esta planta pertence à fa-
mília botânica Amaryllidaceae. 
Como características princi-
pais, as cores de suas flores ge-
ralmente variam entre o ama-
relo e o branco. Sua origem é o 
Mediterrâneo e partes da Ásia 
central e a China continental, 
mas são cultivadas de forma 
ornamental, em várias outras 
partes do mundo, como Esta-
dos Unidos, Canadá, Brasil e 
Argentina. Ainda, lendas estão 
ligadas a esse gênero, como 
a do personagem mitológico 
Narciso, em que possuía uma 
belíssima aparência, Narciso 
admirou-se em absoluto nas 
águas de um rio, ficando en-
tão, encantado pela sua própria 

imagem e beleza com o corpo 
curvado, quase que debruçado 
sobre o rio, e alguns autores 
preferem dizer que ele tentou 
abraçar a imagem, caindo na 
água e, desta forma, morreu 
afogado, após isso, surge uma 
bela flor denominada Narciso 
(fica aproximadamente na mes-
ma posição que o personagem 
humano, um pouco inclinada, 
ao invés de reta e firme).

É uma planta pequena, che-
gando a no máximo 30 cm de 
altura e possui um ciclo de vida 
perene, o que signifi ca que você 
terá fl ores brotando durante 
todo o ano. As fl ores dessa plan-
ta se parecem um pouco com as 
de orquídeas, geralmente soli-
tárias, com seis pétalas brancas, 
amarelas ou tonalidades fracas 
ou fortes de amarelo, e um funil 
no meio contendo estames e es-
tigma. Seu caule é inclinado an-
tes da fl or, pendendo de um jeito 
em que a fl or fi que virada para 
baixo, mas pode tornar-se a virar 
para cima como as outras muitas 
espécies de plantas com fl ores.

Para cultivar esta planta 
com lindas flores, é preciso al-
guns cuidados: o Narciso pos-
sui necessidade de climas frios 
ou amenos, já que os bulbos 
precisam de um período de des-
canso com temperaturas mais 
baixas, para que a planta não 
murche ou morra, por isso, não 

tolera temperaturas altas. Ela 
pode ser cultivada diretamente 
ao solo ou em vasos e se você 
tiver um jardim no estilo euro-
peu, vai com certeza querer um 
exemplar do narciso entre suas 
flores. Inicia-se com semen-
tes plantadas, em que poste-
riormente vai nascer um bulbo 
que pode ser retirado da terra 
e transplantado em outros ter-
renos ou vasos, e para replantar 
esse bulbo, o indicado é que seja 
plantado sempre com a ponta 
virada para cima e deixe ligei-
ramente desenterrada para que 
as suas raízes fixem-se ao rolo 
mais rapidamente. Se o cultivo 
for o vaso, só plante com outros 
narcisos e de 4, 6 ou 8 bulbos. 
Quando as hastes começarem 
a crescer e sair da terra, estas 
devem ser protegidas para evi-
tar que elas se quebrem, e como 
são sensíveis, evite deixá-las 
em ambientes de muita circu-
lação. Ainda, evite regar muito, 
pois o narciso não vai gostar de 
muita água, e isso vai levar o 
apodrecimento do bulbo.

Neste final de ano, que tal 
pensar em cultivar esta plan-
ta ou apenas de presentear al-
guém com um bouquet de Nar-
cisos, em vez de com uma flor 
isolada, pois esta pode ser uma 
alternativa de transmitir pros-
peridade para quem você deseja 
somente o bem. Boas Festas!!!

BioFlora/URI
Acadêmicos de Ciências Biológicas/Bacharelado/ URI – Guilherme Mendes 
Manske e Jordana Gabriele Vettorato Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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Que seja alguém que, 
além da função de dar or-
dens, crie um clima organi-
zacional tranquilo para que 
a equipe seja melhor do que 
jamais foi e que consiga re-
sultados surpreendentes.

Di Stefano (2005) afi r-
ma que estamos vivendo um 
novo momento histórico, 
criando modelos de gestão 
e novos padrões na busca 
pela humanização das em-
presas.

Mas o que isso quer di-
zer?

Essa humanização deve 
ser entendida como a ca-
pacidade que o líder deve 
desenvolver para lidar com 
pessoas não como máqui-
nas produtoras, mas como 
agentes de melhoria, levando as empresas a um pata-
mar de expansão.

Para o autor, a humanização signifi ca reavaliar a 
relação líder-liderado. O líder efetivo reconhece o poten-
cial dos seus liderados e o seu papel no desenvolvimen-
to deles. O capital humano é uns dos mais importantes 
bens das empresas. Assim como o capital fi nanceiro, 
deve ser investido para que gere alto retorno.

A capacidade de um líder é medida de acordo com 
o retorno que ele tem da sua equipe. “Espera-se equi-
pes mais produtivas, mais efi cientes, mais adaptáveis; 
mas essas equipes não vêm prontas, devem ser criadas 
e estimuladas a partir do estilo de liderança usada pelo 
líder”. (DI STÉFANO, 2005)

O líder deve criar um clima organizacional a fi m de 
que a sua equipe produza e consiga alcançar os melho-
res resultados. Além disso, precisa ser um mobilizador, 
alguém que motive o crescimento dos liderados, contri-
buindo para formar equipes autossustentáveis.

Até recentemente, era valorizada a fi gura do “che-
fe”, que usava o seu poder de forma abusiva para que as 
pessoas o obedecessem, mantendo a sua equipe em po-
sição inferior. Infelizmente, essa realidade ainda ocorre 
em muitas empresas, mesmo mostrando-se cada vez 
mais menos efetiva e competitiva.

Chefe não é líder, pelo contrário, o verdadeiro líder 
é aquele que usa a sua posição de poder de forma mais 
humana, gerando aprendizado para a equipe.  O mo-
mento histórico da economia mundial refl ete o sintoma 
de uma transição que está sendo feita à força. Não hou-
ve tempo de preparar todo mundo a tempo: o capital 
da empresa deixou de ser o produto e passou a ser o ser 
humano.

Para qualquer empresa sobreviver nesse território 
econômico, que muda rapidamente, é essencial a im-
plantação de programas de líderes desenvolvendo líde-
res. Somente dessa maneira será possível sobreviver no 
panorama mundial atual.

Criar uma organização em que o líder tem hábitos 
de líder-coach, que proporciona aprendizado e desen-
volvimento à equipe, não é empreitada fácil, tampouco 
suave. Mas, de acordo com Di Stefano (2005), se a orga-
nização não está gerando outros líderes, que futuro se 
pode esperar para ela?

Para o autor, existem duas maneiras de gerar essa 
transição: Forma preventiva e Forma dramática

O que vemos com mais frequência atualmente é a 
segunda opção: empresas que decidiram não atualizar 
o seu estilo de liderança e que fi caram fadadas a fazê-
-lo no momento de crise, colocando em risco a própria 
sobrevivência. Infelizmente, muitas não sobreviveram 
para contar a sua história.

A primeira opção, a forma preventiva, é a forma 
utilizada por empresas vencedoras. Segundo Di Stefa-
no (2005), são as que instituem novos processos, ante-
cipando o mercado. São aquelas que planejam a vida 
para não cair no plano dos outros.

O que se espera de um 
líder em uma empresa?

Magali Mariana Andreola
Psicóloga - CRP: 07/23259
Contato: 55 99955-6642
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com

Uma planta especial do ano novoUma planta especial do ano novo
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Ouço muitos comentários abordan-
do aspactos nutricionais nessa épo-
ca do ano, onde realmente participa-
mos de mais eventos (comer)morativos.
Geralmente, vejo as pessoas divididas em dois 
extremos. Aqueles que estao “focados na dieta” 
e aqueles que “chutam o balde” nessas épocas.
Na realidade, poucas pessoas param para ana-
lisar, que algo que realmente traz resultados, é 
saudável e sustentável, está bem no meio dessea 
extremos. 

O chamado “equilíbrio”
Costumo dizer, que pouco me preocupa se 

meu paciente acaba comendo demais nos fi nais 
de semana. Minha preocupação é com o que ele 
dá diariamente para seu corpo. O quão bem ou 
mal ele trata seu organismo todos os dias, de 
segunda a sexta, de manhã até a noite.

O poder do hábito é o que nos faz 
ter saúde e atingir nosso objetivos.
Tem uma bela frase que diz: O problema não 
é do Natal ao ano Novo. O problema é do ano 
novo até o Natal.

É extremamente saudável compartilhar 
uma refeição feita com amor com a família, 
mesmo sendo cheia de açúcar e gordura hidro-
genada.

O que não é saudável é comer isso to-
dos os dias, sem se quer olhar para o que 
você está colocando na boca. Sem saber fa-
zer boas escolhas. Comendo “só por comer” 
ou por praticidade, sem uma organização.
Valorize momentos como estes comemorativos, 
e inicie o dia posterior de uma forma melhor. 
Equilíbrio. Tanto metal, físico e espiritual.

Boas festas!

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Festas de Final de Ano

Dicas para proteger seu Dicas para proteger seu 
cachorro do barulho dos cachorro do barulho dos 

fogos de artifíciofogos de artifício

Você constantemente se preocupa com seus ani-
mais de estimação durante a queima de fogos perto 
de sua casa? Saiba o que fazer com o seu cachorro 
que tem medo de fogos de artifício

Prepare o seu cão para lidar com o ruído
Prepare o seu cão para lidar com o ruído, expon-

do o seu animal de estimação a outros sons. A des-
sensibilização de ruídos ajuda a prevenir uma fobia 
de ruídos altos. Use um CD com sons que ele não 
esteja acostumado a ouvir, bem antes da temporada 
de fogos de artifício.

Prepare um cantinho para seus
cães se esconderem

Quando estão com medo de sons que não podem 
orientar, os cães muitas vezes preferem pequenas 
áreas fechadas. Fornecer um lugar seguro dentro de 
casa para seus cães se esconderem. 

Ligue a televisão ou o ventilador
As vezes o som da televisão ou do ventilador aju-

da a abafar o barulho dos fogos lá fora.

Mantenha as janelas fechadas
Se possível, mantenha as janelas e cortinas fe-

chadas. Isso também irá ajudar a parar os fl ashes de 
luz que afetam o seu animal de estimação. 

Mantenha a calma
Mantenha a calma e projete essa confi ança para 

o seu cachorro. Lembre-se que os cães são peritos 

em linguagem corporal e vão saber se você estiver só 
fi ngindo estar calma.

Fique perto do seu cachorro
Fique de olho no seu animal de estimação e man-

tenha-se por perto dele, se possível. Você pode dis-
trair e acalmar o seu cachorro, evitando que ele fi que 
com tanto medo.

Evite deixar seu cachorro sozinho
Se possível, evite deixar seu cão sozinho em casa 

em dias que provavelmente soltarão fogos de artifí-
cio. A companhia dos donos geram mais confi ança 
para animais domésticos, principalmente quando 
eles estão com medo de alguma coisa.

Coloque algodão no ouvido do animal
Coloque um algodãozinho no ouvido do cachorro 

para que ele não escute com tanta intensidade o barulho.

Olhe o portão da sua casa
Confi ra o portão da sua casa. Essa atitude é im-

portante, pois muitos cães, quando estão com medo 
no momento dos fogos, fogem.

Consulte um veterinário
Se o seu cão fi ca com medo exagerado de fogos e 

até passar mal, converse com o seu veterinário so-
bre o problema. Em casos extremos, o profi ssional 
responsável pode prescrever um tranquilizante para 
que o cachorro mantenha a calma.

Fontes: Portal do Dog/ Tudo Interessante/ Wikihow
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Empossada a diretoria Empossada a diretoria 
eleita do HSAeleita do HSA

Na sexta-feira, dia 21, 
aconteceu a posse ofi -
cial do provedor reeleito 
Odorico Bessa Almeida 
para um mandato de 
dois anos. A posse foi 
dada pelo presidente do 
colegiado da Associação 
Hospital de Caridade 
Santo Ângelo, o médico 
Edilson Burmann.
Na oportunidade, o pro-
vedor Odorico agrade-
ceu a confi ança de todos 
no seu trabalho, desta-
cando os desafi os que a 
Instituição de Saúde terá 
pela frente, e as ações 
que pretende imple-
mentar para o hospital 
seguir crescendo. Na so-
lenidade também foram 
empossados os demais 
integrantes da diretoria. 
Estiveram no ato, a vice-
-provedora, Iara Fortes, 
o diretor administrativo 
do HSA, Marcelo Bor-
ges, a gerente de enfer-
magem, Maristane Al-
meida, a gestora do setor 
de Contabilidade, An-
dréia Barz, e os demais 
integrantes da diretoria 
eleita.

AI HSA

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Vice provedora: Iara T. Zappe Fortes
1º secretário: Amauri Stringuini
2º secretário: Adão Lago Pinto
1º tesoureiro: Léo Mousquer
2º tesoureiro: Jaime de Oliveira

Conselho fi scal
Titulares:
Fernando Vontobel Londero
Neri Minuzzi
Emir Fronza

Suplentes:
Luis Vilmar Denardin
Ângelo Carrafa
Isabel Cristina dos Santos Câmara

Diretoria eleitaDiretoria eleita


