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Alunos da Faculdade AM e professores colhem pêssegos no Recanto Maestro: arrecadando renda para a viagem de formatura.

Recanto Maestro é, desde sua criação, pensado e construído como um projeto de formação de pessoas. Uma formação com uma
filosofia fundada em valores humanos, tais
como a valorização de um saber crítico para
o autoconhecimento, o desenvolvimento de
potencialidades, o conhecimento de obras
clássicas, do saber científico e a experiência da
prática. Aqui, o valor do trabalho está ligado
à formação de jovens responsáveis: indivíduos que respondem às situações, que oferecem
soluções, desenvolvendo assim sua capacidade para a criação e transformação da realidade
natural de si mesmos e do corpo social em que
estão inseridos.
Tal proposta foi reconhecida pela ONU como
modelo de contribuição aos 8 Objetivos do
Milênio (8ODM), principalmente o 8º objetivo,
que é o de ‘formular e executar estratégias que
permitam trabalho digno e produtivo aos jovens’. Falicitar o acesso de jovens ao trabalho
é uma atitude pró-ativa diante da ‘crise jovem’,
que atualmente atinge indivíduos entre 18 e
30 anos de idade por todo o mundo. É cada
vez mais comum casos de jovens dessa idade
sem ideia do que fazer de suas vidas. É uma
característica que se nota entre jovens de diferentes classes sociais e nacionalidades, quando
começam a ousar e pensar sobre seus futuros
para além daquilo que lhes é familiar. Trata-se
de um problema que vem dividindo espaço
com as drogas e a criminalidade na juventude.
O que se propõe no Recanto Maestro como

02

alternativa a esta realidade é a abertura de
oportunidades para aqueles que, por exemplo,
estão no caminho para conquistar o primeiro
emprego.
Aqui, jovens profissionais podem experimentar na prática diferentes cargos e setores de
atuação das empresas sediadas para adquirirem experiência e conhecimento. São jovens
que respondem às situações com responsabilidade em atividades como as demonstradas
nessa edição do Jornal Recanto Maestro em
dia, entre elas: a participação na produção do
vídeo documentário sobre a história do local;
a realização da Semana Acadêmica por uma
equipe jovem em um evento para cerca de
300 participantes; a representação da Faculdade AM em uma das maiores feiras realizadas
no Rio Grande do Sul e ainda a realização das
ações do Projeto Oikos, que visa a preservação
e consciência ambiental no Recanto Maestro.
A garantia de oportunidades aos jovens está
também ligada a um outro princípio que o
Recanto Maestro mantém desde sua fundação, em 1988: o de perpetuar um modelo de
ecodesenvolvimento. Esse conceito vai além
do cuidado com o meio ambiente e remete a
um estilo de desenvolvimento especialmente
criado com foco em regiões rurais dos países
em desenvolvimento. Entre suas características estão: a preferência por utilizar produtos
de fabricação local; a contribuição para que
os moradores da região tenham trabalho, segurança, qualidade nas relações humanas e

respeito pela diversidade cultural; a utilização
sustentável dos recursos naturais presentes; a
proposição de um novo sistema educacional e
a disponibilidade para ouvir a comunidade da
região. Ao criar oportunidades para a população mais jovem da Quarta Colônia, o Recanto
Maestro auxilia a evitar o êxodo rural, fortalece
os vínculos dos habitantes com a região e possibilita melhoria na qualidade de vida.
O ambiente do Recanto Maestro foi planejado
e transformado por seus habitantes de forma
a privilegiar a conservação do meio ambiente e também o desenvolvimento dos seres
humanos que ali circulam. A intenção é para
que cada jovem, nesse meio, possa crescer e
desenvolver sua personalidade, empreender
iniciativas próprias, contar com o apoio dos
colegas, aprender a expor ideias e entender
também que há sempre direitos e deveres. É
uma formação que será levada para toda vida
e que ensina a valorizar o trabalho como uma
oportunidade de mostrar o próprio dom à
vida. Ao mesmo tempo em que contribuem
para o crescimento das empresas e do próprio
Recanto Maestro, os jovens recebem resposta desse ambiente ao verem que seu trabalho
gera renda, transforma o local e tem significado para outras pessoas da comunidade. Conheça nesta edição o trabalho de valor com a
participação destes jovens responsáveis que a
cada dia transformam o Recanto Maestro e auxiliam a melhorar o nosso planeta. Boa leitura!

O privilégio de
ouvir Raul Randon
em evento na
Faculdade AM

Empresas&Negócios

da Redação
Sob o tema: “Líder: se nasce ou se torna?”,
a II Semana Acadêmica da Faculdade Antonio Meneghetti teve o privilégio de receber
um dos maiores empresários do Brasil: Raul
Randon, que com sua simplicidade contou
aos alunos e participantes do evento um
pouco de sua trajetória profissional.
Diretor-presidente de uma organização na
qual trabalham hoje 8,5 mil empregados,
em 1949, juntamente com o irmão Hercílio, Raul Randon montou uma oficina para
reformar motores industriais em Caxias do
Sul (RS). Foi a partir desse pequeno negócio
que começou uma história empresarial que
se desenvolveria em paralelo com a evolução dos meios de transportes no Brasil.
Na década de 50, quando a serra gaúcha
vivia o auge do ciclo da madeira e os caminhões e veículos de transportes que levavam essa carga corriam risco de acidentes
nas estradas locais, os irmãos Randon ofereceram ao mercado um sistema de freios
capaz de permitir aos veículos enfrentar os
acentuados declives da serra. Nas décadas
seguintes, iniciaram a fabricação do segundo e terceiro eixo dos caminhões - possibilitando aumentar a capacidade de carga
dos mesmos.
Graças a esse leque de intuições empresariais colocadas em prática, a oficina criada
em 1949 hoje se tornou o Grupo Randon,
composto pelas empresas Randon Implementos, Randon Veículos Ltda., Fras-le S.A.,
Master Sistema Automotiva Ltda., Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda., Suspensys
Sistemas Automotivos Ltda., Castertech
Fundição e Tecnologia Ltda. e Randon Consórcios.

Sr. Raul Randon durante palestra na II Semana Acadêmica da Faculdade Antonio Meneghetti

Para manter toda essa estrutura funcionando o Grupo prioriza pela formação de seus
colaboradores. Nas empresas, há atividades de formação de lideranças e educação
continuada em todos os departamentos.
Mas o ‘menino dos olhos’ do Sr. Randon é
o Projeto Florescer: uma iniciativa de responsabilidade social voltada para crianças
e adolescentes entre 7 e 14 anos. Além de
filhos de funcionários das empresas Randon, participam também do projeto crianças e jovens das escolas públicas e da comunidade ao redor das empresas Randon.

O Projeto Florescer consiste em um centro
de educação livre em que os jovens participam de atividades extracurriculares, como
aulas de informática e artes. “Para ser um
bom líder, tem que saber formar líderes”,
ensina Raul Randon.
Além de conviver com os jovens do projeto, ele dá o exemplo de que há espaço
para realização de muitos planos na vida
de um empreendedor: por hobby, mantém
cultivos de maçã e uva e produz queijo e
carne na cidade de Vacaria (RS). Conheça
mais sobre o Grupo Randon e o Projeto
Florescer: www.projetoflorescer.com.br.
Sr. Raul Randon e as crianças do Projeto Florescer
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AcontecenoRecantoMaestro
Com apoio do Ministério
da Cultura, filme sobre
Recanto Maestro é
sucesso nas principais
cidades brasileiras

da Redação com colaboração
de Ceura Fernandes

Com a presença da comunidade, autoridades, empresários e moradores da região, sucesso no evento de lançamento do Filme sobre o Recanto Maestro.

No fim de tarde do sábado de 28 de setembro de 2009, um recanto da Quarta Colônia de imigração italiana do RS se encheu
de carros, ônibus, gente. Eram crianças de
escolas públicas, donas de casa, colonos,
trabalhadores, intelectuais, políticos, empresários, enfim, público diversificado em
faixa etária, nível sócio-econômico e cultural.
Convidados, foram participar da programação cultural gratuita organizada pelo Centro
Internacional de Arte e Cultura Humanista
Recanto Maestro, que contou com apresentações musicais típicas gaúchas e de grupos
da região.
A festa começou ao ar livre e se transportou para o grande salão onde centenas de
cadeiras aguardavam o público. Elas foram
poucas para acomodar tanta gente da região que veio assistir ao lançamento do filme
documentário ‘Recanto Maestro, de um local abandonado a um projeto internacional
de arte e cultura humanista’, projeto cultural
apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, do
Ministério da Cultura.
Dentre os participantes, dona Selenir Weber
Bortoluzzi aguardava ansiosa a estreia da
noite. Feliz, diz que há seis anos faz faxinas
em residências do Recanto: “aqui é muito
bom trabalhar, agradeço a Deus por isso”, diz
com a simplicidade de quem está vibrando
por ser beneficiada com a mudança sócio-
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econômica do lugar. O filme apresenta em
detalhes, contados pelos próprios agentes
construtores do local, os vinte anos de evolução do projeto ali instalado. Os personagens
são o calceteiro que calçou as ruas, o marceneiro, o pedreiro, o jardineiro, a cozinheira, a
artesã, o engenheiro, o político, o filósofo, o
idealizador, a administradora e tantos outros
que contam a história de um local onde não
havia nada e que se transformou num centro internacional que, pelo modelo de sustentabilidade e qualidade, contribui com os
Oito Objetivos do Milênio estabelecidos pela
ONU, e recebeu o reconhecimento internacional das Nações Unidas em 2007.
O evento foi planejado para o Dia Nacional
de Responsabilidade Social das Instituições
de Ensino Superior, mostrando que, embora recém criada, a Faculdade AM já faz seu
tema de casa, ensinando fora de casa. Ou
seja, levou extensão prática à comunidade
onde está inserida. O público, estimado em
mais de mil pessoas, e o resultado apresentado são indicadores de que está consolidado o projeto iniciado há duas décadas e idealizado pelo Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti, e que visa transformar o lugar
num centro de referência cultural.
Após a estreia no Recanto Maestro, o filme
documentário foi exibido gratuitamente na
Universidade Federal de Santa Maria, em es-

colas e prefeituras da região além da realização de eventos de lançamento em algumas
das principais cidades do Brasil.
Em depoimento enviado aos organizadores
do Recanto Maestro, o Prof. titular da Universidade de Santa Maria e Prof. convidado
da Faculdade AM, que é um dos dez maiores especialistas do Brasil em Planejamento
Estratégico (segundo o Portal da Inovação
do Ministério da Ciência e Tecnologia), Dr.
Rolando J. Soliz Estrada relata: “na última
sexta-feira tive a honra de ser convidado e de
participar do lançamento do Filme Documentário Recanto Maestro. Gostaria de agradecer
ao convite e ao mesmo tempo demonstrar a
minha grata surpresa pelo evento realizado.
Pois acredito que o filme não mostra tão somente o desenvolvimento de um projeto cultural de arte e cultura humanista, vai muito
além, pois ele representa não apenas o desenvolvimento econômico e social de uma região
e sim mostra o resgate da cidadania e autoestima das pessoas do local, através de ações
que foram canalizadas, principalmente, para
o desenvolvimento de valores e da esperança
dos cidadãos que moram junto, e nas adjacências do Recanto Maestro. Desejo também
muito sucesso nas atividades que estão sendo desenvolvidas e naquelas que estão sendo
planejadas”. Confira mais informações sobre
o projeto cultural:
www.filmerecantomaestro.com.br.

Acima e abaixo, os mais de 1.000 convidados presentes no evento de lançamento do Filme Documentário Recanto Maestro: de um local abandonado a
um projeto internacional de arte e cultura humanista, realizado com apoio da Lei de incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
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AcontecenoRecantoMaestro
Florianópolis
Em 30 de setembro foi realizada a estreia do filme documentário em Florianópolis, no Museu Histórico Palácio Cruz e Souza.
Com a participação de 250 convidados, dentre eles a Sra. Anita
Pires, Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, representando o Governador do Estado de Santa Catarina, o lançamento também contou com a presença de empresários, políticos e
estudantes.

Porto Alegre
O Espaço Banrisul de Cinema, da Cinemateca Paulo Amorim na
Casa de Cultura Mario Quintana em Porto Alegre ficou lotado
no dia 13 de outubro: tudo em razão do sucesso de público
no evento de lançamento do filme documentário Recanto Maestro, que contou com a presença de 240 convidados, dentre
eles estudantes, empresários e políticos gaúchos, com destaque
para o pronunciamento do Secretário de Ciência e Tecnologia
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Artur Lorentz.
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São Paulo
Realizado na Associação Comercial de São Paulo, o lançamento do filme documentário na cidade paulista lotou a sala de exibição com 150 lugares. Além
da presença de estudantes, professores, empresários, políticos e profissionais,
o evento contou com a participação de alguns dos patrocinadores do filme,
como os profissionais da Essencis Soluções Ambientais, Cipatex e da Cromus
Embalagens.

Curitiba
Em 21 de outubro, foi realizado o evento de lançamento em Curitiba,
no auditório do IESDE. Com a presença de 180 participantes, o evento
contou com a presença de estudantes, professores, empresários e políticos, com destaque para a presença do Sr. Dr. Carlos Alberto Chiarelli
(Ex-Ministro da Educação, Diretor do Iesde Brasil), Deputado Estadual Sr.
Reni Pereira, Sr. Paulino Viapiana (Pres. da Fundação Cultural de Curitiba),
Sr. Carlos Augusto Moreira (Sec. Especial da Chefia de Gabinete do Governador), Sra. Profa. Rosane Schlogel (Diretora da Faculdade de Artes do
Paraná), Sr. Rubens Marques (Vereador da cidade de Colombo).
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II Semana Acadêmica da Faculdade AM
Líder: se nasce ou se torna?
da Redação

Sr. Roberto Argenta e Sr. Raul Randon entre os líderes empresários e palestrantes presentes na II Semana Acadêmica da Faculdade AM

Sucesso na realização da II Semana Acadêmica da Faculdade AM. Realizada nos dias
16 e 17 de outubro, o evento contou com a
presença de mais de 300 participantes: alunos, professores e colaboradores da Faculdade AM, estudantes de outras instituições
de ensino superior da região, autoridades
políticas, empresários e profissionais da comunidade ao redor do Recanto Maestro e
de outros estados.
Sob o tema: “Líder: se nasce ou se torna?”,
as atividades contemplaram palestras ministradas por empresários que trouxeram
ao público exemplos de sucesso e empreendedorismo, tais como o presidente da
Calçados Beira Rio S/A, Sr. Roberto Argenta, o presidente do Grupo Randon, Sr. Raul
Randon, o gestor da Unidade Sul do Grupo
Meta IT, Sr. Cacipore Valente e o diretor de
Grupo Processor, Sr. Cesar Leite. A resposta para a pergunta que compõe o tema do
evento foi dada por cada um desses palestrantes à sua maneira. “O líder nasce líder,
mas também completa sua formação. As
empresas têm carência de líderes”, explicou
Raul Randon.
A programação incluiu ainda apresentações
de artigos acadêmicos expostos em formato de pôster, oficina mini empresa em que
equipes de jovens idealizaram e apresentaram um negócio próprio e um debate entre
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EspecialSemanaAcadêmica

Abaixo, presença em peso dos mais de 300 participantes na II Semana Acadêmica da Faculdade Antonio Meneghetti
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estudantes de Administração de diferentes
instituições de ensino da região sobre o
tema “o administrador e a administração de
si mesmo”.
No primeiro dia do evento, foi realizada
uma apresentação musical com alunos do
Projeto Flauta, que é mantido com o apoio
da Faculdade AM, da Associação OntoArte e
da Prefeitura de São João do Polêsine para

oferecer aulas de flauta doce para crianças
das escolas da rede municipal de ensino.
Os participantes da Semana Acadêmica
conferiram ainda a entrega dos certificados para os alunos concluintes do curso de
extensão Web Dot Net, oferecido em 2009
pela Faculdade AM em parceria com o Grupo Meta IT, e a divulgação do estudante
campeão do Prêmio Foil, que que garantiu
ao aluno do 4º semestre do curso de Admi-

nistração Marcel Fraga, a oportunidade de
viajar para a Itália e participar do módulo
internacional do MBA Business Intuition da
Faculdade AM.
A Semana Acadêmica foi toda organizada
pelos estudantes do segundo e quarto semestre do curso de Administração. A verba
arrecadada será destinada para a viagem de
formatura.

Acima, alunos da Faculdade AM e de outras universidades da região realizam debate sobre o tema: “o administrador e a administração de si mesmo”.
Abaixo, um dos estandes de empresas parceiras do evento, que contou com a presença do Sr. Clovis Fernandes (o Gaúcho da Copa) e Sr. Flávio Vargas,
da Secretaria Extraordinária da Copa 2014.
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Acima, alunos do Projeto Flauta (parceria entre a Faculdade AM, a Associação OntoArte e a Prefeitura de São João do Polêsine)
se apresentam durante a II Semana Acadêmica. Abaixo público atento durante a palestra do empresário da Calçados Beira Rio, Sr. Roberto Argenta.
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Módulo Internacional do
MBA Business Intuition:
viagem ao berço da
cultura humanista.
da Redação

Acima, visita a Lizori: aula de arte e história no burgo medieval restaurado na Úmbria, Itália.

Desde sua abertura, em 2008, o MBA Business
Intuition da Faculdade AM preza por oferecer
aos alunos uma proposta educacional única e diferenciada. A grade curricular contou
com as disciplinas Psicologia da Organização,
Construção do Conhecimento Econômico,
Valor da Informação, Moderna Contabilidade, Poder da Imagem, entre outras.
Em 2009, o curso foi encerrado com chave
de ouro. O módulo internacional opcional
ocorreu durante uma viagem ao berço da
cultura humanista: 8 dias pela Itália. O grupo de 40 alunos - empresários e profissionais
brasileiros - teve a rica e única oportunidade
de conhecer o verdadeiro ‘made in Italy’ ao
vivo e a cores. A viagem teve como objetivo
proporcionar aos alunos a vivência – ainda
que breve – do jeito italiano de fazer business, para conhecer as estratégias de negócios onde o ponto central é o ser humano.
Estas são características provenientes de uma
cultura humanista milenar: o legado romano.
Até hoje, nossa sociedade vive os modelos
romanos no Direito, nas artes, na educação,
arquitetura e tantas outras aplicações.
A viagem teve início em Milão, onde os alunos visitaram o Castelo Sforzesco, o Museu
Triennale - considerado o mais importante museu de design italiano -. a Praça e a
Catedral Duomo, a famosa Galeria Vittorio
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Emanuele, com suas requintadas esculturas
sobre os edifícios comerciais e o teto em forma de arco e cúpula de cristal. No final do
dia, o grupo jantou no típico restaurante La
Rampina, onde tiveram uma aula sobre atendimento ao cliente, valorização das raízes e a
atenção dedicada aos mínimos detalhes.
Depois, visitaram Marudo e participaram da
aula inaugural do MBA Business Intuition Italiano com o Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti sobre o tema: ‘Identidade, Sociedade e Ação’.
No terceiro dia, percorreram a fábrica de arte
e móveis sob medida Spazio Genio, empresa
dirigida pelo empresário italiano Sr. Marco
Gabriele, que aplica a metodologia FOIL em
seu business. Os alunos destacaram como
principal ponto força da empresa a centralidade e coerência do empresário no seu
processo de gestão. Em seguida os alunos
conheceram a empresa familiar de móveis
decorativos do Sr. Lino Galimbert, que produz cadeiras entalhadas com requinte, beleza
e alta classe.
Na visita à fazenda de gado leiteiro do empresário Sr. Étory, o destaque apontado pelos
alunos foi a ênfase dada pelo manager ao
trato humano qualificado como fortalecedor
do sucesso em seu negócio. Neste empreendimento foi possível observar uma caracterís-

tica também encontrada em outras empresas
italianas: pequeno número de funcionários,
utilização de tecnologia de ponta e alta produtividade.
O uso da tecnologia apresenta suas vantagens, porém, em alguns segmentos, pode
prejudicar a qualidade e o resultado do produto final: este é o caso da pequena e produtiva indústria artesanal do famoso queijo
Paneronne. Há alguns anos, ao tentarem automatizar a produção de queijos, descobriram que o uso de máquinas na produção não
criava os ‘furos’ no queijo, atributo fundamental para a maciez, delicadeza e qualidade
do produto. Após muitos testes, foi possível
provar tecnicamente que o toque humano ao
mover a massa do queijo era decisivo para a
qualidade final deste produto.
Seguindo a viagem, os alunos tiveram aula
com a Consultora Internacional FOIL, Dra.
Pamela Bernabei e seguiram para o Valle di
Assisi Resort, em Assis, onde foram recebidos
pelo proprietário Sr. Bianconi. Ali, aprenderam detalhes sobre a relevância das raízes,
do atendimento especializado e dos cuidados para uma excelente prestação de serviço
aos clientes.
5º dia de viagem: visita à indústria de parafusos aeronáuticos Umbra Cuscinetti Group,
empresa que atende grandes clientes pelo

EspecialMBABusinessIntuition

Acima, alunos em visita exclusiva à empresa de móveis artesanais.
Abaixo, foto histórica da turma do MBA em frente à Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, onde o Prof. Meneghetti estudou e lecionou.
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mundo, dentre eles a Embraer. Os alunos
puderam observar o uso da tecnologia de
ponta em todos os processos de produção,
o que garante à empresa italiana sua atuação
global. Ao fim da visita, o grupo deslocouse para Lizori, o burgo medieval totalmente
restaurado pela Associação Internacional de
Ontopsicologia - AIO, que recuperou a intencionalidade do local que hoje é um Centro de
Arte e Formação Humanista. O artista Ennio
Montariello recepcionou o grupo, apresentando este ambiente que impõe uma ordem
de seriedade, estética, natureza e inspiração.
Ali também puderam conhecer mais sobre os
conceitos da cozinha viva, estilo gastronômico que é aplicado no restaurante Camesena,
comandado pela Restauranter Daniela Bottoni. Dando continuidade ao aprendizado com
arte, conheceram a Galeria Ontoarte de Antonio Meneghetti, onde assistiram ao documentário sobre a história de Lizori.
Esta foi também uma ocasião única para conhecer a arquitetura, a arte e o sentido da cidade do Grande Império Romano: Roma. Os
alunos visitaram com exclusividade a Capela
Sistina no Museu do Vaticano, com a orientação do artista Ennio Motariello. E Roma ainda guardava surpresas: em visita à sede da
AIO conheceram o local onde o Acadêmico
Professor Antonio Meneghetti deu início às
primeiras atividades da ontopsicologia no
mundo.
Alinhado aos preceitos e objetivos da viagem,
os alunos não fizeram um tour em Roma para
simplesmente conhecer os principais pontos
turísticos da urbe. O grupo foi guiado pelo
doutor em história econômica, especialista
em história do pensamento filosófico, história das religiões e das línguas antigas, especialista em Ontopsicologia pela Universidade
Estatal de São Petersburgo, cientista político
e secretário do Conselho Diretivo da AIO: o
romano, Dr. Paolo Garcia. Durante o trajeto,
em aula de história in loco e in vivo, pousaram para a foto histórica diante da Universidade São Tomás de Aquino, onde o Prof. Meneghetti estudou (2 títulos de Doutorado) e
lecionou nos anos 70. Na Piazza Navona, em
frente à embaixada brasileira, sob a bandeira
do Brasil, deu-se a entonação do Hino Nacional Brasileiro pelo grupo, fato que parou
turistas e curiosos que passavam pelo local.
Neste breve espaço procuramos relatar a experiência única e exclusiva do último módulo
da primeira turma do MBA Business Intuition
da Faculdade AM, certamente uma viagem
marcante para cada um dos participantes.
A cada momento eles puderam vivenciar
a qualidade made in Italy e aprender com
quem tem muito a ensinar... E ao retornar,
poder incrementar ainda mais a qualidade
made in Brazil.

Acima, os alunos em frente à sede da FOIL em Marudo.

Acima, tour pela cidade histórica e milenar de Roma.
Abaixo, o grupo em frente à Umbra Cuscinetti Group: alta tecnologia que atende clientes como Embraer.

EspecialMBABusinessIntuition

Acima, detalhe do afresco da Capela Sistina, onde os alunos tiveram uma visita exclusiva guiada pelo artista Ennio Montariello. Nesta página à esquerda,
foto em frente à Embaixada Brasileira; o empresário italiano Marco Gabriele da Spazio Genius e o processo artesanal de fabricação de queijos.
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Novo MBA: o Empreendedor e
a Cultura Humanista
da Redação

Teve início em outubro a segunda
turma de MBA da Faculdade Antonio
Meneghetti, com a temática: o Empreendedor e a Cultura Humanista. O
curso apresenta um conjunto de ensinamentos e propostas de ações que
visam, além de contribuir com as empresas na formação e qualificação de
profissionais competentes das diversas áreas de administração (financeira, contábil, RH, direção ou supervisão), formar empreendedores através
de uma visão científica humanista em
sentido global e integral. Global no
sentido de adequá-los ao mercado
competitivo globalizado e integral no
sentido de realizar com critério aquilo
que lhe compete. A aula inaugural foi
proferida pela Dra. Pamela Bernabei,
Consultora FOIL Internacional, que
abordou no primeiro módulo do curAula da nova turma do MBA Cultura Humanista com a Consultora FOIL Internacional, Dra. Pamela Bernabei.
so a Psicologia do Líder. Durante três
dias, 65 profissionais graduados de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes cidades do Brasil, deram início a um processo de
formação que tem o intuito de capacitá-los a atuarem com competência competitiva e intuição na gestão de negócios. Mais informações:
www.faculdadeam.edu.br.

Prêmio FOIL:
mérito ao aluno
da Faculdade AM
da Redação
A mantenedora da Faculdade AM promoveu entre os alunos do curso de Administração o concurso “Prêmio Foil - Prêmio de Mérito ao
aluno da Faculdade Antonio Meneghetti”. Para participar, os alunos
deveriam produzir um vídeo de no máximo 2 minutos, apresentando
os diferenciais da faculdade e elaborar um texto de 3 páginas sobre
o tema ‘Administração e o Método FOIL’. A disputa foi acirrada, mas
quem levou o prêmio foi o aluno Marcel Fraga, de Restinga Seca,
que ganhou uma viagem à Itália acompanhando a primeira turma do
MBA Business Intuition da instituição. Foram oito dias conhecendo
outra cultura, empresas italianas e visitando locais como Milão, Roma
e o burgo medieval Lizori. Marcel também pôde, juntamente com o
grupo, fazer uma visita exclusiva à Capela Sistina.
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O aluno Marcel Fraga na Itália: vencedor do Prêmio FOIL da Faculdade AM

Aulas
interdisciplinares:
aprendizado
na prática

da Redação

Aula na Originale Maison, fábrica de tapetes sediada no Recanto Maestro.

Respondendo aos objetivos institucionais de
alta formação dos alunos e em consonância
com as diretrizes curriculares do Ministério da
Educação, as disciplinas dos cursos da Faculdade AM são enriquecidas com a participação
de empresários e profissionais de sucesso.
Deste modo, já no início da graduação o estudante relaciona os conteúdos aprendidos em
aula com a realidade de experiências profissionais de ponta no Brasil e no exterior. O principal diferencial da Faculdade AM é a interdisciplinaridade segundo a abordagem FOIL,
coordenada pelas disciplinas de Formação
Managerial, que transcorrem durante todos
os semestres do curso. Aliada a parceria com
grandes empresas brasileiras em busca de jovens talentos com preparação técnica diferen-

ciada – o que facilita o acesso ao mercado de
trabalho – estas disciplinas permitem a visão
prática do ambiente empresarial.
Dentro desta proposta, neste segundo semestre do ano, os alunos fizeram visitas técnicas à
empresas da região e também da Serra Gaúcha, podendo ver na prática aquilo que aprenderam em sala de aula: na Originale Maison,
empresa de tapeçaria sediada no Recanto Maestro, os alunos foram recebidos proprietária
da empresa, Sra. Leda Baggio, a qual relatou
aos alunos seu case empresarial. Em viagem à
Farroupilha conheceram a Tramontina Cutelaria, onde acompanharam o processo de fabricação totalmente automatizado da empresa.
Em Carlos Barbosa, visitaram a Cooperativa
Santa Clara, e em uma das unidades produti-

vas da cooperativa foi apresentado o processo de fabricação e embalagem do leite longa
vida. Já em Bento Gonçalves, os alunos foram
até o restaurante Canta Maria, onde o proprietário, Sr. Camilo Geremia, relatou sua trajetória
da lavoura à administração de uma rede própria de restaurantes. As visitas técnicas foram
encerradas no Vale dos Vinhedos, nas Vinícolas Casa Valduga e Don Laurindo onde foram
acompanhados os procedimentos necessários
para a produção de bons vinhos e espumantes. Durante as visitas, os alunos tiveram a
oportunidade de acompanhar o processo de
produção das empresas e de ouvirem os seus
cases, podendo verificar a influência da cultura empreendedora de cada região na postura
dos administradores.

Interdisciplinaridade e aprendizado na prática: visita à Vinícola Don Laurindo em Farroupilha.
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Disciplina de Direito
Empresarial da Faculdade AM:
professores renomados
da Redação
A disciplina de Direito Empresarial, do curso
de graduação em Administração da Faculdade AM, conta com a participação de profissionais renomados em suas áreas: os professores
Alessandro Spiller e Letícia Batistela, que passam aos alunos todo seu expertise de anos
de atuação no mercado. Dra. Letícia Batistela
é fundadora da LB Consultoria Jurídica em
TI, Diretora de Tecnologia da Federação das
Associações Comerciais e de Serviços do Rio
Grande do Sul - FEDERASUL e Diretora Jurídica da Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, Software e Internet - ASSESPRO Nacional e RS e da Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações - SUCESU - Nacional e RS. A maior
parte de suas atividades é orientada para os
serviços de assessoria e consultoria, além de
constantemente ministrar cursos sobre Propriedade Intelectual em todo o país. Dr. Alessandro Spiller é sócio do escritório Dupont,
Spiller, que atua na área de Direito Empresarial e Tributário e em 2009 e foi escolhido
pela Revista Análise Advocacia, como um dos

melhores escritórios jurídicos do país. Estes
profissionais despertam nos alunos, futuros
administradores, a importância do conhecimento legal e jurídico para atingir resultados em suas profissões. É oferecido ao aluno
noções relevantes sobre direito empresarial
da atualidade, com uma visão estratégica e
prática. Agregando valor ao aprendizado dos
alunos, eles convidam profissionais especialistas para aulas exclusivas. Nestes eventos os
profissionais relatam casos reais de mercado,
por exemplo, a palestra que os alunos tiveram
com o bacharel em Direito Sr. Tiago Batistela, tabelião e registrador substituto de Faxinal
do Soturno, que falou da importância dos registros públicos na vida empresarial. O advogado e Diretor de Formação do Instituto de
Estudos Empresariais – IEE e Vice Presidente
do Instituto Liberdade, Sr. Ricardo Gomes fez
uma aula com o tema ‘Competição e Função
Empresarial’ e o advogado atuante na área
de Propriedade Intelectual, autor do livro ‘O
Sistema Internacional de Patentes’, agente da
propriedade industrial credenciado no Institu-

Faculdade AM na
Summer University
of Ontopsychology

Palestras da Faculdade AM
nas escolas da região do RM

Dupont Spiller,
escritório do Prof.
Alessandro Spiller:
eleito um dos melhores
escritórios do país

to Nacional da Propriedade Industrial – INPI,
Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos relatou cases
da questão legal de Marcas e Patentes durante sua aula para os alunos da Faculdade AM.

da Equipe de Redação Internacional

A Faculdade AM foi patrocinadora da última
edição da Summer University of Ontopsychology. Com o tema ‘Arte, Sonho e Sociedade’,
realizada entre 9 e 19 de agosto de 2009, no
Valle di Assisi Resort, na cidade de Assis, Itália,
a Summer contou com a participação de cerca
de 500 acadêmicos, professores, estudantes,
empresários e profissionais. Além do patrocínio da Faculdade AM, o evento contou com
o apoio da Presidência da República Italiana,
Senado da República Italiana, Ministério dos
Bens e Atividades Culturais da Itália, Região da
Úmbria, Província de Perugia, Universidade La
Sapienza de Roma - Faculdade de Sociologia
- e a Universidade Estatal de São Petesburgo.
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A Faculdade AM promoveu em novembro palestras nas escolas de São Sepé, Formigueiro,
Pinhal Grande, Dona Francisca, Faxinal, São
Pedro do Sul, Restinga Seca e Agudo. O objetivo foi apresentar aos alunos de 2º e 3º anos
do Ensino Médio, a proposta diferenciada de
formação da Faculdade. A aluna Paula Bazzo e
o Secretário Acadêmico da Instituição, Angelo
Accorsi, abordaram pontos fundamentais para
entrar no mercado de trabalho: a importância
em ter uma base econômica, começar a ganhar
o próprio dinheiro para ir conquistando a liberdade como indivíduo e a responsabilização com
a administração da própria vida. Ter que escolher aos 17, 18 anos de idade a profissão para a
vida é uma experiência que pode ser vivida com
tranqüilidade, desde que tomada para si a decisão de escolher fazer aquilo que gosta, fazer
uma auto-análise séria e perguntar: O que sei fazer? Do que gosto? Aonde quero chegar? O que
preciso fazer hoje para chegar onde quero? Na

verdade, não existe resposta certa ou errada a
estes questionamentos, o que existe é a verdade
da realidade do indivíduo hoje, que ferramentas este indivíduo pode oferecer ao mercado, e
aquilo que ele tem para oferecer é o que o mercado exige? Qual o caminho a ser trilhado para
chegar lá? É preciso começar e isto significa ter a
realidade presente, parar de acreditar que o melhor emprego vai bater à porta, porque é preciso
lutar por ele, ir testando suas habilidades, desenvolvendo outras, estar disponível para aprender,
enfrentar desafios que darão base para um crescimento e aproveitar as oportunidades de poder aprender com pessoas que já estão a mais
tempo no mercado. Ter uma formação sólida,
que faça com que o aluno vivencie situações de
mercado dentro da sala de aula, que possibilite a
aplicação prática dos conteúdos estudados com
uma formação humanista, empreendedora e
liderística são diferenciais oferecidos pela Faculdade AM aos jovens da região.

CulturanoRecantoMaestro
Dia das crianças
comemorado no
Recanto Maestro
da Redação

Crianças do Projeto Flauta em dia de atividades no Recanto Maestro visitam a Faculdade AM em dia de comemoração.

No dia 13 de outubro, 120 crianças que estudam nas escolas municipais La Salle, Pedro
Paulo Pradella e Recanto dos Sonhos, de São
João do Polêsine, tiveram uma aula especial:
um passeio no Recanto Maestro. Participantes do Projeto Flauta, conheceram o prédio

da Faculdade AM, acompanhados da professora e Secretária Municipal de Educação, Sra.
Maria Claci Bortolotto, da professora Viviane Portela e da equipe do Recanto Maestro
e Faculdade. As crianças tiveram aula com
canções ao som do violão, uma aula sobre

o Projeto Oikos, e fizeram uma caminhada
pelo Recanto Maestro. Um dia que integrou
aprendizagem, crescimento e desenvolvimento saudável, articulando beleza, estética,
música, alegria, vitalidade e inteligência dos
futuros agentes da nossa sociedade.

Projeto Flauta amplia atividades no
município de São João do Polêsine
por Patrícia Waslawick
Flautas, alunos e professores compõem um
cenário onde a atividade musical favorece
o desenvolvimento integral do ser humano.
Esse cenário é regido pelo ‘Projeto Flauta’,
parceria que formalizou o Convênio de Educação Musical entre a Faculdade AM, a Prefeitura Municipal de São João do Polêsine e
a Associação OntoArte. O projeto tem como
objetivo a realização de aulas de flauta doce
na educação básica do município, para promover o desenvolvimento das habilidades
dos alunos por meio da educação musical.
Nele participam 120 crianças, de 4 a 12 anos
de idade, das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental Pedro Paulo Pradella e La Salle,
e E. M. de Educação Infantil Recanto dos Sonhos. Nas atividades do Projeto Flauta, o conhecimento musical, o repertório e a cultura
são desenvolvidos e ampliados pelos professores Glauber Carvalho e Viviane Portela, que
ministram e coordenam as aulas. Um diferen-

cial deste trabalho é a qualificação, formação
e preparação técnica dos professores na área
de música, aliada à experiência humana e ao
estilo de vida. Um dos resultados das atividades pode ser visto na primeira apresentação musical de flauta doce para um grande
público, na abertura da Semana da Pátria,
em Polêsine. “Depois da apresentação eles
se sentiam importantes, eram artistas!”, diz a
Prefeita de São João do Polêsine, Sra. Denise
Milanesi. Para os professores do projeto “foi
um momento pedagógico e de estímulo aos
alunos, que foram protagonistas, responsáveis pela beleza da apresentação”. Os alunos
também se apresentaram no lançamento do
Filme Documentário sobre o Recanto Maestro, que reuniu um público de mais de mil
pessoas e, no dia 13 de outubro, uma aula
especial devido ao Dia da Criança foi ministrada para eles na Faculdade AM.
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Recanto Maestro é
apresentado em
encontros acadêmicos
da Redação
Dois importantes eventos de divulgação científica, realizados neste ano, contaram com a
participação de trabalhos acadêmicos que
falam sobre o modelo de sustentabilidade desenvolvido no Recanto Maestro. Entre os dias
29 de junho e 03 de julho foram apresentados
estudos sobre esse tema no XII Congresso da
Association Internationale pour la Recherche
Interculturelle - ARIC - realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis - SC. A Associaciation Internationale pour
la Recherche Interculturelle tem como objetivo
fomentar a pesquisa intercultural em diferentes países. O Congresso é o primeiro realizado
por essa entidade européia na América Latina
e contou com a participação de 77 pesquisadores de 42 instituições de 15 países para falar
sobre estratégias sociais voltadas à promoção
da sustentabilidade e da biodiversidade em
nosso planeta.
Entre os dias 6 e 9 de outubro, foi a vez do
XXIX Encontro Nacional de Engenharia de
Produção - ENEGEP - organizado pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção
em Salvador - BA. Realizado anualmente, esse
evento é considerado um dos principais espaços para divulgação da produção técnica e
científica da área de Engenharia da Produção
no país, e procura promover o intercâmbio de
conhecimentos entre o meio acadêmico e o
setor produtivo. Tendo em vista que a Engenharia da Produção se dedica ao projeto e a
gerência de sistemas que envolvem pessoas,
materiais, equipamentos e o ambiente, foram
apresentados os trabalhos “Hábitos culturais e
valor ontológico do trabalho” e “A sustentabilidade como resultado da gestão empresarial
fundamentada na responsabilidade social”,
ambos baseados no Recanto Maestro. Confira os artigos apresentados no Congresso da
ARIC on-line: http://aric.edugraf.ufsc.br/congrio/html/anais/anais.html

Faculdade AM na
FEISMA 2009
A Faculdade AM participou com um estande da
Multifeira de Santa Maria 2009 (Feisma), realizada
entre os dias 31 de outubro e 8 de novembro. A
Feisma, em sua 24° edição, recebeu cerca de 130
mil visitantes que foram conhecer os 450 estandes dispostos pelos pavilhões. No estande da Faculdade AM, os próprios acadêmicos e professores puderam exercitar sua habilidade de lidar com
o público ao apresentarem a instituição de ensino
para os visitantes, conforme conta a estudante do
4º semestre do curso de administração Gisiani
Alberti: “o diferencial da Faculdade é permitir ao
aluno aplicar na prática o que vê em sala de aula,
assim como pude fazer aqui na Feisma”, afirma.
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Representantes do Recanto Maestro no XII Congresso da Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC) na UFSC, em Florianópolis.

A Adminsitradora do Recanto Maestro, Soraia Schutel, apresenta o case no XXIX Encontro Nacional
de Engenharia de Produção (ENEGEP), em Salvador, Bahia.

Certificação
ambiental para FOIL
e Faculdade AM
da Redação

A FOIL, mantenedora da Faculdade AM, a
qual possui entre suas ações socioambientais, o Projeto Oikos, recebeu no mês de outubro de 2009, a certificação pelo envio de
pilhas, baterias e materiais de pequeno porte para reciclagem e reprocessamento, de
forma a garantir a destinação final adequada
para estes resíduos. O certificado de envio
foi emitido pelo Projeto Participe & Recicle e
atende às normas e determinações legais vigentes no Brasil. A FOIL foi certificada, através do Projeto Oikos, pelo encaminhamento
para destinação final referente à coleta de
331,7 kg de materiais recolhidos entre o os
meses de abril e setembro de 2009.
Acima o certificado de envio de pilhas, baterias e materiais de pequeno porte
para a reciclagem e reprocessamento adequados, concedido à FOIL em 2009.

Encontro da 8º
Coordenadoria Regional de Educação no RM
da Redação
Aconteceu no dia 9 de dezembro, no Salão de
Eventos Zorial do Recanto Maestro, o Encontro da 8ª Coordenadoria Regional de Educação - CRE. Durante o dia de evento, diretores,
vice-diretores, coordenadores e supervisores
de escolas de Santa Maria, da Quarta Colônia
e de São Sepé, que fazem parte da região de
abrangência da 8ª CRE, colocaram em discussão assuntos relacionados à educação do
Rio Grande do Sul. Durante apresentação da
programação do evento, a Diretora Pedagógica da 8ª CRE, Sra. Ilza Mari Gonçalves, propôs um trabalho direcionado aos desafios da

proposta de implantação dos Referenciais
Curriculares (uniformização de grade curricular em todas as escolas do estado). O evento
contou com a palestra do Diretor da Escola
Augusto Ruschi, o Professor Dancar, premiado em Gestão Escolar, com o 1º lugar no RS.
O profissional apresentou aos presentes a
experiência de sua gestão e do intercâmbio
entre gestores em viagem realizada aos EUA.
Os gestores das escolas também assistiram
à apresentação do filme documentário sobre
o Recanto Maestro. As atividades foram encerradas com uma mesa de debates, onde o

encadeamento das falas trouxe informações
referentes à proposta da Secretaria de Educação do RS, a partir dos eixos: o paradigma do
século XXI e a educação do RS, a concepção
de currículo, as competências e habilidades e
avaliações externas, a dimensão jurídica e o
compromisso profissional, gestão financeira,
entre outros temas. O objetivo do encontro
foi possibilitar uma jornada de reflexão sobre
o papel das escolas públicas no Rio Grande
do Sul, baseado no tema ‘boa escola para
todos’, cuja intenção é atingir o desenvolvimento das pessoas no RS.

A Diretora Pedagógica da 8º CRE, Sra. Ilza Mari Gonçalves apresenta a programação do Encontro da 8º Coordenadoria Regional de Educação no RM.
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RecantoMaestroeCiência
Conferência
“Psicossomática do Câncer”
reúne médicos, profissionais
de saúde e empresários
no Recanto Maestro
da Redação

Psicossomática do Câncer: evento reúne 300 participantes, dentre eles médicos, profissionais de saúde, empresários e estudantes no Recanto Maestro.

Para tratar desse tema complexo, estiveram
reunidos 300 participantes, entre médicos,
profisisonais da área da saúde, psicólogos,
empresários e estudantes de diferentes
áreas, no Recanto Maestro, dia 14 de novembro. Eles assistiram à conferência “Psicossomática do Câncer”, ministrada pelo
Acadêmico Professor Antonio Meneghetti.
Puderam conhecer a abordagem feita sobre a psicossomática pela Ontopsicologia,
ciência fundada por Antonio Meneghetti e
que hoje é ensinada em instituições como
a Universidade Estatal de São Petesburgo
(Rússia), a Universidade La Sapienza de
Roma (Itália) e a própria Faculdade Antonio
Meneghetti.
Entre os temas tratados, esteve a importância de se considerar os aspectos psíquicos
no tratamento do paciente com câncer, a
intervenção do método ontopsicológico
nesses casos e o fato de que a obtenção de
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bons resultados na busca pela cura pode
estar também relacionada à vontade do
paciente de mudar alguns modelos comportamentais.

‘

Presente à conferência, a médica da área

A ação psíquica pode
mudar as coordenadas
biológicas e alterá-las
molecularmente.
Existem genes arquitetos em condições de
materializar o impulso
e estabilizá-lo na
estrutura do DNA.

‘

Está no dicionário Houaiss: “psicossomática é o estudo sistemático das relações
existentes entre os processos psíquicos e
certos problemas relativamente persistentes de funções orgânicas ou corporais circunscritas”.

de nefrologia - campo que estuda a fisiologia e as doenças dos rins - e terapia
intensiva, Dra. Roberta Pozza, que é tam-

bém professora do curso de Medicina da
Universidade de Caxias do Sul, conta que
considera importante que o médico saiba
levar em conta os fatores psíquicos do paciente ao tratar uma doença. “Na área em
que atuo, visualizo que, se não valorizado
o tratamento da psique do paciente, se
não soubermos a sua forma de raciocínio e
ação, na maioria dos casos, não é possível
um tratamento de sucesso”, afirma.
O Acadêmico Professor Antonio Meneghetti
já ministrou conferências sobre a questão
da psicossomática com abordagem ontopsicológica em eventos anteriores realizados
no Brasil, entre os anos de 1995 e 1997; na
Capital University of Medical Sciences, em
Pequim (China), em 1996; na Universidade
de Pequim, em 1997; para observadores da
Organização Mundial da Saúde (OMS) em
Trevi (Itália), em 1997; na sede da ONU, em
Genebra (Suíça), em 1997; no XV Internacional e 1º Congresso Mundial de Ontopsicologia em Moscou (Rússia), em 1997,
entre outros eventos, conferências e publicações realizados nos últimos 30 anos.
O evento foi organizado pela Associação
Brasileira de Ontopsicologia, FOIL, Faculda-

de AM e Recanto Maestro, e contou com o apoio
da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do
Rio Grande do Sul, da Prefeitura do Município de
São João do Polêsine, da Prefeitura do Município
de Restinga Seca, da Associação Catarinense de
Psicossomática, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria e do Hospital de
Caridade São Roque, de Faxinal do Soturno.
Dentre as autoridades presentes no evento, participaram o Secretário de Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul, Sr. Artur Lorentz; o Diretor Geral
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, Dr. Jorge Palma Freire; Diretor
Administrativo do Hopital Universitário da UFSM,
Sr. Carlos do Amaral; o Diretor de Enfermagem do
Hopital Universitário da UFSM, Dr. Edemilson Jorge Xavier; o Presidente da Associação Catarinense
de Medicina Psicossomática, Dr. Horacio Chikota; o
Diretor da Clínica de Oncologia de Santa Maria, Dr.
Carlos Felin e o Presidente do Hospital de Caridade
São Roque, Sr. Roberto Cervo.
Também participaram a Profa. Dra. Edina Bertini,
representando a Faculdade de Psicologia da PUCSP; o representante da Sociedade Catarinense de
Cardiologia, Dr. Luis Cláudio Fronza; a membro
Sociedade Brasileira de Patologia e do Oncocentro de Santa Maria, Dra. Izabella Paz Danezi Felin;
a Diretora da Clínica Ikiru e Docente da Associação
Médica Brasileira de Acupuntura, Dra. Lilian Fumie
Takeda; a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde, Profª Drª
Magda Lahorgue Nunes, da PUC-RS, entre outros.
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Hotel Capo Zorial:
estratégia de São João do Polêsine
para destaque na Copa 2014

HCZ: ‘hotel de alto nível, com uma concepção que lembra hotéis no exterior que já serviram para concentração de seleções’, segundo o site Porto Alegre 2014

O Hotel Capo Zorial foi destaque no site
Porto Alegre 2014, campanha online do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
para sediar os jogos durante o torneio
mundial no Brasil. Segundo o site: “uma
bela cidade, distante 45 km de Santa Maria,
com um hotel de alto nível a 25 km do aeroporto Internacional, São João do Polêsine
está decidida a disputar um lugar de honra
no cenário da Copa de 2014”.

O texto afirma que o município de São
João do Polêsine conta com elementos importantes para se habilitar ao processo e
sonhar em receber uma delegação. O principal deles é o Hotel Capo Zorial, com uma
concepção que lembra hotéis no exterior
que já serviram para concentração de seleções. Any Rothmann, CEO do Hotel participou do encontro com a Prefeita Denise Milanesi, o Secretário da Copa Paulo Odone e

outras autoridades para conhecer a sistemática de ações para a fase pré-Copa. “Fomos contagiadas pela empolgação da prefeita e queremos saber como podemos nos
preparar para ter condições de oferecer um
local adequado para receber uma seleção”,
enfatiza a empresária. Acesse o site Porto
Alegre 2014 , digite ‘Hotel Capo Zorial’ no
campo de busca e leia a notícia na íntegra:
http://www.portoalegre2014.rs.gov.br

Encontro de autoridades no RM:
parcerias para o desenvolvimento da região

Acima, autoridades reúnem-se para parcerias de desenvolvimento da região da
Quarta Colônia. Na foto em destaque, o Secretário de Estado adjunto do Turismo,
Esporte e Lazer do RS, Sr. Jorge Drumm, a Secretária de Estado da Cultura,
Sra. Mônica Leal e a Administradora do RM, Soraia Schutel.

No dia 15 de outubro, autoridades estaduais
e lideranças da região reuniram-se para o
“Seminário de Turismo Sustentável da Quarta
Colônia”, realizado na Casa de Retiro Nossa Senhora de Lourdes, em Vale Vêneto. Na
ocasião, as autoridades participaram de um
almoço no Hotel Capo Zorial no Recanto Maestro, com a presença do Secretário de Estado adjunto do Turismo, Esporte e Lazer do
Rio Grande do Sul, Sr. Jorge Drumm; a Secre-
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tária de Estado da Cultura, Sra. Mônica Leal; a Prefeita de São João do
Polêsine, Sra. Denise Milanesi; o Secretário Executivo do Condesus, Sr.
José Itaqui; a Secretária de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo, Sra. Maria Claci Bortolotto, o Prefeito de Faxinal do Soturno, Sr. Clóvis Montagner, a Administradora do Recanto
Maestro, Sra. Soraia Schutel e a Coordenadora Pedagógica da Faculdade AM, Sra. Maria

Alice Schuch. No encontro, foram discutidas
questões do turismo e das diversas atividades que contemplam o setor, as potencialidades naturais da região, a formação humana
para qualificação profissional, pessoal e de
prestação de serviços, e as oportunidades de
trabalho para o desenvolvimento regional.

RecantoMaestroInternacional
Ex-Chefe das ONGs
do ECOSOC da ONU
recebe Filme Documentário sobre
Recanto Maestro
da Equipe de Redação Internacional
Em novembro de 2009, na Fundação Antonio Meneghetti, na Suíça, Dra. Hanifa
Mezoui, Ex-Chefe das ONGs do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas
(ECOSOC) recebeu o DVD do filme documentário Recanto Maestro: de um local
abandonado a um projeto internacional de
arte e cultura humanista, projeto realizado
em 2009, que teve apoio da Lei de incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.
Dra. Hanifa Mezoui, ex-Chefe das ONGs no Conselho Econômico e Social da ONU com o filme sobre o RM.

Tese brasileira aprovada com
louvor na Universidade Estatal
de São Petersburgo
da Equipe de Redação Internacional
No dia 12 de outubro de 2009, a Professora e Diretora da Faculdade AM, Sra. Helena
Biasotto, defendeu sua tese na Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia.
Seu trabalho tem como título: “A teoria e o
método ontopsicológico aplicado ao ensino superior: o case Faculdade AM”.
O objetivo central de sua tese foi o de identificar as percepções dos alunos quanto à
imagem dos seus professores e o processo
de aprendizagem, comparando-os com as
percepções de alunos de outras Instituições
de ensino. Foram identificados diferenciais
significativos através da aplicação de 121
questionários. O trabalho parte de uma
análise histórica da evolução das univer-

RM é apresentado
a jovens na Letônia

sidades no mundo e a
inserção brasileira, identificando as influências principais no processo educacional, chegando a uma
justificativa da criação da
Faculdade AM. A tese foi
aprovada com louvor pela
banca avaliadora da Universidade Estatal de São
Petersburgo. O estudo encontra-se à disposição dos
interessados na biblioteca
da Faculdade AM.
A Diretora da Faculdade AM, Sra. Helena Biasotto durante a defesa
de sua tese na Universidade Estatal de São Petersburgo.
Abaixo, Soraia Schutel durante aulas ministradas sobre o case Recanto Maestro para jovens em Lizari

da Equipe de Redação Internacional
De 24 a 27 de setembro, foi realizado em Lizari, na Letônia, o Residence de Jovens com a
participação do Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti. A temática abordada foi: ‘como
abrir a própria empresa’. O público era composto por mais de 100 jovens estudantes e
empreendedores russos, ucranianos e letãos,
que tiveram aulas baseadas no livro Aprendiz
Líder. Entre os professores internacionais, estava presente a Administradora do Recanto
Maestro, Soraia Schutel, a qual apresentou a
experiência de um jovem dentro do case Recanto Maestro.
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NovidadesEditoriais
Nasce uma editora
universitária
no Recanto Maestro
Em 2010, a OntoEd (Ontopsicológica Editrice)
passará a se chamar Ontopsicologica Editora
Universitária. A mudança no nome é fruto da
parceria firmada com a FOIL, mantenedora da
Faculdade AM, para confecção de alguns dos
livros utilizados em sala de aula pelos alunos
do curso de Administração. Segundo a administradora da editora, Gabriela Rockenbach, o
fato de a editora adotar o título e as práticas
de uma editora universitária confirma a vocação já existente de publicar livros científicos.
Hoje um dos principais focos da OntoEd está,
por exemplo, na tradução e edição no Brasil
de obras fundamentais para o entendimento
da Ontopsicologia. “Vendo que os objetivos
de uma editora universitária são os mesmos
da OntoEd e observando o crescimento da
Faculdade Antonio Meneghetti, resolvemos
fazer uma parceria”, explica Gabriela. Além
dos preparativos para as novidades que estão
por vir no próximo ano, a editora continua a
investir na oferta de novos títulos e reedições
de suas obars mais procuradas.

Confira os lançamentos mais recentes:

O Modo Maschio
por Antonio Meneghetti
Essa obra traz orientações para que o homem tome uma posição intelectual, desenvolva suas capacidades e faça escolhas em
coerência com seu projeto de vida. Vem para
lembrar o leitor que, para entrar nos diversos
modos da vida, é necessário saber a identidade de si mesmo.

O Aprendiz Líder
por Antonio Meneghetti
Voltado para o público jovem, esse livro
fala sobre o dom e o projeto de vida. Aborda a importância de determinadas técnicas
de personalidade e do espírito de liderança
para a realização profissional e a conquista
de um espaço no mercado de hoje.
Mais informações: www.ontoed.com.br

Saúde&BemEstar
Curso de Tênis: liderança através do esporte
por Wesley Lacerda
Aprender tênis e ainda receber dicas sobre a educação do
próprio corpo: esses são alguns dos benefícios oferecidos
aos alunos do curso que a Faculdade AM oferece de 14 de
novembro a 12 de dezembro.
Aberto à comunidade, o curso
foi constituído por duas aulas
semanais de tênis e mais uma
aula por mês sobre ‘Percepção
Organísmica’.
O objetivo dessa abordagem
diferente é permitir que, além
do condicionamento físico, os
participantes adquiram respeito ao próprio corpo e maior
autoconhecimento. É ensinada também a relação entre
a percepção organísmica e a
realidade empresarial. Interessados em participar de novas
turmas, podem fazer contato
pelo fone (55) 3289-1141.
Alunos da turma de tênis:
despertar o autoconhecimento e
o respeito pelo próprio corpo.
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DicasdoChef

A dica desta edição é saborear frutas frescas
da estação com um delicioso iogurte artesanal! Conheça o trabalho de Berenice Bee, produtora rural e agrônoma que produz iogurtes
e leite, e é uma das fornecedoras do Recanto
Maestro.

Delícias da estação!
com Berenice Bee

Berenice conta que seu interesse pela fruticultura surgiu durante a faculdade, pois as frutas em especial aguçavam sua curiosidade,
o que a fez decidir seguir carreira profissional
nesta área. A produtora conta que na região
da Quarta Colônia podemos encontrar frutas
muito saborosas, pois elas possuem características marcantes em cor e sabor. Aqui os
pequenos produtores utilizam as frutas para a
fabricação de produtos coloniais que vão do
vinho, licor, doces e compotas, até um delicioso iogurte. A profissional uniu a produção de
leite em sua propriedade, com a abundância
de frutas da estação que temos na região, e
criou o Iogurte Saziare. Ela especializou-se no
método de processamento de frutas, extraindo o máximo de seu sabor, atingindo um trabalho quase artesanal como resultado. Daqui
nasce um cremoso iogurte muito apreciado
pela região.
Aproveite o verão e comece bem o dia com
um saboroso iogurte com frutas bem frescas!

AtitudeSustentável
Hotel Capo Zorial adota práticas
de sustentabilidade ambiental
por Marina Schaeffer
O Hotel Capo Zorial demonstra como uma
empresa de hotelaria pode implantar rotinas de sustentabilidade sem perder o requinte e a elegância do serviço que oferece.
Com a preocupação de desempenhar um
papel ativo na proteção do meio ambiente, no desenvolvimento da população local, cidade e região no qual está inserido.
Em 2008, o HCZ iniciou a parceria com o
Projeto Oikos, de sustentabilidade desenvolvida no Distrito Recanto Maestro. Além
de aderir à campanha de reciclagem promovida pelo Recanto Maestro, o Hotel destinou uma verba de R$ 5.000 para compra
de mudas nativas, que foram plantadas em
diversos lugares da sua estrutura de lazer.
O recolhimento de pilhas usadas que são
encaminhadas ao destino ecologicamente
correto é outra ação do Projeto Oikos que
conta com a contribuição do Hotel. O conceito de sustentabilidade é visto pelo HCZ
também no cuidado com a qualidade de
vida de seus colaboradores e hóspedes. Por
isso, mantém hortas de verduras e legumes
orgânicos, transformando as refeições servidas em seus restaurantes em verdadeiros

exemplares de “cozinha viva”. A
visão que norteia essas iniciativas
é a de fazer crescer a empresa
junto com a região para formar
cidadãos capacitados a atuar no
mercado de trabalho com consciência de suas responsabilidades
para com o bem-estar de todos.
Está entre as metas do Hotel formar jovens capazes de empreender nos diferentes ramos de
atuação que escolhem trabalhar.
Através do desenvolvimento de
suas habilidades eles podem exercer sua liderança com sustentabilidade nos diferentes segmentos
e setores. Perseguindo esse objetivo de formação de profissionais,
o HCZ conta com 95% de seus colaboradores moradores da região
da Quarta Colônia.
E mantém espaço sempre aberto
para os jovens que queiram e fazem a diferença.
Conheça o Hotel Capo Zorial.
www.hotelcapozorial.com.br
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O design arrojado e moderno da nova Ecosport da Faculdade Antonio Meneghetti
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