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EDITORIAL

SUMÁRIO

promovendo sempre o valor humano
Recanto Maestro: “um lugar do planeta Terra de civilidade humanista para produzir ciência e
arte”. Movido por este ideal, Recanto Maestro tem como princípio a formação humana, pois cada
pessoa, quando constrói bem a si mesma, ordena o lugar onde habita e contribui para a evolução
da sociedade em que está inserida.
No Recanto Maestro prevalece esse sentido de universalidade, de fazer parte de um projeto
educacional e cultural que promove o empreendedorismo, o conhecimento, o saber fazer humano
com qualidade. E, dos resultados alcançados aqui, inspirar outras regiões pelo Brasil e pelo mundo
a como realizar o dia a dia com valor.
E qual valor é esse? O valor da vida ativa, de acordar cedo e procurar encontrar soluções
necessárias para pequenos e grandes problemas a resolver; o valor da responsabilidade de
estudar, se qualificar e aprender sempre algo novo; o valor de trabalhar e terminar o dia satisfeito
com aquilo que se realizou e com os desafios do dia seguinte; o valor da convivência pacífica
com as outras pessoas: professores, alunos, empresários, colaboradores, fornecedores, amigos,
familiares; enfim, o valor de ser humano.
Preparamos uma edição de “Recanto Maestro em dia” que resgata os grandes eventos, feitos
e encontros de inteligência que tivemos em 2013, projetando um Ano Novo de novas e grandes
realizações a todos aqueles que de algum modo se sentem motivados e envolvidos pela evolução
do ser humano neste planeta. Feliz 2014!
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Um espetáculo inédito em uma grande montagem da obra
de Antonio Meneghetti com a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro
em formação sinfônica e um coral de 100 vozes
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A partir da década de 1970,
Antonio Meneghetti dá início ao
movimento artístico OntoArte
em várias partes do mundo: Itália,
Brasil, Alemanha, Rússia, Ucrânia,
Letônia, China. Um artista que
renovou a arte contemporânea em
pintura, escultura, arquitetura, música.
"A OntoArte propõe-se instrumento de
conexão do homem ao ser metafísico,
o qual ele contemporaneamente já é,
mas não tem a evidência e o contato".

TIRAGEM
2.000 exemplares
CONTATO
55 3289.1140
recantomaestro.com.br

18h30

Antonio Meneghetti, maestro italiano

Apoio

Produção

Patrocínio

Regência
Maestro Antônio Borges-Cunha
Direção musical e Orquestração
Vagner Cunha
Participação Especial
Carla Maffioletti soprano
Direção Artística
Claudio Carrara
Entrada Gratuita
Reservas e informações:

marketing@recantomaestro.com.br
Visite: www.ontoarte.org.br/metaphisica

Realização
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ESPECIAL

evento de 25 ANOS
Do RECANTO MAESTRo

Acad. Prof. Antonio Meneghetti
entrega o troféu do Prêmio
Mérito Recanto Maestro ao
Prof. Dr. Alécio Vidor

4

No dia 2 de março de 2013 foi realizada a cerimônia de comemoração dos
25 anos do Recanto Maestro (oficialmente completos em 9 de fevereiro
de 2013), um evento que teve a honra de contar com a presença do Acad.
Prof. Antonio Meneghetti, idealizador do Recanto Maestro. Uma plateia
lotada com autoridades, empresários, acadêmicos, a comunidade reunida
- vinda de muitas nações e de diferentes culturas. Todos assistindo ao
evento que contou com a apresentação da Orquestra de Câmara Theatro
São Pedro, interpretando músicas do maestro Meneghetti. Na celebração,
Meneghetti recebeu uma placa de homenagem feita pela orquestra. A
cerimônia contou com a entrega do Prêmio Mérito Recanto Maestro aos
homenageados: Prof. Dr. Alécio Vidor, Presidente da Fondazione di Ricerca
Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti; Roberto Argenta, presidente
da Fundação Antonio Meneghetti e da Calçados Beira Rio; Jacó Ruver,
empreendedor e morador do Recanto Maestro; Walter Bevilaqua,
empreendedor e construtor; Eva Sopher, presidente da Fundação Theatro
São Pedro e Ludmila Verbitskaya, presidente da Universidade Estatal de
São Petersburgo. Na ocasião, foi oficializado um protocolo entre a Antonio
Meneghetti Faculdade e a Universidade Estatal de São Petersburgo.

Inauguração
da nova unidade
do Grupo MetA
Em 13 de abril de 2013 foi inaugurado o
novo Centro de Excelência SAP do Grupo
Meta no Recanto Maestro. O evento contou
com a presença de grande público, entre
os quais: os sócios e a equipe do Grupo
Meta, empresários de todo o Brasil,
autoridades
políticas,
representantes
de entidades, a comunidade acadêmica
da Antonio Meneghetti Faculdade e de outras
instituições de ensino, bem como parceiros
e colaboradores do Recanto Maestro. A
noite foi celebrada com a apresentação da
Camerata OntoArte Recanto Maestro.

Sócios do Grupo Meta:
Claudio Carrara, Telmo Costa
e Wesley Lacerda

Apresentação da Camerata OntoArte Recanto Maestro
durante a inauguração da nova unidade do Grupo Meta
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ESPECIAL

antonio
meneghetti

Antonio Meneghetti (1936-2013), nasceu na Itália. Alcançou quatro doutorados. Segundo os
critérios canônicos das Universidades Romanas, foi Doutor em Filosofia e em Ciências Sociais
(Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, Roma) e Doutor em Teologia (Pontifícia Universidade
Lateranense, Roma). Na Rússia, obteve, em 27 de abril de 1998, da Suprema Comissão de
Avaliação Interacadêmica da Federação Russa, o título de Grand Doktor Nauk em Psicologia
(protocolo 0104). Obteve também a láurea em Filosofia com endereço psicológico (Universidade
Católica do Sagrado Coração, Milão) e recebeu a láurea honoris causa em Física pela descoberta
do “campo semântico” (Universidade Pro Deo, Nova York). Original intelectual internacional do
nosso tempo, autor de mais de 50 obras, em grande parte traduzidas para o inglês, português,
russo e chinês. Foi uma mente viva daqueles grandes do passado com excepcional formação em
teologia, filosofia, sociologia, direito, psicologia e economia, com capacidade de formalizar um
saber unitário por evidência racional e aplicação concreta. O Prof. Meneghetti sempre primou
por uma educação superior que resgatasse os valores humanistas das primeiras universidades,
através da formação de jovens para que sejam uma evidência de que o homem pode ter uma
vida saudável, produtiva, realizada; jovens que sejam uma real semente da inteligência humana
no mundo contemporâneo. Para ele, a Ontopsicologia, ciência que formalizou nos últimos 40
anos, é a capacidade de evidenciar-se no nexo ontológico. Será necessário algum tempo para
se compreender a causalidade operativa das suas descobertas. Descobertas que consentirão
familiaridade com o mundo da vida ou a continuidade reversível entre consciência e causalidade
real. No Brasil, é patrono da Antonio Meneghetti Faculdade, instituição de ensino superior
credenciada pelo Ministério da Educação em 2007, e da Fundação Antonio Meneghetti, instituição
criada em 2010, que visa garantir e perpetuar a obra e os resultados da ciência ontopsicológica
no território nacional. Visite: www.antoniomeneghetti.org.br.
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Recanto Maestro é apresentado
em encontro internacional
O Acad. Prof. Antonio Meneghetti recebeu, no centro ecobiológico Lizori (na
região de Trevi, Itália), no dia 22 de março de 2013, uma delegação liderada pelo
representante do UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations), Nassir Abdulaziz
Al-Nasser, presidente da 66ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
contando também com a presença de Hanifa Mezoui, representante permanente
da AIECESIS junto à ONU, que foi por longo tempo responsável pela seção de ONGs
do ECOSOC da ONU. A promoção do encontro foi da Associação Internacional de
Ontopsicologia (AIO). Entre os temas do encontro estiveram “Cultural Diversity
as a driving force for all mankind” (“Diversidade cultural como uma força motora
para toda a humanidade”) e “From Lizori to Diostan: civilization in progress, through
cultural diversity and MDG achievement” (“De Lizori a Diostan: civilização em
progresso, por meio da diversidade cultural e do alcance dos ODMs”). Entre os
cases apresentados esteve também o Recanto Maestro, que, assim como Lizori e
Diostan, é um dos centros internacionais desenvolvidos em parceria entre a AIO e
associações nacionais de Ontopsicologia. O evento teve o apoio da cidade de Assis,
parceira por protocolo de gemellaggio do Recanto Maestro e de Lizori.

UM MAESTRO PELA
CULTURA HUMANISTA
BRASILEIRA
Um projeto aprovado pelo Ministério
da Cultura por meio da lei de
incentivo à cultura, o filme “Antonio
Meneghetti: um maestro pela
cultura humanista brasileira”
será lançado em 2014, no Recanto
Maestro. A produção apresentará
a vida e obra de Meneghetti,
principalmente no que tange o seu
legado para o Brasil, país que amou
e no qual criou o maior centro de
formação - o Recanto Maestro.

CONFERÊNCIA
SEXO & PSIQUE
com o acad.
prof. antonio
meneghetti
Endereçada especialmente aos
jovens estudantes da Antonio
Meneghetti Faculdade, a
conferência “Sexo & Psique” foi
ministrada, na AMF, pelo Acad.
Prof. Antonio Meneghetti no dia
27 de abril de 2013. O auditório
principal da faculdade esteve
lotado para ouvir com forte
atenção às palavras do cientista
que confere seu nome a essa
instituição de ensino.
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ESPECIAL

Detalhe de um dos espaços internos da Galeria OntoArte Recanto Maestro

HOMENAGEM AO PROFESSOR
ANTONIO MENEGHETTI
E INAUGURAÇÃO DA NOVA
GALERIA DE ONTOARTE

Uma noite de grande emoção: foi com
profundo silêncio de admiração e respeito
que o auditório lotado da AMF assistiu,
no dia 29 de junho, à homenagem feita
ao idealizador do Recanto Maestro,
Acad. Prof. Antonio Meneghetti. Entre os
representantes de diversas instituições
que prestaram sua homenagem, o diretor
do Hospital de Caridade São Roque
de Faxinal do Soturno, Roberto Cervo,
entregou uma placa de agradecimento
à Antonio Meneghetti e o Presidente da
Fundação Antonio Meneghetti, Roberto
Argenta, ressaltou os projetos futuros
do Recanto Maestro. A cerimônia fechou
com chave de ouro com a apresentação
da Orquestra de Violões da Fundação
Antonio Meneghetti e com a interpretação
de composições do maestro Antonio
Meneghetti pela Camerata OntoArte
Recanto Maestro.

Apresentação da Camerata OntoArte
Recanto Maestro durante o evento
em homenagem ao Acad. Prof.
Antonio Meneghetti
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Após a cerimônia no auditório da AMF,
o público foi convidado a participar da
inauguração da Galeria de OntoArte
Recanto Maestro. Com um espaço de
800 metros quadrados, a galeria conta
com um acervo de pinturas, cristais e
peças de design realizadas pelo artista
Antonio Meneghetti, que supervisionou
pessoalmente a organização desse
espaço. A galeria está aberta para
visitação geral do público e grupos.
Informações: 55 9901-1101.
Vista externa da Galeria
OntoArte Recanto
Maestro
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RECANTO MAESTRO INTERNACIONAL

U N I V E R S I TA S N E W S

Summer
University of
Ontopsichology
NOVOS CURSOS DE especialização e mba
Novas turmas do curso de Especialização Gestão do Conhecimento e o Paradigma Ontopsicológico e do
MBA Business Intuition Identidade Empresarial estão previstas para começar no primeiro semestre de
2014. Informe-se e inscreva-se: secretariamba@faculdadeam.edu.br.

A Associação Brasileira de Ontopsicologia (ABO)
participou com uma delegação de brasileiros da
XXVI edição da Summer University of Ontopsichology,
principal congresso internacional de Ontopsicologia
no mundo, durante o mês de agosto de 2013, na
Itália. Dentre as atividades acadêmicas do evento,
houve o lançamento da 35a edição da Rivista
Nuova Ontopsicologia, uma das primeiras revistas
científicas sobre a Ontopsicologia lançada há mais
de 30 anos.

Alunos concluem a
pós-graduação da AMF
Em novembro de 2013, aconteceu a entrega dos
certificados de conclusão para as turmas do
MBA Business Intuition Identidade Empresarial
e Agronegócios. Semanas antes da entrega de
certificados, os alunos participaram de um módulo
especial na Itália em que visitaram empresas
selecionadas pela equipe FOIL para complementar
o aprendizado obtido ao longo do curso.

MBA MADE
IN ITALY

Cerimônia de entrega de
certificados aos alunos dos
cursos de pós-graduação MBA
Business Intuition Identidade
Empresarial e Agronegócio
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Realizado pela
FOIL Itália, o
MBA Made in
Italy foi realizado
de junho de 2012
a agosto de 2013,
em módulos na Itália.
Além de italianos e russos, o
curso contou com a participação de um grupo
de alunos brasileiros que visitaram diversas
empresas e regiões da Itália para conhecer e
estudar as raízes da cultura e a maestria do
saber fazer italiano.

ontoarte na china

BRASILEIROS EM SÃO PETERSBURGO

O vice-presidente do Grupo Meta,
professor da AMF e sócio da FOIL,
Wesley Lacerda, representou o
Recanto Maestro em evento de
OntoArte organizado pela
FOIL China em Pequim.

Em 2013, estudantes brasileiros da pós-graduação Gestão do Conhecimento e
o Paradigma Ontopsicológico da Antonio Meneghetti Faculdade participaram
de um módulo de aulas na Universidade Estatal de São Petersburgo, na
Rússia. Isto porque parte desta turma está complementando sua formação
com a Especialização em Psicologia com abordagem em Ontopsicologia, na
Universidade Estatal de São Petersburgo. Em 2013, foi firmado um protocolo
entre a AMF e esta secular universidade russa, instituição entre as 10
melhores universidades do mundo, segundo a UNESCO.
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U N I V E R S I TA S N E W S

Teoria & Prática
Uma faculdade feita de um modo
diferente. Além do conhecimento
teórico de ponta e voltado para o
resgate de um saber humanista e de
cultura clássica, a Antonio Meneghetti
Faculdade combina em sala de aula o
contato com a experiência prática.

Sr. Roberto Argenta durante o 2º aulão Foil,
encontro em que todos os alunos de graduação
da AMF têm a oportunidade de aprender com
empresários líderes que compartilham a sua
prática viva; além de assistirem a revisões de
conferências sobre o mundo do trabalho do
Acad. Prof. Antonio Meneghetti.

A Antonio Meneghetti Faculdade está entre as 3 melhores faculdades privadas do
Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com ranking divulgado pelo Ministério da
Educação (MEC) em dezembro de 2013. A nota é do IGC (Índice Geral de Cursos),
realizado pelo MEC.

Em setembro, a AMF fez
parte de mais uma edição
do Dia da Responsabilidade
Social do Ensino
Superior, organizado pela
Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES). Por sua
participação ativa na data,
recebeu o selo ABMES de
Instituição Socialmente
Responsável .
Alunos do ensino médio das cidades próximas ao campus
Recanto Maestro passaram um dia na AMF em uma série
de gincanas elaboradas para testar seus conhecimentos
gerais, capacidade de trabalho em equipe e habilidade de
solucionar problemas.
A AMF recebeu, no mês de setembro de
2013, o prêmio TOP Cidadania, concedido
pela ABRH/RS por conta da trajetória do
Projeto Flauta, que leva aulas gratuitas
de música para toda a rede de ensino
fundamental de São João do Polêsine, um
projeto em parceria da AMF com a Prefeitura
do município e a Associação OntoArte.

Em 30 de novembro de 2013, dia em que a rede Lojas
Colombo completou 54 anos, seu diretor presidente,
Adelino Colombo, esteve na AMF e palestrou
sobre sua trajetória empresarial. Estudantes de
graduação, MBA e a comunidade em geral assistiram
a palestra do empresário, que conheceu o Acad. Prof.
Meneghetti há mais de 15 anos e falou da emoção em
retornar ao Recanto Maestro e encontrar este local
grande e transformado.
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O Curso de Administração da AMF obteve nota máxima 5 do Enade
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). Em todo o país,
469.478 estudantes concluintes de cursos superiores de graduação
ou tecnológicos realizaram a prova. Apenas 1,3% das instituições de
ensino superior do país atingiram essa nota, e a AMF é uma delas!
O conceito Enade é obtido a partir dos resultados do exame aplicado
aos estudantes do ensino superior universitário brasileiro e é um
dos indicadores de qualidade da educação superior.

Nos dias 24 a 27 de junho de
2013, foi realizada a 5a Semana
Acadêmica Interdisciplinar dos
cursos de Administração e Sistemas
da Informação da AMF. O evento
contou com a participação de
grandes empresários e com o auxílio
dos estudantes de graduação no
planejamento e realização. Entre os
empresários presentes, estiveram:
Emerson Vontobel - CVI (foto),
Jordano Zanesco - CIC Bento
Gonçalves, Francine Danigno - SEBRAE,
Lucio do Prado Nunes - FAJERS,
Patrick Mezzomo - CIC Jovem Caxias,
Wilian Assis - AJEPOA, Cristiane
Steigleder - Steigleder Consultoria,
César Leite - Grupo Processor,
Santos Viana - Centro Software,
Daniel João - RSWA, Artur Lorentz Lorentz Consultoria e
Giovani Geremia - Instor.
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ACONTECE NO RECANTO MAESTRO

PACTO PELA EDUCAÇÃO
No dia 29 de novembro, a AMF sediou o II Encontro
de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região
central do Estado do RS. Um dos destaques do
encontro foi a assinatura das autoridades presentes
e do público em geral de uma proposta de pacto pela
educação apresentado pelos estudantes do curso
de graduação em Direito da Antonio Meneghetti
Faculdade. O documento propõe a união das principais
forças políticas gaúchas, com o objetivo de evitar
a instrumentalização da educação para outros fins
que não sejam o desenvolvimento das crianças e
adolescentes nas redes de ensino básico e médio.
Foram palestrantes do evento, a senadora Ana Amélia
Lemos, os prefeitos Antonio Cettolin (Garibaldi),
Eduardo Leite (Pelotas), Jairo Jorge (Canoas) e Valdir
Andres (Santo Ângelo) e, como mediador, o presidente
da Agert, Roberto Cervo. O pacto pela educação foi
enviado à Assembléia Legislativa do RS.

O espetáculo Metaphisica Sinfonia Coral é um evento inédito em uma grande produção que apresenta
as obras musicais de Antonio Meneghetti, interpretadas por uma orquestra sinfônica completa, um coral
com 100 vozes e solistas. Para se ter uma ideia da proporção deste evento, a primeira sinfonia coral que
ficou para a história da música foi a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven, uma das principais obras da
música clássica mundial. Profissionais de peso no cenário musical brasileiro e internacional compõem
a equipe, com direção artística de Claudio Carrara e direção musical e orquestração de Vagner Cunha. À
frente da orquestra, formada pela Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, Camerata OntoArte Recanto
Maestro e músicos convidados, está o compositor e regente Antônio Borges-Cunha, diretor artístico da
Orquestra de Câmara Theatro São Pedro. Uma das solistas é Carla Maffioletti, que tornou-se famosa
mundialmente como uma das solistas do violinista André Rieu e sua Orquestra Johan Strauß.
Um evento inédito no Brasil, gratuito e aberto ao público. Um projeto cultural realizado pelo Ministério
da Cultura, através da lei de incentivo à cultura, com produção da Associação OntoArte e Bell’anima
produções musicais, apoio do Recanto Maestro, Fundação Antonio Meneghetti e Theatro São Pedro, e
patrocínio das empresas Calçados Beira Rio e Grupo Meta. Traga seus amigos e participe!
Confirme sua presença: eventos@faculdadeam.edu.br.

A MÚSICA COM ORDEM DE VIDA
A AMF e a Associação OntoArte promoveram a realização do workshop “A Música como
Ordem de Vida” com o maestro Antônio Borges-Cunha. O tema central da palestra foi
a relação entre música e ordem de vida, enfocando a ideia de que a arte clássica pode
auxiliar o ser humano no desenvolvimento do autoconhecimento, imaginação, intuição,
criatividade e na ampliação da capacidade para encontrar caminhos para realizações
profissionais, pessoais e intelectuais. Compositor e regente, Borges-Cunha é
professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, regente titular da Orquestra Sesi/Fundarte e diretor
artístico da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro.
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A senadora Ana Amélia Lemos durante o II Encontro de
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região central do RS
na Antonio Meneghetti Faculdade

PROJETO JOVEM & TECNOLOGIA

Prof. Ricardo Schaefer durante uma das aulas
do projeto Jovem & Tecnologia da AMF

Encerrou atividades, em novembro de 2013, mais uma edição do Projeto
Jovem & Tecnologia, realizado por meio de uma parceria entre o Grupo
Meta, a AMF e a Fundação Antonio Meneghetti. Nesta 5a edição, o projeto
passou a incluir aulas de empreendedorismo e inglês instrumental
para TI, além das já realizadas aulas de robótica. Os 20 estudantes
participantes foram selecionados por meio de um processo que avaliou
mais de 400 candidatos de todas as escolas de ensino médio da região da
Quarta Colônia, além das escolas das cidades de Formigueiro e Paraíso do
Sul. As aulas foram oferecidas gratuitamente e o último dia de atividades
contou com uma cerimônia de encerramento e uma competição na qual
os alunos foram organizados em equipes que, como pequenas empresas,
deveriam montar e oferecer ao mercado um robô capaz de cumprir
tarefas elaboradas pela comissão organizadora. Ao final, foram entregues
troféus e medalhas às equipes segundo a colocação nas provas. Foram
homenageados também os dois melhores alunos do curso.

MULHER & PODER
Em abril de 2013, a AMF realizou o evento Mulher & Poder que contou com
1.500 participantes. Palestraram no evento Luiza Trajano, diretora presidente
da Magazine Luiza; Sônia Hess, presidente da Dudalina e Ana Paula Padrão,
presidente da Touareg Conteúdo e Portal Mundo de Mulher. As empresárias
falaram sobre liderança, suas histórias empreendedoras e receberam a
homenagem Prêmio Recanto Maestro Donna Leader. O evento foi organizado
pela revista Performance Líder, o projeto Mulher do Milênio, a ADVB/RS e
a AMF, marcando a aula inaugural do MBA Business Intuition Identidade
Empresarial e também os 5 anos da revista Performance Líder.
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EDITORIAL NEWS

Editora
apresenta
lançamentos

performance
líder

A Ontopsicológica Editora Universitária apresentou ao público novos
lançamentos ao longo de 2013. A esperada nova edição revisada e atualizada
do livro “Psicologia do Líder”, além dos lançamentos em português das
obras “Psicologia Empresarial” e “Seis Mulheres e a Imaculada Conceição”
tiveram sua chegada comemorada pelo público. Além desses, foi lançada
a obra “Prospecto Histórico Científico do Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti”, trabalho produzido no Brasil sob a supervisão do próprio Acad.
Prof. Meneghetti. As obras da Ontopsicológica Editora Universitária estão
disponíveis na loja da editora na AMF ou pelo site www.ontopsicologia.com.br.

ONTOARTE: NOVOS
LANÇAMENTOS
Novos lançamentos dos projetos musicais da Associação
OntoArte e da Fundação Antonio Meneghetti. Com
organização supervisionada pelo próprio maestro Antonio
Meneghetti, a coleção Metafísica Brasiliana apresenta três
CDs com a compilação de obras apresentadas em diversos
concertos de Meneghetti realizados no Brasil. Como
resultado do trabalho da Camerata OntoArte Recanto
Maestro, foi lançado o CD “Homenagem ao Maestro”, com
obras interpretadas durante o evento de homenagem ao
maestro Antonio Meneghetti. Está disponível também
o DVD de música OntoArte do concerto realizado em
Sito Maestro (Itália). Os lançamentos musicais podem
ser encontrados na loja da Ontopsicológica Editora
Universitária dentro da AMF.
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Detalhes da nova edição da revista
Performance Líder: entrevista com Edson de
Godoy Bueno, fundador da Amil; entrevista
com José Galló, presidente das Lojas Renner;
matéria sobre “Novos Modelos de Negócios”
e entrevista com Ayres Britto, ex-ministro
do Supremo Tribunal Federal. Na capa (foto
superior à direita) Luiz Felipe Scolari.

A nova edição da revista Performance Líder
chega as bancas de todo o Brasil neste final de
ano com uma grande seleção de conteúdos que
apresenta uma visão única sobre a liderança
brasileira e internacional. A entrevista de capa
traz o técnico da Seleção Brasileira de Futebol,
o gaúcho de Passo Fundo, Luiz Felipe Scolari,
o Felipão. A 12a edição conta com entrevistas a
personalidades como o fundador da AMIL, Edson
de Godoy Bueno; o presidente das Lojas Renner,
José Galló e o ex-ministro do Supremo Tribunal
Federal, Ayres Britto; além de um perfil sobre
a fábrica de sedas italianas Ratti. Na editoria
Viagem, o tema é “Segredos do Oriente”. Outras
reportagens em destaque na edição são sobre o
grupo internacional de dança Riverdance e sobre
como o esporte está presente no estilo de vida
superior do líder. Na editoria Saber & Poder, o
“Brasil brasileiro”. Adquira já seu exemplar na
loja da editora dentro da AMF, nas principais
bancas de todo Brasil ou pelo site:
www.performancelider.com.br.
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Em 2013, muitos momentos foram dignos
de registro envolvendo as atividades
realizadas no Recanto Maestro. Confira!
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1. A Pizzaria e Sorveteria La Giacobina, de Jacó Ruver, e o Bar da Iara promoveram a ampliação das suas estruturas para melhor atender aos clientes. 2.
Presença especial do Guri de Uruguaiana na aula inaugural do 2º semestre
da AMF. 3. A via de acesso principal ao Recanto Maestro ganhará, em breve,
duas novas instalações: o hotel e o restaurante que estão em obras e logo entrarão em funcionamento. A sede da AMF, por sua vez, está com novo calçamento para seus estacionamentos laterais. 4. Cursos de extensão são pontos
constantes do calendário acadêmico da AMF. Entre aqueles que receberam
um grande público neste ano, esteve o curso de Língua Italiana e o curso
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“A Arte de Vender & Conquistar Clientes”, com uma das aulas ministrada por
Maribel Silva, diretora comercial e marketing da Calçados Beira Rio S.A. 5. O
aluno do curso de graduação em Administração da AMF, Lucas Cancian, foi o
ganhador do Prêmio FOIL. O estudante ganhou uma viagem à Itália acompanhando o módulo internacional do MBA Business Intuition da AMF, junto com
os alunos formados da segunda turma da graduação em Administração. 6.
Ao longo de todo o ano, a AMF e o Recanto Maestro receberam a visita de
grupos de estudantes, entidades e empresas interessados em conhecer a estrutura física e a metodologia de ensino inovadora dessa instituição que tem
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uma proposta única no ensino superior brasileiro. 7. Pelo 2o ano consecutivo,
o Recanto Maestro foi percurso para uma das etapas do Campeonato Gaúcho
de de Rally de Velocidade. A etapa Recanto Maestro no dia 7 de dezembro
de 2013 foi a última etapa do campeonato, com 20 carros finalistas. 9. Um
dos mais antigos parceiros do Recanto Maestro, o empreendedor Jacó Ruver
viajou para um intercâmbio, participando de eventos de formação de jovens
no centro ecobiológico Bernia, na Rússia. 9. Dois dos professores de graduação e pós-graduação da AMF, Érico Azevedo e Patrícia Wazlawick receberam
o Meneghetti Award 2013, da Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica
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Antonio Meneghetti, na categoria Filosofia, em Genebra, na Suíça, em junho
de 2013. 10. A Fundação Antonio Meneghetti promoveu, ao longo do ano,
o curso de formação de professores da rede pública da região. A iniciativa foi
uma forma de incentivar a melhoria no ensino de disciplinas ligadas à ciência
por meio de metodologia de sucesso já experimentada em outras regiões
do país. 11. O Recanto Maestro recebeu, também pelo 2o ano consecutivo,
uma etapa do Campeonato Gaúcho de Cross Country (XCO). 12. Detalhe da
fachada da nova fábrica de cosméticos Lilium Recanto, em fase de conclusão,
mais uma empresa a instalar sua produção no Recanto Maestro.
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I M A G E M D E S TA Q U E

A iluminação pública deu cara nova a via principal de acesso ao Recanto Maestro. A melhoria trouxe mais segurança e urbanização ao distrito, sendo
realizada graças a uma parceria entre a Associação de Moradores do Recanto Maestro, a Prefeitura de Restinga Sêca e a empresa Nova Palma Energia

Realização

Apoio

Patrocínio
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SCHIRMER ADVOCACIA
ALCIONE SCHIRMER, OAB/RS - 91.614
VALDIR CECIL SCHIRMER, OAB/RS - 9.777

Faxinal do Soturno/RS

Votos de todo o bem para o nosso novo ano... 2014!
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