
Com o apoio de diversos parceiros, o 
CRMV-SC produziu sua quinta cartilha 
educativa direcionada ao público infantil. 
O gibi “Os Heróis da Natureza” ensina de 
forma lúdica como as crianças podem con-
tribuir com o meio ambiente. Nos últimos 
cinco anos, aproximadamente 30 mil ani-
mais marinhos foram encontrados mortos 
em Santa Catarina. Pinguins, tartarugas e 
gaivotas são as maiores vítimas da mor-
tandade. A primeira tiragem, de dois mil 
exemplares, foi patrocinada pela Prefeitu-
ra Municipal de Florianópolis que utilizou 
o material num grande evento promovido 
na Capital. Uma série de ações estão pre-
vistas para a próxima temporada de verão.
PÁGINAS 6 A 9.
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Professor da Uni-
versidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), 
Erick Amazonas, fala 
sobre os avanços do 
uso de canabinoides 
na medicina veteriná-
ria. PÁGINAS 10 E 11

Os avanços da Medicina 
Veterinária Canabinoide
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CRMV-SC reforça compromisso com 
a saúde humana, animal e ambiental

Pela primeira vez na história do CRMV-SC, as 
eleições para escolha da próxima diretoria será 
pela intenert. PÁGINA 3

Registro da sessão solene na Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina na celebração do cin-
quentenário do CRMV-SC. PÁGINAS 4 E 5

ELEIÇÕES 2020 ON-LINE
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Prezados Colegas

 Encerramos o segundo 
ano desta gestão com muitos 
feitos, mas com a certeza de que 
ainda temos bastante trabalho 
pela frente. Este ano foi realmen-
te especial, fomos homenagea-
dos pelo Parlamento Catarinen-
se pelo nosso cinquentenário, 
um importante sinal de reco-
nhecimento do nosso conselho.
 Firmamos parcerias im-
portantes que possibilitaram a 
criação da nossa quinta cartilha 
educativa, voltada à saúde am-
biental, cada vez mais presente 
em nossa profissão, ao lado da 
saúde humana e animal. Con-
vido todos a conhecerem a car-
tilha “Os Heróis da Natureza”, 
disponível para download em 
nosso site e que fará parte de 
uma grande campanha de cons-
cientização no litoral de Santa 
Catarina na próxima temporada.
 Outra novidade são as 
eleições para escolha da próxi-
ma Diretoria do CRMV-SC. Con-
seguimos atender a solicitação 
de muitos profissionais e em 
2020 o processo será on-line . Os 
Médicos Veterinários e Zootec-
nistas registrados em SC pode-
rão votar pela internet. Falamos 
mais sobre isso nesta edição. 
 A todos desejo um Feliz 
Natal e um Ano Novo repleto de 
realizações.
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Pela 1ª vez as eleições do 
CRMV-SC serão on-line

ELEIÇÕES 2020

 Pela primeira vez as 
eleições para a escolha da 
próxima Diretoria do CRMV-
-SC serão on-line. O voto po-
derá ser realizado de qualquer 
lugar, através de um computa-
dor ou celular, basta ter cone-
xão com a internet. “O proces-
so eleitoral eletrônico é uma 
tendência irreversível, que fa-
cilita a vida de todos. Foi uma 
das principais reivindiações da 
categoria e trabalhamos para 
atender”, afirma o Presidente 
do CRMV-SC, Méd. Vet. Mar-
cos Vinícius de Oliveira Neves.
 Ele reforça a importân-
cia dos profissionais registra-
dos no Conselho manterem 
em dia seu cadastro para que 
recebam todas as informações 
sobre as eleições de 2020. Na 
página principal do CRMV-SC, 
foi criado um espaço sobre o 
assunto, onde é possível fazer 
a atualização cadastral e es-
clarecer mais dúvidas.
 O voto presencial será 
possível somente na Sede e 
haverá a alternativa de votar 

pelos Correios, mas os inte-
ressados  deverão se manifes-
tar por escrito em formulário 
próprio que será encaminha-
do pelos Correios. Quem fizer 

esta opção receberá a cédu-
la, documentos e envelopes, 
também via Correios e terá 
seu voto on-line bloqueado 
automaticamente.

Exercer o voto é uma obrigação
* Todos os profissionais inscritos no sistema CFMV/CRMV´s são obrigados a votar, conforme 
a Lei nº 5.517/1968.

* A ausência de voto ou justificativa implica na incidência de multa corresponde a 30% do valor 
da anuidade de 2020, que é de R$ 526,73, ficando a multa no valor de R$ 158,02.

* O voto é facultativo somente para profissionais com idade acima de 70 anos na data da elei-
ção. Confira mais informações em www.crmvsc.gov.br.
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Parlamentares realizam sessão 
em homenagem ao CRMV-SC

 Deputados catarinen-
ses promoveram no dia 7 de 
outubro uma sessão solene 
especial na Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina 
(Alesc), em Florianópolis, 
pelo cinquentenário do Con-
selho Regional de Medicina 
Veterinária de Santa Catarina 
(CRMV-SC). Na solenidade, 
proposta pelo deputado José 
Milton Scheffer, o Parlamento 
também prestou homenagem 
aos Presidentes de gestões 
anteriores da instituição e ao 
Centro de Ciências Agroveteri-
nárias da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (CAV/
UDESC), primeira instituição a 
oferecer o curso de Medicina 
Veterinária no Estado.
 Em seu discurso, o Pre-
sidente do CRMV-SC, Méd. 
Vet. Marcos Vinícius de Olivei-
ra Neves, agradeceu o reco-
nhecimento da Alesc, fez um 
resumo da trajetória nestas 
cinco décadas e falou sobre a 
preocupação do conselho em 
relação a quantidade de cur-
sos de medicina veterinária. 
“A grande expansão destes 
números, traz junto a preocu-
pação com a qualidade téc-
nica dos futuros profissionais 
formados, bem como a obser-
vação dos aspectos éticos en-
volvidos na prática da medici-
na veterinária e da zootecnia. 
Neste sentido, aproximamos a 
autarquia dos cursos e partici-
pamos de atividades de orien-
tação aos alunos do universo 
das duas profissões, desde 

o ingresso na faculdade até 
a formatura”, disse. O evento 
foi prestigiado por autorida-
des políticas, governamentais, 
empresariais, representantes 
de CRMVs de outros Esta-
dos e demais Conselhos pro-
fissionais de Santa Catarina.
Destaque para a presença do 
Presidente do Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária 
(CFMV), Francisco Cavalcanti 
de Almeida, que falou sobre a 

importância dos Médicos Ve-
terinários em Santa Catarina 
pelo seu privilegiado status 
sanitário, parabenizando o Es-
tado por ter sido o primeiro no 
Brasil a conquistar o título de 
zona livre de febre aftosa sem 
vacinação. Cavalcanti comen-
tou ainda sobre as bandeiras 
do Conselho Federal, uma de-
las, a luta contra a aprovação 
de cursos de Medicina Veteri-
nária à distância.

Da esq. para a dir: Marcos Neves , Presidente CRMV-SC; Francisco Cavalcanti de Almeida, Presidente 
CFMV;  Clóvis Eliseu Gewehr Diretor Geral CAV/Udesc e o Deputado José Milton Scheffer.

Autoridades políticas integraram a mesa de honra do evento na Alesc, em Florianópolis
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Médico Veterinário
Santo Zacarias Gomes 

Gestão 1973/1975

Médico Veterinário
João Vargas Montardo 

Gestão 1981/1984

Médico Veterinário
 Roni Tadeu N. Barbosa 

 Gestão 1985

Médico Veterinário
Paulo Cesar Rodrigues Duarte 

 Gestão 1990/1993

Médico Veterinário
 Rodnei Carvalho de Oliveira 

Gestões 1993/1996 e 1996/1999

Médico Veterinário 
Dorvalino Furtado Filho 

Gestão 1999

Méd. Vet.  Moacir Tonet 
(representado pelo Méd. Vet. Paulo 

Zunino) -  Gestões: 2005/2008 
2008/2011 2011/2014

Médico Veterinário 
Marcos Vinícius de Oliveira Neves 

Gestão 2017/2020

Médico Veterinário  
Pedro Jeremias Borba  

Gestão 2014/2017
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Ácidos graxos 
de cadeia média 
e até mesmo o 
canabidiol tem sido 
usado em estudos 
na neurolgia 
veterinária



SAÚDE ÚNICA
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Cartilha estimula educação ambiental
 Aproximadamente 30 mil animais ma-
rinhos foram encontrados mortos em Santa 
Catarina entre 2015 e 2019, segundo relató-
rio do Projeto de Monitoramento de Praias – 
Bacia de Santos (PMB-BS). Pinguins, tarta-
rugas e gaivotas são as maiores vítimas da 
mortandade e a ingestão de resíduos como 
plásticos estão entre as causas. Mais de 6 
milhões de toneladas de lixo marinho são 
descartadas nos oceanos a cada ano, o que 
representa 13 mil pedaços de lixo plástico, 
flutuando em cada quilômetro quadrado de 
oceano, segundo dados do Projeto Tamar. 
Muitos animais marinhos ingerem estes re-
síduos confundindo-os com alimentos.
 Neste contexto, o CRMV-SC criou um 
gibi educativo sobre o tema. “O conceito de 
Saúde Única - integração entre saúde huma-
na, animal e ambiental está cada vez mais 
presente na Medicina Veterinária, por isso 
abraçamos esta causa social, cumprindo 
nossa missão de promover o bem-estar da 
população”, afirma o Presidente do CRMV-
-SC, Médico Veterinário Marcos Vinícius de 
Oliveira Neves.  “Esta será a maior campa-
nha encabeçada pelo CRMV-SC, mas que 
só será possível pelas parcerias que fize-
mos”, completa. 
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Ilustradora abraça a causa
 Amanda Delcastanher foi responsável por toda a 
ilustração do gibi, com um trabalho impecável e totalmen-
te voluntário. Manezinha da Ilha, formada em Publicidade e 
Propaganda (UNISUL), com Pós-Graduação em Ux Design 
(UFSC) e Técnico em Moda (UDESC) ela usou pessoas re-
ais como inspiração para os personagens da história e tam-
bém seu animal de estimação. “Tenho uma tartaruga, não 
sei se é macho ou fêmea, chamo de Donna ou Donnatelo. 
Sou apaixonada por todos os tipos de de animais e também 
quero ser uma heroína da natureza”, conta. Amanda tem 
um currículo extenso, com diversas ilustrações criadas, mas 
este foi seu primeiro gibi. Quer conhecer mais seu trabalho, 
acesse: www.amanda.delcastanher.com.br
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 A primeira ação conjun-
ta foi realizada em outubro, 
com o apoio da Prefeitura de 
Florianópoilis que viabilizou 
a impressão de 2  mil unida-
des do gibi e distribuiu gratui-
tamente durante a “Semana 
Lixo Zero”, na Capital. As car-
tilhas foram entregues pelos 
mascotes do Instituto SOS 
Bicho Urbano e acadêmicos 
do curso de Medicina Vete-
rinária da Faculdade Anhan-

Capital adota 
gibi na

 campanha 
Lixo Zero

guera que também promo-
veram atividades recreativas 
com a criançada. A história 
em quadrinhos passa mensa-
gens importantes, entre elas 
a responsabilidade de cada 
um com o meio ambiente. “Os 
Heróis da Natureza surgiram 
para mostrar que toda criança 
pode ser um super-herói do 
meio ambiente com atitudes 
simples, que muitas vezes 
não são abordadas em casa. 

Este é um excelente público 
multiplicador de informações”, 
pontua a Secretária-Geral do 
CRMV-SC, Méd. Vet. Vanes-
sa de Medeiros Bonatelli, uma 
das roteiristas. O material 
impresso será disponibiliza-
donas praias do litoral catari-
nense em 2020 com o apoio 
de instituições parceiras. O 
material digital está disponível 
para download no site www.
crmvsc.gov.br.
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CRMV-SC e parceiros 
programam próximas ações

CRMV-SC e parceiros 
programam próximas ações

Capital adota 
gibi na

 campanha 
Lixo Zero
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 Para a próxima tempo-
rada de verão estão previstas 
ações educativas em algumas 
praias do litoral catarinense. A 
nova cartilha será distribuída 
gratuitamente e os eventos 
contarão sempre com a pre-
sença de Médicos Veteriná-
rios. Em novembro, o CRMV-
-SC e parceiros reuniram-se 
para alinhar o cronograma de 
atividades em Florianópolis.
 A execução do projeto 
será possível graças a impor-
tantes parcerias realizadas 
com o Governo do Estado 
de Santa Catarina, por meio 
do Instituto do Meio Ambien-
te (IMA), que comprou duas 
tendas, mesas e bancos para 

CRMV-SC e parceiros 
programam próximas ações

CRMV-SC e parceiros 
programam próximas ações

servir como infra-estrutura. 
A Prefeitura de Florianópolis, 
através da Comcap, irá viabi-
lizar o transporte e montagem 
do material, além de promover 
intervenções artísticas. E, a 
Fundação do Meio Ambiente 
de Florianópolis (Floram) ficou 
responsável pela processo de 
autorização de espaço nas 
praias, exposição do projeto 
“Floram vai às praias” e ações 
de educação ambiental.
 O projeto intitulado “A Vida 
pede Socorro”, contará ainda 
com a participação do Projeto 
Tamar e da R3 Animal, ambos 
atuantes na área de preserva-
ção e recuperação de animais 
marinhos.O Corpo de Bom-

beiros também estará pre-
sente com o Projeto Golfinho, 
um programa educativo, onde 
são trabalhados a prevenção 
e conscientização sobre os 
perigos do mar, cidadania e 
meio ambiente com crianças 
e adolescentes entre sete e 
14 anos. A Sociedade Cata-
rinense de Medicina Veteri-
nária de Santa Catarina (So-
mevevesc) irá patrocinar as 
camisetas dos voluntários e o  
Insituto Remar, Limpar e En-
sinar que vem desenvolvendo 
um trabalho de resgate de lixo 
na praia com Stand Up Padle, 
irá trabalhar com as crianças 
diversas atividades com ma-
teriais reciclados. 

Ações previstas no Estado
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O CRMV-SC também estará em outras praias do Estado, onde está fechando parcerias com 
as prefeituras municipais. A princípio a ação irá acontecer em Balneário Camboriú, Laguna, Pi-
çarras, Bombinhas e Palhoça. Em breve serão divulgadas as datas e programação completa. 
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O Médico Veterinário e Profes-
sor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Cam-
pus Curitibanos, Doutor Erik 
Amazonas de Almeida, defende 
o uso de canabinoides em pes-
quisas na medicina veterinária. 
Especialista em genética vete-
rinária, melhoramento animal, 
imunologia e endocanabinolo-
gia veterinária, Dr. Erick foi o 
único palestrante brasileiro no 
3rd Symposium on Cannabis in 
Veterinary Medicine 2019, reali-
zado em outubro na Califórnia. 
Recentemente ele esteve na 
sede do CRMV-SC solicitando 
apoio para manifestações em 
prol desta regulamentação. 

PESQUISA 

Professor da UFSC estuda uso 
de canabinoide na Veterinária

Crises convulsivas da cadela Yara cessaram com doses diárias de óleo integral de cannabis 

CRMV-SC - De quando são 
os primeiros relatos do uso de 
canabinoide na Medicina Vete-
rinária e como ela vem sendo 
tratada?
Dr. Erick - Um dos primeiros 
relatos estão na publicação 
de O'Shaugnessy é 1843, "On 
the Preparations of the Indian 
Hemp, or Gunjah (Cannabis 
Indica): Their Effects on the 
Animal System in Health, and 
their Utility in the Treatment of 
Tetanus and other Convulsive 
Diseases". Recentemente, o 
país contou com vários even-
tos promovendo este deba-
te, entre eles o  Animal Health 
Congress, em São Paulo. E, 
em parceria com a  Universida-
de Federal de Santa Catarina, 

Ama+me (www.amame.org) e a 
Veterinary Cannabis Consulting 
and Education (www.veterina-
rycannabis.org/),organizamos 
em Florianópolis o 1º Simpó-
sio Internacional de Medicina 
Veterinária Canabinoide (www.
netvetnews.com.br/post/Can-
nabis-em-destaque-na-medi-
cina-veterinaria,179), trazendo 
em primeira mão palestras dos 
grandes nomes da ciência ca-
nabinoide veterinária do mundo 
(www.veterinarycannabis.org/
schedule.html). 

CRMV-SC - Onde esta terapia 
está mais avançada?
Dr. Erick - Essa questão está 
intimamente relacionada ao 
status legal da planta em cada 

país. O Brasil teve grande par-
ticipação nos primórdios da ci-
ência canabinoide com as pri-
meiras pesquisas clínicas em 
humanos, realizadas em con-
junto pelo professor Elisaldo 
Carlini (UNIFESP) e Raphael 
Mechoulam, da Universidade 
Hebraica de Jerusalém. Ambos 
pavimentaram o caminho para 
a elucidação do sistema endo-
canabinoide, o ponto central de 
todo tratamento canabinoide. 
Infelizmente, o estigma social 
e jurídico da planta deixou esse 
trabalho de lado. Alguns pes-
quisadores se juntaram e se-
guiram as pesquisas no Brasil. 
Israel tem liderado com folga a 
ciência canabinoide, com déca-
das de estudo dos seus efeitos 
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PESQUISA

Crises convulsivas da cadela Yara cessaram com doses diárias de óleo integral de cannabis 

medicinais em hu-
manos. Hoje, os 
Estados Unidos, 
vem alcançando 
posição de des-
taque, aumentan-
do à medida que 
a legislação local 
dos estados ame-
ricanos começam 
a legalizar ou flexibilizar regras 
veterinárias para o uso de cana-
binoides. Grupos como o Veteri-
nary Cannabis oferecem cursos 
on-line de auxílio a tutores e 
formação de médicos veteriná-
rios especialistas em Medicina 
Veterinária Canabinoide e vem 
se esforçando para que tal ca-
pacitação tenha o maior alcan-
ce possível.

CRMV-SC - Quais patologias 
são tratadas?
Dr. Erik - Podemos simplificar 
de forma prática da seguinte 
forma: quando a receita médi-
ca incluir qualquer neuroléptico, 
anti-inflamatório de qualquer 
natureza, medicamento contra 
dor (como opioides) ou quimio-
terápicos a enfermidade em 
questão é passível de tratamen-
to canabinoide. Isso não signifi-
ca que devam ser sumariamen-
te substituídas por tratamento 
exclusivamente canabinoide. 
Eu prefiro inverter o pensamen-
to da seguinte forma: ao invés 
de pensar em quais patologias 
são tratadas com canabinoides, 
penso em como os canabinoi-
des funcionam no organismo 
animal e que a planta Cannabis 
sativa spp. possui mais de uma 
centena de canabinoides, cen-
tenas de terpenos e inúmeros 
flavonoides, todos com ação 
medicinal e muitos já bem esta-
belecidos.

CRMV-SC - Pode dar alguns 
exemplos de resultados?
Dr. Erick - Aqui em Curitibanos 
temos um caso que conside-
ro especial pelo fato do animal 
estar sob tratamento exclusi-

vamente canabinoi-
de. É a cadela Yara 
(www. i ns tag ram.
com/y4r420) que 
apresentou quadros 
convulsivos severos 
ao completar um ano 
de idade, em mar-
ço deste ano. Assim 
que nós iniciamos 

tratamento com óleo integral de 
Cannabis as crises cessaram 
tendo havido somente crises al-
guns dias depois quando o me-
dicamento acabou. Hoje ela re-
cebe 3 gotas, 3 vezes ao dia de 
um óleo integral a 3% de cana-
binoides totais, segue uma vida 
normal e não apresenta crises 
convulsivas há 7 meses. O que 
tenho recebido como resposta 
imediata e em geral dos tutores 
é "meu gato voltou a subir nos 
móveis, a se esfregar, ronrona 
novamente, anda por toda a 
casa de novo...", "meu cachor-
ro voltou a caminhar, não passa 
mais o dia deitado, frequenta o 
pátio, pede para passear…". Ou 
seja, antes mesmo dos benefí-
cios clínicos, percebe-se uma 
mudança de postura.

CRMV-SC -  Como estão os 
estudos no Brasil?
Dr. Erik - O Brasil vive um 
cenário muito fora da realida-
de. Enquanto a lei 11.343/2006 
versa claramente que o plantio, 
colheita, processamento e uso 
seja permitido para fins exclusi-
vamente medicinais ou ensino/
pesquisa, temos visto respos-
tas consistentemente negativas 
à permissão da pesquisa. Um 
bom exemplo é o projeto de 
pesquisa Endocanabinologia e 
Cannabis Medicinal que temos 
registrado na 
UFSC e CNPq, 
justamente vol-
tado para o es-
tudo da planta 
Cannabis sativa 
spp. e seus pro-
dutos derivados 
e o efeito de seu 

uso em animais. Ao solicitarmos 
permissão para realizarmos 
as pesquisas, consultamos o 
MAPA uma vez que a pesquisa 
destinava-se ao uso veterinário. 
O MAPA não se opôs, mas re-
comendou que a Anvisa fosse 
consultada para informar se ha-
veria ou não a necessidade de 
alguma autorização para tal fim. 
A Anvisa negou sumariamente o 
pedido de Autorização Especial 
para Pesquisa (AEP) alegando 
que até haver uma definição 
dos requisitos específicos para 
o cultivo com finalidade de pes-
quisa da planta Cannabis spp., 
a serem atendidos, não estão 
sendo concedidas as autoriza-
ções. Além da UFSC, temos no 
Brasil estudos e tratamentos 
veterinários em universidades 
como a USP, UFPB, e UFMG. 

CRMV-SC - Como você avalia 
o preconceito em relação a esta 
terapia?
Dr. Erick - Existe em menor 
grau do que ocorreu na medici-
na humana, mas há. Provavel-
mente a divulgação dos bene-
fícios em humanos pavimentou 
um caminho menos excludente 
para o uso veterinário, mas há 
muito preconceito e comentá-
rios desconstrutivos. O trata-
mento da dor é outro exemplo: 
ninguém contestaria, cientifi-
camente, que morfina não tem 
efeito analgésico. Mas muitos 
contestam o poder analgésico 
dos canabinoides, mesmo atu-
ando exatamente da mesma 
forma. Isso é particularmente 
comum dentro da classe mé-
dico veterinária. Outro grande 
preconceito, são com os possí-
veis efeitos colaterais. É inacei-

tável toda a preocupa-
ção, midiática inclusive, 
com os efeitos colaterais 
da Cannabis quando ne-
nhuma preocupação é 
dada a medicamentos 
ou drogas que causam 
danos severos e conclu-
sivos. 

“O Brasil vive um 
cenário fora da 
realidade, com 
negativas para 
permissão de 
pesquisas”

“Os primeiros 
relatos ligados 
ao uso científico 
de canabioides 
em animais são 
de 1843”
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Seis atitudes para uma vida 
financeira equilibrada

 “Educação Financeira” é uma 
coluna escrita pela Consultora 
em Gestão Financeira, Coach 
e Palestrante Ana Cunha. 
Formanda em Administração, 
Ana atua especialmente no 
mercado veterinário.

 
Mais importante que poupar  é 
investir no autoconhecimento, 
trazendo a percepção de suas 
ações e entendendo seu perfil 
comportamental e proporcionan-
do o autocontrole sob seus im-
pulsos. E ainda no seu seu aper-
feiçoamento técnico profissional. 
Novas habilidades colocadas em 
prática permitem  você ser mais 
produtivo e feliz consigo mesmo 
e com todos em sua volta.

Nossas decisões de consumo, 
além das necessidade básicas, 
são muito pessoais, e priorizar 
também é um exercício pessoal, 
racional e psicológico. Por isso 
devemos ter bem claro e alinha-
do com a família e equipe de tra-
balho quais são as prioridades da 
família e/ou da empresa, deven-
do ter como base os objetivos de 
cada componente.

Mesmo que as coisas as vezes 
não saiam como imaginamos, é 
necessário o planejamento em 
diversos aspectos da vida e a 
área financeira não é diferen-
te. Realizar objetivos pessoais, 
familiares e empresariais exige 
planejamento. Isso minimiza sur-
presas ou perda da tranquilidade 
por contas inesperadas. Planejar 
poupar dinheiro mensalmente 
também é importante, mesmo 
que seja um pequeno valor.

 

O equilíbrio das finanças está em 
controlar gastos, evitar endivida-
mentos e poupar mensalmente, 
mas cuidado para que este con-
trole não se torne obsessivo. Ao 
receber o dinheiro você precisa 
controlá-lo, mas ao mesmo tem-
po precisa entender que existe 
um fluxo que ele precisa seguir. 
Por isso alem de não deixar o di-
nheiro parado, tenha em mente a 
generosidade, atente as necessi-
dades das pessoas a sua volta. 

Lembre-se sempre que dinheiro 
é meio e não fim. Portanto a cada 
pequena conquista comemo-
re, perceba-se merecedor dela! 
Faça uma pausa para agradecer 
diariamente, agradecer por tudo 
que vier a mente, seja pela saú-
de física, mental, seja pelo dia de 
sol ou pelo ar que respirar sem 
ajuda de aparelhos. Permita-se 
este contato com a gratidão para 
que a mente seja regada por mo-
mento de plenitude, tornando-a 
fértil para produzir mais ideias e 
pensamentos produtivos.  

Atualmente recebemos amplos 
estímulos ao consumo. São di-
versas propagandas e todos 

Estudos comprovam que esta 
prática traz um grande bem-estar 
correspondendo a percepção de 
felicidade.

 PRIORIZAR AÇÕES

 PLANEJAMENTO

 CONTROLE

AGRADECER E COME-
MORAR CONQUISTAS

 DESAPEGUE

INVISTA EM VOCÊ

os meios de comunicação que 
muitas vezes criam uma falsa 
necessidade de que precisamos 
de algo. A comparação pode le-
var para a armadilha da inveja 
e da competição. Simplesmente 
compramos e quando percebe-
mos usamos uma ou duas vezes 
uma peça de roupa, por exem-
plo. Acumulamos objetos  porque 
compramos por impulso. Analise 
o que você precisa, o que você 
já tem, quantas vezes utiliza, se-
pare o que não usa mais e doe, 
desapegue.


