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COMO CHEGUEI LÁ

Fórum Nacional de Tecnologia
A Motorola Solutions apresentará soluções de comunicação no

Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação da Segurança Pública, que
será realizado em Gramado, nos dias 6 e 7 de outubro. Entre os pai-
néis, Rodrigo Franciscani, gerente sênior de Desenvolvimento de
Negócios para a América Latina da Motorola Solutions, abordará “Ca-
ses de Sucesso de Radiocomunicação – LTE-700MHz”. Para ele, as
novas tecnologias auxiliam a integração das forças militares.
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JESSICA HÜBLER

O
administrador de em-
presas Demian Kape-
lius, de 40 anos, e sua
esposa, a técnica em

contabilidade Cristiane Kape-
lius, 38 anos, tiveram a brilhan-
te ideia de desenvolver um por-
tal de doações de produtos e ser-
viços: o Portal AtraiA. A iniciati-
va partiu de Kapelius, que ven-
deu o carro em 2014 e começou
a pesquisar um novo veículo em
sites de vendas de usados. “Tu-
do tinha algum valor. Então eu
pensei: por que não criar uma
plataforma gratuita de troca de
produtos?”, explica. E assim nas-
ceu a inspiração que deu forma
ao AtraiA, um site exclusivamen-
te voltado a doações de produ-
tos e serviços.

No primeiro momento, Kape-
lius começou a pesquisar sobre
iniciativas semelhantes que exis-
tem pelo mundo afora. Depois,
veio a execução: colocar a plata-
forma para funcionar. O princi-
pal objetivo do projeto é difundir
o consumo colaborativo e susten-
tável, possibilitando um tempo
de vida útil maior para os obje-
tos, além de contribuir com a
preservação do meio ambiente,
o que vai ao encontro de um dos
itens abordados na Agenda 21
Global, assinada na Rio 92.

A plataforma, que estimula

as novas relações e confiança
entre as pessoas, está em funcio-
namento desde o final de maio
deste ano e já conta com mais
de 70 usuários cadastrados.
“Mais de 300 produtos já foram
doados através da AtraiA em
menos de três meses”, diz. Tudo
é gratuito: desde o cadastro até
o anúncio e a própria doação.
Os próprios fundadores deram
início aos trabalhos doando coi-
sas que não precisavam mais.
Inicialmente, o serviço funciona
apenas no Rio Grande do Sul.
De acordo com Kapelius, além
de Porto Alegre, doações já fo-
ram realizadas em Gramado,
Dois Irmãos e Tramandaí.

“Em Porto Alegre, por exem-
plo, podemos ajudar muitos estu-
dantes que vêm do Interior para
estudar. Eles chegam com orça-

mento limitado e podem obter
produtos doados através da pla-
taforma”, relata Kapelius.

O próximo passo é expandir o
projeto para outros estados e lan-
çar um aplicativo para celular,
mas eles não querem se limitar
ao on-line. Também desejam bus-
car pessoas necessitadas para fa-
zer esta interação e estimular
ainda mais a troca. Para anun-
ciar, é necessário se cadastrar
no site www.atraia.com. As uni-
versidades já perceberam que a
plataforma é uma ótima ideia. A
PUCRS, por exemplo, incluiu a
AtraiA como conteúdo a ser tra-
balhado pelos universitários em
uma disciplina da Faculdade de
Administração de Empresas. Já
a Unisinos convidou o casal para
apresentar o projeto no Parque
Tecnológico São Leopoldo.

Gestão através de ideias atratoras
Fabio Jacques, diretor da FJacques – Gestão Através de Ideias

Atratoras, será o palestrante nesta quinta-feira, a partir das 8h, do
tradicional evento “Bom Dia Associado”, promovido pela Associação
Comercial de Porto Alegre (ACPA). O tema do evento será “Gestão
Através de Ideias Atratoras”. Inscrições: https://goo.gl/sClR9i. O even-
to é voltado a associados e também é aberto ao público em geral.
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SILVEIRO ADVOGADOS
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Curso aborda restauração de mobiliário
■ Começa, na próxima quinta-feira, com turmas à tarde e à noite, na Criart — Esco-
la de Artes Decorativas, na Capital, o curso de “Restauração de Mobiliário”. De acor-
do com a artista plástica Dalva Lucchesi, uma das ministrantes, além de despertar
a criatividade e representar uma terapia ocupacional, a capacitação tem ainda
uma preocupação com a sustentabilidade. A escola também está com inscrições
abertas para o curso de iluminação. Detalhes: www.criart.com.br.

EMPREENDER E INOVAR

Uma plataforma para
compartilhar e doar
Empresários criaram
iniciativaparapromover
asolidariedade, o
desapegoe sobretudo
asustentabilidade

Escritório completa60 anos

■ Formado em Medicina pela Ufr-
gs, Paulo de Argollo Mendes fez
residência em Gastroenterologia e
Medicina Interna, mestrado em
Gastroenterologia, pós-graduação
em Gestão de Sistema de Saúde,
pela Ufrgs e em Gestão Empresa-
rial, pela Faculdade de Administra-
ção da USP. Cidadão Emérito de
Porto Alegre, atuou como conse-
lheiro no Conselho de Administra-
ção da Unimed, assim como na
Amrigs e no Conselho Regional de
Medicina do RS (Cremers). Argollo
foi presidente da Federação Nacio-
nal dos Médicos (Fenam), que con-
grega todos os sindicatos médicos
do país. É presidente do Sindicato
Médico do RS (Simers) e recente-
mente foi agraciado com a Comen-
da Porto do Sol, um reconhecimen-
to por sua atuação em favor da
saúde pública, concedido pela Câ-
mara de Vereadores da Capital.

Apesar da grave crise econô-
mica que atinge o Brasil e o Rio
Grande do Sul, o escritório gaú-
cho Silveiro Advogados celebra
60 anos de atividades com cres-
cimento em ritmo acelerado: nos
últimos 5 anos mais que dupli-
cou de porte nos mais variados
indicadores; e nos últimos dez,
mais que quadruplicou.

Fundada por João Carlos Sil-
veiro em 1956, a empresa é for-
mada por 130 pessoas, entre
elas 50 advogados que atuam

nas mais diversas áreas do Di-
reito, com formação no Brasil e
em países como Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemanha, Espa-
nha, entre outros. Além da advo-
cacia, seus profissionais tam-
bém atuam na Academia: são
doutores, mestres, especialistas,
professores e palestrantes.

O sócio Ricardo Ranzolin des-
taca a função que o estágio ope-
ra na empresa. “É como uma
verdadeira escola de advocacia,
já que 75% do grupo de advoga-

dos foi formado na própria Sil-
veiro Advogados”, observa.

Nas comemorações dos 60
anos, houve uma recepção para
clientes e parceiros na Funda-
ção Iberê Camargo, quando foi
anunciada a inauguração da no-
va sede paulista, prevista para o
dia 10 deste mês. O novo endere-
ço tem mais que o dobro do es-
paço anterior e cerca de 40 pro-
fissionais. “Em Porto Alegre, a
mudança de sede está prevista
para 2017”, destacou Ranzolin.

■ Primeira experiência profissional:
Primeiro plantão da residência
no Hospital de Clínicas — uma
mistura de medo, orgulho e sen-
timento de estar sendo útil

■ O futuro:
Direito universal à saúde
■ Uma inspiração:
Mahatma Gandhi
■ O que faz a diferença:
Atitude
■ Para ter sucesso, é preciso:
Coragem e perseverança
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plano de carreira

Círculos Networking

A contece hoje, a partir das 18h30min, no Espaço Al Nur
Zona Sul, a 5ª edição do Círculos Networking. O evento
contará com a participação de até cem empresárias,

reafirmando a importância da gestão feminina. Conforme Ana Elise
Dorneles Dias, diretora da Checklist Produções e Eventos, apesar
da crise, existem muitos caminhos a seguir e, entre eles, estão a
ampliação do networking e a concretização de novas parcerias.
“Esse é um dos principais eixos do encontro”, destaca, ao lembrar
que o público-alvo são mulheres empresárias de Porto Alegre e
Região Metropolitana.

Demian Kapelius e a esposa Cristiane desenvolveram o Portal AtraiA


