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O Inverno 2020 ainda está distante, entretanto para lojistas de todo o país o mês de novembro é a hora certa para adquirir 

os principais produtos da estação. Para isso, de 4 a 6 de novembro, o destino certo é a cidade de Brusque, com a realização da 

51ª Pronegócio, a maior rodada de confecção do país, realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e 

Região (AmpeBr), em parceria com o Sebrae/SC, e que apresentará as principais tendências do Inverno 2020. O evento desta vez 

será realizado no clube Santos Dumont, e contará com a participação de cem segmentos de empresas de confecção da região de 

Brusque e de todo o Estado de Santa Catarina. Saiba mais.

Confi ra as principais 
tendências do 
Inverno 2020
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{PREVIEW INVERNO}

Núcleo de Cervejeiros 
participa do Desfi le de 
Abertura da 34ª Fenarreco
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{NUCERVARTE}

AmpeBr participa de homenagem 
às micro e pequenas empresas 
em Brasília
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{COMITIVA CATARINENSE}
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{SERVIÇOS}
PALESTRAS SEBRAE

Com o objetivo de informar e esclarecer, a Am-
peBr juntamente com o Sebrae/SC promove 
palestras gratuitas para seus associados.

MISSÕES

Através do Sebrae/APL são organizadas 
missões para feiras e eventos nacionais e 
internacionais como Senac Moda, Fit, Fe-
natec, entre outros. 

IMPRENSA

Divulgação para os veículos de comunica-
ção das ações desenvolvidas pela AmpeBr 
e repasse de informações adicionais sobre 
marketing, publicidade e propaganda.

ESTÚDIO FASHION

Através do Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento de Moda (CPDM) a AmpeBr 
presta serviços na área de estilismo, gra-
duação, encaixe, risco, peça piloto e de-
senvolvimento de coleções.

CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO

Assessorar as micro e pequenas empre-
sas associadas no processo de exporta-
ção e importação, para que tenham con-
dições de trabalhar efetivamente com o 
mercado externo.

PRONEGÓCIO

Rodada de negócios em diversos seg-
mentos com a captação de novos clientes 
e a reposição de produtos para grandes 
redes de lojas de todo o país.

ASSESSORIA JURÍDICA

Com escritório de advocacia para auxiliar 
nas questões jurídicas, cobranças, ques-
tões trabalhistas em diversos setores.

JORNAL DA AMPE

Jornal mensal produzido pela Ampe-
Br que traz notícias e informações das 
ações promovidas pela Associação, re-
cados, dicas, benefícios, serviços de uti-
lidade aos associados.

{DIRETORIA DA AMPEBR}
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Ademir José Jorge
Vice-presidente: Mauro Schoening
1º Secretário: Irajá Trindade
2º Secretário: Iosmir Emerim Alves
1º Tesoureiro: Aderbal Montibeller
2º Tesoureiro: Aparecida Leite
Diretor da Pronta Entrega: Luiz C. Rosin
Diretor da Indústria e Marketing: André 
Gabriel Da Silva
Diretor da Exportação: Marco Antonio Ebele
Diretor de Núcleos: João Paulo Dallagnoli 
Diretor Administrativo: Vicentina Genghini

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Francisco de Assis Maffezzoli
Vice-Presidente: Sandra Neli Werner
Secretário: Alzira Darós
Conselheiro: Wilson Pedro Bernardi
Conselheiro: Wolfgang Kurt Busching 
Suplentes: Pierre Grotti 
Ivan Eduardo Cervi 
Neide Marisa Feuzer Dalsenter

CONSELHO FISCAL 
Presidente: Silvio Cesar Gonçalves
Conselheiro: José Augusto Guireli
Conselheiro: Carlos Alberto Grão Velloso
Suplentes: Francisco Carlos Lussolli 
Paulo Roberto Lemos 
Ivete de Fátima Zanetti Hartmann Menzel

MATÉRIAS, FOTOS E PLANEJAMENTO GRÁFICO:
Ideia Comunicação Corporativa
Carina Machado (Jornalista), Taiana Eberle (Jornalista), 
e Guédria Baron Motta (Jornalista)
Periodicidade Mensal - 1.000 exemplares

ANÚNCIOS, DÚVIDAS E SUGESTÕES
(47) 3351-3811
www.ampebrusque.com.br

{EXPEDIENTE}

COLUNA JURÍDICA 

Não é tema recente que diversas ações trabalhistas em face da em-

presa buscam não só verbas trabalhistas, como, adicionalmente, dano 

moral por diversas alegações variadas. O tema sempre foi tratado como 

subsidiário e buscava-se lastro por analogia utilizando-se do Código Ci-

vil, porém, a Reforma Trabalhista trouxe o tema do Dano Moral, tratado 

como “Dano Extrapatrimonial” para dentro da CLT, disposto nos artigos 

223-A e seguintes. Dentre as inovações trazidas verifica-se que foram 

listados os “bens” morais tutelados, como: A honra; A imagem; A inti-

midade; A autoestima; A sexualidade; A saúde; A marca; O nome, O 

segredo empresarial; etc. Veja-se que o instituto foi trazido tanto para 

a proteção do empregado como também para a proteção da empre-

sa. Outro ponto positivo trazido é um rol de considerações que o juiz 

deve tomar para avaliar o valor do dano moral, como: A intensidade do 

sofrimento ou da humilhação; A possibilidade de superação física ou 

psicológica; O grau de dolo ou culpa; O grau de publicidade da ofensa, 

etc. Percebe-se que, foi dada uma significativa importância ao modo 

que ocorreu o dano, devendo ser verificada a extensão, sofrimento e 

até a se o agente ofensor teve a real intenção de causar o dano (dolo ou 

culpa). Por fim, outro ponto trazido e que tem gerado grande polêmica 

no meio jurídico são parâmetros pré-estabelecidos conforme a ofensa 

causada, sendo: Ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário 

contratual do ofendido; Natureza média, até cinco vezes o último salário; 

Natureza grave, até vinte vezes o último salário; Natureza gravíssima, 

até cinquenta vezes o último salário. Destaca-se que se o ofendido for 

pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mes-

mos parâmetros estabelecidos, porém a base será sobre o salário do 

ofensor. Portanto, conclui-se que o tema do Dano Moral foi devidamente 

trazido e abarcado pela legislação trabalhista com a Reforma, traçando 

parâmetros para as condenações tanto em face da empresa, quanto 

em face do empregado, melhorando a eficiência e segurança da justiça. 

FIQUE POR DENTRO

A AmpeBr oferece a seus associados os serviços do Departamento 

Jurídico da entidade, para o esclarecimento desse e de demais assun-

tos. O atendimento presencial acontece todas as terças e sextas-feiras, 

das 13h30 às 17h30 e pode ser agendado na AmpeBr através do tele-

fone: (47) 3351-3811 ou e-mail juridico@ampebrusque.com.br.

Dano Moral na 
Reforma Trabalhista



grupo é a participa-

ção na própria Fe-

narreco, por meio 

da Cooperativa 

Cervejeira Sulbrasi-

leira (Cocersul). “A 

Cooperativa ainda 

não está presente 

como fornecedora 

da festa, mas pre-

tendemos nos or-

ganizarmos, se tudo 

der certo, para ano 

que vem. A Coope-

rativa é apoiadora 

do sistema cerve-

jeiro artesanal e es-

tamos trabalhando 

cada vez mais, para 

que esses produto-

res caseiros se for-

malizem e possam 

ter condições de ter 

suas cervejas para 

vender”, comentou 

Klas.

Além disso, em 

2020 também inicia 

uma nova programa-

ção do Núcleo para 

os Cursos de Cer-

vejeiro Iniciante, re-

alizados ao longo do 

ano e que cada vez 

mais têm ganhado 

adeptos.
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Sem dúvida, ter 
a presença da 

AmpeBr no Desfile 
da Fenarreco foi 
muito bom, em 

mostrar ao público 
presente que 

apoiamos eventos 
que enaltecem a 
cultura da nossa 

cidade 
ADEMIR JOSÉ JORGE

presidente da AmpeBr

Telefone: 47 3355.3141
WhatsApp: 47 9200.5363
comercial@hirlogs.com.br

SAIBA MAIS 
Criado em março de 2017, o Núcleo 

de Cervejeiros Artesanais de Brusque e 

Região (Nucervarte) tem como objetivo é 

estimular a produção artesanal da cerveja 

através do associativismo, buscando 

maior conhecimento e soluções para que 

a atividade esteja em constante evolução.

AmpeBr participa do Desfile 
de Abertura da 34ª Fenarreco

Núcleo de Cervejeiros 
Artesanais da entidade 
fez a distribuição de 
chope especial para o 
público do evento

A Associação das Micro e Pequenas 

Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) 

participou na tarde do dia 10 de outubro 

do Desfile de Abertura da 34ª Fenarreco 

– Festa Nacional do Marreco. Na oportu-

nidade, além de associados da entidade, 

os integrantes do Núcleo de Cervejeiros 

Artesanais da AmpeBr (Nucervarte) mar-

caram a presença no evento, onde reali-

zaram a distribuição de 100 litros de cho-

pe artesanal para o público, ao longo da 

avenida Cônsul Carlos Renaux.

Esta foi a primeira vez que o Núcleo 

marcou presença no desfile. “Participar 

da Fenarreco é um grande feito. É uma 

festa gastronômica, com muito chope e 

cerveja artesanal, e não poderíamos es-

tar de fora desse evento, mostrando aos 

brusquenses e turistas o que produzi-

mos. O Núcleo existe há três anos, já era 

um desejo desfilarmos e tivemos o apoio 

da AmpeBr e a participação de demais 

associados da entidade nesta edição. 

Além disso, os nucleados prepararam 

uma cerveja especial para ser distribuí-

da”, declarou o coordenador do Núcleo, 

Cícero Klas.

Na oportunidade o presidente da Am-

peBr, Ademir José Jorge, também falou 

sobre a participação da entidade em uma 

festa que integra moradores de Brusque 

e região e celebra as tradições germâni-

cas. “É uma festa muito bonita da cidade, 

onde várias empresas e instituições par-

ticipam. A ideia veio do próprio Núcleo, 

tivemos a presença de associados da 

entidade e foi muito bacana. Sem dúvida, 

ter a presença da AmpeBr no Desfile da 

Fenarreco foi muito bom, em mostrar ao 

público presente que apoiamos eventos 

que enaltecem a cultura da nossa cida-

de”, comentou.

EXPECTATIVAS PARA 2020
De acordo com o coordenador do 

Núcleo, para 2020 uma das metas do 

O Desfile de Abertura da 
34ª Fenarreco contou com 
a participação do Núcleo 
de Cervejeiros e também de 
associados da AmpeBr

O Núcleo produziu uma cerveja especial para o evento: ao todo foram 100 litros, 
distribuídos ao público ao longo da avenida Cônsul Carlos Renaux
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Novembro é o mês 
da 51ª Pronegócio

Preview de Inverno 2020 
acontece no Clube Santos 

Dumont, dias 4, 5 e 6 de 
novembro

O Inverno 2020 ainda está distante, 

entretanto para lojistas de todo o país o 

mês de novembro é a hora certa para ad-

quirir os principais produtos da estação. 

Para isso, de 4 a 6 de novembro, o des-

tino certo é a cidade de Brusque, com 

a realização da 51ª Pronegócio, a maior 

rodada de confecção do país, realizada 

pela Associação das Micro e Pequenas 

Empresas de Brusque e Região (Ampe-

Br), em parceria com o Sebrae/SC, e que 

apresentará as principais tendências do 

Inverno 2020.

O evento desta vez será realizado no 

Clube Santos Dumont e contará com a 

participação de cem segmentos de em-

presas de confecção da região de Brus-

que e de todo o Estado de Santa Catari-

Mesmo sendo uma rodada menor do que as outras três edições da Pronegócio, realizadas ao 
longo do ano, as expectativas da entidade são as melhores para esta edição do evento

O showroom da 51ª Pronegócio contará com as principais peças das coleções dos segmentos 
participantes desta edição, bem como com as principais tendências do Inverno 2020
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na, que irão apresentar seus produtos do 

setor feminino, masculino e infantil.

Mesmo sendo uma rodada menor 

do que as outras três edições da Pro-

negócio, realizadas ao longo do ano, as 

expectativas da entidade são as melho-

res, já que 150 compradores de diversas 

partes do país já confirmaram a presença 

no evento. “Estamos muito felizes com a 

realização de mais uma Pronegócio, que 

será a última de 2019. Esta rodada foi 

criada, pois algumas empresas compra-

doras já querem ter no início do ano os 

produtos para o inverno em suas lojas, e 

por conta dessa procura temos certeza 

que será mais uma edição de sucesso, 

onde oferecermos aos clientes de todo o 

Brasil a oportunidade de antecipar seus 

pedidos”, declara o presidente da Ampe-

Br, Ademir José Jorge.

ESTRUTURA
A 51ª Pronegócio contará com a 

mesma estrutura e layout da rodada re-

alizada no mês de novembro de 2018, 

bem como com um showroom com 

as principais peças das coleções dos 

segmentos, boxes para negociações e 

software único, que garante agilidade 

nos agendamentos e atendimentos aos 

clientes. Na oportunidade, os lojistas que 

participarem da 51ª Pronegócio poderão 

negociar as coleções diretamente com as 

empresas fornecedoras, garantindo as 

principais tendências do Inverno 2020 às 

suas redes de lojas, de forma antecipada.

MOMENTO ESPECIAL
Mesmo sem a realização do tradicional 

Desfile de Moda, a 51ª Pronegócio terá um 

momento especial para os compradores e 

fabricantes presente no evento, com a re-

alização do ‘Happy Hour’ da rodada, que 

acontece na terça-feira, 5 de novembro, no 

O Clube Santos Dumont será novamente palco da edição de Preview de Inverno da Pronegócio

SERVIÇO 
51ª Pronegócio

• Preview Inverno 2020

• De 4 a 6 de novembro

• No Clube Santos Dumont (rua Luiz 

Gonzaga Werner, nº 70)

• Brusque (SC)

• Mais informações: (47) 3351-3811

• Realização: AmpeBr e Sebrae/SC.

próprio clube Santos Dumont. Na oportuni-

dade os participantes poderão degustar al-

gumas das cervejas artesanais produzidas 

pelo Núcleo de Cervejeiros Artesanais de 

Brusque e Região (Nucervarte) e participar 

de um momento de confraternização.

Clientes de todo o país poderão contar com a mesma estrutura 
e layout da rodada realizada no mês de novembro de 2018
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AmpeBr participa de 
homenagem às micro e 
pequenas empresas em Brasília

Diretores da entidade 
participaram de 

demais reuniões e 
visitas a entidades na 

programação

O presidente da Associação das Mi-

cro e Pequenas Empresas de Brusque e 

Região (AmpeBr), Ademir José Jorge, e 

os diretores da entidade, Luiz Carlos Ro-

sin e Francisco Maffezzoli, estiveram nos 

dias 8 e 9 de outubro em Brasília, onde 

integraram a comitiva catarinense da Fe-

deração das Associações das Micro e 

Pequenas Empresas de Santa Catarina 

(Fampesc).

Na oportunidade eles estiveram na 

Câmara dos Deputados, no Plenário 

Ulysses Guimarães, onde foi realizada 

uma homenagem às micro e pequenas 

empresas, com representantes de fede-

Os diretores da AmpeBr, junto com representantes da Fampesc 
e da Fecomércio/SC, na Câmara dos Deputados, em Brasília
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rações de todo o país. “Foi uma home-

nagem muito bonita e justa pelo que vem 

fazendo a micro e pequena empresa em 

todo o Brasil”, comentou Ademir.

Na oportunidade a comitiva também 

foi recebida pelo senador Jorginho Mello, 

em seu gabinete, em uma reunião junto 

ao presidente do Sebrae Nacional, Car-

los Melles. “Colocamos toda a situação 

do que pensamos a respeito das micro e 

pequenas empresas, bem como sobre a 

Reforma Tributária, que é tão importante 

para o nosso país”, detalho o presidente 

da AmpeBr.

DEMAIS VISITAS
Além disso, os diretores da entidade 

também estiveram na sede da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apaex-Brasil), agência 

de internacionalização de produtos. Na 

oportunidade os diretores foram recebi-

dos pelo consultor de moda da Apex e 

falaram sobre a Pronegócio e sobre as 

edições das Rodadas Internacionais que 

a AmpeBr tem promovido. “Eles viram 

com muito bons olhos esse importante 

evento. Também convidamos a equipe 

da Apex para visitar a 52ª Pronegócio, 

que acontece no mês de janeiro de 2020, 

nos dias 13 a 17”, detalha Ademir.

Da mesma forma os diretores tam-

bém realizaram visitas ao Sebrae Nacio-

nal, onde estiveram reunidos com con-

sultores da instituição, e apresentaram os 

projetos realizados pela AmpeBr, como a 

Pronegócio, as Rodadas Internacionais 

e o projeto ‘Amor pela Costura’, recém 

iniciado, e que de forma gratuita capacita 

Sem dúvida 
foram eventos 
e visitas muito 

importantes 
nacionalmente e 
mais uma vez a 
AmpeBr esteve 

presente 
ADEMIR JOSÉ 

JORGE

profissionais para o mercado de trabalho. 

“Fomos muito elogiados por esse projeto 

e foi discutida inclusive a possibilidade 

de ampliar esse modelo de capacitação 

para outros locais do país. Sem dúvida 

foram eventos e visitas muito importantes 

e mais uma vez a AmpeBr esteve presen-

te”, completou Ademir.

Os diretores Francisco Maffezzoli, Ademir José Jorge, e Luiz 
Carlos Rosin representaram a AmpeBr na oportunidade

A comitiva catarinense também foi recebida pelo senador Jorginho Mello, em seu 
gabinete, em uma reunião junto ao presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles
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F Á B R I C A
Rua José Fischer, 200

Guabiruba - Santa Catarina
Tel.: (47) 3354 1000

S T O P  S H O P
Rod. Antônio Heil, 

635, KM 23
LOJA 51/52 

Brusque - Santa Catarina
Tel.: (47) 3255-7052

C ATA R I N A 
S H O P P I N G

Rod. Ivo Silveira, KM 7
LOJA 44/45

Brusque - Santa Catarina
Tel.: (47) 3211 1045

I N V E R N O  2 0 2 0

A l e r t a d e T e n d ê n c i a
Por Rodrigo Zen 
Coordenador do LAB Moda AMPE Brusque

M O D A  F E M I N I N A

O macacão, seja em malhas, jeans ou tecido plano, é a peça de desejo do 

próximo inverno. Ele já aparece como tendência desde o inverno passado e uma 

das apostas fortes do verão 2019/2020. Por isso, permanece como aposta para 

o próximo inverno. Fácil de usar, com muitas propostas de silhueta, agrada ao 

mercado jovem e adulto, e aparece em cores lisas, listras e estampas. Em jeans, 

aparece com as lavações mais claras e ácidas.
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M O D A  M A S C U L I N A
A tendência western co-

meça a aparecer na moda 

masculina. E aparece princi-

palmente no jeanswear, com 

palas e bolsos frontais seguin-

do a estética. Modelagens 

clássicas de marcas como 

Levi's e Wrangler dos anos 70 

e 80 são a principal fonte de 

inspiração, atualizadas para 

os dias de hoje.

O inverno infantil também 

tem suas apostas. Cada vez 

mais inspirado nas tendências 

da moda jovem, a moda infantil 

traz ainda mais informações.

Moletons e anoraks vêm 

ganhando maior espaço nas 

coleções de inverno e chegam 

nesta temporada com nova 

roupagem ao explorar tecidos 

peluciados. A combinação de 

materiais em recortes e acaba-

mentos e uso da estamparia, 

estão entre as propostas.

M O D A  I N F A N T I L
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EMPRESA DESTAQUE

As máquinas que 
costuram a economia
RC Máquinas é referência 
na comercialização e 
assistência de máquinas de 
costura na região de Brusque

A rodovia Antônio Heil (SC-486), no perí-

metro de Brusque, não é só conhecida como 

ponto de lojas e shoppings de atacado e va-

rejo, mas também o local onde se encontra a 

sede de uma empresa que realiza um impor-

tante trabalho para as confecções da região e 

do estado: a RC Máquinas. Especializada na 

venda, assistência e manutenção de máqui-

nas de costura, a RC hoje é uma referência e 

cada vez mais busca oferecer a seus clientes 

qualidade em seus produtos e serviços.

SAIBA MAIS 
A RC Máquinas fica na Rodovia Antônio 

Heil, nº 3.270, sala 15ª, bairro Nova 

Brasília, Brusque (SC). Mais informa-

ções: (47) 3350-7222 ou em www.

rcmaquinasdecostura.com.br.

Fundada em julho de 2007, a empre-

sa surgiu após a experiência do técnico em 

máquinas de costura Ademar Cabral e Silva, 

que há 38 anos atua no ramo, tanto no con-

serto, como manutenção, compra e venda 

dos aparelhos. A ideia de colocar seu filho, 

Rodrigo Cabral e Silva também no ramo, fez 

surgir assim a RC Máquinas.

Com aproximadamente 7 mil itens, entre 

máquinas e acessórios, a empresa atualmen-

te atende clientes em toda Santa Catarina e 

em estados vizinhos, com mais frequência 

nas regiões de Joinville até a Grande Floria-

nópolis, além da região de Brusque e do Vale 

do Rio Tijucas, tanto na venda de máquinas 

como também na assistência e manutenção 

das mesmas.

Recentemente a empesa fez uma par-

ceria com a AmpeBr, onde cedeu duas 

máquinas de costura para o projeto ‘Amor 

pela Costura’, e realizou a revisão dos equi-

pamentos que integram a Sala de Costura 

da entidade, onde a capacitação é realizada. 

“Sem dúvida esse projeto é muito importan-

te, pois há falta de profissionais no mercado 

para atuar na área da costura. Os empresá-

rios que têm confecção precisam investir em 

tecnologia, mas também em mão de obra, 

já que hoje esses profissionais são difíceis de 

se encontrar, em especial para produção em 

escala”, considera.

Para os próximos anos, as expectativas 

da empresa são de crescimento para atender 

a demanda, além de investimento em capa-

citação de seus 12 colaboradores diretos. 

“Vendamos máquinas de primeira linha, com 

mais qualidade, velocidade, alta tecnologia, o 

que há de melhor no mercado. Além termos 

um bom atendimento, diferenciado, com 

profissionais capacitados, já que prezamos 

muito por isso. Sem dúvida esse é o nosso 

diferencial”, completa o sócio proprietário da 

empresa, Rodrigo Cabral e Silva.

O técnico em máquinas de costura, Ademar Cabral e Silva, com o filho, sócio proprietário da 
empresa, Rodrigo Cabral e Silva: experiência e empreendedorismo de geração em geração
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A medicina, embora baseada em 

doutrinas científicas e conceitos car-

tesianos, não é imune a modismos, 

inclusive aos modismos terminoló-

gicos. Na minha nem tão distante 

infância, lembro-me da minha mãe 

indignada ao sair do consultório do 

pediatra reclamando que “para esses 

médicos agora tudo é virose!”.

Naquela oportunidade, ao referir 

virose estava implícito que se tratava 

de alguma afecção respiratória das 

vias aéreas superiores, normalmen-

te resfriados ou gripes comuns. É o 

que chamamos de IVAS (Infecção das 

Vias Aéreas Superiores). Hoje, como 

médico, entendo o dilema do colega, 

que mandou uma mãe com seu filho 

para casa apenas receitando um anti-

térmico que ela facilmente poderia ter 

comprado em uma farmácia sem os 

custos e as complicações de subme-

ter-se a uma consulta médica. O mé-

dico foi ético e corajoso, evitando o 

uso desnecessário de um antibiótico 

e todas as suas consequências sobre 

o meu sistema imunológico.

Hoje, virose virou sinônimo de GEA 

(Gastroenterite ou Enterocolite Agu-

da), também chamada de infecção 

intestinal ou, em alguns casos, into-

xicação alimentar. Ocorre que é muito 

difícil, mesmo ao exame clínico mais 

criterioso, diferenciar um quadro di-

gestivo viral de um bacteriano. Outros 

fatores, como picos febris, aspecto 

das fezes e tempo de evolução da 

doença, entre outros, também cor-

roboram para o estabelecimento do 

diagnóstico.

Exceto em quadros mais prolonga-

dos ou com perda hídrica importan-

te, levando a sinais de desidratação, 

a conduta é similar para ambas as 

etiologias: reposição de água e sais 

minerais (soro de reidratação oral) e 

tratamento sintomático, principalmen-

te para as cólicas. O aparelho digesti-

vo tem a vantagem de apresentar dois 

óstios (orifícios) por onde as toxinas 

podem sair: sob forma de vômito, 

ou apresentando-se como diarreia, 

caracterizando grande parte dessas 

desconfortáveis doenças como auto-

limitadas, por expulsarem fisiologica-

mente seus agentes nocivos.

A rigor, todos os resfriados e gri-

pes são de origem viral, enquanto que 

grande parte das gastroenterites são 

bacterianas. Portanto, chamar IVAS 

de virose cumpre seu papel de resu-

mo social, mas chamar GEA de virose 

geralmente pode não ser tão correto 

assim. 
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COLUNA DE SAÚDE

Agora tudo é Virose?

EMPRESA DESTAQUE

SAIBA MAIS 
A Pemgir Malhas está localizada na rua 

Luiz Gonzaga Werner, nº 45, bairro Ba-

teas, Brusque (SC). Mais informações: 

www.pemgir.com.br, (47) 3308-3500 ou 

e-mail comercial4@pemgir.com.br.

Pemgir Malhas: empresa 
destaque no mercado há 25 anos

Conheça o trabalho 
realizado pela empresa 
brusquense que é 
referência no mercado de 
pronta entrega de malhas

A cidade de Brusque já recebeu o títu-

lo de Capital Nacional da Pronta-Entrega e 

uma das empresas que há 25 anos atua na 

cidade e é considerada uma das maiores 

distribuidoras em pronta entrega no seg-

mento de malhas da região, que sem dú-

vida contribuiu para este título, é a Pemgir 

Malhas.

Fundada em junho de 1994, a trajetória 

da empresa iniciou em um pequeno galpão 

alugado, no bairro São Luiz. Com o cresci-

mento, cinco anos depois passou a funcio-

nar em um terreno próprio, onde está a sede 

atual, bairro Bateas, com um parque fabril 

com 6 mil m² de área construída.

Atualmente a empresa possui aproxima-

damente 150 produtos, nas linhas fitness, 

esportiva, lingerie, básica e modinhas, e 

conta com mais de 40 representantes, nos 

mais variados locais do país. “Hoje a maior 

demanda é regional. Possuímos entrega 

própria todos os dias e isso se dá devido a 

rapidez nas entregas e também na pronta 

entrega em todos os produtos fabricados”, 

comenta o gerente administrativo da Pem-

gir, Anderson Girardi.

Com 32 funcionários, a empresa tem 

atualmente sua produção terceirizada, com 

mais de 20 tecelagens parceiras, chegando 

a uma produção média de 200 toneladas 

por mês. De acordo com Girardi, o princi-

pal objetivo da Pemgir é atender a demanda 

dos mais diversos tipos de clientes que ne-

cessitam de um estoque e entrega rápida. 

“Assim fazemos com que o estoque do 

Com um parque fabril com 6 mil m² de área construída, a Pemgir atende a demanda 
dos mais diversos tipos de clientes que necessitam de um estoque e entrega rápida

cliente seja a nossa pronta entrega, evitando 

que ele deixe seu capital de giro amortizado 

em estoques. Ou seja: nosso cliente com-

pra realmente o que for necessário, já que 

trabalhamos com pedido mínimo de meio 

rolo por cor, evitando assim, grandes sobras 

de estoques nos finais das coleções. Além 

da qualidade e ótimos preços”, garante.

Para o futuro, as expectativas da Pem-

gir são de expandir as vendas em regiões 

com potencial de crescimento, levando ao 

conhecimento dos clientes a qualidade e 

agilidade na pronta entrega, que fazem par-

te das características da empresa.

Além disso, outra intenção é fortalecer 

a ligação com os associados da AmpeBr, 

pelo trabalho essencial que a entidade re-

aliza para as empresas que a integram, em 

especial os participantes da Pronegócio. 

“Temos muitos clientes participantes das 

rodadas e, alguns deles, dependem quase 

que totalmente das vendas realizadas nas 

quatro edições do evento ao ano, o que dá 

um impulso inicial na abertura de cada cole-

ção”, complementa o administrador.

Manter a qualidade, a inovação e a ex-

clusividade dos produtos, bem como a par-

ceria com aqueles que contribuem para o 

desenvolvimento da área têxtil também são 

metas da Pemgir.
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Aniversariantes dos meses 
de outubro e novembro

ANIVERSARIANTES OUTUBRO

01 MARCOFIL - MARIA LIDIA K. LUSSOLLI

01 BANANA DOCE - CLÁUDIA REGINA JACOBI

02 DIRECIONAL SISTEMAS - PIERRE GROTTI

02 MARI & NANI - PAMELA  PATRICIA POIA

02 OLHO D’ÁGUA - CECILIA F. OLIARI

07 MEIAS ROCCA - ANTONIO MAFFEZZOLLI

07 OWL - SIRLEII DE F. SCOZ

08 ERTFEL - GUIDO RIFFEL

10 BABY GUT - FRANCISCO MAFFEZZOLI

12 AQUARELA - APARECIDA LEITE

12 BANANA DOCE - ALESSANDRO

14 HIKE AWAY - WALISSON GOMES

23 CHIC BABY - ERENITA ECCHER

24 HOTEL MONTEZ - HYLARIO ZEN

27 HERING STORE BRUSQUE - MAURICIO THOMAS

28 ARTE E REQUINTE - DANIELLEC I. QUIRINO

29 GRIPA CONFECÇÕES - LUIZ GRIPA

29 TECEBEM - NIVERT IMHOF

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO

01 QUEENSLAND - GUSTAVO SBISSA

01 WILLRICH MALHAS - ANDRE WILLRICH 

02 LET’S - LETICIA MINELLA

06 CANELA PRETA - LETICIA BARNI HULBERT

09 STEP - MAURICIO KRIEGER

09 BY SILVIA SHAEFER - PATRICIA SHAEFER

09 CALUF - BEATRIZ DA SILVA TOGNON

12 COMAC - ELEANDRO BUENO

15 OLHO D’ÁGUA - ODIR OLIARI

17 RIKJU CONFECÇÕES - RICARDO VARGAS

18 ELLY  - CLAUDIO JOSÉ COMPER

19 ENCANTOS MODAS - BERNADETE MAESTRI

19 TOALHAS REISTIN - OVIDIO REICHERT

22 WILLRICH MALHAS - ANDERSON WILLRICH 

23 DEDHAS - ANA MARIA P. PADOAN

25 RIKJU CONFECÇÕES - JUCELINO CESAR

Balcão de Empregos
Os associados que tiverem interesse em divulgar vagas 

de emprego no Jornal da AmpeBr podem entrar em contato 

com a Associação através do telefone: (47) 3351-3811.

NOVOS ASSOCIADOS

• Marri’s


