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Corrida da solidariedade

4 a 7

1ª Corrida ‘Corra Por Elas’ doa R$ 35 mil para Rede Feminina de Brusque. Evento promovido pela Associação das Micro e 

Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), em parceria com a Radus e Vitalab Diagnósticos, contou com a participação 

de 900 corredores e um público de mais de 1.500 pessoas que além de demonstrar a importância da prática esportiva, também 

deram um show de solidariedade.
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{SERVIÇOS}
PALESTRAS SEBRAE

Com o objetivo de informar e esclarecer, a 
AMPE juntamente com o SEBRAE 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 

Tema da coluna jurídica desta edição irá tratar de algumas abordagens 

iniciais sobre representantes comerciais, um assunto de grande neces-

sidade de todo o ramo empresarial. A categoria é regulada pela Lei de 

Representação Comercial (Lei n. 4886/1965). Verifica-se inicialmente, que 

a legislação foi instituída no ano de 1965, portanto, muito antiga, e, na 

época, tentou trazer em semelhança algumas espécies de garantias da 

legislação trabalhista para dentro da representação comercial, de modo 

adaptado. A legislação sofreu mudanças no ano de 1992 e posteriormen-

te em 2010, porém, necessitaria de uma grande reforma por completo 

para ajustar muitos detalhes que ainda ficaram pendentes, duvidosos, ou 

que geram interpretações diferentes no ramo jurídico entre advogados, 

juízes e doutrinadores. 

Dentre os temas mais polêmicos, estão: A forma de dissolução con-

tratual, que pode ocorrer com e sem motivos juntos de ambos os lados 

(representante ou representada) e estão elencados na lei nos Arts. 35 e 

36; também, o nominado “pré-aviso”, disposto no Art. 33, que consiste 

na parte (tanto representante quanto representada) que sem causa jus-

tificada desejar dissolver o contrato a conceder um período de 30 dias 

ou pagar à parte contrária a importância de 1/3 das comissões auferidas 

nos três meses anteriores; e, por fim, a indenização devida somente para 

o representante de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida 

durante toda a representação, sendo que não seria devida em casos de 

motivos justos para a representada dissolver o contrato. Existem muitas 

interpretações quanto ao modo e tempo de pagamento desta indeniza-

ção, bem como, muito receio do empresariado que observa a criação de 

um passivo de enorme monta em cima de representantes que atuam a 

muito tempo como contratados pela empresa, e, conforme mencionado, 

a legislação que é muito antiquada não informa de modo expresso uma 

possibilidade segura de antecipar ou fracionar essa indenização, manten-

do a preocupação da empresa. 

 A orientação é que sempre seja realizado contrato para documentar a 

contratação e pagamentos de representantes comerciais, e que este seja 

discriminado de forma muito bem detalhada a relação e forma que ocorre-

rá, buscando segurança para  a empresa, destaca-se que a realização de 

contrato inclusive visa evitar pedidos de vínculo trabalhista entre as partes, 

o que também poderia ser um grande problema sobre contratações não 

documentadas. 

FIQUE POR DENTRO
A AmpeBr oferece a seus associados os serviços do Departamento 

Jurídico da entidade, para o esclarecimento desse e de demais assuntos. 

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

13h30 às 17h30 e pode ser agendado na AmpeBr através do telefone: 

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

Contratação de 
representantes 

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

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.

AmpeBr inicia preparativos 
para a 51ª Pronegócio
Preview de Inverno 2020 acontece de 4 a 6 de novembro

Oferecer aos clientes de todo o 

Brasil a oportunidade de antecipar seus 

pedidos para a coleção de Inverno 

2020 e apresentar as principais tendên-

cias que estarão em alta na estação é 

o objetivo da 51ª Pronegócio, realizada 

pela Associação das Micro e Pequenas 

Empresas de Brusque e Região (Ampe-

Br), em parceria com o Sebrae/SC, nos 

dias 4, 5 e 6 de novembro.

O evento desta vez será realizado 

no clube Santos Dumont, e contará 

com a participação de cem segmen-

tos de empresas de confecção da re-

gião de Brusque e de todo o Estado 

de Santa Catarina, que irão apresentar 

seus produtos do setor feminino, mas-

culino 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 

melhores, já que 150 compradores de 

diversas partes do país devem confir-

mar a presença no evento.

“Estamos muito felizes com a rea-

lização de mais uma Pronegócio, que 

será a última de 2019. Esta rodada foi 

criada, há alguns anos, pois algumas 

empresas compradoras já querem ter 

no início do ano os produtos para o in-

verno em suas lojas, e por conta dessa 

procura temos certeza que será mais 

uma edição de sucesso”, comenta o pre-

sidente da AmpeBr, Ademir José Jorge.

ESTRUTURA
A 51ª Pronegócio contará com 

a mesma estrutura e layout da roda-

da realizada no mês de novembro de 

2018, bem como com 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 

terão a oportunidade de negociar as 

coleções diretamente com as empresas 

fornecedoras, garantindo as principais 

tendências do Inverno 2020 às suas re-

des de lojas, de forma antecipada.

CONFRATERNIZAÇÃO
Mesmo sem a realização do tradi-

cional Desfile de Moda, a 51ª Prone-

gócio terá um momento especial para 

os compradores e fabricantes presente 

no evento, com a realização do ‘Ha-

ppy Hour’ da rodada, que acontece na 

terça-feira, 5 de novembro, no próprio 

clube Santos Dumont.

Informações e inscrições: www.am-

pebrusque.com.br.

O evento será realizado 
no clube Santos Dumont e 
contará com a participação 
de cem segmentos de 
empresas de confecção da 
região e de Santa Catarina

A 51ª Pronegócio contará com a mesma estrutura e layout da rodada 
realizada no mês de novembro de 2018
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1ª Corrida ‘Corra Por Elas’ 
doa R$ 35 mil para Rede 
Feminina de Brusque

Evento promovido pela 
AmpeBr contou com 

a participação de 900 
corredores e um público de 

mais de 1.500 pessoas

Pessoas das mais variadas idades, 

grupos de corrida, de amigos e familia-

res, de Brusque e de diversas cidades 

da região, tiveram um domingo diferente 

no dia 29 de setembro, com a realização 

da 1ª Corrida ‘Corra por Elas’. O evento, 

promovido pela Associação das Micro e 

Pequenas Empresas de Brusque e Re-

gião (AmpeBr), em parceria com a Radus 

e Vitalab Diagnósticos, contou com 900 

participantes inscritos nas modalidades 

da competição, que além de demonstrar 

a importância da prática esportiva, tam-

bém deram um show de solidariedade. 

Isso porque a renda do evento foi rever-

tida em prol da Rede Feminina de Com-

bate ao Câncer (RFCC) de Brusque, que 

recebeu o valor total de R$ 35.095,05.

“A Rede dependente de doações e 

de trabalho voluntário para mantermos 

o atendimento a tantas mulheres. Foi in-

crível ver a realização desse evento, que 

promoveu a saúde, bem como tantas 

pessoas envolvidas na causa, correndo 

e caminhando. Foi tudo muito organiza-

do e estamos muito felizes. Em nome 

da Rede, das voluntárias, das pacien-

tes, agradecemos de coração. Brusque 

é uma cidade que sempre nos acolheu 

muito bem e por isso nosso agradeci-

mento a toda a sociedade e a todos que 

contribuíram”, declarou na oportunidade 

a presidente da RFCC de Brusque, Mi-

riam Evangelista Ribeiro.

Segundo ela, o valor doado será usa-

do para a manutenção das despesas da 

Rede, que mensalmente chegam a R$ 20 

mil, na realização de cerca de 3.700 aten-

dimentos a mulheres por ano.

TRAJETO ESPECIAL
A corrida contou com outro momento 

O cheque simbólico foi entregue a Rede Feminina pelos diretores da AmpeBr 
e os demais parceiros da corrida, envolvidos na organização do evento
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de solidariedade, através da participa-

ção do projeto ‘Pernas Solidárias’, que 

há dois anos é realizado em Brusque e 

marca presença em diversas corridas 

da região. Na oportunidade, sete volun-

tários fizeram o percurso da corrida le-

vando sete pessoas com deficiência ou 

problemas de locomoção em cadeiras 

de rodas, doando braços e pernas para 

garantir o sorriso de homens e mulheres. 

“A ideia do projeto é proporcionar às pes-

soas com pouca ou nenhuma mobilidade 

a possibilidade de participar das corridas 

de rua, o que até pouco tempo era algo 

inimaginável. É uma forma de corredores 

‘emprestarem suas pernas’ para esses 

cadeirantes, proporcionando a eles mo-

mentos inesquecíveis, com uma alegria 

imensa, que nos contagia e nos emo-

ciona. Sem dúvida é a nossa maior re-

compensa”, comenta o coordenador do 

projeto, Teodoro Pereira.

Entre os corredores estava Gabrieli 

Bertolini, 17 anos, que nasceu com má 

formação, e desde 2017 participa do 

Pernas Solidárias. “Esse projeto foi a me-

lhor coisa da vida dela. Ela renasceu de-

pois que começou a participar, e a alegria 

dela, não tem preço”, comenta a mãe, 

Luciana Bertolini, que também tem o ma-

rido, Alaércio, cadeirante, e que participa 

o projeto.

Para o técnico mecânico João Ricar-

do da Costa Neto, de Barra Velha, ser as 

pernas de Gabrieli é um grande presente. 

“É gratificante oportunizar essa vivência. 

É uma alegria enorme, mais para nós que 

conduzimos até do que para eles. Temos 

ela como filha, com muito carinho e agra-

decemos pela oportunidade”, detalha ele, 

ao lado da esposa, Jaqueline Francisco 

da Costa, sua parceria na condução.

LARGADA
Às 8h foi dada a largada do Corra por 

Elas, em frente ao Pavilhão de Eventos 

Maria Celina Vidotto Imhof, para o per-

curso de 5km e 10km, no trajeto da Beira 

Rio, sentindo Unifebe.

O primeiro a cruzar a linha de che-

gada, com 15min55s, foi Rafael Oliveira. 

Colaborador de uma estamparia, há três 

anos ele participa de corridas de rua, e 

garantiu mais um primeiro lugar em sua 

trajetória como corredor. “Agradeço a 

Deus por mais essa oportunidade e to-

dos que colaboraram para esse evento 

especial, em prol de uma boa causa. A 

corrida foi muito bem organizada e con-

segui fazer o tempo em menos de 16min. 

Estou muito feliz e espero poder partici-

par em mais edições”, comentou.

Da mesma forma, Jaqueline Antosz-

cysyn, que corre há três anos, conquis-

tou o primeiro lugar no feminino de 5km, 

com 21min46s. “Foi gratificante. Sou 

muito grata por essa conquista e por po-

der participar dessa prova tão especial”, 

falou.

Já nos 10km, o primeiro lugar mas-

culino ficou com Márcio Pasqualini Mun-

ch. Morador de Guabiruba, o operador 

de máquina corre desde 2001 e desta 

vez contabilizou mais uma conquista de 

pódio, com 34min40s. “É uma felicidade 

muito grande, participar, ganhar e aju-

dar a Rede. Sempre gostei de correr em 

Brusque e foi muito bom poder vencer. 

Treinei muito para isso e estou muito fe-

liz”, completou o corredor, que está em 

busca de patrocínio.

Os 10km feminino ficaram por con-

ta da empresária Elisete Geanesini Fé-

lix, que realizou o percurso em 44min e 

esbanjava grande alegria pela conquista 

da prova. “É muito emocionante vencer 

e dedico esse troféu à Rede Feminina, a 

todas as mulheres que lutam pelo câncer, 

já que essa foi uma prova ‘por elas’, por 

uma justa causa”, frisou.

VENCEDORES DA VIDA
Muitas pessoas também participaram 

da Caminhada, que teve o percurso de 

900 inscritos marcaram presença na primeira edição do evento
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3km, com saída às 8h10 do mesmo lo-

cal. Outra novidade do evento foi a Corrida 

Kids, para crianças de 4 a 15 anos, que 

divididas em categorias de idade percor-

reram 50m, 100m e 150m, demonstrando 

que desde pequeno é possível incentivar a 

prática esportiva. Anna Helena Tachini, de 

6 anos, esteve entre elas, e era só sorri-

sos ao completar a prova. Acompanhada 

da mãe, Fernanda A. de Souza Tachini, 

que percorreu 10km da prova, a presen-

ça de ambas foi um grande incentivo, já 

que Fernanda teve câncer de mama em 

2012 quando estava grávida de Anna. 

Ela realizou o tratamento, após o terceiro 

mês de gestação, superou a doença, viu 

a filha nascer e crescer, e celebrou a vida 

através da corrida. “A maior vitória é estar 

aqui, viva, independente do tempo que 

levamos para cruzar a linha de chegada. 

Para quem nunca correu, que comece; 

para quem está correndo, que continue e 

não desista, como na vida. Que a gente 

continue tendo forças, com esperança e 

fé em nosso coração. Estamos aqui para 

provar que é possível vencer, e ela (Anna) 

é meu maior troféu”, ressaltou Fernanda.

Ao final das provas, foi iniciada a pre-

miação. Além dos cinco primeiros vence-

dores na categoria geral Feminino e Mas-

culino, de 5km e 10km, também foram 

entregues troféus para os três primeiros 

colocados por idade, de 16 a 60 anos 

ou mais, em ambas as categorias de km, 

tanto no Feminino quanto no Masculino.

As empresas que levaram o maior nú-

mero de participantes, e as assessorias 

de corridas, também foram premiadas.

SUCESSO DE REALIZAÇÃO
Para o presidente da AmpeBr, orga-

nizar a prova foi uma novidade para a 

entidade, que havia pensando em uma 

ação social em seu planejamento estra-

tégico e que foi realizada com resulta-

dos muito positivos. “Foi uma manhã de 

domingo fantástica e ficamos surpresos 

com o apoio das empresas patrocinado-

ras que abraçaram a ideia, e tantas pes-

soas que se inscreveram e que contribu-

íram para podemos reverter esse valor 

para a Rede Feminina. Ficamos emocio-

nados pelo evento em si, com mais de 

mil pessoas envolvidas. Sem dúvida foi 

um evento para ficar na memória e no 

calendário da AmpeBr. Foi uma experi-

ência maravilhosa para nós, que orga-

nizamos eventos como a Pronegócio, e 

agora vamos avaliar a possibilidade de 

realização da segunda edição do even-

to”, avaliou.

A diretora da AmpeBr, Aparecida Leite, 

que participou da organização do evento, 

também falou sobre os resultados positi-

vos da corrida. “Foi uma emoção muito 

grande, um dia incrível. Desde o início 

do planejamento o evento foi ganhando 

adeptos, as pessoas foram se envolven-

do com a causa e tivemos a oportunida-

de de doar à Rede um valor significativo. 

Agradecemos a todos, aos corredores, 

as empresas, os apoiadores, patrocina-

dores, enfim, todos que auxiliaram este 

evento acontecer, pois o valor doado foi 

uma contribuição de todos. Além do que 

O projeto ‘Pernas 
Solidárias’ 
esteve presente 
no evento, 
emocionando o 
público

A Corrida Kids foi outra novidade, para crianças de 4 a 15 anos
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SAIBA MAIS 
A 1ª Corrida Por Elas também teve o apoio do Sicredi, Rakia, Adina, 

Júlio Imóveis, HJ Tinturaria, MN Tecidos, Ótica Diniz, Havan, Florisa, 

Multitêxtil, Pemgir Malhas, Staack Tinturaria, Stop Shop, Fiat Tre-

viso, Hodecker Tingimentos, London, Hospital Azambuja, Unimed, 

Renaux View, Intelidata, RVB Malhas, H Leve, Connex Energy Drink, 

Consulmed, Vista Cor Estamparia, Nova Impressão, Bruscópias, Belli 

Seguros, Som Cardeal, MaisQ Marketing, Calçados Gevaerd, Hollatz 

Personalizados Exclusivos, Thomzen Bureau Créative, Elite Etiquetas, 

Lua Luá, CRW Fitness, Decker Tinturaria, Alvo Digital, Beto Pães e 

Doces, Comphany Studio, Nunna Lumière, e Prefeitura Municipal de 

Brusque.

Geral Feminino - 5km

1. Jaqueline Antoszcysyn

2. Graziela Tomasi Bertolini

3. Maiara Haag Santiago

4. Miria Cristina da Silva

5. Idalina Maria Fischer

Geral Masculino - 5km

1. Rafael Oliveira

2. Valdinei Brito Favacho

3. Tiago Da Conceição

4. Hallan Rhuan Dalagnoli

5. Nicholas Crispim Silva

Geral Feminino - 10km

1. Elisete Geanesini Félix

2. Karin Vailati

3. Silvia Litvinczuk

4. Gleisiane Sousa Moreira

5. Angélica Bonomini

Geral Masculino - 10km

1. Marcio Pasqualini Munch

2. Vanderlei Pereira

3. Linik Santos Matos

4. Mirivaldo do N. Souza

5. Vinicius Becker

proporcionamos um momento de saúde 

e incentivo à pratica de atividade física. 

Estamos muito felizes com o resultado”, 

declarou ela, que também é corredora, e 

teve a oportunidade de participar do pro-

jeto Pernas Solidárias, pela primeira vez.

Irajá Trindade, outro diretor da Am-

peBr envolvido com a organização do 

evento ressaltou o grande feito do even-

to, através do olhar social. “O grande ob-

jetivo era gerar saúde na população e a 

renda para a Rede Feminina. Passamos 

dois meses trabalhando com esse pro-

jeto, que foi macro, envolveu toda a so-

ciedade, nesta linda ação social. Agrade-

cemos a todos envolvidos, que doaram 

seu tempo e deixarmos o nosso muito 

obrigado, de coração”, completou.

CONFIRA OS VENCEDORES 
DA COLOCAÇÃO GERAL: 

Mais de 1500 pessoas prestigiaram o evento, que contou com serviço 
de alimentação, com a distribuição de frutas, água, energético, além de 
massagem e atrações para as crianças

Além dos cinco primeiros vencedores na categoria geral Feminino e 
Masculino, de 5km e 10km, também foram entregues troféus para os três 
primeiros colocados por idade, de 16 a 60 anos ou mais
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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

AmpeBr marca 
presença em ONDM
Entidade apresentou o case de sucesso da Pronegócio, no painel sobre business & marketing

O presidente da AmpeBr, Ademir 

José Jorge, participou no dia 10 de se-

tembro da 5ª edição do ‘O Negócio da 

Moda’ (ONDM). Na oportunidade ele in-

tegrou o painel ‘Negócios que dão Certo: 

a Coletividade Empreendedora’, sobre 

business & marketing.

A rodada de conversa foi mediada 

pelo gestor do ONDM, Ivan Jasper, e 

também contou com a participação do 

presidente do SINCASJB, Almir dos San-

tos; e do CEO e Sócio Fundador da Au-

daces Claudio Grando, empresa referên-

cia mundial na área de CAD/CAM para 

indústria têxtil/confecção, com clientes 

em 70 países.

PRONEGÓCIO EM 
DESTAQUE

Durante o painel, o presidente da Am-

peBr falou sobre as principais ações da 

entidade, com foco na Pronegócio, que 

chegou ao número de 50 edições no 

mês de agosto e é considerada a maior 

rodada de confecção do país. Com qua-

tro edições anuais, o evento comerciali-

za, em média, um milhão de peças em 

cada uma de suas edições. A Pronegócio 

também reúne compradores de todos os 

locais do país, que negociam diretamente 

com dezenas de empresas de confecção 

de Santa Catarina. Paralelo ao evento, a 

AmpeBr também realiza a Rodada Inter-

nacional, onde as empresas participantes 

da Pronegócio têm a oportunidade de 

negociar com compradores de diversos 

países da América do Sul e Central.

“Foi uma honra participar do evento 

e dividir o palco com esses outros dois 

grandes representantes do setor em-

presarial catarinense. A experiência foi 

muito bacana, em compartilhar com eles 

e com o público o case de sucesso da 

AmpeBr, que é a Pronegócio, que tem 

feito diferença para as micro e peque-

nas empresas do Estado, no fomento da 

produção da cadeia têxtil, bem como da 

moda catarinense. Parabenizamos toda 

a organização do ONDM e agradecemos 

a oportunidade”, destaca Ademir.

O vice-presidente da entidade, Mauro 

Schoening também prestigiou o evento.

SAIBA MAIS
O ONDM foi realizado em Camboriú 

nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Já 

consolidado no cenário nacional, teve 

em sua programação workshops, quick-

-talks, palestras e debates com grandes 

nomes do mercado brasileiro.

Durante o painel, o presidente da AmpeBr falou sobre as principais ações da entidade, 
com foco na Pronegócio, considerada a maior rodada de confecção do país
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AmpeBr participa do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Brusque

Iniciativa reuniu principais 
entidades, instituições 
e lideranças empresariais 
do município

Como queremos que a cidade de Brus-

que esteja em termos de desenvolvimento 

daqui a cinco, dez, ou 15 anos? Como for-

ma de contribuir para este planejamento, foi 

lançado no dia 10 de setembro, o Plano de 

Desenvolvimento Econômico de Brusque 

(Pedem).

O evento, realizado na Unifebe, reuniu 

mais de 50 pessoas, entre representantes 

de diversas entidades e instituições do mu-

nicípio, além de lideranças empresariais de 

vários segmentos. O Pedem tem apoio da 

Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) 

em parceria com a prefeitura e o Sebrae/

SC. A Associação das Micro e Pequenas 

Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) 

marcou presença no evento, representada 

por seu presidente, Ademir José Jorge, o 

vice-presidente da entidade, Mauro Scho-

ening, e os diretores Aderbal Montibeller e 

Silvio Cesar Gonçalves.

O PEDEM
O Plano tem o objetivo de identificar e 

planejar os eixos estratégicos que promo-

vam o desenvolvimento econômico do mu-

nicípio até 2030 e, por consequência, a me-

lhoria da qualidade de vida da população. 

“Vamos trabalhar os principais setores, que 

irão dizer como queremos que seja Brusque 

nos próximos anos. O objetivo é ter uma 

Brusque cada vez melhor, com foco no em-

preendedorismo não amador, mas sim pro-

fissional, bem como na busca em solucionar 

os problemas enfrentados pelas principais 

matrizes econômicas do município”, des-

creve a consultora do Sebrae/SC, Cláudia 

Gelosa, que coordenou os trabalhos.

Ao longo do evento, foram apresenta-

das as etapas de realização do Pedem em 

Brusque, bem como um panorama com nú-

meros da cidade em diversas áreas, como 

taxa de crescimento, índice de emprego e 

desemprego, número de empresas, ranking 

de crescimento, concentração dos empre-

gos, fatores facilitadores e restritivos, além 

das dez principais atividades econômicas. 

Os dados apresentados foram elaborados 

a partir de um diagnóstico do Plano, feito 

com uma base em indicadores econômicos 

do município, além de visitas feitas em várias 

empresas e entidades da cidade, nos mais 

variados setores.

EIXOS DEFINIDOS
A segunda etapa do evento foi o Semi-

nário de Definição dos Eixos Estratégicos, 

que estabeleceu as prioridades das princi-

pais matrizes econômicas da cidade. Assim, 

os participantes definiram como os cinco ei-

xos norteadores de Brusque: Têxtil; Confec-

ção; Eletro metalmecânico; Inovação, Tec-

nologia e Educação; e de Construção Civil.

A partir disso serão feitas três reuniões 

de planejamento sobre cada um dos eixos, 

que serão realizadas até dezembro ou até 

o início do ano de 2020. “Entendemos que 

ao planejarmos esses eixos vamos planejar 

o próprio município, já que esses cinco são 

os principais impulsionadores do desenvol-

vimento de Brusque”, detalha Cláudia.

Após o encerramento dessas 15 reuni-

ões inicia a segunda etapa do Pedem, que 

é a entrega do documento, seguida do iní-

cio das práticas das ações de curto prazo 

do plano. “Dentro do Pedem temos ações 

de curto, médio e longo prazo. E o Sebrae 

irá trabalhar como articulador do processo, 

acompanhando todos esses eixos nessas 

ações a curto prazo, ao longo do próximo 

ano”, detalha a consultora do Sebrae/SC.

A iniciativa pretende fazer com que, a 

partir do Plano haja uma visão compartilha-

da das prioridades dos eixos estratégicos, e 

que as entidades de classe, governos, de-

mais instituições e lideranças se organizem 

para sua implantação, facilitando a busca de 

recursos e parcerias.

AVALIAÇÃO
O presidente da AmpeBr, Ademir José 

Jorge avaliou como enriquecedor o Pedem, 

que contou com a participação efetiva das 

entidades e lideranças empresariais da cida-

de. Além disso, Ademir destacou os índices 

econômicos apresentados na oportunidade, 

que demonstram a realidade atual do mu-

nicípio e o que precisa ser pensado e ela-

borado para os próximos anos. “Como foi 

apresentado, a micro e pequena empresa 

se destaca no número de empregos e em-

presas em nosso município, e o setor têxtil é 

um dos destaques também. Sabemos que 

paralelo a isso temos muitos empregos in-

formais, por isso precisamos trabalhar esses 

números, melhorar a mão de obra, e atuar 

em prol da qualificação, geração de renda e 

desenvolvimento, bem como de qualidade 

de vida em nosso município. E sem dúvida 

o Pedem irá contribuir para toda a classe 

empreendedora de Brusque, pois irá nortear 

as nossas empresas e empregos, pensando 

para o melhor para a nossa cidade”, comen-

tou.

GARANTIA DE EXECUÇÃO A 
LONGO PRAZO

Ao longo da discussão do Pedem 

também foi comentada a possibilidade de 

transformar o plano, futuramente, em um 

Projeto de Lei Municipal, para que assim 

possa garantir a sua durabilidade. “Temos a 

concepção de que o que é construído pela 

sociedade, possa se solidificar, e não ser um 

plano de governo de quem está no poder. E 

temos duas formas de fazer isso: construí-lo 

com os representantes das entidades e em-

presários, que estão diretamente envolvidos, 

e que aqui estiveram hoje, e transformar 

esse plano em lei, através da Câmara de Ve-

readores, para que ele possa se perpetuar 

durante os próximos anos e levar Brusque 

ao patamar que tanto almeja com cidade”, 

completou o secretário de Governo e Ges-

tão Estratégica de Brusque, William Molina. 

A AmpeBr participou do lançamento do Plano, que tem como objetivo o 

desenvolvimento econômico do município de forma planejada e ordenada

Entidade apresentou o case de sucesso da Pronegócio, no painel sobre business & marketing

SAIBA MAIS 
As próximas reuniões do Pedem, 

sobre os eixos, estão previstas 

para serem realizadas nos meses 

de setembro e outubro. Podem 

participar representantes da socie-

dade civil organizada e entidades, 

dê preferência ligadas aos setores 

que envolvem os eixos. “Precisa-

mos fazer com que os empresários 

desses eixos definidos participem, 

dessas próximas três reuniões, 

pois são ações que terão impac-

to direto nas suas empresas, no 

seu setor, por isso reforçamos o 

convite para que as entidades, os 

empresários possam efetivamente 

contribuir para isso”, apontou a 

consultora do Sebrae/SC. Mais 

informações no Sebrae: 

(47) 3351-3701.
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Projeto ‘Amor pela 
Costura’ inicia na AmpeBr
Curso busca ensinar e capacitar pessoas que buscam novas oportunidades na área da costura

A Associação das Micro e Peque-

nas Empresas de Brusque e Região 

(AmpeBr) deu início a mais uma im-

portante parceria na noite do dia 24 

de setembro: o projeto ‘Amor pela 

Costura'. A iniciativa, das profissio-

nais da área, Marlei Salete Machado e 

Maria Isabel Daroceski, tem como ob-

jetivo ensinar e capacitar pessoas que 

buscam novas oportunidades na área 

da costura, mão de obra esta que tem 

sido requisitada por muitas empresas 

e nem sempre encontrada na cidade.

Na aula inaugural, os diretores 

da entidade recepcionaram as novas 

alunas, apresentaram as principais 

ações da AmpeBr e falaram da impor-

tância do projeto, que deverá não só 

capacitar as profissionais, mas mudar 

realidades sociais e de mercado. “Es-

tamos muito felizes por iniciar esse 

projeto por conta da demanda do se-

tor, já que hoje temos essa necessi-

dade e algumas empresas nem sem-

pre conseguem a contratação desses 

profissionais no município. Sem dúvi-

da é um projeto que contribui muito 

para a nossa economia, pois temos 

muitas pessoas em busca de empre-

go e também outras que chegam na 

cidade, que querem trabalhar, entre-

tanto precisam de qualificação. Pa-

rabenizamos também as professoras 

e idealizadoras, Marlei e Isabel, e o 

vereador Ivan Martins que nos pro-

curou e indicou a parceria”, declarou 

na ocasião o presidente da AmpeBr, 

Ademir José Jorge.

FUNÇÃO SOCIAL
As diretoras da AmpeBr Sandra 

Neli Werner e Neide Dalsenter estão 

envolvidas diretamente com o ‘Amor 

pela Costura’, que teve apoio e apro-

vação de forma unânime na diretoria 

da entidade. “O projeto foi aprovado 

por todos, visando o bem dos nossos 

associados que precisam muito dessa 

mão de obra. E estamos muito felizes 

em poder ver o curso iniciar, que sem 

dúvida será de sucesso”, comentou, 

Neide Dalsenter. Da mesma forma 

Sandra ressalta o papel da entidade 

no apoio e estruturação do projeto, 

que tem um significativo papel social, 

capacitando e empoderando homens 

e mulheres interessados para a área 

da costura. “Estamos em um polo têx-

til que precisa de cursos nessa área, 

e o projeto também vem oportunizar 

a muitas pessoas emprego e renda. 

É mais uma ação da AmpeBr sendo 

concretizada e estamos muito felizes 

por isso”, acrescenta a diretora.

Participaram do lançamento do 

projeto ainda os diretores Mauro 

Schoening e Aderbal Montibeller.

DURAÇÃO
O curso é oferecido de forma gra-

tuita e conta com quatro turmas, de 

15 alunos, com aulas uma vez por 

semana, às terças, quartas, quintas-

-feiras e aos sábados de manhã. A 

duração do curso é de três meses e 

a capacitação acontece na sede da 

AmpeBr, com material didático, aulas 

teóricas e práticas. Ao final do curso, 

todas as participantes que cumpri-

rem a frequência determinada, rece-

berão um certificado. As aulas serão 

ministradas pelas profissionais Marlei 

Salete Machado e Maria Isabel Daro-

ceski. “Queremos profissionalizar es-

sas costureiras e inseri-las no merca-

do de trabalho. Há tempo estávamos 

INSCRIÇÃO 
O curso já está com todas as vagas preenchidas, entretanto interessa-

dos devem entrar em contato, através do telefone: (47) 98880-6320, 

para mais informações e para lista de espera, já que as expectativas 

são de continuidade do projeto para 2020.

Associados da AmpeBr, da área de confecção, que tenham interesse 

na contratação posterior das costureiras, também podem entrar em 

contato com a entidade, através do telefone (47) 3351-3811.

O projeto ‘Amor pela Costura' tem duração de três meses e inicialmente irá formar 60 alunas, 
divididas em quatro turmas do curso

atrás de parceiros para esse projeto 

e encontramos aqui na AmpeBr esse 

apoio. Estamos muito felizes e as ex-

pectativas são as melhores”, comple-

ta Mareli.

Além de poder ingressar no mer-

cado de trabalho, ou melhorar seu de-

sempenho na empresa que o/a profis-

sional já atua, com a qualificação os 

participantes do curso poderão ser 

motivados a até tornarem-se empre-

endedores futuramente.
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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. 

Dr. Jonas K. Sebastiany / 

Médico do Trabalho 

CREMESC: 8.104 / RQE: 103 

Diretor-Técnico-Médico 

da Rede Clínica Consulmed 

Site: www.consulmed.med.br 

COLUNA DE SAÚDE

Agora tudo é Virose?
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Aniversariantes dos meses 
de setembro e outubro

ANIVERSARIANTES SETEMBRO

03 DELTA CONTAB. E CONSULT. LTDA - ONILDO 

JOSÉ PEREIRA

06 TIP INDUSTRIA - WLADEMIR LOTHAR PEREIRA

13 DEKINHA - VANDERLEIA SCHUMACHER

14 MARO MODAS - SIDNEI PAULO

15 OWL - ANILDES SCOZ LAUS

18 CAMISARIA MILANI - SANDRA MILANI

19 VIRTUDE MODAS - VANESSA CUNHA

21 VIRTUDE MODAS - DANIEL DEMARCH

22 TAMANHOS NOBRES - ALZIRA DARÓS

23 ARTE E REQUINTE - LETICIA R. QUIRINO

25 LIBERTY - SILVIO C. GONÇALVES

25 LUPUS - JUSSARA BAUMGARTNNER

27 DETRICK MALHAS - MARCO ANTONIO

27 SCHANI CONFECÇÕES - RAFAEL JOÃO SCHARF

28 PKD - ELISA MAYER BOSO

28 COMPHANY STUDIO - IOSMIR EMERIM ALVES

29 MARO MODAS - DEBRANDO PAULO

 

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

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

• MC JU


