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Para ser destaque no 
mundo dos negócios 

Ubirajara destaca a importância de capacitar vendedores
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Oportunidade para 
aprender sobre ati-
tudes vencedoras no 

mundo dos negócios e que 
ajudam a conquistar e fideli-
zar o consumidor. Esse é um 
dos objetivos da palestra com 
Eduardo Tevah, organizada 
pela Associação Comercial, 
Industrial, Serviços e Agrope-
cuária de Vera Cruz (Acisa), no 
dia 19 de junho, a partir das 20 
horas. O evento, que conta com 
a parceria do Grupo Arauto na 
divulgação, será realizado no 
salão da Comunidade Católica 
Santa Teresa, em Vera Cruz.

De acordo com o presidente 
da Acisa, Ubirajara de Almei-
da, a palestra vai focar no perfil 
do novo consumidor, aquele 
que interage com a internet. 
“Com as vendas na web e o 
comércio virtual, acreditamos 
que quando o atendimento é 
realizado com qualidade, este 
se torna um diferencial, que 
faz o cliente optar pela compra 
na loja física”, explica. Além 
disso, ele avalia que o consu-
midor é conquistado, a partir 
do momento em que o ven-
dedor conhece seus gostos e 
seu perfil. “Assim, é mais fácil 
traçar estratégias de vendas”, 
acrescenta. 

Nesta linha de pensamento, 
Tevah vai evidenciar em sua 
fala que em um cenário onde 
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NÃO tem como esconder que Brasília vive uma se-
mana tensa. As relações deterioradas entre os poderes 
republicanos colocam em risco a segurança institucio-
nal. Com pressão vindo de todos os lados, o país está 
ameaçado pela ingovernabilidade. De parte do Planalto, 
o presidente Bolsonaro conclama seus apoiadores ao 
manifesto público neste final de semana em resposta 
aos primeiros protestos de ruas na semana passada. 
O confronto será o melhor caminho? Não seria mais 
produtivo buscar o diálogo e propor uma relação mais 
harmônica com o meio político? De certa forma ele até 
está sendo coerente com o seu inflamado discurso de 
campanha. De outra banda, está na hora de descer do 
palanque. Bolsonaro tenta chegar ao limite, na esperan-
ça de conseguir um final diferente do que tiveram Collor 
e Dilma. Ao incentivar as manifestações do próximo 
domingo, o Capitão será o avalista delas, tanto para o 
sucesso como para o fracasso. A estratégia pode ser 
um erro.

DE fato, se for visto pelo lado de uma retrospectiva 
histórica, a principal característica é de que as manifes-
tações a favor de alguma coisa costumam ser menos 
impactantes em relação a demonstrações contrárias. 
Sim, o “animus contestandi” sempre tem mais força de 
mobilização, e não é à toa que as chamam de protesto. 
Como irá se explicar o Presidente se o ato do fim de 
semana será menor do que as que foram feitas contra 
os cortes na educação, e que ele chamou de idiotas e 
imbecis? Um clima de confronto só interessa em tempo 
de eleições, com a finalidade de mostrar força e cativar 
eleitores, mas não serve para governar, eis que um líder 
deve procurar unir a Nação e não dividi-la. Quanto maior 
esse clima de desarmonia, pior para o país e seus gover-
nados. É fundamental ao Capitão adotar um discurso 
de pacificar as relações entre os poderes e colocar a 
casa em ordem. É preciso acabar com essa crise que 
não interessa a ninguém que tenha bom senso.

AOS olhos da população, tudo parece muito óbvio. 
Ao Planalto, onde se tomam as decisões executivas, 
cabe administrar as propostas e projetos de governo 
para dar qualidade de vida ao povo. No Congresso Na-
cional, aos parlamentares incumbe a elaboração legis-
lativa para amparar a governabilidade, e ao Judiciário, 
o dever de manter a sociedade livre daqueles que não 
se adequam à vida comunitária, transgressores da lei e 
da ordem. É para isso que a população lhes outorgou 
poderes representativos. Mas é triste ver todos os dias 
o confronto entre as instituições, cada uma defendendo 
mais poderes e privilégios, quando deveriam tutelar os 
valores do povo e buscar os caminhos para construção 
de uma grande Nação. O que se vê, não passa nem 
perto disso. Os sinais estão aí, com a volta da recessão, 
o aumento do desemprego, o perigo da inflação e do 
clamor das ruas. Isso exige mudança de posturas. Basta 
de escárnio e ostentação.

ENFIM, o brasileiro parece ser o povo que tolera 
tudo. Por bem ou por mal, vale-se sempre daquele ve-
lho bordão de que “a esperança é a última que morre”. 
Brasília é que comanda a vida do país, longe do princípio 
constitucional de que todos são iguais perante a Lei. O 
fato é que a absoluta maioria da população aceita de 
forma paciente um sistema onde é tratada de maneira 
inferior ao tratamento recebido por aqueles que detêm 
o poder, onde se come lagosta regada a vinhos premia-
dos. Pelo exercício de cidadania, o tupiniquim deveria 
não somente estar indignado com tanto deboche, mas 
também caberia estar demandando protestos e ações 
contra os seus representantes pelo descaso e falta de 
iniciativa em projetos que melhorem a sua condição 
de vida. Essa indiferença e a forma irresponsável que 
Brasília tem com o dinheiro público tungado do bolso 
do contribuinte estão comprometendo o presente do 
Brasil e o futuro das gerações que virão. 

Eduardo Tevah é palestran-
te, empresário e escritor. 
Reúne a vivência prática 
como gestor e consul-
tor de grandes empresas 
nacionais e internacionais 
com o aprendizado contí-
nuo em centros da Europa 
e dos Estados Unidos. 
É reconhecido como um 
dos grandes nomes do 
Brasil nas áreas de lide-
rança, vendas e mudança 
comportamental de equi-
pes. Já palestrou para mais 
de um milhão de pessoas.

O PALESTRANTE

HOSPITAL VERA CRUZ em 23/05/2019
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INTERNADOS

Veronica B. F. Flemming
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Ildo Francisco da Silva
Maria Angela Graff

Darci Schlemmer
Eledi Emel

há hipercompetição, o atendi-
mento não deve ser mais ou 
menos e que os vendedores 
que são focados, são os mes-
mos que se destacam e fazem 
a diferença. Para Ubirajara 
a palestra será um sucesso. 
“Conversamos com as pessoas 
que já assistiram e só recebe-
mos elogios”, revela. 

Para Rafael Iser, diretor de 
eventos da Acisa, atividades 
como essa são importantes, 
porque capacitam os vendedo-
res para o trabalho. “A partir 
desses treinamentos, eles vão 
trabalhar mais empolgados e 
preparados”, destaca.

PREPARATIVOS
No dia 21 de maio, aconte-

ceu o coquetel de lançamento 
da palestra, com participação 
dos apoiadores e patrocina-
dores. Na ocasião, foi apre-
sentado o vídeo de divulgação 
do evento, que será veiculado 
nas redes sociais nos próximos 
dias. Rafael conta que neste 
ano, a Acisa quer oferecer mais 
conforto ao público. Desta for-
ma, no local vão ser instalados 
três telões, para que todos pos-
sam acompanhar a palestra, e 

terá rede Wi-Fi disponível. 
INGRESSOS
Os ingressos estão sendo 

comercializados na Acisa, nas 
sedes do Grupo Arauto, em 
Vera Cruz e Santa Cruz, na 
Casa das Tintas, com os mem-
bros do Rotary Club Vera Cruz 
e da Ajevec e na Estar Bem. 
Para sócios, o ingresso custa 
R$ 30 e, para não-sócios, R$ 50.

No dia 19 de junho, 
Eduardo Tevah 
vai estar em Vera 
Cruz para dar dicas 
práticas sobre como 
conquistar a clientela

Tevah virá para Vera Cruz
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Marlene Maria Theisen
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Solange Gomes
Zeniomar Santos Pereira


