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InterAgir reúne cerca de 450 pessoas
Evento aconteceu 
no sábado, dia 
25, e contou com 
palestras focadas nas 
áreas de liderança e 
empreendedorismo

Daniel Cruz e Fátima Gehlen organizaram o evento

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Um dia para aprender 
sobre empreende-
dorismo, networking 

e performance. Assim foi 
o sábado, dia 25, quando 
aconteceu a segunda edição 
do InterAgir Resultados e 
Lideranças, em Santa Cruz 
do Sul. O evento, realizado no 
Teatro do Colégio Mauá, foi 
prestigiado por cerca de 450 
pessoas, motivadas a buscar 
conhecimento para conquis-
tar grandes resultados. 

ELTON LOURENÇO

SANTA CRUZ

Organizado por Fátima 
Gehlen e Daniel Cruz, o In-
terAgir contou com palestras 
de Antonio Medeiros, Ar-
thur Shinyashiki e Eduardo 
Shinyashiki. Para Daniel, 
os conteúdos foram muito 
produtivos, pois abordaram 
desde aspectos técnicos, o 
que fazer e como fazer, até 
humanos, que segundo ele, 
são muito importantes nos 
dias atuais. 

 De acordo com o organi-
zador, o evento foi além das 
expectativas. “Ano passado 
quando o InterAgir terminou, 
fiquei pensando no tamanho 
da responsabilidade que te-
ríamos em organizar a edição 
de 2019. Agora, depois do sá-
bado, a minha preocupação é 
ainda maior para 2020”, frisa. 

CASE DE SUCESSO
No evento, os comunica-

dores Daniel Schwengber e 

Pedro Thessing apresenta-
ram o case do Grupo Arau-
to. Sobre a oportunidade, 
Thessing se diz honrado. 
“Foi gratificante, principal-
mente por ser em um evento 
desse porte, que contou com 
intensa mobilização para 
acontecer”, avalia. 

Na ocasião, o comunica-
dor destacou que as pessoas 
acham agradável olhar para 
o Arauto, desde as crianças 
até os idosos. Segundo ele, 
a conquista do público vem 
através da forma como o gru-
po de comunicação desenvol-
ve seus projetos, pensando 
para quem faz. “Por exemplo, 
na rádio levamos em conta 
o perfil da audiência e de 
que forma esse conteúdo vai 
transformar o dia ou a vida 
dela. Por isso, o slogan “Do 
jeito que você sempre quis”, 
que demonstra essa preo-

cupação com os ouvintes”, 
explica Thessing.

Um dos diferenciais do 
Arauto, segundo Thessing 
é estar presente nos locais, 
procurando se aproximar do 
público. Contudo, para ele, 
também é importante que a 
integração aconteça dentro 

do grupo de comunicação. 
“Além de uma empresa, nós 
somos um grupo de pessoas 
que trabalha junto e por acre-
ditar na força dessa integra-
ção, nós estamos perto um do 
outro, pensamos juntos e ce-
lebramos nossas conquistas”, 
completa o comunicador.


