
Mais que um hobby,
uma oportunidade
Para aproveitar 
matéria-prima  
e diversificar 
alimentação ou somar 
renda, capacitação 
envolve mulheres

Produção de pães possibilita diversificar alimentação e ganhar renda com a venda
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Mulheres rurais que 
ajudam mulheres 
rurais a se capaci-

tarem. Em Vera Cruz isso 
é uma realidade, com as 
iniciativas organizadas pela 
Emater/RS-Ascar junto aos 
Grupos de Mulheres Rurais, 
valorizando as potenciali-
dades de cada uma. Com os 
aprendizados práticos, as 
participantes têm a chance 
de diversificar a alimenta-
ção familiar, aproveitando 
melhor a matéria-prima que 
possuem em casa, e a pos-
sibilidade de agregar renda 
na confecção dos alimentos, 
vendendo para fora, como é 
o caso dos pães e das tortas. 
Traude Oldemburg, mora-
dora de Linha Andréas, é 
uma das participantes dos 
Grupos de Mulheres Rurais 
que aprendeu e ensinou. Ela, 
que há vários anos apren-
deu, também em um curso 
oferecido pela Emater, a pre-
parar ninho de abelha e pão 

fotos divulgação

Sem dúvidas as redes sociais, aliadas a outros fato-
res de mercado, estão promovendo grandes mudan-
ças comportamentais nas pessoas e nas empresas. 
O mundo mudou e a tendência é que isso aconteça 
de uma forma cada vez mais acelerada. 

Você está preparado para mudar o mindset do 
seu negócio? Por mais que pareça mais um daque-
les clichês de para-choque de caminhão, o mercado 
atual requer mudança de comportamento, despojo 
dos velhos hábitos, inovação no estilo de gestão, a 
adoção de novas práticas de governança corporativa.

Mudar seu mindset (jeito de pensar, sua menta-
lidade) junto ao seu negócio é muito profundo, e 
inevitavelmente vai levar as empresas a alcançarem 
os resultados esperados e as pessoas a viverem em 
harmonia e felicidade.  

Ainda percebo muitas dificuldades das pessoas e 
empresas gerirem estas mudanças, que são inevitá-
veis, por acharem se tratar de modismo, e acabam 
fracassando mesmo após inúmeras tentativas. É 
preciso haver convicção de que as mudanças são 
necessárias para sobreviver.

Imagina uma empresa onde seu proprietário e 
demais gestores não acompanham estas rápidas 
mudanças. As equipes de trabalho não renderão o 
desejado, não terá criatividade e inovação nos proces-
sos, serviços e produtos, a empresa ficará à deriva e 
seus objetivos estarão na contramão da mentalidade 
predominante.

Você se identifica com este tipo de situação? 
Mudanças são sempre muito difíceis porque mexem 
com a zona de conforto. Reprogramar a nossa mente 
subconsciente é um grande desafio. É uma realidade 
e um caminho sem volta. 

Desenvolva o seu mindset e entre a partir de agora 
em uma nova realidade de vida. O mindset é o divisor 
de águas do sucesso e do fracasso da vida de uma 
empresa e de uma pessoa. 

Cuidado para não incorrer em novos e maiores 
erros: partir para a mudança de mindset e no meio 
do caminho desistir; na sua mente consciente querer 
mudar e na mente inconsciente programar que isso 
será passageiro e logo voltará a ser como era antes: 
estará enganando a si mesmo, os problemas aumen-
tarão e os resultados diminuirão. 

Ler bons livros, ver bons filmes, investir em trei-
namentos e palestras são algumas opções para você 
mudar mais rapidamente e de forma consistente seu 
mindset. Além de mudar o seu mindset, o maior de-
safio do gestor de negócio próprio é mudar o mind-
set das suas equipes de trabalho, para evitar crises, 
conflitos, divergências, desentendimentos, perda de 
profissionais e garantir a sobrevivência do negócio. 

Poderá ler mais a respeito desse tema em www.
institutoclaitonfernandez.srv.br

Ótima leitura e reflexão!
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sovado, compartilhou seu 
conhecimento.

Traude vende seus produ-
tos, além de tortas, semanal-
mente em casa, no interior 
de Vera Cruz. E desde a 
primeira edição da Feira da 
Produção de Vera Cruz ela 
participa, mostrando que é 
possível agregar renda com 
o que se aprende nos cursos 
de diversificação. Tanto que 
hoje, é o que a sustenta na 
propriedade.

TORTAS
Foi em 9 de agosto que 

a capacitação ocorreu na 
Comunidade Católica de 
Entrada Ferraz. O curso foi 
especialmente preparado 
para os Grupos de Mulheres 
Rurais, e teve como instrutora 
Norma Franke, que também é 
sócia do Grupo de Mulheres 
Rurais de Ponte Andréas. Fo-
ram demonstradas as tortas 
de limão e de aveia, muito 

apreciadas pelas 14 represen-
tantes dos grupos.

PÃES
Já no dia 15, foi a vez do 

curso sobre pães, na Comu-
nidade de Vila Progresso, es-
pecialmente preparado para 
os Grupos de Mulheres Ru-
rais, e teve como instrutoras 
as sócias Iara Wink, Danila 
Manske, Traude Oldemburg, 
Rejane Kopp e a extensionista 
social da Emater local, Mirna 
Weber. Em cinco horas foram 
preparados mais de 15 tipos 
de pães: cará com farinha de 
milho, de abóbora, de batata 
doce, de mandioca, integral, 
ninho de abelha, croissants 
doces, cachorrinhos e pão 
recheado.  Tudo isso assistido 
por 17 representantes, que  
também colocaram a mão na 
massa e acharam produtiva 
a atividade. Caberá a elas re-
passar os ensinamentos para 
as demais participantes dos 
grupos.

Sucesso de Norma, tortas tiveram receita disseminada


