
Ações que deixam a Oktober mais limpa 

Juan e Leonardo conscientizam sobre as bitucas

Juan Sagastume, 18 anos, 
e Leonardo Worm, 21 anos, 
são santa-cruzenses e foram 
contratados para um traba-
lho que busca promover a 
conscientização de quem 
passa pelo Parque da Okto-
berfest: que descarte corre-
tamente a bituca de cigarro. 
O meio ambiente agradece 
por isso. Eles circulam entre 
as pessoas, instigam, fazem 
refletir e querem que vire 
hábito. Nada de jogar no 
chão, esse é o lema.

 A ação de conscientiza-
ção foi criada pela empresa 
Souza Cruz, que disponibi-
lizou 30 coletores de bitucas 
de um metro de altura e 
0,50 m de largura. Ainda, 
promotores, como Juan e 
Leonardo, conscientizam os 
consumidores a descartar o 
filtro do cigarro nos coleto-
res. Ao término do evento, 
as bitucas coletadas serão 
tratadas por uma empresa 
de reciclagem. Ao final do 
processo, as bitucas serão 
transformadas em papel 
reciclado e artesanato.

TAMPINHA
Outra ação visível nesta 

35ª Oktoberfest é a Tampi-
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A questão financeira se torna uma questão-
chave dentro da empresa quando o assunto é a 
análise da viabilidade de projetos. 

Quando arriscar em novos projetos? Quando as 
condições são propícias para isso e quando efe-
tivamente não se deve arriscar? Muitas empresas 
têm medo de investir em projetos com o risco de 
não dar certo. 

É preciso buscar respostas para quatro pergun-
tas fundamentais: Onde investir? Quanto investir? 
Como financiar o investimento? Como distribuir 
os resultados?

Na administração financeira, maximizar a rique-
za é mais relevante do que aumentar os lucros. 
Enquanto lucro é a medida pontual dos resultados, 
riqueza é a geração de valor. Assim, o sucesso de 
um empreendimento é julgado por seu valor, ótica 
empregada pelos investidores nas suas tomadas 
de decisões de investimento.

Risco e retorno são as variáveis-chave para a 
tomada de decisão no processo de maximização 
da riqueza e os investidores são insaciáveis em 
relação aos retornos, por ser a alma do negócio.

A empresa deve garantir a solvência, analisando 
e planejando o fluxo de caixa para satisfazer as 
suas obrigações, para então decidir onde e no que 
investir, conciliando liquidez com rentabilidade. 

Ainda muitas empresas fecham suas portas por 
falta de capital disponível para financiar o dia-a-dia 
das suas operações. A necessidade de capital de 
giro é decorrente da incompatibilidade entre as 
contas a pagar e as contas a receber. 

São duas as fontes de recursos para financiar 
projetos e empresas: o capital próprio, que é o 
capital dos sócios, e o capital de terceiros, que é 
o capital dos credores.

Assim, o valor de qualquer ativo é definido em 
função do que ele pode proporcionar – hoje e no 
futuro - de retornos financeiros. O segredo está 
em conhecer o mercado, os produtos, os clientes 
e projetar cenários macro e microeconômicos.

Assim, para tomar uma decisão ótima de in-
vestir em novos projetos, a empresa deve saber 
determinar:

| Os investimentos necessários;
| Os fluxos de caixa a serem obtidos com esses 

investimentos;
| As taxas de retorno adequadas aos investi-

dores;
| Tenha presente que as decisões serão tão 

boas ou tão ruins quanto as projeções financeiras 
realizadas pela empresa.

Poderá ler mais a respeito 
desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br
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nha Legal, que tem como 
base o conceito de economia 
circular, numa iniciativa do 
Instituto SustenPlást. “As 
tampas coletadas durante 
os dias de Oktoberfest serão 
destinadas para sete entida-
des assistenciais de nossa 
cidade”, destaca o presiden-
te da Festa da Alegria, Ênio 
Wermuth.

O coordenador de Lim-
peza da 35ª Oktoberfest, 
Ricardo Bartz, explica que 
o Parque da Oktoberfest 
contará com 10 coletores 

de tampinhas plásticas, 
que ficarão nas imediações 
das praças de alimentação. 
A equipe de limpeza da 
festa será responsável em 
recolher o material e arma-
zená-lo até o fim do evento. 
As tampas serão destinadas 
para a Aapecan, Sociedade 
Espírita A Caminho da Luz, 
Apae, Associação Dioce-
sana Santa Cruz (Asdisc), 
Associação Educacional 
Cantinho Feliz, Educandá-
rio Thales Theisen e para a 
ONG Foco Empreendedor.
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