
No dia da melhor 
idade, 20 mil pessoas
Nem mesmo o clima 
chuvoso impediu que 
o público aproveitasse 
a boa música, a dança, 
a gastronomia e os 
estandes da Feirasul

Terceira idade marcou presença e fez muitas compras durante toda a terça-feira
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No Dia da Maturidade 
Ativa, na terça-feira, 
nem mesmo o tempo 

instável impediu que cerca 
de 20 mil pessoas marcassem 
presença na 35ª Oktoberfest, 
em Santa Cruz do Sul. A 
programação iniciou às 9 
horas com a concentração 
dos grupos na Praça Getúlio 
Vargas, de onde partiram 
em caminhada pela rua Ma-

rechal Floriano, em direção 
ao Parque.

Mais de 40 grupos da 
melhor idade, vindos de 52 
cidades do Estado, entre elas 
Santa Maria, Porto Alegre, 
Canoas e Jaguari, estiveram 
na festa e se divertiram ao 
som de muita bandinha. No 
parque, os visitantes foram 
recepcionados pelas Sobe-
ranas da festa e pela família 
Fritz, Frida, Max e Milli. 
Diversas atrações esperavam 
pela melhor idade, como 
bailes no lonão, Espaço Pró-
Cultura RS LIC, pavilhão 
central e pórtico. A alegria 
tomou conta. 

O público também pôde 
participar de oficinas de 
culinária gratuitas, assistir 
apresentações de dança e de 
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O atual cenário de negócios é um desafio per-
manente para uma boa gestão empresarial. A aber-
tura de novos mercados através da globalização e 
o aumento da concorrência, levam as empresas a 
buscarem formas de adequar-se à nova realidade. 
Essa adaptação requer esforços para aumentar a 
competitividade, produtividade e eficiência, utiliza-
ção de novas formas de negociação, aquisição ou de-
senvolvimento de novas tecnologias, dentre outras.

Ao promover mudanças internas para se adapta-
rem à nova realidade, as empresas precisam ajustar 
as suas estruturas e os seus procedimentos, as ma-
neiras de agir e de se comunicar. 

Neste momento é imprescindível que a empresa 
conheça e mantenha a sua situação econômico-fi-
nanceira atualizada. Dessa forma, é possível projetar 
estratégias para atuar no mercado de forma mais 
competitiva ou, até mesmo, projetar a expansão 
dos negócios. 

E quem deve gerar as informações da situação 
econômico-financeira da empresa é a área financeira, 
o que não livra o gestor de elaborar controles ge-
renciais, para melhor gerir os recursos e os gastos. A 
função controle permite verificar se a empresa está 
tendo retorno do capital aplicado, se as políticas 
financeiras definidas estão atingindo os objetivos 
e se os resultados apresentados são os desejados.  

A inexistência de uma adequada gestão financei-
ra pela empresa provoca uma série de problemas 
de análise, planejamento e controle financeiro das 
suas atividades operacionais, dentre os quais se 
destacam: 

- Falta de fluxo de caixa projetado por não ter 
reunido as informações das contas a receber e a 
pagar, do volume das despesas fixas e variáveis. 

- Desconhecimento do resultado da empresa, se 
lucro ou prejuízo.

- O não monitoramento do comportamento pa-
trimonial.  

- Apuração indevida do custo e do preço de venda 
do produto e/ou do serviço.

- Sem política de retiradas dos sócios.
- Sem gestão adequada do capital de giro próprio 

e dos investimentos. 
- Falta de um planejamento para minimizar a 

carga tributária.
Inúmeras empresas ainda demoram a perceber 

que estão caminhando, de forma irreversível, para 
o abismo do vermelho. 

Implantar ferramentas internas que permitam as-
segurar liquidez com solidez econômica e financeira, 
possibilita sobrevivência e crescimento equilibrado.   

Poderá ler mais a 
respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br
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Marilene Silva aproveitou os sabores das agroindústrias

grupos folclóricos, oficina de 
jogos germânicos, além dos 
atrativos da Feirasul. Os gru-
pos puderam ainda conferir 
as delícias nos espaços gas-
tronômicos espalhados pela 
Festa da Alegria, como café 
colonial, espaço das cucas, 
feira das agroindústrias e 
praças de alimentação.

No dia da melhor idade 
quem aproveitou a Festa da 
Alegria foi a vera-cruzense 
Marilene Silva, da localidade 
de Ferraz. Além de passear 
para ver as novidades da 
Oktober, aproveitou para 
fazer algumas comprinhas. 
Nas agroindústrias, levou 
linguiça sem conservantes e 
tomou um bom café. 

No espaço das cucas, após 
a comercialização de em 
torno de 400 unidades, nova 
remessa precisou ser prepa-
rada para atender o público 
ao longo do dia, segundo 
a responsável pelo espaço, 
Vanda Ulrich. “Estávamos 
despreparados. No ano pas-
sado para nós foi fraco e 
neste ano sem muita noção 
devido ao clima, preparamos 
uma quantidade razoável, 
o que não foi o suficiente”, 
explica ela. Somente no dia 
da terceira idade, foram 
vendidas aproximadamente 
750 unidades.
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