JC&Cia Seu Negócio

Editor // Vinicius Medeiros

B-8 • Jornal do Commercio • Segunda-feira, 16 de novembro de 2015

EXPO RELIGIÃO 2015

» NAIRA SALES
NSALES@JCOM.COM.BR

P

ela primeira vez o Centro
de Convenções SulAmérica, apresenta a Expo
Religião 2015, uma feira
interreligiosa anual, que visa o
encontro de todas as crenças.
Para conhecer um pouco mais
das diferentes faces da fé o público poderá visitar o espaço nos
dias 27, 28 e 29 deste mês. Com
14 segmentos religiosos diferentes, a feira tem danças, exposições, grupos jovens, artesanatos, roupas, mantras, oráculos e
comidas típicas das seguintes
religiões: muçulmana, judaica,
religiões de matrizes africanas,
como candomblé e umbanda,
hare krishina, budista e católica.
Pela primeira vez um participante protestante fará parte do
evento, a Igreja Presbiteriana
mandará um representante.
Durante o evento, o visitante
poderá participar de palestras
que abordarão as religiões e seus
fundamentos. Líderes também
vão contar histórias de suas
crenças. A feira pretende receber
mais de 12 mil visitantes, em
torno de 4 mil por dia.
Os organizadores do evento
estimam que as vendas cresçam
30% ante a feira do ano passado.
Segundo eles, a cada edição há
uma procura maior de visitantes
e empreendedores.
A feira aposta na diversão e
em outras formas para chamar
atenção dos visitantes. Haverá
um palco para show, com músicos convidados e muitas atrações. Durante os três dias do
evento haverá sorteios e brindes. A entrada poderá ser garantida com 1kg de alimento não
perecível ou o valor simbólico
de R$ 3.
Segundo a diretora responsável pela feira, Luzia Lacerda, o
evento tem como proposta através da convivência incentivar o
respeito entre cada religão.
“Acreditamos que a convivência
traz o conhecimento e com ele
cremos em uma relação de respeito”. Ainda segundo ela, ao fazer esse evento ela se sente completa. “Ver todas as religiões jun-

Todas as crenças
em um só lugar
Feira religiosa, que ocorrerá de 27 a 29 de novembro no Centro de Convenções
Sulamérica, pretende receber mais de 12 mil visitantes, em torno de 4 mil por dia
tas conversando, convivendo,
discutindo assuntos cotidianos
é algo que não acostumamos
ver no nosso dia a dia”, afirma.
Em sua visão, o mercado religioso está em expansão e é muito promissor. “O evento é perfeito para apresentar, projetos e
serviços para segmentos religiosos”. Outro ponto importante
segundo ela, foi a ideia de colocar artistas nesse conselho, porque eles estão sempre viajando
por todo o Brasil e presenciando
e ouvindo várias histórias. “E estão sempre presentes em atividades ligados a credos, independente das próprias religiões.
Além do mais, muitos enfrentam adversidades, dentro da
própria casa”, afirma. “Como
pode um país que tem como
princípio a miscigenação não
aceitar religiões variadas?”, questiona Luzia.
A feira contará com espaços
diferenciados e que atendam todo tipo de público. O Espaço
Zen, por exemplo, contará com
tecnologia e modernidade, proporcionando um momento de
tranquilidade e acolhimento,
onde o público encontrará diversas técnicas terapêuticas, como yoga, shiatsu, reflexologia,
massoterapia, cristalterapia,
aromaterapia, cromoterapia,
florais, fitoterapia, entre outras,
assim como acesso a Spas, com
técnicas de relaxamento.

DIVULGAÇÃO

Para o carnavalesco Max Lopes, a mostra é a melhor visão da vida

No Espaço Jovem, através de
um mediador, serão debatidos
vários temas dentro do universo
jovem, além de alguns temas
que envolvam conceitos religiosos e a legislação vigente no País.
Personalidades do meio artístico serão convidadas para participar deste espaço.
Já o espaço Primeira Feira
Mística, lugar de oráculos, mostrará todas as novidades em consultas e atendimentos, como
búzios, cartas ciganas, tarô, runas, cristais, quiromancia, análi-

se de grafia, anjos, foto kirliam,
cafeomancia, mapa astral e muitos outros.
Um espaço mágico e místicos, para esclarecimentos e autoconhecimento, o Cyber Point,
é destinado a consultas e pesquisas de temas religiosos, com
disponibilidade de computadores para os frequentadores.
Café & Bate Papo, diferenciase de uma palestra, por alguns
eixos conceituais básicos. Nele,
a plateia não é a apenas mera espectadora. Em determinados

momentos (ou em todos eles,
dependendo da organização do
trabalho e do estilo de aprendizado proposto), o auditório é
convocado a participar, normalmente vivenciando experiências que remetem ao tema em
discussão. Nesse sentido, o
workshop tem caráter mais prático e sua realização requer, do
palestrante (também chamado
facilitador) uma profunda abertura ao diálogo, ao envolvimento, ao confronto.
No espaço gourmet, será possível encontrar uma variedade
de alimentos de acordo com os
segmentos religiosos. Comidas
baianas, árabe, cigana, hare
krishina, muçulmanas, japonesa e muito mais. No workshop,
ambiente descontraído possibilitando aos participantes uma
fácil compreensão, independente da formação acadêmica.
Expositores otimistas
Segundo o expositor da loja
Omim Odara, especializa em
customização, Carlos Pracias, o
evento é importante para mostrar a união e igualdade entre
pessoas de várias religiões, raça
e sexo. Sem nenhum tipo de problema com preconceitos de nenhum tipo. Ele conta que vai levar para a exposição tecidos africanos, camisas de santos católicos customizadas, imagens de

orixás de barro baiano, quadros
dos orixás pintados a mão, paramentos e esculturas madeira.
“Fiquei sabendo do evento
acompanhando os primeiros e
no evento do ano passado fui e
adorei o encerramento o clima
bom de amizade, de fortalecimento foi quando me deu vontade de fazer parte dessa grande
familia”, afirma.
Participando do evento pela
segunda vez, o Atelier Òjú Òmo
Osun&Adereços irá expor bonés, miniatura orixás em aço escovado. A diretora da empresa,
Christini Igrejas, conta que levará para o evento também bonecas de orixás, que são seus xodós. “Estou muito satisfeita, hoje
somos uma família o ano inteiro.Tudo que é pregado na expo é
praticado o ano inteiro, criamos
grandes amizades”, afirma.
Participante desde da primeira edição a Personal Camisetas,
diretor Carlos Alves, diz que participar de um evento como este,
principalmente neste momento
em que vivemos vários atos de
intolerância, seja religiosa, racial
ou sexual é de extrema importância.
Segundo a diretora da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, Célia Domingues, a importância da união de
diversos conceitos de religião, o
espaço democrático é muito importante, entendendo que todas
as ações têm o seu grande valor
de respeito cultural. “Produtos
artesanais religiosos, orixás,
santos católicos, flâmulas. Através das ações comerciais de marketing e da divulgação da organizadora do evento é muito importante para o evento.A inclusão de novos profissionais qualificados nos projetos sociais e de
produto da economia criativa
do carnaval no mercado de trabalho”, finaliza.
Na visão do carnavalesco Max
Lopes, a mostra é a melhor visão
da vida. “Todas as religiões juntas discutindo assuntos comuns
não é algo comum, não estamos
acostumados vê todos os dias. O
evento é uma oportunidade de
quebrar barrerias entre as religiões”, diz ele.
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DIRETOR DO SESC RIO

Esse mês entrou no ar a primeira campanha institucional do Sesc Rio
que dá ampla visibilidade às ações e programas oferecidos no estado e
toda sua abrangência e capilaridade.O diretor do Sesc Rio,Mauro
Lopez Rego,comenta nessa entrevista a ação criada pela Binder e admite que ela é resultado da chegada a um novo estágio de maturidade.
O ano que vem reserva mais ações de comunicação importantes,
pois a instituição completa 70 anos.
É a primeira vez que o Sesc Rio faz uma comunicação formal de
apresentação à população do Rio?
É a primeira vez que o Sesc Rio realiza uma campanha
institucional dando ampla visibilidade às ações e programas
que o Sesc oferece no estado e toda sua abrangência e
capilaridade. Apresentando nossa instituição como um dos
principais agentes de disseminação de cultura, saúde,
educação, turismo Social, esporte e lazer do país. A partir do
final de 2013, o Sesc Rio começou a rever seus programas,
ampliando, ajustando e adequando os serviços e ações.
Agora, ao avançarmos para um estágio de maturidade do
processo, decidimos pela campanha de comunicação para
dar conhecimento à sociedade do que o Sesc oferece aos
comerciários e a toda a população.
Como foi escolhido o tema Transforme o seu jeito de viver, descubra o Sesc Rio?
O tema está alinhado à natureza transformadora das ações
que o Sesc vem realizando em seus quase 70 anos de história.
É um convite para que todas as pessoas, especialmente os
comerciários, de todas as idades, possam conhecer e
desfrutar destes serviços que estão disponíveis, todos os dias,
nas diversas unidades do Sesc espalhadas no estado do Rio de
Janeiro. Vale visitar o hotsite da campanha
descubrasescrio.com.br.
Que ações compõe a campanha como um todo?
As ações se dividem em vários eixos, que atingem o público
interno, os comerciários, empresários do setor e a população
em geral. A campanha vem sendo desenvolvida em diversos
meios, como TVs, rádios, jornais, revistas, mídia externa e
uma forte presença no online; além de ações em unidades do
Sesc, junto às empresas do segmento, encontros com
empresários, intervenções de Flash Mob em todas as cidades
em que estamos presentes com Unidades e um grande
evento de encerramento no dia 28/11, quando todas as
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Bob's celebra Big Bob

Mauro Lopez Rego

unidades do Sesc estarão de portas abertas para receber a
população e mostrar em detalhes como o trabalho é
desenvolvido. Um ponto interessante é que os funcionários
têm conhecimento prévio dos passos da campanha e se
tornam importantes agentes multiplicadores. Aliás, a
campanha é protagonizada por funcionários do Sesc e isso
aconteceu porque identificamos, por meio de pesquisas, que
há forte orgulho dos funcionários de trabalharem na
instituição. Além disso, empresas da área do comércio estão
recebendo material específico da campanha, que apresenta
tudo o que os empregados do comércio têm direito a
desfrutar no Sesc. Junto aos frequentadores de nossas
unidades, trabalhamos com diversos materiais gráficos da
campanha, como cartazes, folders, backdrops para fotos,
painéis, entre outras formas de comunicação. Na internet,
temos com ações em redes sociais, sites especializados e de
busca e um hotsite especial (descubrasescrio.org,br) - que
concentra todo o conteúdo produzido em toda a campanha no qual as pessoas poderão interagir por meio de um
aplicativo, assistir a vídeos de depoimentos de frequentadores
e conhecer um pouco mais sobre nossa atuação.
Haverá continuidade em 2016?
Sim, a proposta é essa. Inclusive, em função da comemoração
dos 70 anos do Sesc, em setembro, devemos fazer um
desdobramento da campanha e ações durante todo o ano.

A rede Bob´s
lançou em
todas suas
lojas no Brasil
o Festival do
seu sanduba
mais famoso,
o Big Bob,
que ganha
versões Big
Bob Picante,
Big Bob
Bacon e Big
Bob Picante
Bacon. Para divulgar, um investimento de R$ 7 milhões em campanha
criada pela NBS, que inclui comercial em TV aberta - que segue o
conceito da Escola de Etiqueta Lambuzada Bob´s - material de ponto
de venda e internet. O filme traz Antonio Tabet, que continua à frente
da escola, como mestre incentivador de lambuzadas, e o aluno
Afonso, personagem presente nos dois últimos comerciais sob o
conceito “Vem se lambuzar no Bob’s”. Tabet ensina a reconhecer o
sabor dos novos Big Bob apenas pelo barulho da mordida.

Estácio reforça compromisso
A Estácio lança a
segunda fase da
campanha
Compromisso
Estácio, assinada
pela Artplan. Os
filmes
apresentam uma
abordagem
otimista em
histórias de vida
transformadas
pelo
acolhimento da
instituição desde o "primeiro dia de aula" e reforça o apoio através do
financiamento sem juros e a oferta do Seguro Educacional,
importantes no atual momento de incerteza econômica. Além dos
filmes, spots de rádio e mídia exterior, uma ativação nas redes sociais
apresenta professores, amigos e familiares como incentivadores para
os estudantes não desistirem do sonho de concluir o ensino superior.
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