APRESENTAÇÃO

O conhecimento é instigante. Pode vir de maneira gratuita ou através do dispêndio que
muitos fazem por ele. Pode vir fácil, porém, há alguns que o buscam com muita energia e
dedicação. De repente, um presente que a vida nos dá, ou algo que só será obtido quando houver
mobilização por parte do interessado.
Muitas pessoas são movidas pela busca ao conhecimento. Pelo propósito da descoberta e
consequentemente do fazer melhor.
O conhecimento é essencial e imprescindível e é ele que a Revista de Administração da
URI, campus Frederico Westphalen se propõe a oferecer aos seus leitores.
Neste n. 16 da Revista, somos brindados com uma interessante miscelânea de temas
pertinentes à contemporaneidade em que vivemos.
Sendo assim, aqui o leitor terá contato com textos e profissionais de diversas áreas do
conhecimento, que nesta edição contribuem amplamente para que a multidisciplinaridade tenha
seu efetivo reconhecimento enquanto aspecto necessário.
O primeiro artigo tem como título Conscientização e Capacitação Ambiental para as
Empresas do APL de Bonés de Apucarana sobre a Destinação Correta dos Resíduos Sólidos. O
mesmo evidencia a pertinente e atual preocupação em torno do fator ambiental, essencial à vida
humana e agora, também ao cotidiano das empresas.
Já o segundo artigo, intitulado Investigação dos Recursos no Desenvolvimento do Turismo
Rural: o Caso da Fazenda Tropeiro Camponês, traz a tona, um importante instrumento de
desenvolvimento econômico aliado à preservação sociocultural e ambiental, como é o caso do
turismo rural.
Dando sequência, o terceiro capítulo tem como título O que Impulsiona o Crescimento
Empresarial? O Caso das Indústrias Moveleiras do Oeste de Santa Catarina. Versa sobre essa
promissora matriz de desenvolvimento, a moveleira, que está sendo determinante, para, inclusive,
diversificar a economia daquela região.
Por fim, o quarto e último artigo desta edição, recebe o título Perfil dos Colaboradores
das Cooperativas de Crédito Frente à Essência do Cooperativismo. Aqui, podemos evidenciar

que cooperativas e cooperativismo também são uma relevante e atual ferramenta que contribuem
para o incremento das regiões e aglomerados onde atuam.
Mais uma vez, a competente Revista de Administração da URI está à disposição, portanto,
bem vindos ao conhecimento que esta edição proporciona e boa leitura!
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