
 

 

 

 

Attack e Marzall Musical realizam workshop 
em Rio do Sul – SC 

O evento foi direcionado para técnicos de som, padres e pastores  

 

No início do mês de outubro, a Attack Audio System e a Marzall Musical 
realizaram um workshop no Centro Evangélico Luterano de Rio do Sul, em Rio 
do Sul-SC, direcionado aos técnicos, padres e pastores. Participaram da 
atividade cerca de 110 convidados, que conferiram as novidades de sonorização 
e acústica para igrejas.  

O workshop foi conduzido pelo consultor da Attack, Denio Costa e pelo 

vendedor da loja Marzall Musical, Rafael Sapatini. Segundo Denio Costa, a 

atividade foi uma troca de experiências e possibilitou conhecer os problemas 

enfrentados pelos técnicos naquela região. “Foi um grande prazer ministrar este 

workshop em Rio do Sul. As pessoas participaram intensamente com muitas 

perguntas interessantes. Percebemos que são os mesmos problemas vividos em 

outros centros. A diferença é a vontade de fazer diferença. Parabéns a Marzall 

pela iniciativa e a Attack pelo apoio e por acreditar que um público melhor 

informado fará escolhas mais técnicas e acertadas”, relata Denio. 

 

 



 

 

 

 

 

Douglas Weiss é músico e programador e frisa a importância desta 
atividade para os técnicos da região. “Uma das melhores iniciativas da região. 
Nunca tivemos acesso a nada parecido que não seja a internet. Foi falado e 
explicado tudo de equipamentos acústicos em poucas horas. De forma simples 
e prática, podemos ter uma noção de tudo e tirarmos todas as dúvidas. O mais 
bacana é que o evento foi focado para igrejas, que é um local com muitos 
desafios acústicos”, conclui Weiss.  

Davi Luciano Bertoli da Silva é advogado e guitarrista e se diz surpreso 
com o que viu. “Compareci ao evento, juntamente com os técnicos de som de 
nossa igreja, com a expectativa de aprender muito acerca da sonorização 
destas, para melhorar algumas coisas relativas à acústica do local, e ligações de 
instrumentos e microfones. Confesso que recebi muito mais que isso. Uma 
demonstração exata do que tem de ser modificado, com qualidade, e projetos 
para isso. A iniciativa da Marzall Musical e da Attack  não poderia ser mais bem-
sucedida. O Denio Costa, nem se fala, é um doutor em conhecimento. Passou 
tudo de forma simples, clara e leve”, finaliza Davi.  

Quem ouviu a diferença, aprovou: 

Edimilson J. da Silva atua no ramo de sonorização há mais de 15 anos e 
ficou surpreso com o que foi apresentado. “Nunca teve em Rio do Sul, um 
profissional deste nível. O Denio Costa me surpreendeu muito com o seu 
conhecimento na parte de som e acústica de ambiente. Eu tenho certeza que 
Rio do Sul e os profissionais que trabalham envolvidos em sonorização 
somaram muito neste dia. Parabéns pela iniciativa”, diz Silva.  

 

 



 

 

 

 

Mais do que apresentar novidades, o objetivo deste workshop é sanar 
dúvidas do cotidiano dos técnicos que atuam em Igrejas e, segundo Andreas 
Noerenberg, que é sonoplasta e técnico de áudio e vídeo na Igreja Batista 
Nacional Vida Abundante situada em Rio do Sul, SC um evento que contribuiu 
para a melhora na qualidade do áudio e contribui para solucionar problemas. 
“Como aqui na região não temos cursos e palestras específicas neste assunto, 
tudo o que aprendemos é por buscas na web ou tentativas, muitas vezes 
frustradas, de aperfeiçoar o conhecimento adquirido até aqui por meio de 
interação com profissionais e outras pessoas que atuam no ramo”, comenta.  

O empresário Mauricio Gandin parabeniza as empresas pelo trabalho 
desenvolvido e ressalta a importância de transmitir informações técnicas aos 
profissionais. “Sem dúvidas foi algo único aqui na região do Alto Vale. 
Aprendemos a valorizar o bom som e discernir as falhas no mau uso dos 
equipamentos, bem como  nos ambientes. Tornar o som agradável é um 
desafio que merece um bom investimento”, finaliza Mauricio.  
 

 

 

Avaliação do evento:  

Juliana Preis Rengel do Departamento de Compras e Vendas da Marzall 
Musical  
relata que o workshop teve uma ótima repercussão entre os clientes e também 
possibilitou maior segurança aos vendedores, tendo novas argumentações de 
vendas. “Teve repercussão imediata nas vendas. Estamos avaliando a 
possibilidade de um novo evento em breve”, conclui.  

 



 

 

 

 

 

 


