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Ganhadores recebem prêmios da Campanha Natal
Maravilha 2011
A entrega foi realizada nesta quinta (5).

Ganhadores recebem prêmios da Campanha Natal Maravilha 2011

O ato de entrega aconteceu na Associação Empresarial. Foram entregues cinco prêmios:
um automóvel Celta, zero quilômetro, que foi para Luis Afonso dos Santos, de
Maravilha; uma moto Kasinski Mirage 150, que foi para Marcelo Mendonça, de
Pelotas, Rio Grande do Sul; uma moto Honda CG 125 Fan KS, que foi para João
Felichak, de Tigrinhos; e ainda um televisor de 32 polegadas, que foi para Maria Helena
Marques, de Maravilha; e um netbook, que foi entregue para Mauria Branchi, de
Maravilha.
Na oportunidade também foi efetuada a entrega da premiação para os vendedores que
forneceram os três primeiros cupons sorteados. A vendedora Cristianete, das Casas
Leve Tecidos, ganhou 400 reais; Cleria Sequeira, da M.M Comércio de Móveis –
Ortobom, ganhou 300 reais; e Ledir Fatima Felichak, do Mercado Cresfeli, ganhou 100
reais.
A Campanha Natal Maravilha 2011, que foi promovida pela Associação Empresarial e
pelo Núcleo de desenvolvimento comercial, teve a participação de 103 empresas, que
distribuíram cerca de 215 mil cupons. O sorteio foi realizado no dia 30 de dezembro.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Associação Empresarial de Maravilha.
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http://sistema103.com/lider/noticias/76436/Ganhadores+recebem+prêmios+da+Campanha+
Natal+Maravilha+2011.html
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Liquida Maravilha 2012 ocorre de 4 a 11 de fevereiro
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Liquida Maravilha 2012 ocorre de 4 a 11 de fevereiro

Liquida Maravilha 2012 ocorre de 4 a 11 de fevereiro. (Foto: Associação Empresarial de Maravilha)

A promoção Liquida Maravilha 2012 será promovida pelo Núcleo de Desenvolvimento
Comercial e a Associação Empresarial de Maravilha no período de 4 a 11 de fevereiro. Durante
aquela semana, as empresas irão incrementar suas vendas oferecendo descontos e promoções
especiais
aos
clientes.
Já tradicional no município, o Liquida Maravilha atrai, a cada ano, mais consumidores e mais
empresas participantes. Em 2011, foram 146 estabelecimentos e, segundo pesquisa realizada
pela Associação Empresarial, as vendas dessas empresas aumentaram em média 11,5% na
comparação com a mesma semana do ano passado, atingindo as expectativas de 83,9% dos
entrevistados.
Aderindo ao Liquida Maravilha, a empresa poderá divulgar sua marca e sua promoção em
encarte que circulará nos jornais. O investimento é de R$ 40, valor que contempla bandeirolas
em quantidade proporcional à necessidade da empresa, encarte colorido nos jornais,
divulgação da campanha em veículos de comunicação de Maravilha e região, outdoor, revista
e
site
da
entidade
e
palestra
gratuita
de
lançamento.

Mais informações sobre o Liquida Maravilha podem ser obtidas na Associação Empresarial,
pelo telefone (49) 3664-0414.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/76711/Liquida-Maravilha-2012-ocorre-de-4-a-11-defevereiro.html
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Núcleos de automecânicas discutem planejamento
Encontro foi realizado em Chapecó na última sexta (13).

Núcleos de automecânicas discutem planejamento. (Divulgação Associação Empresarial de Maravilha)

Visando discutir o planejamento 2012 do Núcleo Estadual de Automecânicas (NEA), líderes da
região Oeste participaram de reunião extraordinária na última sexta-feira (13), na Associação
Comercial e Industrial de Chapecó (Acic). Representando o Núcleo de Automecânicas ligado à
Associação Empresarial de Maravilha, participaram o coordenador Fabio Junior Borga, a
consultora do Programa Empreender, Francieli Herpich Noll, e o comercial Jean Carlos Ribeiro.
A reunião foi coordenada pelo líder regional do NEA, Dirceu Giacomelli, e pelo vice-líder
Genuíno Simioni, que levarão as prioridades dos núcleos da região para o encontro estadual a
ser realizado dia 28 de janeiro, em Florianópolis. Também estiveram em pauta os produtos
oferecidos pelo NEA às mecânicas nucleadas, como o Selo Ambiental, o Cartão Fidelidade e a
Garantia
Estadualizada.
Os líderes do Oeste se reunirão novamente no dia 24 de fevereiro, em Maravilha.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/77071/Núcleos_de_automecânicas_discutem_planejam
ento.html
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Sicoob Credial é parceiro do Liquida Maravilha 2012

Sicoob Credial é parceiro do Liquida Maravilha 2012. (Foto: Associação Empresarial de Maravilha)

A promoção Liquida Maravilha 2012, promovida pelo Núcleo de Desenvolvimento Comercial da
Associação Empresarial de Maravilha, conta mais uma vez com o patrocínio oficial do Sicoob Credial.
O presidente da cooperativa de crédito, Hermes Barbieri, oficializou a parceria com os organizadores
nesta segunda-feira (16), na sede da entidade. Participaram do ato o presidente da Associação
Empresarial, Jonas Dall’Agnol, o vice-coordenador do núcleo, Jurandir Walter Heydt, e a diretora de
Relações Públicas, Marketing e Eventos da entidade, Claudia Vendrame.
De acordo com Barbieri, essas parcerias são também uma forma de valorizar os associados que
acreditam e investem na cooperativa. “A satisfação do Sicoob Credial sempre foi a parceria com as
entidades, associações, e em Maravilha não é diferente. Agradecemos por terem valorizado nossa
cooperativa e desejamos sucesso a todas as empresas no Liquida Maravilha 2012”, destaca.
O Liquida Maravilha 2012 ocorre de 4 a 11 de fevereiro e já conta com a adesão de mais de 70 empresas
que irão oferecer descontos e promoções especiais durante aquela semana. O objetivo dos
organizadores é movimentar o comércio e atrair consumidores de toda região.
“Em 2012 esperamos fazer uma grande promoção, com todo o comércio engajado para movimentar as
vendas de fevereiro. Com certeza será uma ótima oportunidade para o consumidor comprar produtos
com preços promocionais, então convidamos todos a participar”, salienta o presidente Jonas Dall’Agnol.
As empresas que ainda não aderiram à promoção podem entrar em contato com a entidade pelo
telefone (49) 3664-0414. Com um investimento de R$ 40, a empresa recebe bandeirolas e tem sua
logomarca e promoção divulgadas em encarte que circulará nos jornais Novoeste, Correio Regional, O
Líder e Imprensa do Povo (Pinhalzinho), totalizando cerca de nove mil exemplares.

Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/77135/Sicoob_Credial_é_parceiro_do_Liquida_Maravilha_2012.html
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Diretoria da Associação Empresarial de Maravilha
discute o planejamento da gestão 2012-2013

Diretoria da Associação Empresarial de Maravilha discute o planejamento da gestão 2012-2013. (Divulgação Associação Empresarial))

A primeira reunião da nova diretoria da Associação Empresarial de Maravilha, que assumiu no
início de janeiro, foi realizada na manhã desta terça-feira (17), no auditório da entidade. Sob
coordenação do presidente Jonas Dall’Agnol, os empresários discutiram o planejamento da
gestão 2012-2013 e criaram comissões de trabalho para dinamizar as atividades da diretoria.
Formaram-se as comissões Administrativa, Plano de Marketing e Eventos, Frente Parlamentar
e Planejamento Orçamentário, cada uma composta por cinco diretores. Esses grupos se
reunirão periodicamente para discutir assuntos específicos de sua pasta e os membros
poderão ser alterados de acordo com a necessidade.
Conforme destacado pelo vice-presidente Jeovany Folle, “a ideia é que cada comissão se
envolva, discuta e tenha autonomia para decidir assuntos pertinentes, trazendo um parecer
para a diretoria”.
Composição das comissões
Comissão Administrativa: Celso Broetto, Jucilei Honaiser, Eduardo Simon, Cleonice Manica e
Claudia Vendrame.
Comissão de Plano de Marketing e Eventos: Claudia Vendrame, Simone Zanotto, Dilva
Benvenutti, Jeovany Folle e Cleonice Manica.
Comissão de Frente Parlamentar: Jeovany Folle, Eduardo Simon, Celso Broetto, Mário Sérgio
Pinheiro e Dilva Benvenutti.
Comissão de Planejamento Orçamentário: Celso Broetto, Jucilei Honaiser, Ana Paula Goelzer,
Rafael Baratto e Jeovany Folle.
Nesta manhã também foram definidos os horários das reuniões de diretoria. Elas serão
realizadas quinzenalmente nas terças-feiras, às 7h. A próxima está agendada para o dia 31.

Segundo o presidente Dall’Agnol, nesse encontro cada diretor irá elencar as ações prioritárias
de sua pasta para elaboração do planejamento anual.
A posse da Diretoria Executiva, dos conselhos Fiscal e Deliberativo e dos coordenadores dos
núcleos do Programa Empreender ocorre no dia 10 de fevereiro, às 20h, no Maravilhas Park
Hotel.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
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http://sistema103.com/lider/noticias/77130/_Diretoria_da_Associação_Empresarial_de_Mara
vilha_discute_o_planejamento_da_gestão_2012-2013.html

Diretoria da Aem de Maravilha discute o planejamento da gestão 2012-2013
17/01/2012
A primeira reunião da nova diretoria da Associação Empresarial de
Maravilha, que assumiu no início de janeiro, foi realizada na manhã desta
terça-feira (17), no auditório da entidade. Sob coordenação do presidente
Jonas Dall’Agnol, os empresários discutiram o planejamento da gestão 20122013 e criaram comissões de trabalho para dinamizar as atividades da
diretoria.
Clique para ampliar

Formaram-se as comissões Administrativa, Plano de Marketing e Eventos,
Frente Parlamentar e Planejamento Orçamentário, cada uma composta por
cinco diretores. Esses grupos se reunirão periodicamente para discutir
assuntos específicos de sua pasta e os membros poderão ser alterados de
acordo com a necessidade.
Conforme destacado pelo vice-presidente Jeovany Folle, “a ideia é que cada
comissão se envolva, discuta e tenha autonomia para decidir assuntos
pertinentes, trazendo um parecer para a diretoria”.
Composição das comissões
Comissão Administrativa: Celso Broetto, Jucilei Honaiser, Eduardo Simon,
Cleonice Manica e Claudia Vendrame.
Comissão de Plano de Marketing e Eventos: Claudia Vendrame, Simone
Zanotto, Dilva Benvenutti, Jeovany Folle e Cleonice Manica.
Comissão de Frente Parlamentar: Jeovany Folle, Eduardo Simon, Celso
Broetto, Mário Sérgio Pinheiro e Dilva Benvenutti.
Comissão de Planejamento Orçamentário: Celso Broetto, Jucilei Honaiser,
Ana Paula Goelzer, Rafael Baratto e Jeovany Folle.
Nesta manhã também foram definidos os horários das reuniões de diretoria.
Elas serão realizadas quinzenalmente nas terças-feiras, às 7h. A próxima
está agendada para o dia 31. Segundo o presidente Dall’Agnol, nesse

encontro cada diretor irá elencar as ações prioritárias de sua pasta para
elaboração do planejamento anual.
A posse da Diretoria Executiva, dos conselhos Fiscal e Deliberativo e dos
coordenadores dos núcleos do Programa Empreender ocorre no dia 10 de
fevereiro, às 20h, no Maravilhas Park Hotel.

http://www.facisc.org.br/default.php?pg=noticiaf&id=2464

Núcleos de automecânicas discutem planejamento
16/01/2012
Visando discutir o planejamento 2012 do Núcleo Estadual de Automecânicas
(NEA), líderes da região Oeste participaram de reunião extraordinária na
última sexta-feira (13), na Associação Comercial e Industrial de Chapecó
(Acic).

Clique para ampliar

Representando o Núcleo de Automecânicas ligado à Associação Empresarial
de Maravilha, participaram o coordenador Fabio Junior Borga, a consultora
do Programa Empreender, Francieli Herpich Noll, e o comercial Jean Carlos
Ribeiro.
A reunião foi coordenada pelo líder regional do NEA, Dirceu Giacomelli, e
pelo vice-líder Genuíno Simioni, que levarão as prioridades dos núcleos da
região para o encontro estadual a ser realizado dia 28 de janeiro, em
Florianópolis. Também estiveram em pauta os produtos oferecidos pelo NEA
às mecânicas nucleadas, como o Selo Ambiental, o Cartão Fidelidade e a
Garantia Estadualizada.
Os líderes do Oeste se reunirão novamente no dia 24 de fevereiro, em
Maravilha.

http://www.facisc.org.br/default.php?pg=noticiaf&id=2462

Geral | Maravilha | 19/01/2012 12:07:26

Associação Empresarial de Maravilha é selecionada para
programa de excelência em gestão
Neste ano, a Associação Empresarial de Maravilha participará do “Programa Facisc de
Excelência da Gestão das Associações Empresariais de SC”, promovido pela Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) em parceria com o Movimento
Catarinense para a Excelência (MCE) e Sebrae. O objetivo do programa é melhorar a gestão
das
entidades
adotando
o
Modelo
de
Excelência
da
Gestão
(MEG).
Segundo a secretária executiva Sandra Duarte Heinz, a Associação Empresarial foi selecionada
após responder um questionário institucional e a próxima etapa são os encontros presenciais
com capacitação e orientação, do qual irão participar duas colaboradoras da entidade. No
total, foram eleitas 27 associações e que serão divididas em duas turmas.

Entre os benefícios para a entidade, destaca-se a autoavaliação em todas as áreas, o
comprometimento da força de trabalho, a percepção dos pontos fortes e oportunidades de
melhoria e a possibilidade de ser reconhecida e servir de referencial a outras organizações.
A aplicação da metodologia, a autoavaliação e a validação externa dos resultados
compreendem as etapas seguintes. As entidades que alcançarem a maior pontuação serão
reconhecidas e premiadas durante o Encontro Estadual do Empreender, que ocorre nos dias
25 e 26 de outubro, em Joinville.
Fonte: Assessoria de Comunicação – AE de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/77281/Associação-Empresarial-de-Maravilha-éselecionada-para-programa-de-excelência-em-gestão.html
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Queda de energia elétrica prejudica empresas
Mudar o tamanho da letra:
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“Faltam investimentos no setor para acompanhar a demanda de energia ocasionada
pelo desenvolvimento da região”, explica Zeonir Maximino Longo
Segundo informações divulgadas pela Celesc, 145 mil consumidores do Oeste
catarinense ficaram sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (20), das 7h54 às
10h06, aproximadamente, devido à queda de uma árvore na rede de alta tensão entre a
subestação Xanxerê e a subestação Pinhalzinho.
O problema atingiu as regiões alimentadas pelas subestações Pinhalzinho, Quilombo,
São Lourenço do Oeste, Palmitos, Mondaí, São Miguel do Oeste, Itapiranga e São José
do Cedro, entre eles, o município de Maravilha. Situação semelhante ocorreu no dia 16
de dezembro, quando houve uma falha de transmissão e a energia só voltou após cerca
de quatro horas.
De acordo com o presidente da Associação Empresarial de Maravilha, Jonas
Dall’Agnol, a diretoria da entidade já levou à gerência regional da Celesc Distribuição a
preocupação com o abastecimento de energia por falhas na transmissão, tendo em vista
a instalação de novas empresas e a crescente demanda do município.
Naquela oportunidade, em abril de 2011, a companhia informou que pretende colocar
em funcionamento, até 2013, uma nova subestação em Maravilha, visando aumentar a
qualidade do fornecimento de energia e obter maior flexibilidade operacional.
Para a entidade, que representa mais de 350 empresas, as medidas devem ser tomadas
com urgência, para evitar prejuízos e não frear a entrada de novos empreendimentos.

“Os prejuízos são grandes, pois com a falta de energia o comércio todo para, não há
vendas. Na indústria, os efeitos são ainda piores, uma vez que toda produção é afetada.
É preciso agilizar a instalação de uma subestação em Maravilha para amenizar esse
problema, pois, ao que se percebe, nada foi feito até agora e é possível que aumente a
incidência de fatos como esse”, acredita o presidente Dall’Agnol.
Quem paga a conta?
Na opinião do empresário e economista Zeonir Maximino Longo, faltam investimentos
no setor para acompanhar a demanda de energia ocasionada pelo desenvolvimento da
região. “O governo exige automação e tecnologia de ponta nas empresas privadas, mas
precisa exigir também das estatais, para que haja maior controle. Se o sistema de
distribuição fosse melhor informatizado, como já ocorre em outros estados, o problema
seria detectado e solucionado de forma mais rápida”, afirma.
Outra sugestão apontada pelo empresário é a implantação de uma subestação em cada
município: “Na falta de energia numa pequena região, nem todos sofreriam, havendo a
possibilidade de redistribuição de energia aos municípios em falta”.
Longo, que é proprietário de uma indústria de confecções, relata que 20 funcionários da
produção foram dispensados na manhã desta sexta-feira por conta do apagão, já que a
Celesc não tinha uma previsão para a volta do abastecimento. “Em outra ocasião, no
mês de dezembro, a queda de energia queimou uma televisão, um monitor de
computador e o receptor de uma antena parabólica. E quem paga a conta?”, questiona.
Fonte: AEM/ Portal São Miguel
http://www.portaltri.com.br/portal/publicacoes/ler/12730/1/queda+de+energia+eletrica+prej
udica+empresas.html



Associação Empresarial de Maravilha é selecionada para programa de
excelência em gestão

Iniciativa da Facisc e Sebrae prevê capacitação e autoavaliação das ações da entidade
Neste ano, a Associação Empresarial de Maravilha participará do “Programa Facisc de
Excelência da Gestão das Associações Empresariais de Santa Catarina”. O projeto é promovido
pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) em parceria com o
Movimento Catarinense para a Excelência (MCE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo da iniciativa é melhorar a gestão das entidades
adotando o Modelo de Excelência da Gestão (MEG).
Segundo a secretária-executiva da entidade, Sandra Duarte Heinz, a Associação Empresarial foi
selecionada após responder um questionário institucional. A próxima etapa são os encontros
presenciais com capacitação e orientação, do qual irão participar duas colaboradoras da
Associação. No total, foram eleitas 27 associações que serão divididas em duas turmas.

Entre os benefícios para a entidade, destaca-se a autoavaliação em todas as áreas, o
comprometimento da força de trabalho, a percepção dos pontos fortes e oportunidades de
melhoria e a possibilidade de ser reconhecida e servir de referencial a outras organizações.
A aplicação da metodologia, a autoavaliação e a validação externa dos resultados compreendem
as etapas seguintes. As entidades que alcançarem a maior pontuação serão reconhecidas e
premiadas durante o Encontro Estadual do Empreender, que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro,
em Joinville.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha/com edição de Imprensa CACB
http://www.cacb.org.br/site/eventos_ler.asp?id=335
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Maravilha - Associação Empresarial é selecionada para
programa de excelência em gestão
Mudar o tamanho da letra:
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Neste ano, a Associação Empresarial de Maravilha participará do “Programa Facisc de Excelência
da Gestão das Associações Empresariais de SC”, promovido pela Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina (Facisc) em parceria com o Movimento Catarinense para a
Excelência (MCE) e Sebrae. O objetivo do programa é melhorar a gestão das entidades adotando o
Modelo de Excelência da Gestão (MEG).
Segundo a secretária executiva Sandra Duarte Heinz, a Associação Empresarial foi selecionada após
responder um questionário institucional e a próxima etapa são os encontros presenciais com
capacitação e orientação, do qual irão participar duas colaboradoras da entidade. No total, foram
eleitas 27 associações e que serão divididas em duas turmas.
Entre os benefícios para a entidade, destaca-se a autoavaliação em todas as áreas, o
comprometimento da força de trabalho, a percepção dos pontos fortes e oportunidades de melhoria e
a possibilidade de ser reconhecida e servir de referencial a outras organizações.
A aplicação da metodologia, a autoavaliação e a validação externa dos resultados compreendem as
etapas seguintes. As entidades que alcançarem a maior pontuação serão reconhecidas e premiadas
durante o Encontro Estadual do Empreender, que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, em Joinville.
Associação Empresarial de Maravilha

http://www.portalsmo.com.br/portal/publicacoes/ler/12757/1/maravilha+associacao+empresarial+e+selecio
nada+para+programa+de+excelencia+em+gestao.html

Mais de 90 empresas confirmam adesão ao Liquida Maravilha 2012
24/01/2012
Consumidores de toda região devem visitar a Cidade das Crianças no período
de 4 a 11 de fevereiro para conferir as promoções do Liquida Maravilha 2012,
desenvolvido pela Associação Empresarial de Maravilha e pelo Núcleo de
Desenvolvimento Comercial em parceria com o Sicoob Credial.

Clique para ampliar

Naquela semana, mais de 90 empresas de diversos segmentos estarão
oferecendo descontos e promoções especiais, que serão divulgadas em
encarte nos jornais Novoeste, Correio Regional, O Líder e Imprensa do Povo
(Pinhalzinho). Os estabelecimentos participantes também estarão
identificados com bandeirolas.
Devido à promoção, o Sábado Mais (período em que as lojas ficam abertas
até as 16h30) vai ocorrer nos dias 4 e 11 de fevereiro.

http://www.facisc.org.br/default.php?pg=noticiaf&id=2471
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Mais de 90 empresas confirmam adesão ao Liquida
Maravilha 2012

Mais de 90 empresas confirmam adesão ao Liquida Maravilha 2012

Consumidores de toda região devem visitar a Cidade das Crianças no período de 4 a 11 de
fevereiro para conferir as promoções do Liquida Maravilha 2012, desenvolvido pela Associação
Empresarial de Maravilha e pelo Núcleo de Desenvolvimento Comercial em parceria com o
Sicoob Credial.
Naquela semana, mais de 90 empresas de diversos segmentos estarão oferecendo descontos e
promoções especiais, que serão divulgadas em encarte nos jornais Novoeste, Correio Regional,

O Líder e Imprensa do Povo (Pinhalzinho). Os estabelecimentos participantes também estarão
identificados com bandeirolas.
Devido à promoção, será Sábado Mais nos dias 4 e 11, assim, as lojas ficarão abertas até as
16h30.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/77576/Sisme-entra-com-ação-na-justiça-para-liberaçãodo-FGTS-para-professores-ACTs.html

quarta-feira, 25 de janeiro de 2012

CRCSC empossa delegada suplente em Maravilha

O presidente do
Conselho Regional de
Contabilidade de Santa
Catarina (CRCSC),
Adilson Cordeiro, e o
delegado regional do
CRCSC de Chapecó,
Reni Druzian, estiveram
em Maravilha, para junto com o delegado
regional do município,
Celso Camilo Broetto efetuar a posse da
contadora Silvia Vogel
como delegada regional
suplente.
A delegacia do CRCSC de Maravilha iniciou as atividades em 12 de agosto de 2011 e o
atendimento é prestado por Broetto no escritório da LB Contabilidade. Em sua ausência,
a suplente responderá pelos serviços da delegacia junto à Contamar. Ambas empresas
integram o Núcleo dos Profissionais Contábeis, abrigado pela Associação Empresarial
de Maravilha, e consideram a implantação da delegacia uma conquista para o setor.
Para Silvia, “termos representantes do CRCSC demonstra o crescimento de nosso
município, e também reafirma a força e a importância da nossa profissão perante toda
comunidade”.
Assessoria de Comunicação – Associação Empresarial de Maravilha
http://www.crcsc.org.br/index.php?cmd=noticias&id=797
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O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), Adilson Cordeiro,
e o delegado regional do CRCSC de Chapecó, Reni Druzian, estiveram em Maravilha, no último dia
16, juntamente com o delegado regional do município, Celso Camilo Broetto, para efetuar a posse da
contadora Silvia Vogel como delegada regional suplente.
A delegacia do CRCSC de Maravilha iniciou as atividades em 12 de agosto de 2011 e o
atendimento é prestado por Broetto no escritório da LB Contabilidade. Em sua ausência, a suplente
responderá pelos serviços da delegacia junto à Contamar. Ambas empresas integram o Núcleo dos
Profissionais Contábeis, abrigado pela Associação Empresarial de Maravilha, e consideram a
implantação da delegacia uma conquista para o setor.
Para Silvia, “termos representantes do CRCSC demonstra o crescimento de nosso município, e
também reafirma a força e a importância da nossa profissão perante toda comunidade”.
Assessoria de Comunicação – Maravilha

http://www.portalsmo.com.br/portal/publicacoes/ler/12843/1/maravilha+crcsc+empossa+del
egada+suplente+em+maravilha.html

CRC/SC empossa delegada suplente em Maravilha
25/01/2012
O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
(CRCSC), Adilson Cordeiro, e o delegado regional do CRCSC de Chapecó, Reni
Druzian, estiveram em Maravilha, no último dia 16, juntamente com o
delegado regional do município, Celso Camilo Broetto, para efetuar a posse
da contadora Silvia Vogel como delegada regional suplente.
A delegacia do CRCSC de Maravilha iniciou as atividades em 12 de agosto de
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2011 e o atendimento é prestado por Broetto no escritório da LB
Contabilidade. Em sua ausência, a suplente responderá pelos serviços da
delegacia junto à Contamar. Ambas empresas integram o Núcleo dos
Profissionais Contábeis, abrigado pela Associação Empresarial de Maravilha,
e consideram a implantação da delegacia uma conquista para o setor.
Para Silvia, “termos representantes do CRCSC demonstra o crescimento de
nosso município, e também reafirma a força e a importância da nossa
profissão perante toda comunidade.

http://www.facisc.org.br/default.php?pg=noticiaf&id=2473
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CRCSC empossa delegada suplente em Maravilha

Silvia Vogel assumiu como delegada regional suplente. (Divulgação)

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC), Adilson
Cordeiro, e o delegado regional do CRCSC de Chapecó, Reni Druzian, estiveram em Maravilha,
no último dia 16, juntamente com o delegado regional do município, Celso Camilo Broetto,
para efetuar a posse da contadora Silvia Vogel como delegada regional suplente.
A delegacia do CRCSC de Maravilha iniciou as atividades em 12 de agosto de 2011 e o
atendimento é prestado por Broetto no escritório da LB Contabilidade. Em sua ausência, a
suplente responderá pelos serviços da delegacia junto à Contamar. Ambas empresas integram
o Núcleo dos Profissionais Contábeis, abrigado pela Associação Empresarial de Maravilha, e
consideram a implantação da delegacia uma conquista para o setor.
Para Silvia, “termos representantes do CRCSC demonstra o crescimento de nosso município, e
também reafirma a força e a importância da nossa profissão perante toda comunidade”.
Fonte: Associação Empresarial de Maravilha
http://sistema103.com/lider/noticias/77641/CRCSC+empossa+delegada+suplente+em+Maravi
lha.html

Mais de 90 empresas confirmam adesão ao Liquida Maravilha 2012
Consumidores de toda região devem visitar a Cidade das Crianças no período de 4
a 11 de fevereiro para conferir as promoções do Liquida Maravilha 2012,
desenvolvido pela Associação Empresarial de Maravilha e pelo Núcleo de
Desenvolvimento Comercial em parceria com o Sicoob Credial.
Naquela semana, mais de 90 empresas de diversos segmentos estarão oferecendo
descontos e promoções especiais, que serão divulgadas em encarte nos jornais
Novoeste, Correio Regional, O Líder e Imprensa do Povo (Pinhalzinho). Os
estabelecimentos participantes também estarão identificados com bandeirolas.
Devido à promoção, será Sábado Mais nos dias 4 e 11, assim, as lojas ficarão abertas até
as 16h30.
http://wp.clicrbs.com.br/chapeco/2012/01/24/mais-de-90-empresas-confirmam-adesao-aoliquida-maravilha-2012/

Calculadora online é disponibilizada aos lojistas de SC
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC)
está disponibilizando em seu site a Calculadora Lojista, uma nova ferramenta para
auxiliar no dia a dia dos empresários. De acordo com a Associação Empresarial de
Maravilha, todos os associados podem acessá-la por meio do código e da senha
utilizados nas consultas do SPC.
A calculadora permite realizar diversos tipos de cálculos financeiros (juros,
parcelamentos, adiantamento de contas, etc.) e gerar etiquetas de produtos conforme a
legislação vigente. Na página também consta um manual com orientações para tirar as
dúvidas dos usuários.
Acesse a Calculadora do Lojista.
Outras informações sobre a ferramenta podem ser obtidas com a Associação
Empresarial, pelo telefone (49) 3664-0414.
http://wp.clicrbs.com.br/chapeco/2012/01/16/calculadora-onnline-e-disponibilizada-aoslojistas-de-sc/

Diretores da Associação Empresarial se reúnem com o Legislativo
27/01/2012
Com o intuito de apresentar a nova diretoria e discutir os projetos da
Associação Empresarial de Maravilha para a gestão 2012-2013, os diretores
membros da Comissão de Frente Parlamentar realizaram reunião, nesta
quinta-feira (26), com os vereadores do município. O encontro ocorreu na
entidade e contou com a presença dos edis César Frandoloso, Eliana
Simionato e Marclei Grando.
Clique para ampliar

O presidente Jonas Dall’Agnol frisou que a associação pretende “criar um
canal aberto de relacionamento com a câmara de vereadores e os outros
órgãos públicos, para auxiliar na questão de projetos e discutir assuntos
ligados à classe empresarial”. O vice-presidente, Jeovany Folle, ressaltou:
“Queremos participar de forma mais representativa em nome de nossos
associados, debater ideias e ter um diálogo aberto com os vereadores”.
Coube ao diretor do Projeto Empreender, Rafael Baratto, apresentar o
projeto do Programa Empreender para 2012, que deve ser encaminhado pela
administração municipal para aprovação do Legislativo. O Empreender
compreende todos os núcleos setoriais e multissetoriais abrigados pela
Associação Empresarial e, anualmente, recebe aporte financeiro do
município para viabilizar suas ações. “Temos hoje nove núcleos, que
envolvem cerca de 120 empresas, e outros dois devem ser criados neste ano.
Todos estão com vários projetos e, para que eles se concretizem, precisamos
contar novamente com o apoio da câmara de vereadores”, destacou Baratto.
Outro tema levantado pelos empresários foi o terreno para a construção da
sede própria da entidade. Segundo o presidente Dall’Agnol, a nova diretoria
continuará empenhada para que esse desejo antigo dos associados se torne
realidade.
Os vereadores agradeceram a preocupação da diretoria em acompanhar os
projetos na câmara e se colocaram à disposição da entidade. “Quando um
projeto de interesse dos empresários for discutido pela prefeitura, é
importante que haja a presença de representantes da Associação
Empresarial, assim os vereadores também têm mais argumentos e segurança
na hora de aprová-lo”, comentou Frandoloso. Da mesma forma, Eliana e
Marclei citaram outros projetos, como o Plano Diretor, que são de interesse
geral e precisam ser discutidos por toda comunidade.

http://www.facisc.org.br/default.php?pg=noticiaf&id=2480
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Com o intuito de apresentar a nova diretoria e discutir os projetos da Associação Empresarial de
Maravilha para a gestão 2012-2013, os diretores membros da Comissão de Frente Parlamentar
realizaram reunião, nesta quinta-feira (26), com os vereadores do município. O encontro ocorreu na
entidade e contou com a presença dos edis César Frandoloso, Eliana Simionato e Marclei Grando.
O presidente Jonas Dall’Agnol frisou que a associação pretende “criar um canal aberto de
relacionamento com a câmara de vereadores e os outros órgãos públicos, para auxiliar na questão de
projetos e discutir assuntos ligados à classe empresarial”. O vice-presidente, Jeovany Folle,
ressaltou: “Queremos participar de forma mais representativa em nome de nossos associados,
debater ideias e ter um diálogo aberto com os vereadores”.
Coube ao diretor do Projeto Empreender, Rafael Baratto, apresentar o projeto do Programa
Empreender para 2012, que deve ser encaminhado pela administração municipal para aprovação do
Legislativo. O Empreender compreende todos os núcleos setoriais e multissetoriais abrigados pela
Associação Empresarial e, anualmente, recebe aporte financeiro do município para viabilizar suas
ações. “Temos hoje nove núcleos, que envolvem cerca de 120 empresas, e outros dois devem ser
criados neste ano. Todos estão com vários projetos e, para que eles se concretizem, precisamos
contar novamente com o apoio da câmara de vereadores”, destacou Baratto.
Outro tema levantado pelos empresários foi o terreno para a construção da sede própria da entidade.
Segundo o presidente Dall’Agnol, a nova diretoria continuará empenhada para que esse desejo
antigo dos associados se torne realidade.
Os vereadores agradeceram a preocupação da diretoria em acompanhar os projetos na câmara e se
colocaram à disposição da entidade. “Quando um projeto de interesse dos empresários for discutido
pela prefeitura, é importante que haja a presença de representantes da Associação Empresarial, assim
os vereadores também têm mais argumentos e segurança na hora de aprová-lo”, comentou
Frandoloso. Da mesma forma, Eliana e Marclei citaram outros projetos, como o Plano Diretor, que
são de interesse geral e precisam ser discutidos por toda comunidade.
Assessoria de Comunicação de Maravilha
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Sicredi Alto Uruguai promove encontro em Cunha Porã
Encontro aconteceu na sexta-feira
O presidente da Associação Empresarial de Maravilha, Jonas Dall’Agnol, prestigiou o Encontro
de Abertura de Ano da Sicredi Alto Uruguai RS/SC, realizado na noite de sexta-feira (27), na
Sociedade
Esportiva
e
Recreativa
Auriverde,
em
Cunha
Porã.
Durante o evento, coordenado pelo presidente Eugênio Poltronieri, foram apresentadas as
principais ações desenvolvidas no último ano e o planejamento para 2012, considerado o Ano

Internacional

das

Cooperativas.

Na oportunidade, Poltronieri também recebeu da Associação Empresarial um convite para a
cerimônia de posse da nova diretoria, a ser realizada no dia 10 de fevereiro.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Associação Empresarial de Maravilha.
http://sistema103.com/lider/noticias/77874/Sicredi+Alto+Uruguai+promove+encontro+em+C
unha+Porã.html
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Descontos que chegam a 51%, prazos estendidos para pagamento, produtos com valor diferenciado:
esta é a oportunidade para quem quer comprar e economizar. De 4 a 11 de fevereiro, as empresas
locais vivem o clima do Liquida Maravilha 2012, promoção realizada pela Associação Empresarial
de Maravilha e pelo Núcleo de Desenvolvimento Comercial, que chega à sua oitava edição neste
ano.
São 95 estabelecimentos participantes, de diversos segmentos: materiais de construção, vestuário,
calçados, bazares, lojas de móveis e eletrodomésticos, mercados, óticas e relojoarias, empresas de
telecomunicação e informática, revendedoras de veículos, pet-shop, entre outros. As promoções de
cada empresa serão divulgadas em encarte especial que circulará nas edições desta semana dos
jornais O Líder, Novoeste e Correio Regional.
De acordo com a coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Comercial, Cleonice Manica, “o
Liquida Maravilha se tornou uma grande ferramenta para alavancar as vendas do comércio local,
pois permite que as lojas possam liquidar seu estoque e oferecer aos clientes preços baixos em todo
segmento, tornando-se assim positivo para ambas as partes”.
Na edição de 2011, uma pesquisa da Associação Empresarial constatou que as vendas das empresas
participantes subiram em média 11,5% na semana do Liquida Maravilha, em comparação com a
mesma semana de 2010. O resultado atingiu as expectativas de 83,9% dos empresários entrevistados.
O Liquida Maravilha também conta com o patrocínio oficial do Sicoob Credial e o apoio das
emissoras
de
rádio
Difusora
e
Líder
FM.
Associação Empresarial de Maravilha

http://www.portalsmo.com.br/portal/publicacoes/ler/13008/1/maravilha+liquida+2012+inicia
+neste+sabado.html
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Visando aproximar o trabalho da diretoria e dos núcleos do Programa Empreender, foi realizada
reunião, na noite desta segunda-feira (30), no auditório da Associação Empresarial de Maravilha,
com os coordenadores dos núcleos setoriais e multissetoriais, a consultora do Programa Empreender,
Francieli Noll, o presidente da entidade, Jonas Dall’Agnol, o diretor do Projeto Empreender, Rafael
Baratto, e a diretora de Aperfeiçoamento Profissional, Dilva Benvenutti.
Na ocasião, Dall’Agnol procurou repassar a visão de trabalho e os propósitos da gestão 2012-2013,
colocando os diretores à disposição dos nucleados. “As duas últimas gestões trabalharam muito para
aumentar a representatividade da Associação Empresarial. Iniciamos com a entidade bem fortalecida
e agora vamos focar mais nos interesses dos associados, ou seja, qualificar os profissionais e prestar
um suporte para o crescimento dessas empresas. Da mesma forma, queremos que os núcleos
desenvolvam ações voltadas ao empreendedorismo”, frisou o presidente.
Fortalecimento e expansão dos núcleos – Atualmente, a Associação Empresarial abriga nove
núcleos: Automecânicas, Metalmecânico, Indústrias do Vestuário, Profissionais Contábeis,
Desenvolvimento Comercial, Profissionais da Beleza, Jovem Empreendedor, Comércio de São
Miguel da Boa Vista e Comércio de Santa Terezinha do Progresso. Para este ano, o objetivo é criar
mais dois núcleos: um de corretores de imóveis e outro ligado ao setor de turismo, reunindo bares,
restaurantes e hotéis.
Durante a reunião, os coordenadores também destacaram os projetos que devem ser priorizados
neste ano e as carências verificadas em cada núcleo. Segundo a consultora Francieli, a participação
efetiva dos coordenadores é fundamental para o bom trabalho dos núcleos. “Os próprios nucleados
devem identificar as necessidades de seu setor e trazer para que sejam discutidas em conjunto.
Queremos fazer um bom trabalho e contamos com o apoio de todos os nucleados”, comentou.
Além do que está previsto no projeto do Programa Empreender 2012, os diretores sugeriram novas
ações para unir e fortalecer os grupos. Para finalizar, o presidente da entidade ressaltou a intenção de
ter uma gestão democrática e participativa: “Entendemos que os núcleos são o motor da Associação
Empresarial e que devem ter liberdade e autonomia para diagnosticar as necessidades de seu setor,
promovendo ações em prol de seus nucleados”.
Assessoria de Comunicação – Maravilha

http://www.portalsmo.com.br/portal/publicacoes/ler/13002/1/maravilha+associacao+empres
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Maravilha - Diretores da Associação Empresarial
elaboram plano de governo
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Está em fase de elaboração o plano de governo da Associação Empresarial de Maravilha para a
gestão 2012-2013. A nova diretoria reuniu-se na manhã desta terça-feira (31), no auditório da
entidade, para elencar as prioridades do biênio e cada diretor levantou sugestões à sua pasta de
trabalho.
As propostas envolvem ações voltadas à indústria, ao comércio, aos prestadores de serviço e também
ao setor agroindustrial. Conforme a diretoria, a maioria dos projetos será desenvolvida com a
parceria dos núcleos do Programa Empreender, tendo em vista que eles têm um planejamento focado
e conseguem identificar as necessidades de cada setor.
De acordo com o presidente Jonas Dall’Agnol, será divulgado um protocolo de intenções durante a
cerimônia de posse da diretoria, a realizar-se no dia 10 de fevereiro, no Maravilhas Park Hotel.
Naquele momento, também será apresentado o lema que norteará a atual gestão.
Assessoria de Comunicação – Maravilha
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