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Olacir Broetto assume a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em Maravilha
A posse aconteceu na manhã desta sexta-feira (24)
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Olacir Broetto assume a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em Maravilha
A posse aconteceu na manhã desta sexta-feira (24)

Posse aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) - (Divulgação)

Aconteceu na manhã de ontem (24) a posse do novo secretário, Olacir Broetto que assumirá a
pasta da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, substituindo o ex-secretário Leandro
Dall´Agnol que pediu o seu afastamento em dezembro de 2013 e afastou-se ainda na segunda-feira
(20).
Autoridades e empresários estiveram presentes no ato na manhã desta sexta-feira, dentre eles o
prefeito em exercício, Sandro Donati, o presidente da CDL/ Associação Empresarial de Maravilha,
Jeovany Folle, o empresário Vilson Bernardi, o presidente do PMDB de Maravilha, Antonio
Bertollo, o presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha, Ivo Badia (PMDB) e o presidente
do Partido Democratas, Luiz Hermes Brescovici.
Mais detalhes da posse você acompanha no jornal O Líder deste sábado.
Fonte: Redação O Líder - Renata Mattia
http://sistema103.com/lider/noticias/112763/Olacir-Broetto-assume-a-Secretaria-de-Indústria,-Comércioe-Turismo,-em-Maravilha.html
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Novo secretário de
Indústria, Comércio
e Turismo toma
posse
A partir de hoje,
Olacir Broetto está à
frente da secretaria
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Novo secretário de Indústria, Comércio e Turismo toma posse
A partir de hoje, Olacir Broetto está à frente da
secretaria
Na manhã desta sexta-feira (24), o presidente eleito da
CDL/Associação Empresarial de Maravilha, Jeovany Folle,
acompanhou a posse do novo secretário municipal de
Indústria, Comércio e Turismo, Olacir Broetto. Ele
assume o cargo substituindo o então secretário Leandro
Dall’Agnol, que deixou a pasta neste mês.
O ato foi realizado no gabinete do prefeito em exercício,
Sandro Donati, e contou também com a presença do
presidente da Câmara de Vereadores, Ivo Badia, o
presidente do Democratas (DEM), Luiz Hermes
Brescovici, o presidente do PMDB, Antônio Bertollo, e o
empresário Vilson Bernardi.

Na ocasião, Broetto afirmou que pretende desenvolver
um trabalho sério e comprometido, dando continuidade
às ações iniciadas por Dall’Agnol. “Minha meta é ser
agente de mudanças, mas a mudança precisa ser feita na
base da sociedade”, destacou ele, que já atuou como secretário da pasta no ano de 2009.
De acordo com o prefeito em exercício, a intenção é trabalhar forte neste ano para alavancar a indústria e o comércio, sendo que serão
feitas melhorias gradativas na estrutura da secretaria. “A administração tem ciência dessas necessidades”, afirmou Donati.
Em nome da entidade que representa os empresários de Maravilha, Folle parabenizou o novo secretário, colocou a CDL/Associação
Empresarial à disposição e comentou sobre algumas necessidades imediatas para o desenvolvimento do setor, entre elas, a construção
das perimetrais e a adequação das leis de incentivo do município.
Fonte: CDL/Associação Empresarial de Maravilha
+ Fotos da Notícia

http://portalmh.com.br/arquivos_internos/index.php?acao=noticias&act=ver&id=1811
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Movimento no comércio é 5 por cento maior no Natal de 2013
Pagamentos à vista e em dinheiro foram preferências do consumidor
em Maravilha
Em pesquisa efetuada pela CDL/Associação Empresarial de Maravilha
junto a seus associados, foi constatado um aumento de 5 por cento
nas vendas do Natal 2013 em relação ao mesmo período de 2012. Os
resultados atingiram as expectativas de 74 por cento dos empresários
consultados pela entidade.
As vendas à vista foram maioria naquela data comemorativa. Segundo
a pesquisa, 55,2 por cento dos consumidores optaram por esse tipo de
pagamento, enquanto 44,8 por cento compraram a prazo. Os
pagamentos em dinheiro somaram 43,9 por cento e o carnê ficou em
segundo lugar, adotado em 44 por cento das compras. O cartão de
crédito foi utilizado por 10 por cento dos consumidores e o cheque
por apenas 2 por cento do total.

As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) tiveram um
aumento significativo na comparação com a mesma época do ano
anterior. Ao longo do mês de dezembro de 2013, foram realizadas
6.998 consultas de crédito pelo comércio local, o que representa um
crescimento de 30,15 por cento sobre dezembro de 2012, quando o número foi de 5.377 consultas.
Em nível estadual, ao invés de crescerem, as vendas apresentaram recuo de 2,1 por cento no período analisado, contrariando as expectativas da
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC). O mau resultado é atribuído à conjuntura econômica, com alta da
inflação e do dólar, que tornaram o último Natal um dos piores dos últimos 10 anos.
Durante o levantamento da CDL/Associação Empresarial de Maravilha, também verificou-se que 90,3 por cento dos empresários não sentiram falta da
tradicional campanha de prêmios que era realizada em anos anteriores pela entidade e pelo Núcleo de Desenvolvimento Comercial. Os associados
também elogiaram os shows do Natal Luz e Magia e se disseram satisfeitos com o horário especial adotado pelo comércio na semana que antecedeu o
Natal.
Como sugestão, os empresários afirmaram que é necessário incrementar a decoração e a iluminação natalina neste ano. De acordo com o presidente
eleito da entidade, Jeovany Folle, as informações já foram repassadas à secretaria municipal de Indústria, Comércio e Turismo, para que sejam feitas
as alterações no próximo Natal.
Fonte: Angela Batisti / Assessora de Comunicação

http://portalmh.com.br/arquivos_internos/index.php?acao=noticias&act=ver&id=1793
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Nova diretoria da CDL/Associação Empresarial será empossada em fevereiro
Ato festivo deve reunir centenas de associados, autoridades e
lideranças ligadas ao setor empresarial e à comunidade local
Estão em andamento os preparativos para a cerimônia de posse da
nova diretoria da CDL/Associação Empresarial de Maravilha,
responsável pelos trabalhos da gestão 2014/2015. O ato festivo será
realizado no dia 7 de fevereiro de 2014 (sexta-feira), com início às
20h, no Maravilhas Park Hotel, e deve reunir centenas de associados,
autoridades e lideranças ligadas ao setor empresarial e à comunidade
local.
Na oportunidade, o empresário, farmacêutico e atual secretário da
Saúde de Maravilha, Jonas Dall’Agnol, repassará a presidência da
entidade para o engenheiro civil Jeovany Folle. Além dele, tomarão
posse outros 11 diretores executivos, três membros do Conselho
Deliberativo e seis do Conselho Fiscal, sendo três titulares e três
suplentes. As coordenadorias dos núcleos do Programa Empreender
também serão renovadas na ocasião.

Após o ato de posse, será servido jantar aos convidados. Cada
empresa associada tem direito a um ingresso para o jantar e os
ingressos adicionais podem ser adquiridos no valor de R$ 35. O traje
para o evento é livre e as confirmações já podem ser realizadas junto à secretaria da entidade ou pelo telefone 49 3664-0414.
Fonte: Angela Batisti / Assessora de Comunicação

http://portalmh.com.br/arquivos_internos/index.php?acao=noticias&act=ver&id=1792

Liquida Maravilha: Workshop de lançamento abordará sobre vendas e
comunicação
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Evento, no próximo dia 5, é gratuito e exclusivo às empresas que
aderiram ao Liquida Maravilha 2014
As mais de 100 empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014
poderão participar gratuitamente do workshop de lançamento da
promoção que abordará o tema “Comunicação eficaz = Mais vendas”,
com a master coach e consultora empresarial Juciléa Nones. O evento
será no dia 5 de fevereiro, às 19h30, no auditório da CDL/Associação
Empresarial de Maravilha.
O Liquida Maravilha chega neste ano à sua 10ª edição e é uma
iniciativa de Núcleo de Desenvolvimento Comercial, ligado à
entidade, com patrocínio do Sicoob Credial e apoio dos veículos de
comunicação locais. Entre os dias 8 e 15 de fevereiro – ambos serão
Sábados Mais –, as empresas participantes estarão oferecendo
descontos e promoções diferenciadas a seus clientes. Além dessa
semana em fevereiro, haverá mais uma edição do Liquida Maravilha
em julho, nos dias 5 a 12.
Após o workshop de lançamento, no próximo dia 5, os associados
receberão as bandeirolas para identificar sua empresa e o encarte
especial com todas as promoções. O encarte colorido será divulgado junto aos jornais Novoeste e O Líder no dia 8.
Sobre o workshop
Dentro do tema “Comunicação mais eficaz = Mais vendas”, Juciléa Nones abordará acerca da comunicação intrapessoal e interpessoal; como
identificar e usar os sistemas representacionais cerebrais (por qual sistema cerebral o cliente é convencido a comprar); saber falar, ouvir e
interpretar.
Especializada em Gestão de Pessoas e Gestão da Programação Neurolinguística, ela afirma que qualquer profissional que tem grande habilidade de
comunicação consegue reconhecer o que o cliente quer para ele e isso lhe proporcionará maior fluxo de negócios e satisfação plena.
“Nesta nova era, fazer ao cliente o que nós gostaríamos para nós já não faz mais sentido; temos mesmo é que fazer o que ele quer para ele, porque o
que eu quero para mim talvez não tenha significado nenhum para o outro. Tudo é extremamente relativo a meu modelo de mundo”, comenta.
Juciléa é também analista comportamental, escritora, trainer e consultora empresarial nas áreas de atendimento, vendas, comunicação, oratória e
desenvolvimento de líderes.
Como participar
O workshop é gratuito e exclusivo às empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014. Para participar, basta confirmar presença com a
CDL/Associação Empresarial, pelo telefone 3664-0414 ou pelo e-mail comercial@aemaravilha.com.br.
Fonte: Angela Batisti / Assessora de Comunicação
+ Fotos da Notícia

http://portalmh.com.br/arquivos_internos/index.php?acao=noticias&act=ver&id=1791

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo é
oficialmente empossado em Maravilha
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Olacir Broetto estará à frente da pasta a partir
de agora
O administrador de empresas e contador, Olacir
Broetto, foi empossado oficialmente nesta
sexta-feira (24) como secretário de Indústria,
Comércio e Turismo da Cidade das Crianças.
Broetto substitui o ex-secretário, Leandro
Dall´Agnol, que se afastou do cargo na segundafeira (20).
Participaram do ato o prefeito em exercício,
Sandro Donati, o presidente do DEM, Luiz
Hermes Brescovici, o presidente do PMDB,
Antonio Bertollo, o presidente da Câmara de
Vereadores, Ivo Badia, o presidente eleito da
CDL/Associação Empresarial de Maravilha, Jeovany Folle e o empresário Vilson Bernardi.
Conforme Donati, a Administração Rosi e Sandro trabalha muito com o diálogo e a troca de
conhecimentos. “Nós estamos pensando em Maravilha, no melhor para a nossa população. Então, temos
a certeza que o resultado será positivo. Se você trabalha em uma secretaria, vai estar a par do que está
acontecendo em outras. Trabalhamos em conjunto, em equipe”, comentou o prefeito.
“Agradeço esta oportunidade e vamos trabalhar juntos para o desenvolvimento da indústria, do comércio
e do turismo de Maravilha. Minha meta é ser agente de mudanças, mas a mudança precisa ser feita na
base da sociedade”, destacou Broetto.
Atualmente aposentado, Olacir Broetto é formado em Administração de Empresas pela Universidade do
Oeste de Santa Catarina (Unoesc) e técnico em Contabilidade. Atuou como professor na extinta Escola
Técnica de Comércio Rui Barbosa; foi contador geral da Companhia Industrial de Óleos Vegetais
Maravilha (Civema) por 10 anos e trabalhou como gerente administrativo da Aurora durante 12 anos. No
setor público, atuou por oito anos na prefeitura, como auxiliar de contabilidade e, mais recentemente,
como secretário de Indústria e Comércio, no ano de 2009.
Foto: Cleusa Regner/Ascom/CDL
Fonte: Cleusa Regner/Ascom

http://portalmh.com.br/arquivos_internos/index.php?acao=noticias&act=ver&id=1807
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Créditos: Cleusa Regner/Ascom/CDL Baixar Imagem
O administrador de empresas e contador, Olacir Broetto, foi empossado oficialmente nesta sextafeira (24) como secretário de Indústria, Comércio e Turismo da Cidade das Crianças. Broetto
substitui o ex-secretário, Leandro Dall´Agnol, que se afastou do cargo na segunda-feira (20).
Participaram do ato o prefeito em exercício, Sandro Donati, o presidente do DEM, Luiz Hermes
Brescovici, o presidente do PMDB, Antonio Bertollo, o presidente da Câmara de Vereadores, Ivo
Badia, o presidente eleito da CDL/Associação Empresarial de Maravilha, Jeovany Folle e o
empresário Vilson Bernardi.
Conforme Donati, a Administração Rosi e Sandro trabalha muito com o diálogo e a troca de
conhecimentos. “Nós estamos pensando em Maravilha, no melhor para a nossa população. Então,
temos a certeza que o resultado será positivo. Se você trabalha em uma secretaria, vai estar a par
do que está acontecendo em outras. Trabalhamos em conjunto, em equipe”, comentou o prefeito.
“Agradeço esta oportunidade e vamos trabalhar juntos para o desenvolvimento da indústria, do
comércio e do turismo de Maravilha. Minha meta é ser agente de mudanças, mas a mudança
precisa ser feita na base da sociedade”, destacou Broetto.
Atualmente aposentado, Olacir Broetto é formado em Administração de Empresas pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) e técnico em Contabilidade. Atuou como
professor na extinta Escola Técnica de Comércio Rui Barbosa; foi contador geral da Companhia
Industrial de Óleos Vegetais Maravilha (Civema) por 10 anos e trabalhou como gerente
administrativo da Aurora durante 12 anos. No setor público, atuou por oito anos na prefeitura,
como auxiliar de contabilidade e, mais recentemente, como secretário de Indústria e Comércio, no
ano de 2009.
http://www.maravilha.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/14386/codMapaItem/3555#.UuK4JH5TuU
k

Liquida Maravilha: Workshop de lançamento
abordará sobre vendas e comunicação
Terça, 21 de Janeiro de 2014 10:58:52

As mais de 100 empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014 poderão participar gratuitamente do
workshop de lançamento da promoção que abordará o tema “Comunicação eficaz = Mais vendas”, com a
master coach e consultora empresarial Juciléa Nones. O evento será no dia 5 de fevereiro, às 19h30min, no
auditório da CDL de Maravilha.
O Liquida Maravilha chega neste ano à sua 10ª edição e é uma iniciativa de Núcleo de Desenvolvimento
Comercial, ligado à entidade, com patrocínio do Sicoob Credial e apoio dos veículos de comunicação locais.
Entre os dias 8 e 15 de fevereiro – ambos serão Sábados Mais, as empresas participantes estarão oferecendo
descontos e promoções diferenciadas a seus clientes. Além dessa semana em fevereiro, haverá mais uma
edição do Liquida Maravilha em julho, nos dias 5 a 12.
Após o workshop de lançamento, no próximo dia 5, os associados receberão as bandeirolas para identificar sua
empresa e o encarte especial com todas as promoções. O encarte colorido será divulgado junto aos jornais
Novoeste e O Líder no dia 8.

Como participar

O workshop é gratuito e exclusivo às empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014. Para participar, basta
confirmar presença com a CDL, pelo telefone (48) 3664-0414 ou pelo e-mail comercial@aemaravilha.com.br.

http://fcdl-sc.org.br/redirect.php?center=viewArtigo&controle=verArtigo&hdd_idArtigo=5072

Nova diretoria da CDL de Maravilha será
empossada em fevereiro
Terça, 21 de Janeiro de 2014 08:42:16

Diretoria e Conselho Fiscal da CDL de Maravilha

Estão em andamento os preparativos para a cerimônia de posse da nova diretoria da CDL de Maravilha,
responsável pelos trabalhos da gestão 2014/2015. O ato festivo será realizado no dia 7 de fevereiro, com início
às 20 horas, no Maravilhas Park Hotel, e deve reunir centenas de associados, autoridades e lideranças ligadas
ao setor empresarial e à comunidade local.

Na oportunidade, o empresário, farmacêutico e atual secretário da Saúde de Maravilha, Jonas Dall’Agnol,
repassará a presidência da entidade para o engenheiro civil Jeovany Folle. Além dele, tomarão posse outros 11
diretores executivos, três membros do Conselho Deliberativo e seis do Conselho Fiscal, sendo três titulares e
três suplentes. As coordenadorias dos núcleos do Programa Empreender também serão renovadas na ocasião.

Após o ato de posse, será servido jantar aos convidados. Cada empresa associada tem direito a um ingresso
para o jantar e os ingressos adicionais podem ser adquiridos no valor de R$ 35,00. O traje para o evento é livre
e as confirmações já podem ser realizadas junto à secretaria da entidade ou pelo telefone (49) 3664-0414.

http://fcdl-sc.org.br/redirect.php?center=viewArtigo&controle=verArtigo&hdd_idArtigo=5071

Liquida Maravilha: Workshop de lançamento
abordará sobre vendas e comunicação

As mais de 100 empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014 poderão participar
gratuitamente do workshop de lançamento da promoção que abordará o tema “Comunicação
eficaz = Mais vendas”, com a master coach e consultora empresarial Juciléa Nones. O evento será
no dia 5 de fevereiro, às 19h30min, no auditório da CDL de Maravilha.
O Liquida Maravilha chega neste ano à sua 10ª edição e é uma iniciativa de Núcleo de
Desenvolvimento Comercial, ligado à entidade, com patrocínio do Sicoob Credial e apoio dos

veículos de comunicação locais. Entre os dias 8 e 15 de fevereiro – ambos serão Sábados Mais, as
empresas participantes irão oferecer descontos e promoções diferenciadas a seus clientes. Além
dessa semana em fevereiro, haverá mais uma edição do Liquida Maravilha em julho, nos dias 5 a
12.
Após o workshop de lançamento, no próximo dia 5, os associados receberão as bandeirolas para
identificar sua empresa e o encarte especial com todas as promoções. O encarte colorido será
divulgado junto aos jornais Novoeste e O Líder no dia 8.
Como participar:
O workshop é gratuito e exclusivo às empresas que aderiram ao Liquida Maravilha 2014. Para
participar, basta confirmar presença com a CDL, pelo telefone (48) 3664-0414 ou pelo e-mail
comercial@aemaravilha.com.br.
Fonte: Semana Lojista FCDL nº 563

Nova diretoria da CDL de Maravilha
será empossada em fevereiro

Diretoria e Conselho Fiscal da CDL de Maravilha

Estão em andamento os preparativos para a cerimônia de posse da nova diretoria da CDL de
Maravilha, responsável pelos trabalhos da gestão 2014/2015. O ato festivo será realizado no dia 7
de fevereiro, com início às 20 horas, no Maravilhas Park Hotel, e deve reunir centenas de
associados, autoridades e lideranças ligadas ao setor empresarial e à comunidade local.
Na oportunidade, o empresário, farmacêutico e atual secretário da Saúde de Maravilha, Jonas
Dall’Agnol, repassará a presidência da entidade para o engenheiro civil Jeovany Folle. Além dele,
tomarão posse outros 11 diretores executivos, três membros do Conselho Deliberativo e seis do
Conselho Fiscal, sendo três titulares e três suplentes. As coordenadorias dos núcleos do Programa
Empreender também serão renovadas na ocasião.

Após o ato de posse, será servido jantar aos convidados. Cada empresa associada tem direito a um
ingresso para o jantar e os ingressos adicionais podem ser adquiridos no valor de R$ 35,00. O traje
para o evento é livre e as confirmações já podem ser realizadas junto à secretaria da entidade ou
pelo telefone (49) 3664-0414.
Fonte: Semana Lojista FCDL nº 563

Cejesc realiza primeira AGO de 2014
28 de Janeiro de 2014 às 09h57min
Na última semana, dias 23 e 24, ocorreu a primeira assembleia geral ordinária (AGO) de 2014 do Conselho Estadual
do Jovem Empreendedor de Santa Catarina (Cejesc). O evento foi realizado em Campos Novos e teve a participação
da coordenadora Patricia Boff, representando o Núcleo do Jovem Empreendedor, ligado à CDL/Associação
Empresarial de Maravilha.
A programação iniciou na quinta-feira à noite, com a palestra “Contabilizando o sucesso dos jovens empreendedores”,
proferida por Sílvio Alexandre Zancanaro, seguida de jantar de confraternização. Na sexta-feira pela manhã, os jovens
visitaram a empresa Iguaçu Celulose, Papel S/A, do grupo Imabiro.
Com quatro unidades industriais localizadas no Paraná e em Santa Catarina, produz celulose, pasta mecânica,
papelão, papéis e sacos multifoliados. De acordo com Patrícia, a fábrica visitada em Campos Novos conta com 460
colaboradores e tem uma capacidade produtiva anual de 44 mil toneladas de papel e 216 milhões de sacos
multifoliados.
No período da tarde, a diretoria do Cejesc se reuniu para acertar detalhes do planejamento de 2014 e, em seguida,
ocorreu a assembleia geral na sede da Associação Empresarial, Rural e Cultural Camponovense (Acircan), onde os
participantes discutiram diversos assuntos ligados ao movimento e foram apresentadas as ações desenvolvidas pelos
núcleos de jovens daquela região. “Foi uma oportunidade para se aprender e conhecer outras realidades que possam
servir de exemplo e motivação para nossas atividades”, destaca Patricia, que também atua no Cejesc como diretora
de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
A próxima AGO do Cejesc será nos dias 20 e 21 de fevereiro, em Xaxim. Mais informações sobre a programação e as
inscrições podem ser obtidas por meio do site do conselho (http://cejesc.org.br/ago.html).
Assessoria de Comunicação – CDL/Associação Empresarial de Maravilha

http://cejesc.org.br/acoes-dos-nucleos/detalhes/52-nje-maravilha-maravilha-sc/noticia-detalhe/71cejesc-realiza-primeira-ago-de-2014.html

Núcleo da Mulher Empresária retoma reuniões
Bom Dia SC 28/01/2014 | Terça-Feira
Neste ano, assumem a coordenação as nucleadas Eliana Estefano e Vandréa Filimberti

Reunião Núcleo da Mulher Empresária

As integrantes do Núcleo da Mulher Empresária, abrigado pela CDL/Associação Empresarial de Maravilha, se reuniram nesta terçafeira (28), na entidade, para a primeira reunião ordinária deste ano. Entre os assuntos em pauta, esteve a definição da
coordenadoria para a gestão 2014/2015, a atualização do regimento interno e a organização do 2º Encontro Empresarial da Mulher,
marcado
para
o
mês
de
março.
Ficou definido que a nucleada Eliana Estefano será a coordenadora do núcleo, substituindo Poliana de Oliveira, e terá como
vice
a
empresária
Vandréa
Cristina
Filimberti,
no
lugar
da
então
vice-coordenadora
Silvia
Vogel.
As nucleadas já estão trabalhando na organização do 2º Encontro Empresarial da Mulher, cuja programação e data serão
divulgadas em breve. Para tratar deste evento, será realizada outra reunião no dia 6. Conforme acordado entre as empresárias, as
reuniões do núcleo neste ano serão sempre nas quintas-feiras, às 7h15, na CDL/Associação Empresarial.
Fonte: Assessoria de Imprensa

http://www.bomdiasc.com.br/site/principal.php?pg=cidades&cidade=22510
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Núcleo dos Profissionais da Beleza se reúne com a Vigilância Sanitária

Na noite desta segunda-feira (27), integrantes do Núcleo dos Profissionais da Beleza, ligado à Associação Empresarial de Maravilha, promoveram
reunião na sede da entidade com a presença dos fiscais da Vigilância Sanitária, Valdelir José Lopes e Kely Patricia Clen. O objetivo foi esclarecer aos
profissionais da área sobre as exigências da normativa 004/DIVS/2013, emitida pela Vigilância Sanitária do Estado e em vigor desde outubro.
As disposições interferem no trabalho de cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicuras, depiladores, maquiadores e massagistas.
Segundo o coordenador do núcleo, Murilo Duarte, as exigências da normativa referem-se à estrutura dos estabelecimentos e procedimentos de
trabalho. “A normativa é clara ao estabelecer os padrões mínimos a serem seguidos pelos salões, o que precisamos é verificar o que realmente será
exigido de todos pela vigilância e estabelecer os prazos para que todos possam se adequar”, ressaltou.
Durante a reunião, os profissionais esclareceram todos os itens do documento junto aos fiscais sanitaristas. Foi destacado que o atendimento às
exigências atende às normas de saúde pública e segurança do trabalho, sendo necessária a adequação gradativa de todos os itens a partir dos prazos
a serem definidos junto à Vigilância Sanitária. Também foi sugerida a coleta conjunta de materiais cortantes e a compra coletiva de materiais, como a
autoclave, usada na esterilização de materiais, e os kits individuais utilizados por manicures e pedicuras.
Para dar continuidade ao que foi tratado, ficou marcada uma nova reunião para o dia 17 de fevereiro (segunda-feira), às 20h, na Associação
Empresarial.
Acompanharam a reunião de ontem o presidente eleito da Associação Empresarial, Jeovany Folle, e a diretora do Projeto Empreender, Patricia Boff.

Texto: Assessoria de Comunicação Associação Empresarial de Maravilha
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Senai pretende inaugurar a unidade de Maravilha em março
Adamastor Rangel Kammler está coordenando a implantação da nova
unidade
A implantação de uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) em Maravilha é aguardada por toda a comunidade
local, especialmente pelos empresários do setor, afetados pela falta
de mão de obra qualificada na indústria. Para repassar mais
informações sobre o andamento dos trabalhos, o coordenador das
unidades de Itapiranga e Maravilha, Adamastor Rangel Kammler,
esteve na CDL/Associação Empresarial, na tarde desta quarta-feira
(29).
Segundo ele, até meados de fevereiro deve-se focar na adequação da
estrutura física da nova unidade, além da contratação do corpo
docente e dos colaboradores da área administrativa. A previsão é de
que o Senai abra suas portas em março, na avenida Sete de
Setembro, ao lado da Santa Pedra (concessionária Volkswagen). “O
secretário de Indústria e Comércio, Olacir Broetto, assim como outros
técnicos da prefeitura, estão acompanhando as obras para que
possamos terminar dentro do prazo”, afirmou Kammler.

Os primeiros cursos ofertados, tanto os regulares quanto os de qualificação, serão oferecidos de forma gratuita. Dentre eles, estão dois cursos por
meio do programa Jovem Aprendiz, conforme explica o coordenador: “Fizemos um trabalho de visitas às empresas de Maravilha para levantar quais
eram as demandas de jovens aprendizes. A partir disso, estamos elaborando dois projetos, um na área de informática e outro de eletromecânica,
contemplando aulas teóricas no Senai e aulas práticas diretamente nas empresas, com duração total de dois anos”.
Outros cursos já programados são o técnico em eletrotécnica e o técnico em manutenção e suporte em informática, além de outros quatro regulares
de longa duração (dois anos). A princípio, estão abertas as inscrições somente para o curso de manutenção de máquinas industriais, que podem ser
feitas junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras). De acordo com Kammler, os primeiros cursos devem iniciar no mês de abril.

Fonte: Assessoria de Comunicação – CDL/Associação Empresarial de Maravilha
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