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Life Coaching chega à terceira edição em Maravilha
Curso está agendado para os dias 13 a 15 de março, na CDL/Associação Empresarial
A qualificação da mão de obra tem sido uma necessidade constante em todos os setores. Devido a isso, o planejamento da
CDL/Associação Empresarial de Maravilha para 2015 tem como foco a capacitação dos empresários e colaboradores. Serão
oferecidos, periodicamente, cursos, palestras e workshops gratuitos, sendo alguns deles direcionados a públicos específicos,
como é o caso dos núcleos do Programa Empreender.
Uma das principais capacitações do ano será o Life Coaching High Rise, com Vanessa Tobias. A terceira edição do curso em
Maravilha está marcada para os dias 13, 14 e 15 de março, no auditório da CDL/Associação Empresarial. “Tivemos um grande
sucesso com as edições anteriores e vamos oportunizar que mais pessoas possam participar deste curso, que teve 100% de
aprovação na última turma”, comenta o presidente da entidade, Jeovany Folle.
Durante três dias, das 9h às 21h, os participantes irão trabalhar 12 áreas da vida: autodesenvolvimento, trabalho e carreira,
finanças, saúde, contribuição social, relacionamento amoroso, vida social e amigos, família, casa e ambiente, hobbies e lazer,
equilíbrio emocional e espiritualidade. As ferramentas do coaching auxiliam na tomada de decisões, relacionamentos
interpessoais, execução de planejamentos, reconhecimento de personalidades e organização do tempo, por exemplo.
O investimento é de R$ 2.200 para o público em geral, R$ 1.850 para associados e nucleados e R$ 800 para quem já
participou em edições anteriores (os valores podem ser parcelados em até 10 vezes). A inscrição inclui o material didático,
coffee breaks e a possibilidade de o participante fazer monitorias semanais com a instrutora, ao longo de um ano, de forma
presencial ou à distância.
VEJA MAIS
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Fonte: CDL/ Associação Empresarial de Maravilha
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Lojistas preparam ofertas do Liquida Maravilha 2015
Promoção será realizada no período de 7 a 14 de fevereiro

Ilustração/ CDL Associação Empresarial de Maravilha

O comércio local já está organizando suas promoções especiais para o mês de fevereiro. Entre os dias 7 e 14 ocorre o
Liquida Maravilha 2015, envolvendo em torno de 100 empresas associadas à CDL/Associação Empresarial de
Maravilha. A ação é promovida pelo Núcleo de Desenvolvimento Comercial, ligado à entidade, e conta com o patrocínio
do Sicoob Credial.
O Jornal O Líder Maravilha e a Rádio Líder FM, empresas pertencentes ao grupo WH Comunicações também são
parceiros da promoção, divulgando através de encartes e notícias as empresas participantes do Liquida Maravilha.
A promoção tem o objetivo de incrementar as vendas do comércio no período, oportunizando ao consumidor
diferenciais de preços em empresas de segmentos variados, entre eles, mercados, relojoarias, bazares, lojas de
móveis e do ramo do vestuário. “É uma oportunidade única para o consumidor, que pode comprar bem, adquirir
produtos de qualidade, até pela metade do valor”, afirma a diretora de Comércio da entidade, Neiva Gomes de Oliveira.
Conforme dados da CDL/Associação Empresarial, o Liquida Maravilha realizado em fevereiro do ano passado gerou
um incremento médio de 3,5% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período de 2013 e atendeu as
expectativas de 68% dos empresários consultados.
A pesquisa após a campanha também revelou que 62,6% dos consumidores pagaram suas compras à vista, pois a
maior parte das promoções oferece vantagens nesse tipo de pagamento. Do total de vendas, mais de 52% foram em
dinheiro e 25% parceladas no carnê. O restante foi pago com cartão e cheque.
VEJA MAIS
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Lojistas preparam ofertas do Liquida
Maravilha 2015

Promoção será realizada no período de 7 a 14 de fevereiro

O comércio local já está organizando suas promoções especiais para o mês de fevereiro. Isso
porque entre os dias 7 e 14 ocorre o Liquida Maravilha 2015, envolvendo em torno de 100 empresas

associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas. A ação é promovida pelo Núcleo de Desenvolvimento
Comercial, ligado à entidade, e conta com o patrocínio do Sicoob Credial.
Também são apoiadores na divulgação as emissoras de rádio Difusora AM, Líder FM e Alternativa
FM, além dos jornais Novoeste, O Líder e Diário do Iguaçu, que terão um encarte especial com as
ofertas de cada empresa participante do Liquida Maravilha.
A promoção tem o objetivo de incrementar as vendas do comércio no período, oportunizando ao
consumidor diferenciais de preços em empresas de segmentos variados, entre eles, mercados,
relojoarias, bazares, lojas de móveis e do ramo do vestuário. “É uma oportunidade única para o
consumidor, que pode comprar bem, adquirir produtos de qualidade, até pela metade do valor”,
afirma a diretora de Comércio da entidade, Neiva Gomes de Oliveira.
Conforme dados da CDL, o Liquida Maravilha realizado em fevereiro do ano passado gerou um
incremento médio de 3,5% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período de 2013 e
atendeu as expectativas de 68% dos empresários consultados. A pesquisa após a campanha
também revelou que 62,6% dos consumidores pagaram suas compras à vista, pois a maior parte
das promoções oferece vantagens nesse tipo de pagamento. Do total de vendas, mais de 52%
foram em dinheiro e 25% parceladas no carnê. O restante foi pago com cartão e cheque.
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Faltam poucos dias para a maior liquidação do comércio
De 7 a 14 de fevereiro, lojas participam do Liquida Maravilha 2015

De 7 a 14 de fevereiro, lojas participam do Liquida Maravilha 2015/ Divulgação

Com o objetivo principal de movimentar o comércio local em um período mais fraco para as vendas, a CDL/Associação Empresarial de Maravilha e
o Núcleo de Desenvolvimento Comercial promovem, anualmente, o Liquida Maravilha. Com o slogan “Venha comprar, Maravilha quer liquidar”, a
edição deste ano está marcada para os dias 7 a 14 de fevereiro e conta com a participação de aproximadamente 100 empresas associadas à
entidade.

A iniciativa conta novamente com o patrocínio do Sicoob Credial e o apoio dos meios de comunicação que pertencem a WH
Comunicação - jornal O Líder Maravilha e Rádio Líder FM. O jornal terá um encarte especial com as ofertas de cada empresa
participante do Liquida Maravilha.
No dia 7, Sábado Mais, os consumidores terão até as 16h para aproveitar as promoções oferecidas em mercados, relojoarias,
bazares, lojas de móveis, lojas de confecções e calçados, padarias, entre outros segmentos. Os descontos para compras à
vista chegam a 60% em algumas lojas e chamam a atenção também as facilidades encontradas no pagamento parcelado.
Todas as ofertas ficarão disponíveis no encarte e serão válidas na semana da promoção.
Fonte: CDL/ Associação Empresarial de Maravilha

http://wh3.com.br/noticia/127597/faltam-poucos-dias-para-a-maior-liquidacao-do-comercio.html

30/01/2015

Nucleados de Maravilha recebem capacitação na área de segurança do
trabalho

Principal objetivo do Núcleo Metalmecânico é promover melhorias necessárias dentro das empresas e garantir a segurança dos
trabalhadores
Visando o aperfeiçoamento gerencial e a preparação dos colaboradores, o Núcleo Metalmecânico, ligado à Associação Empresarial de
Maravilha, está promovendo uma capacitação na área de segurança do trabalho. A ação é desenvolvida por meio do projeto
Empreender Competitivo, contando com auxílio financeiro da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
(CACB) e Sebrae Nacional.
Na última quarta-feira (28), proprietários e colaboradores de empresas nucleadas participaram de uma palestra com o técnico em
Segurança do Trabalho Alcimar Antônio Lauer, no auditório da CDL/Associação Empresarial. Ele abordou acerca dos direitos e deveres
no ambiente de trabalho, elementos de risco à saúde do trabalhador, responsabilidades do empregado e empregador, implantação do
eSocial, desafios dos gestores de recursos humanos, entre outros assuntos.
Após a palestra, as empresas nucleadas terão, cada uma, 20 horas de assessoria. Dessa forma, será possível observar os pontos a
serem melhorados no que se refere à segurança do trabalho, conforme explica Lauer: “O trabalho que está sendo desenvolvido visa
principalmente adequar as empresas do núcleo com relação às orientações de segurança do trabalho para os colaboradores, por isso
serão ministrados cursos para adequação da legislação e melhoria da segurança de todos”.
Fonte: Assessoria de Comunicação Associação Empresarial de Maravilha
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