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“Para 2021 faltam menos 
de dois meses, mas a 

virada do ano sempre 
nos enche de energia e 
esperança como num 

passe de mágica.”

Quando chega o mês de outubro de qualquer ano, natu-
ralmente planejamos o encerramento e projetamos o ano 
seguinte.

Mas o ano de 2020 insiste em não terminar: esta é a minha 
sensação. No apagar das luzes deste ano, parece que falta 
fôlego para percorrer a linha do tempo que nos separa de 
2021. Parece que corri uma maratona de 50 quilômetros 
com preparo para apenas 10.

No entanto, é apenas uma sensação. 

Para 2021 faltam menos de dois meses, mas a virada do 
ano sempre nos enche de energia e esperança como num 
passe de mágica. E é assim que nos comportamos ano 
após ano.

Porém, antes de encerrarmos o ano, temos o aniversário 
da ACI que ocorreu no mês de outubro. Apesar de não 
termos realizado nossos eventos presenciais, como os ca-
fés com associado, reuniões almoço, palestras, fórum e a 
EXPOACI, igualmente não realizaremos o jantar de come-
moração dos 99 anos da entidade por conta das restrições 
que, apesar de amenizadas, ainda são recomendadas.

Na impossibilidade do evento presencial e para come-
morarmos os 99 anos da ACI o fizemos simbolicamente 
através das mídias sociais. Obviamente que ressentimos 
a falta do contato humano, algo muito forte e inerente às 
relações sociais. Mas foi a forma de não deixarmos passar 
em branco uma data tão simbólica e representativa para 
nossa estimada ACI.

Em 2021 a ACI completará 100 anos de existência e espe-
ramos comemorar juntos esta data tão marcante. Que ao 
fim de mais um ano, tenhamos razões para cantar e apa-
gar as velas desta senhora que então estará completando 
seu aniversário de centenário.
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ACI cria o                        
para seus negócios
Com o intuito de oferecer profissionalização e atualização para o 
empresariado da região e aspirantes a empresários, a ACI Montene-
gro/Pareci Novo criou o curso 100% online “Decola - empreender 
na prática”. Através de conteúdos qualificados, cases atuais e dicas 
práticas, o curso foi preparado por especialistas de destaque em di-
versas áreas e dividido em módulos, que trazem assuntos pensados 
unicamente para os negócios alavancarem.
 
O “Decola” terá certificação válida, acesso livre por um ano na plata-
forma Hotmart e suporte dos próprios especialistas. São eles:

Cibele Salazar
Profissional com mais de 19 anos de atuação com gestão de pesso-
as, endomarketing e planejamento. Especialista no atendimento a 
pequenas empresas, buscando propostas que se adaptem aos orça-
mentos curtos deste perfil de negócio. Dois de seus projetos já re-
ceberam o prêmio Top Ser Humano da ABRH, o mais recente foi em 
2018 e auxiliou a empresa na qual trabalha a obter ela primeira vez 
o certificado GPTW. Cibele é bacharel em RRPP, tem MBA em Gestão 
de Pessoas e especialização em Dinâmica dos Grupos. 
 
Fabrício Coitinho
Consultor empresarial de pequenas e médias empresas. Empre-
endedor com 20 anos de atuação em indústrias de grande porte, 
sendo 15 anos em funções de liderança e cinco anos ocupando fun-
ções estratégicas dentro de estruturas administrativas. Bacharel em 
Química com especializações em Engenharia de Produção, Finanças, 
Investimentos e Serviços Bancários. Professor e Vice-presidente de 
Indústria, Comércio e Serviços da ACI Montenegro/Pareci Novo. Pre-
sidente do Lions Clube Montenegro São João.
 
Guilherme Massena
Graduado em Gestão para Inovação e liderança pela Unisinos e 
cofundador da Dobra. Desde 2014 vem aprendendo temas como 
capitalismo consciente, nova economia, economia colaborativa e 
negócios de impacto. Acredita que empresas devem ser vetores de 
mudanças positivas na sociedade.
 
Leonardo Alex da Silva
Empreendedor e palestrante, graduado em Administração com 
destaque acadêmico do CRA/RS e mérito acadêmico da Unisc. Co-
fundador da TechNow Processamento de Dados, uma das poucas 
empresas que desenvolvem a própria Inteligência Artificial no Brasil.
 
Lucas Gabriel Lopes
Cofundador da Technow Processamento de Dados, empresa que 
tem por objetivo inovar e mudar o mundo. Graduado em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e pós-graduado em Desenvolvimen-
to de Liderança. Especialista em Scrum e tendências de inovação.

Para adquirir o curso e saber mais 
informações, é só acessar o site 
www.cursodecola.com.br 
ou apontar a câmera do celular 
para o QR code ao lado:

 
Robson Oliveira dos Santos
Empresário com mais de 10 anos de experiência no varejo com 
atendimento, vendas e treinamento de equipes. Sócio proprietário 
da Barbearia 1989. Formado em Recursos Humanos, conta com ex-
periência em gestão de compras, de convênios e de vendas.
 
Samuel Pinheiro Costa
Sócio proprietário e idealizador da Barbearia 1989. Gestor de equi-
pe, trabalha com planejamento e marketing em redes sociais. Estu-
dou Ciências Contábeis, gestão de negócios, captação de clientes, 
marketing digital e SEO (Sanders digital).

Confira os módulos que serão apresentados: 

Módulo 1 – Marketing e vendas 

Módulo 2 – Colaboradores a bordo 

Módulo 3 – Propulsor de lucros 

Módulo 4 – O seu negócio e a nova economia: case da Dobra 

Módulo 5 – Tecnologia para a sua decolagem
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Dr. Celso Orth: “Mude antes por 
opção. Não depois, por obrigação”
Celso Orth é graduado em Odontologia pela UFRGS e em 
Educação Física pelo IPARS.  Tem MBA em Gestão Empresa-
rial pela FGV, é membro fundador da Academia Brasileira de 
Odontologia Estética (ABOE), membro honorário da Socie-
dade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), autor do livro 
“Gestão Clínica e do Atendimento na Odontologia”, colunista 
de Gestão do Jornal Dentistry (Portugal), palestrante interna-

ACI – Conte-nos sobre sua carreira, no que diz respeito a sua 
atuação e aprendizados tanto no Brasil, como fora do país. 
 
Celso Orth – Antes de obter a graduação em Odontologia eu esta-
va já cursando a faculdade de Educação Física. Enquanto cursava, no 
terceiro semestre, consegui passar no vestibular da UFRGS e acabei 
cursando paralelamente as duas. Foi importante em vários aspectos 
da minha formação o fato de ter sido professor. Lecionei aqui em 
Montenegro durante treze anos na Escola Estadual São João Batista. 
 
Logo, o voleibol entrou na minha vida pelas mãos do meu irmão e 
mentor, Prof. Cilon. Começamos um trabalho voluntário como trei-
nadores no Clube Riograndense, ele no masculino e eu no feminino, 
sempre que possível um auxiliando o outro nas respectivas equipes. 
Foram escolhas que, num primeiro momento, poderiam atrapalhar 
as nossas carreiras profissionais. Eu já trabalhava como dentista e, 
três vezes por semana, no meio da tarde, saía para dirigir os treina-
mentos. Mas foi o contrário, contribuiu muito nos relacionamentos, 
na forma de enxergar a vida com disciplina austera, entender que ga-
nhamos e perdemos, somos ora titulares e ora reservas. Não somos 
os melhores nunca, somos surpreendidos mesmo quando achamos 
que estamos em vantagem e assim por diante. As amizades com os 
atletas da época se fortaleceram e continuam até hoje. Pessoas que 
agregaram muito em todos os sentidos.
 
Na odonto a mudança aconteceu quando larguei o voleibol. Colo-
quei um foco no estudo e me dediquei muito, tive a sorte de viver 
uma época em que o dólar estava a R$ 0,80, imaginem! Isso per-
mitia que viajasse para congressos fora do país, principalmente nos 
EUA, cinco e seis vezes por ano. Também tive a sorte de vivenciar o 
momento em que a odontologia mudou radicalmente as técnicas, 
onde a estética passou a ser um objetivo imediato.
 
Acredito em sorte, pois aqui no estado os profissionais na época 
eram mais fechados, não era comum o compartilhamento de co-
nhecimento e de novidades, e acabei indo aprender em São Paulo. 
Isso acontecia, em média, duas vezes por mês. Lá abriram-se as por-
tas e pude conviver com profissionais do mais alto nível. Dinheiro 
para tudo isso? Muitos empréstimos e financiamentos, não tinha 
caixa para investir nessa jornada. Tenho um amigo e colega que era 
o meu investidor. Somos amigos e compadres e sou grato por tudo. 
 
Possuir uma carteira muito grande de clientes/pacientes que depo-
sitam a confiança em nossa clínica é gratificante, a ponto de exigir 
que tenhamos uma dedicação permanente pelo bem-estar deles.
  
A sorte não me abandonou, nem nos melhores sonhos imaginava 
que um dia estaria ministrando cursos por todo Brasil, na Améri-
ca Latina e na Europa. Pessoas qualificadas, comprometidas e par-

PINGUE-PONGUE

ceiras, que estão comigo há anos, contribuíram para que isso se tor-
nasse uma realidade. 
 
Dica: Para todas estas escolhas, tive que optar por várias 
renúncias. Paga-se um preço por isso. Nos congressos 
jamais houve turismo e muitos anos depois fui conhe-
cer os locais em que viajava para estudo. As constantes 
viagens te distanciam da família, se não existir um su-
porte por trás, corre-se o risco de por tudo a perder.
  
ACI – Como você acha que um profissional pode transformar 
os desafios (desemprego, redução de demandas, etc) em mo-
tivação?
 
Celso Orth – Não é só por causa da pandemia, pois já existia ante-
riormente um nível alto de desemprego no Brasil. Um sinal de alerta 
que deve estar claro para aqueles que não procuram ser melhores 
como pessoas e como profissionais. Acontece em qualquer área, 
seja na indústria, no comércio ou na prestação de serviços.
 
Estacionar hoje, na performance, já significa andar para trás. Tudo é 
muito dinâmico, as atualizações são constantes, sem limites e fron-
teiras. Os desafios nos movem, nos instigam, sem eles a vida seria um 
mormaço, aborrecida, com rotinas e repetições. O novo te desafia, 
obriga a te mover, a estudar e buscar conhecimento. Hoje ninguém 
te ensina, a própria escola não é mais o centro do universo. Tens que 
buscar fora e sempre o conhecimento. Um título ou um certificado 
não diz nada se não continuares em busca do aprendizado.
 
A motivação é controversa, muitas organizações a estimulam através 
de metas. Seriam extrínsecas. Sempre acreditei no poder da motiva-
ção intrínseca, aquela que está dentro de nós, onde somos valoriza-
dos e trabalhamos em algo com significado em nossas vidas.
 
Imaginem as metas na prestação de serviços na saúde; ela viraria um 
produto e as consequências poderiam não ser as melhores. Os “so-
bre tratamentos” (over treatment) estariam inseridos habitualmente 
e os prejuízos que acarretam, fatalmente, também. 

Motivação também não pode ser baseada em frases clichês “que 
tudo pode, basta querer”, só funciona assim nas redes sociais. A reali-
dade é outra, totalmente descolada dos gurus que vendem sucesso. 
Aliás, não me preocupa a venda de sucesso nas redes, o que assusta 
é que tem gente que acredita e compra.
 
Dica: Ninguém é incompetente a ponto de trabalhar so-
mente pelo que recebe. Precisamos ver mais sentido no 
que fazemos em nossa vida. Ela, até provar o contrário, 
é única.

cional na área de Gestão, reabilitador em tempo integral e só-
cio proprietário da Clínica Orth, com sede em Montenegro. 
 
Após live realizada no dia 22 de setembro através da página da 
ACI Montenegro/Pareci Novo, aproveitamos para realizar mais al-
gumas perguntas, com o intuito de aproveitar ainda mais sua ex-
pertise em gestão e inovação, inspirando empresários da região.
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ACI – Sobre mudanças: Quais tendências futuras no mercado 
de trabalho você identifica e como se preparar para elas?
 
Celso Orth – Todos enxergamos que a tecnologia tende a impactar 
cada vez mais o mercado. Não tem como dissociar a necessidade de 
estar atualizado com o modelo de atividade no qual estamos inseri-
dos. Precisam estar conectados.
 
Essa atualização constante acaba distanciando profissionais que não 
dedicam tempo suficiente para transitarem com naturalidade neste 
universo contemporâneo.

Tenho como mantra acreditar que o lado humano das nossas com-
petências estará sempre em primeiro plano. Pelo menos na área da 
prestação de serviços, desde que o lucro seja consequência e não 
objetivo primeiro. Pode ser sonho, mas não custa sonhar. Assistindo 
no ano passado um congresso médico, foi apresentado um traba-
lho que dizia que um profissional da área, para manter-se atualizado, 
precisaria estudar 29 horas por dia. Uma metáfora que diz muito so-
bre a velocidade das mudanças. Mudar continuamente, principal-
mente quando se está bem, nos mantém vigilantes para encarar as 
transformações que ocorrem constantemente. Mudar quando se 
está mal é mais difícil, dolorido e sem muitas opções de escolhas. 
 
A flexibilidade é uma característica associada a mudanças. Podería-
mos chamar de resiliência, tão em moda hoje, que é desejada como 
atributo indispensável nos profissionais.
 
Dica: Mude antes por opção. Não depois, por obrigação.

ACI – Para um estabelecimento comercial, o que você acha mais 
efetivo: gerir o seu próprio negócio ou terceirizar a gestão?
 
Celso Orth – Depende do porte do estabelecimento. Caso seja 
grande, podem haver filiais, existindo a necessidade de delegar 
como imposição para a continuidade.  
 
Vendo por outro ângulo, terceirizar 100% do gerenciamento, com 
distanciamento total do negócio, pode ser um tiro no pé. A tecnolo-
gia permite gestão à distância, mas a presença diligente do proprie-
tário sempre dará a sustentabilidade, tanto à equipe de funcionários 
como aos clientes e fornecedores. 
 
Para dirigir e delegar eu preciso ter autoridade, não significa po-
der, conhecendo todos os processos, técnicas e intercorrências. 
Terceirizar sem conhecer o que está sendo delegado é uma in-
consequência que pode custar caro. Podemos perder a mão, 
sem métrica para avaliar a qualidade do que está sendo feito. 
 
Dica: A presença e a atenção combatem a indiferença e 
a apatia.
 
ACI – Na sua visão, qual o maior diferencial que um bom pro-
fissional precisa ter?
 
Celso Orth – Profissionais com conhecimento e habilidades reco-
nhecidas, entusiasmados, empreendedores, atualizados no presente 
e antenados com o futuro. O mercado não disponibiliza este tipo de 
profissional a pronta entrega.
 
Profissionais que querem empregos com horários rigidamente esti-
pulados, não se dedicam a estudar. Sem ambições de crescimento 
e com poucas chances de engajamento, o mercado tem delivery a 
qualquer momento. 
 
Profissionais que começam a semana animados e inspirados são 
muito diferentes dos que iniciam a segunda-feira torcendo pela sex-
ta-feira. Estes últimos estão no lugar errado, precisam de atitude para 
trocar de lugar.
 
Profissionais determinados, ousados e criativos, a maioria forjados 
dentro da própria organização, caracterizam o currículo dos sonhos. 
 
Dica: Curiosidade de saber e aprender talvez seja a cha-
ve para o crescimento.
 
ACI – Quais são as recomendações para gestores e proprietá-
rios de empresas para um investimento em desenvolvimento 
da equipe:
 
Celso Orth – Sou favorável a cobranças para melhorar o rendi-
mento, cultura que trago do esporte, mas sem guardar rancores 
desnecessários e prejudiciais. As críticas construtivas auxiliam os 
processos, mas nem só de críticas um time sobrevive. Os benefí-
cios, os mais variados possíveis. Não se prenda unicamente a datas 
comemorativas, são essenciais para que as pessoas sintam que são 
importantes. Ninguém faz nada sozinho (outro mantra que acredito). 
 
Treinamentos semanais devem ser práticas habituais. Um time precisa 
treinar sempre, não compreendo como isso não faz parte dos proces-
sos de todas as empresas. O treinamento é a única forma que temos 
de não repetir erros e de aprimorar os acertos. Só se consegue um 
time com reconhecimento e com valorização. Sou grato ao nosso 
time atual e a todas as pessoas que já fizeram parte dele e ajudaram 
na construção da clínica.



ACI segue com lives em agosto, 
setembro e outubro
As lives promovidas pela ACI, que fazem parte do projeto “Opor-
tunidades para Crescer”, seguem através da página no Facebook, 
quinzenalmente nas terças-feiras, às 20 horas. 
 
Veja quem esteve contribuindo com o empresariado e a comuni-
dade nos últimos meses:
 
25/08 - Andréa Mazarém (Docente universitária, palestrante, men-
tora e coach de executivos, carreiras e times): “Segurança psicoló-
gica: a construção de relacionamentos efetivos num ambiente de 
incertezas”.

 
08/09 - Felipe Bruzzo (Consultor em Ciência de Dados, Inteligência 
Artificial e Lei Geral de Proteção de Dados. Formado em Adminis-
tração de Empresas e Comércio Internacional, MBA em Ciência de 
Dados e Inteligência Artificial) e Lucas Gabriel Lopes (Cofundador 
da Technow Processamento de Dados, graduado em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas e pós graduado em Desenvolvimento 
de Liderança): “Ciência de Dados e LGPD: sua empresa está prepa-
rada para os desafios da transformação Digital”.

22/09 - Celso Orth (Graduado em Odontologia pela UFRGS e Edu-
cação Física pelo IPARS. MBA em Gestão Empresarial pela FGV e 

palestrante internacional na área de Gestão. Sócio Proprietário da 
Clínica Orth): “Posso ser um profissional relevante no mercado?”.

Lembramos que as lives seguem abertas a todos que quiserem
assistir na página facebook.com/AciMontenegroPareciNovo.
Aproveite estas oportunidades e fique ligado nos próximos anúncios.
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20/10 - Fabiano Britto (Cofundador da Ouro Moderno, especialis-
ta em transformar os resultados de carreiras e escolas, através de 
mentoria, cursos e ferramentas) e Miguel Veit (CEO e cofundador 
do Grupo Ouro Moderno): “O que a pandemia me ensinou e fez 
minha empresa vender mais?”.

20/10 - Nelson Bittencourt (diretor da VP de Inovação e Desenvol-
vimento da ABRH. Especialista em ciências do comportamento): 
“Core skills: como melhorar seus resultados”.



Vi Eventos: empresária adapta seu 
negócio para seguir no mercado
Como já sabemos, uma das medidas preventivas para evitar a prolife-
ração do novo coronavírus é o isolamento social, que ajuda a conter a 
aglomeração de pessoas. Essa medida afeta gravemente o segmento 
de eventos, que vem sofrendo os impactos desta nova realidade. Se-
gundo levantamento feito pelo Sebrae no mês de abril, a pandemia 
afetou 98% do setor.
 
Com base nessa realidade e objetivando aprimorar seu negócio para 
seguir atuando no mercado, a empresária Vilcimone Fischer (da em-
presa Vi Eventos) e seu esposo, o empresário Montagui Eidt (proprietá-
rio do restaurante Chinatchê), inauguraram em 25 de setembro a loja 
“Showroom de Natal”, especializada em produtos de Natal e kits para 
festas menores. A loja é fruto de uma medida adotada como extensão 
do trabalho em eventos sociais.
 
A Showroom de Natal está funcionando em parceria com sua irmã, 
que é fornecedora dos artigos natalinos. Árvores, aramados, guirlandas, 
ramas, oblongos e bolas são produzidas por esta empresa 100% bra-
sileira, que fabrica peças para todo o país. Como a compra é direta, o 
valor fica mais acessível. “O cliente vai ter uma peça linda e com preço 
justo”, comenta Vi.

Ela menciona que há cerca de cinco anos vem fazendo locação de ár-
vores para casas  e empresas. “Este ano, por causa da pandemia, surgiu 
a ideia de alugar uma peça e fazer uma loja especializada em Natal. 
Visando que o ano foi difícil e que o Natal vai ser bem em família, apos-
tamos muito nisso”.
 
A loja também oferece locação de árvores, para aqueles clientes que 
não querem guardar o acervo após o Natal. Desta forma podem en-
tregar o pinheiro montado na casa do cliente, vender apenas a árvore 
ou só a decoração. “A ideia é deixar o Natal ainda mais encantador e 
mágico para os nossos clientes”, diz.
 
Ainda, são confeccionados kits personalizados para festas menores 
que ocorrem eventualmente. “Atualmente ocorrem eventos menores, 
como casamentos, por exemplo, que recebem nossa assessoria. Mas 
após a retomada, com certeza vou continuar, até porque tenho contra-
to para 2022 já assinado”.
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O PLANO CERTO
PARA TODA MICRO E
PEQUENA EMPRESA

R$ 135,90

Planos empresariais 
a partir de

mensais

para consultas e
exames simples

Zero Carência

unimedvaledocai.com.br

(51) 3649 8938

ACI Montenegro/Pareci Novo:
“Há 99 anos colaborando e 
inspirando o desenvolvimento 
corporativo da região”

Funcionários e ex-funcionárias 
contam suas experiências

No último dia 3 de outubro, a ACI Montenegro/Pareci Novo 
completou 99 anos de história na cidade de Montenegro.
 
Fundada no ano de 1921 por um grupo de empresários locais 
que identificaram oportunidades de melhorias no setor comercial 
do município, a ACI, ao longo dos anos, foi sendo reconhecida 
como uma das mais atuantes associações empresariais do estado, 

A jornalista Marcia Helena da Silva Schüler, que atualmente 
empreende como franqueada da loja Quinta Valentina (marca 
de sapatos femininos), atuou na ACI de junho de 2003 até março 
de 2010. Iniciou as atividades como facilitadora do projeto 
“Empreender”, que era realizado por meio de uma parceria entre a 
Federasul e o Sebrae. Após, assumiu a assessoria de Comunicação 
e, na sequência, a gerência de Projetos da entidade.
 
“Foi um período em que a ACI estava passando por uma 
reestruturação completa, em que a diretoria que havia assumido 
em 2003 definiu resgatar e valorizar a história de grandes realizações 
e traçar novos rumos, adequando as ações da Associação para 
as necessidades do empresariado local. A equipe que atuava na 
época retornou para a sede original, na tradicional esquina onde 
iniciou suas atividades e onde, no entendimento da diretoria, 
deveria permanecer (e está até hoje). A ACI foi uma grande escola! 

Aprendi a superar inúmeras dificuldades e fiz trocas de grande valia 
para o meu crescimento pessoal e profissional. Sou muito grata a 
todas as diretorias que tive oportunidade de trabalhar, aos colegas 
que foram parceiros de grandes empreitadas e às incontáveis 
pessoas que conheci. Foram anos 
muito intensos e de realizações que 
tenho certeza que deixaram marcas 
importantes na história da entidade”.  
 
Márcia participou da formatação do 
projeto “Oportunidades para Crescer” 
(POC) junto com a diretoria, e conta 
que foi um divisor de águas para a 
entidade.

reunindo empresas dos segmentos de indústria, comércio e 
serviços.
 
Em 2013, a entidade amplia sua atuação, com o objetivo de 
expandir para a região e atender empresários de outras categorias, 
se tornando assim, Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Montenegro/Pareci Novo.

 
“Foram muitos desafios, começando pela busca de parceiros e 
patrocinadores que apostaram na ideia e incentivaram a realização 

de grandes eventos para a época, 
como a contratação de palestrantes 
de renome nacional, a organização 
de cursos, treinamentos e encontros 
empresariais com o objetivo de 
qualificar e capacitar profissionais da 
cidade e região. O ‘POC’ promoveu muita 
movimentação na cidade, não somente 
no segmento empresarial. Vivemos dias 
de muito trabalho e dedicação para 

“Aprendi a superar 
inúmeras dificuldades e 
fiz trocas de grande valia 
para o meu crescimento 

pessoal e profissional.” 

anos
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atingirmos o envolvimento significativo do quadro de associados. 
Outro fato importante foi a ampliação das ações abrangendo 
diversas cidades da região, em especial com a formalização da 
integração do município de Pareci Novo à estrutura da entidade. 
Tenho muito orgulho em dizer que passei pela ACI e imensa 
satisfação por tantas conquistas que alcançamos”, diz.
 
Márcia reforça a importância da existência da ACI em Montenegro, 
destacando ser fundamental para o desenvolvimento da cidade 
e região. “Sua atuação não se resume a promover atividades 
somente para as empresas associadas e seus colaboradores. O 
papel da entidade vai muito além, pois envolve a comunidade 
como um todo, repercutindo suas iniciativas no âmbito do 
estado e recebendo reconhecimento nacional. É um orgulho para 
Montenegro e Pareci Novo ter uma entidade empresarial deste 
porte e que permanece atuante, em constante atualização e em 
atividade ininterrupta por quase um século”, finaliza.  

Elaine de Paula, especialista em administração e finanças e atual 
Gerente Executiva na Federasul, atuou na ACI entre 2010 e 2018 e 
conta que foram anos de muito aprendizado e crescimento pro-
fissional.
 
“Num primeiro momento, senti um 
certo medo em assumir a gerência 
de uma entidade que teve por muitos 
anos a minha querida amiga, Márcia 
Schüler, na função. Após, com o auxílio 
da equipe, presidência e diretoria, en-
tre erros e acertos, acredito que con-
segui desempenhar minhas atividades 
a contento e deixar a casa organizada, 
no que se referem à gestão administrativa, financeira, eventos e pro-
jetos. Lembro que os primeiros eventos que organizei e atuei como 
mestre de cerimônia, tremia tanto que tinha que me segurar no púl-
pito (risos), sem falar no rubor no rosto ao iniciar um protocolo.
 
Acredito que o ponto mais importante para mim como profissio-
nal foi a confiança que sempre recebi dos presidentes, vice-presi-
dentes e diretores, bem como o reconhecimento de todos eles ao 
meu trabalho. Também, o apoio da equipe que sempre acreditou 
nos projetos que criávamos, os quais só aconteciam pelo fato do 
grupo ‘comprar a ideia’. No mais, elenco abaixo as principais ações 
realizadas e implantadas, pelo que lembro, durante os 8 anos em 
que estive na entidade.
 
- Organização das atividades em comemoração aos 90 anos da ACI;
 
- Criação da EXPOACI;
 
- Criação do Troféu Jacob Renner;
 
- A venda do cinema;

 
- Tentativa de implantação de um par-
que tecnológico junto à UNISC Monte-
negro;
 
- Implantação do programa Empreen-
der na Entidade, utilizando a metodolo-
gia específica para auxiliar as empresas 
a aumentar a competitividade e melho-
rar os seus negócios;
 

- Atuação junto ao núcleo de Mulheres Empreendedoras, principal-
mente do Natal onde o grupo ficou responsável pela casa do Papai 
Noel na praça e, também, a organização do The Best Mix Bazar;
 
- Atuação junto ao Conselho Municipal de Emprego e Renda, Anti-
drogas e Trânsito (este que foi muito solicitado quando da ciclovia, 
que foi colocada no meio da rua Capitão Cruz);

- Implantação do projeto Qualificar e Construindo sua Carreira. 
 
Sobre a representatividade da ACI para a cidade e região, Elaine des-
taca a importância que uma entidade empresarial tem para o desen-
volvimento econômico do município, através das ações promovidas. 
 
“Acredito que a ACI, ao longo dos seus 99 anos, cumpre seu papel, 
seja através de projetos, atuação junto aos Conselhos Municipais 
e comissões, onde é chamada a atuar. É a casa onde o empresário 
pode buscar auxílio para melhorar os resultados e o ambiente dos 
seus negócios. É a casa que tem a função de representar os inte-
resses dos empresários na esfera municipal e estadual, através do 
associativismo”.

“É a casa onde o 
empresário pode buscar 
auxílio para melhorar os 
resultados e o ambiente 

dos seus negócios.”

Senac. 
Educação profissional 
mudando vidas.

#mudandoavida

Você quer uma nova 
experiência em inglês?

senacrs.com.br/montenegro

Senac Montenegro
Rua Capitão Porfírio, 2225  

 (51) 3649.3141 
 (51) 99961.2909

senacmontenegro                     Senac RS



bem como diretoria. Em conjunto com a 
equipe e diretoria, os desafios foram muitos 
e, com o apoio e esforço de todos, sempre 

realizamos com su-
cesso.

Um exemplo maior 
é a EXPOACI (que 
se não fosse a pan-
demia realizaríamos 
este ano a 7ª edição), 
o troféu Jacob Ren-
ner, realizado junto 
ao jantar de aniver-

sário da entidade e tantas outras ações e 
representações pertinentes ao interesse dos 
empresários locais. Assim, acredito que em 
seus 99 anos a entidade vem cumprindo 
com seu papel junto ao empresariado e a 
comunidade onde atua, Montenegro e Pa-
reci Novo, junto às esferas estadual e federal”.

Mudanças e projetos

Para 2021

O atual gerente administrativo/financei-
ro, Eduardo Santos Azeredo, relata que 
quando iniciou sua atuação na associa-
ção, no início de 2020, identificou um 
grande potencial de projetos da entidade 
que já estão sendo explorados este ano. 
“Estamos com o planejamento estraté-
gico de 2021 pronto desde o final de 
julho, onde há metas bem audaciosas”. 
 
Eduardo salienta os projetos e o prazer de 
estar fazendo parte da reestruturação da 
entidade. “As ações concretas dentro deste 
período foram inúmeras, desde a constru-
ção de alguns processos internos, a pro-
jetos bem audaciosos. Uma das primeiras 
ações foi a implementação do novo site e 
a inserção da  “Central de Empregos”, onde 
será possível pessoas cadastrarem seus 
currículos gratuitamente no site da ACI e 
os empresários associados terão acesso 
a essa plataforma. Eles poderão utilizar 
para buscar profissionais capacitados para 
suas empresas. Outro projeto que vale 

O assistente financeiro, Leandro Somer, tra-
balha na associação desde 2006, sendo o 
funcionário mais antigo atualmente. Iniciou 
sua jornada na en-
tidade nos últimos 
dias da gestão do 
presidente Marcelo 
Cardona. Em 2007 
assumiu a presi-
dência uma nova 
diretoria, coordena-
da pelo presiden-
te Adelírio Fallerio. 
 
Somer conta que quando iniciou na ACI, a 
entidade havia passado por um processo de 
reestruturação com a formatação e criação 
do projeto “Oportunidades para Crescer” 
(POC), que ocorre anualmente. “Nesse pe-
ríodo, eu tive o privilégio de trabalhar com 
vários colegas, impossível citar todos aqui, 

Segundo Eduardo, a associação vai apostar 
ainda mais em capacitação online e presen-
cial, através de cursos, palestras e workshops. 
“Queremos também, ter um grande e di-
versificado calendário de eventos presen-
ciais, podendo atender as expectativas dos 
nossos mais diversos associados”, comenta.  

A expansão do projeto Eco Pila para outros 
municípios é outra meta para o próximo ano, 
sendo que já é uma realidade, pois existe 
parceria formalizada com a cidade de Nova 
Hartz, que iniciará a partir deste mês de no-

“Queremos também, 
ter um grande 
e diversificado 
calendário de 

eventos presenciais, 
podendo atender 

às expectativas dos 
nossos mais diversos 

associados.” 
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“Acredito que em seus 
99 anos a entidade 

vem cumprindo com 
seu papel junto ao 
empresariado e a 

comunidade.”

ressaltar é o “Decola”, o primeiro infopro-
duto da ACI Montenegro e Pareci Novo. 
Trata-se de um curso totalmente online, 
ministrado por empresários associados à 
entidade e editado, gravado e produzido 
por empresas locais, fazendo jus a nossa 
campanha de incentivo ao comércio lo-
cal “Sou daqui, compro aqui”. As lives das 
terças-feiras também merecem ser cita-
das. O projeto começou com o intuito de 
levar informações aos nossos associados 
e, também, divulgar de alguma forma a 
marca dos nossos patrocinadores na falta 
dos eventos presenciais e deu muito cer-
to chegando, certamente, a mais de 2.000 
visualizações por live, em média”, conta. 
 
Eduardo ainda ressalta mais algumas ino-
vações que vem sendo trabalhadas energi-
camente pela ACI desde o início do ano: o 
programa “Cozinhas do Vale”, oriundo do Nú-
cleo Gastronômico e o mais recente, o “The 
Best Mix Bazar” na versão online, projeto do 
Núcleo das Mulheres Empreendedoras. 

vembro. “Grandes projetos de exploração co-
mercial de nossas redes sociais também estão 
no escopo de novidades para o ano de 2021, 
acompanhando essa tendência mundial”.
 
E finaliza: “Aproveito a oportunidade para 
agradecer ao presidente Karl e a nossa Dire-
toria Executiva pela confiança em meu tra-
balho. E em nome da equipe de trabalho da 
ACI Montenegro e Pareci Novo salientar que, 
juntos, iremos construir o futuro da entidade, 
cada vez se tornando mais a casa dos empre-
sários locais”.



O integrante do Núcleo Socioambiental da ACI Montenegro/Pareci 
Novo, João Batista Dias, o Tita, esteve presente no último dia 20 
de setembro no evento mundial Global Change Makers Summit, 
desenvolvido pela Solve Foundation e patrocinado pela ONU.
 
Único representante brasileiro, Tita abordou em seu painel os 
projetos “Educando para o Futuro” e “Eco Pila”.
 
“Participar do Evento Global Change Makers Summit 2020, 
foi certamente uma das experiências mais sensacionais que 
já vivenciei. Trabalhei durante muitos anos com importação, 
negociando contratos pelo mundo, mas estar, mesmo que por 
live, em um evento internacional, com pessoas de outros países 
e discutindo o que o planeta precisa fazer para se recuperar pós-
Covid, foi algo marcante”, conta.
 
O objetivo deste evento foi reunir agentes de mudanças 
internacionais para discutir sobre o desenvolvimento sustentável 
ao redor do mundo, quando foram abordados temas como 
igualdade social, erradicação da pobreza, cidades e comunidades 
sustentáveis.

Desde o mês de setembro, o município de Pareci Novo passou 
a realizar a coleta do Eco Pila. A comunidade pode encontrar o 
projeto nas primeiras quartas-feiras de cada mês, na Rua Coberta, 
das 8 às 11 horas. Nestas datas, haverá um posto de coleta montado 
pela equipe do projeto, onde farão a troca e pesagem dos resíduos. 
Latinhas, papelões, jornais e plásticos podem ser trocados por Eco 
Pilas para serem utilizados em empresas locais cadastradas. 
 
O projeto contribui para a redução da geração de resíduos por 
meio da reciclagem e reuso, utilizando uma moeda social nas 
transações econômicas dos resíduos na região de Montenegro e 
Pareci Novo.

Eco Pila representa 
o Brasil no  “Global 
Change Makers 
Summit”

Eco Pila abre ponto de 
coleta em Pareci Novo

CENÁRIO EMPRESARIAL • 11
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Chefs da região revelam receitas no 
Programa Cozinhas do Vale
O Programa Cozinhas do Vale, desenvolvido pelo Núcleo Gastronômi-
co da ACI Montenegro/Pareci Novo, vem mostrando a força da gastro-
nomia local e as apetitosas variedades. Através da TV Mon HD, a comu-
nidade pode assistir às performances dos chefs da região, que estão 
compartilhando receitas em 12 episódios, nesta primeira temporada. 
 
O coordenador do Núcleo Gastronômico, Montagui Eidt, diz que o 
programa está tendo uma aceitação positiva do público. “Estamos com 
uma boa adesão às edições do programa. Eu, particularmente, ensinei 
um dos pratos mais vendidos quando trabalhava com à la carte, o yaki-
soba, e houve interatividade, pois algumas pessoas me disseram que 
fariam em casa. Acredito que este programa trará bons frutos”.

Os episódios estão sendo veiculados na TV Mon HD nas sextas-
feiras, às 21 horas, com três reprises na semana seguinte. Você 
pode acessar através do canal 6 da NET Montenegro, celulares, 
Chromecast e redes sociais ou pelas Smart TVs Samsung e LG.
 
Importante destacar que uma semana após cada episódio, o mesmo 
fica disponível nas redes sociais da TV Mon HD (Facebook e YouTube).
 
Esta é uma ótima oportunidade para a comunidade conhecer os chefs 
locais e suas delícias, consumindo um conteúdo diferenciado, gratuito 
e com ótimos resultados.

Confira a programação completa:

 
11/09 – Montagui Eidt (Chinatchê)
 
18/09 – Eduardo Ritter (Capitão Clube Espetinho)
 
25/09 – Rafael Bergamaschi (Gringo Gastronomia)
 
2/10 – Elieser Biolo (Biolo Restaurante)
 
9/10 – Grazi Berté (Perdigão II)
 
16/10 – Fábio Ferrari (Ferrari Fast Food)
 
23/10 – Tiago Dahmer (Quiero Café)
 
30/10 – Maristela e Jorge Ferla (Divina Cocina)
 
6/11 – Felipe Brand (Muy Tomazza)
 
13/11 – Ingrid Guedes Cardoso (Restaurante Alternativa)
 
20/11 – Luana Schneiders Fernandes (Tempero da Casa)
 
27/11 – Zezé Pinto

NÚCLEO GASTRONÔMICO
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The Best Mix Bazar 2020 online terá 
três dias de ofertas
Promovido pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACI Montenegro/Pareci 
Novo, o evento The Best Mix Bazar 2020 ocorrerá nos próximos dias 12, 13 e 14 
de novembro. Os consumidores da região terão a oportunidade de conferir as 
promoções de cada loja participante, durante a ação de vendas.
 
A coordenadora do Núcleo, Grasiela Berté, comenta que, em virtude da pande-
mia, este ano o evento será totalmente online, prezando a segurança dos clientes 
e permitindo uma maior abrangência em toda a comunidade. “O The Best Mix 
Bazar este ano ganha um novo formato, na versão online, com maior abrangên-
cia de segmentos como: moda, beleza, saúde, gastronomia, produtos para o lar e 
muito mais. Com facilidade, você encontrará no hotsite, durante os três dias, esses 
produtos e serviços com descontos imperdíveis num clique e sem sair de casa”, 
enfatiza.
 
As empresas e seus produtos e serviços promocionais serão exibidos com exclu-
sividade no hotsite www.thebestmixbazar.com.br somente nos 3 dias do 
evento. As compras poderão ser efetuadas via WhatsApp, falando diretamente 
com um vendedor da loja, cujo contato também estará disponibilizado no hotsite.

O nosso compromisso 
é com a sua saúde!

(51)9 9149.3761
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

thebest

online

NÚCLEO MULHERES EMPREENDEDORAS



Confira as vantagens de ser um associado ACI

35% de desconto
nos exames laboratoriais às empresas.

10% de desconto
nos cursos aos funcionários, dependentes

e dependentes dos associados da ACI
em situação regular junto à entidade.

Com exceção dos cursos na modalidade
EAD (Educação a Distância).

20% de desconto
em ingressos de eventos

10% de desconto
na academia

5% de desconto
em consulta nutricional,

psicologia e massoterapia

10% de desconto
para consultas odontológicas

10% de desconto
para cursos, palestras e o�cinas

10% de desconto
para reservas nos hotéis SESC
do Rio Grande do Sul (reservas

diretamente com o setor
de reservas, conforme

disponibilidade)

5% de desconto
na educação complementar

Redução de preço
nos planos de saúde empresarial

e medicina ocupacional.

10% de desconto
às empresas associadas em diversos

serviços, inclusive nos Exames
Ocupacionais (Admissional, Periódico,

Troca de Função, Retorno
ao Trabalho e Demissional).

5% de desconto
às empresas associadas e aos
colaboradores nos serviços de

lavagem à água.

Menores valores
nas mensalidades dos planos de

assistência odontológica.

Melhores soluções
para as operações bancárias, como
taxas especiais, isenção de tarifas,

entre outras vantagens.

COPERFAT e
Linha de Crédito

junto ao BB às empresas associadas há
mais de seis meses na entidade.

15% de desconto
nas mensalidades de todos os cursos

ofertados pela instituição.

45% de desconto
a partir da segunda parcela, conforme

tabela vigente, nos cursos de graduação
e pós-graduação e empréstimo de sala.

10% de desconto
no valor das mensalidades dos cursos

de Graduação da Feevale Digital
e no crédito dos cursos de

Graduação presenciais.

5% de desconto
nos serviços de instalação de

internet pelo prazo de 24 meses.

7% de desconto
às empresas associadas nos serviços

de instalação elétrica.

8% de desconto
nos cursos de idiomas.

10% de desconto
nos cursos de informática e

administrativos (exceto
promoções e aulas particulares).

5% de desconto
em todos os produtos.

10% de desconto
na segunda parcela às empresas
associadas em situação regular.

20% de desconto
em todos os produtos para empresas

associadas em situação regular.

30% de desconto
nos serviços de análises clínicas sobre a

tabela vigente, aos associados e
seus colaboradores.

Soluções financeiras
como capital de giro pessoa jurídica,
antecipação de recebíveis (cartão de

crédito), seguros, plano de previdência
privada, entre outros.

10% de desconto
aplicado ao valor das mensalidades de

curso de graduação na modalidade EAD
ofertados pela APESC/UNISC.

10% de desconto
às empresas associadas, em toda

sua linha de colchões, box, cabeceiras
e todos os acessórios comercializados.

25% de desconto
às empresas associadas, sobre o valor

da mensalidade e cortesia aos
associados no treinamento, implantação,

e consultoria (sem custos ao cliente)
na utilização do CRM Leadstation.

15,5% de desconto
às empresas associadas em situação
regular junto à ACI, nos programas e

serviços da Clínica, por tempo
indeterminado.

Os benefícios do Sesc são válidos para associados da ACI que são pertencentes a categoria de público em geral.

5% de desconto
nas mensalidades dos alunos que

treinarem em formato de trios, assim
como seus dependentes de

forma vitalícia.
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Patrocínio Institucional Diamante:Realização:

O primeiro curso 100% online promovido pela ACI

Preparado por especialistas associados

Conteúdos sobre marketing e vendas, gestão de
pessoas, gestão financeira, capitalismo consciente e TI

Com preço promocional de lançamento

SÓ

NÃO SE SINTA
UM ALIEN NO
MUNDO DOS
NEGÓCIOS

CURSO ONLINE

EMPREENDER NA PRÁTICA

ÚLTIMOS DIAS
DA PROMO!

ACESSE CURSODECOLA.COM.BR
E GARANTA JÁ O SEU!

Confira as vantagens de ser um associado ACI

35% de desconto
nos exames laboratoriais às empresas.

10% de desconto
nos cursos aos funcionários, dependentes

e dependentes dos associados da ACI
em situação regular junto à entidade.

Com exceção dos cursos na modalidade
EAD (Educação a Distância).

20% de desconto
em ingressos de eventos

10% de desconto
na academia

5% de desconto
em consulta nutricional,

psicologia e massoterapia

10% de desconto
para consultas odontológicas

10% de desconto
para cursos, palestras e o�cinas

10% de desconto
para reservas nos hotéis SESC
do Rio Grande do Sul (reservas

diretamente com o setor
de reservas, conforme

disponibilidade)

5% de desconto
na educação complementar

Redução de preço
nos planos de saúde empresarial

e medicina ocupacional.

10% de desconto
às empresas associadas em diversos

serviços, inclusive nos Exames
Ocupacionais (Admissional, Periódico,

Troca de Função, Retorno
ao Trabalho e Demissional).

5% de desconto
às empresas associadas e aos
colaboradores nos serviços de

lavagem à água.

Menores valores
nas mensalidades dos planos de

assistência odontológica.

Melhores soluções
para as operações bancárias, como
taxas especiais, isenção de tarifas,

entre outras vantagens.

COPERFAT e
Linha de Crédito

junto ao BB às empresas associadas há
mais de seis meses na entidade.

15% de desconto
nas mensalidades de todos os cursos

ofertados pela instituição.

45% de desconto
a partir da segunda parcela, conforme

tabela vigente, nos cursos de graduação
e pós-graduação e empréstimo de sala.

10% de desconto
no valor das mensalidades dos cursos

de Graduação da Feevale Digital
e no crédito dos cursos de

Graduação presenciais.

5% de desconto
nos serviços de instalação de

internet pelo prazo de 24 meses.

7% de desconto
às empresas associadas nos serviços

de instalação elétrica.

8% de desconto
nos cursos de idiomas.

10% de desconto
nos cursos de informática e

administrativos (exceto
promoções e aulas particulares).

5% de desconto
em todos os produtos.

10% de desconto
na segunda parcela às empresas
associadas em situação regular.

20% de desconto
em todos os produtos para empresas

associadas em situação regular.

30% de desconto
nos serviços de análises clínicas sobre a

tabela vigente, aos associados e
seus colaboradores.

Soluções financeiras
como capital de giro pessoa jurídica,
antecipação de recebíveis (cartão de

crédito), seguros, plano de previdência
privada, entre outros.

10% de desconto
aplicado ao valor das mensalidades de

curso de graduação na modalidade EAD
ofertados pela APESC/UNISC.

10% de desconto
às empresas associadas, em toda

sua linha de colchões, box, cabeceiras
e todos os acessórios comercializados.

25% de desconto
às empresas associadas, sobre o valor

da mensalidade e cortesia aos
associados no treinamento, implantação,

e consultoria (sem custos ao cliente)
na utilização do CRM Leadstation.

15,5% de desconto
às empresas associadas em situação
regular junto à ACI, nos programas e

serviços da Clínica, por tempo
indeterminado.

Os benefícios do Sesc são válidos para associados da ACI que são pertencentes a categoria de público em geral.

5% de desconto
nas mensalidades dos alunos que

treinarem em formato de trios, assim
como seus dependentes de

forma vitalícia.



Patrocínio Institucional Diamante

Patrocínio POC Ouro Patrocínio POC Prata

A ACI Montenegro/Pareci Novo é uma entidade sem fins lucrativos que acredita e incentiva o desenvolvimento coletivo. 
Para realizar seus projetos, iniciativas e programas, a ACI conta com o patrocínio das seguintes empresas:

Anuncie a sua empresa
no painel eletrônico da ACI

Entre em contato e descubra as vantagens
em anunciar com a gente: 

Um dos melhores pontos de divulgação da cidade,
o espaço é perfeito para divulgar serviços, mostrar
produtos ou anunciar promoções. 

ASSOCIADOS DA ACI
TÊM DESCONTO DE

50%

Faça sua
marca
ser vista

(51) 3057 4344 • comercial@acimontenegro.org.br


