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Realização:

Palavra do
presidente
Iniciamos o ano de 2020 reconduzindo a entidade para mais uma gestão (2020/2021).
Cheios de planos e ideias com uma diretoria com muitas caras novas,
dispostas a dar a sua contribuição, comemoramos a posse num evento
singelo, sem pompas, usufruindo das instalações revigoradas da ACI.
De repente, poucos dias depois da posse, o drama da Covid-19 (coronavírus), toma uma dimensão nacional assustadora.
Os projetos que planejamos para 2020 tiveram que ser adiados para
um momento possível. Como, por exemplo, a expansão do projeto Eco
Pila. Frustração? Sim!
Mas, sem tempo para discutir o que fazer, empresas e empresários passaram a cobrar da entidade a solução para o problema que afligia a
todos: a suspensão de todas as atividades consideradas não essenciais.
Solução que as autoridades governamentais, em suas várias esferas,
também não sabiam responder, sequer resolver.

“Nas nossas atividades, não
perder o entusiasmo, buscando
alternativas criativas e
inovadoras, são as dicas que a ACI
recomenda para o momento.”

O momento expôs, de forma nua e crua, a atividade circense da política
brasileira. Vimos de tudo e, novamente, no meio da desgraça provocada
pela pandemia, a velha prática do desvio de verba pública reaparece.
Num momento tão dramático, a insegurança jurídica foi também patrocinada pela classe política.
Por aqui, sem qualquer referência histórica no enfrentamento da calamidade, as reuniões realizadas pela ACI, CDL e Sindilojas com a administração pública e o comitê de crise, se concentraram na retomada das
atividades produtivas. Colhemos resultado positivo quando o decreto
municipal nº 8040, de 15 de abril, deu início a abertura gradual das atividades. Dias depois, em decorrência da pressão do governo estadual
e do MP, foi necessário recuar e fechar o comércio por diversos dias
corridos para, logo depois, o Estado apresentar seu projeto de abertura
gradual, o que vige até hoje.
A ACI, através da sua diretoria executiva e de seus vários núcleos, promoveu ou colaborou com ações relacionadas aos problemas trazidos
pela Covid-19. Muitas delas documentadas neste boletim informativo,
que ora se apresenta como uma espécie de prestação de contas do
que fizemos até o momento.

Karl Heinz Kindel
Presidente da ACI

Assim como as organizações empresariais tiveram que reorganizar
suas atividades ou reinventar-se, a ACI precisou repensar, rapidamente,
como enfrentar o momento. E, neste cenário, juntamente com as entidades CDL e Sindilojas, lançamos a campanha institucional denominada “Sou daqui, compro aqui”, que estimula o consumo local.
Mas a maior preocupação continua sendo promovida pelo coronavírus, pois o combate à pandemia trouxe restrições às atividades produtivas/econômicas e a única certeza é que os reflexos desta paralisia
econômica cobrarão um preço muito alto da sociedade.
Para o agora, nos mantermos diligentes com as regras de etiqueta respiratória e com os protocolos de higiene, são a única receita que as
autoridades recomendam.
Nas nossas atividades, não perder o entusiasmo, buscando alternativas
criativas e inovadoras, são as dicas que a ACI recomenda para o momento.

EXPEDIENTE
Este informativo é uma publicação de:
ACI Montenegro/Pareci Novo
Rua Ramiro Barcelos, 1700, 2º andar,
Montenegro/RS - Brasil - (51) 3057.4344
acimontenegro@acimontenegro.org.br
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ACI lança campanha de doações
“Juntos contra a Covid-19”
A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro/Pareci Novo (ACI) promove uma campanha regional para doações às famílias necessitadas e para o hospital de campanha instalado na cidade de Montenegro para o combate ao coronavírus. Intitulada “Juntos
contra a Covid-19”, busca estimular a solidariedade entre toda a comunidade, formando uma corrente do bem para diminuir as dificuldades
decorrentes do vírus.
Durante a campanha, estão sendo aceitas doações de alimentos não
perecíveis, materiais de limpeza, higiene, insumos e equipamentos
hospitalares, além de contribuições financeiras e resíduos recicláveis,
para serem convertidos em dinheiro. Todas as doações recebidas serão encaminhadas pela ACI para a destinação correta, conforme orientação da Prefeitura Municipal. Seguem abaixo os pontos de coleta:
Alimentos, itens de higiene, limpeza,
insumos e equipamentos hospitalares:

Resíduos recicláveis:

Para a realização de contribuições
financeiras, a conta indicada é:

Sede da ACI
Rua Ramiro Barcelos, 1700 - 2º andar

Montepel
Rua Hortêncio Rodrigues Machado, 40
junto ao antigo engenho

Horário: das 8h às 12h – das 13h às 17h

Horário: das 8h às 12h – das 13h30 às 18h

Banco: 104 (Caixa E. Federal)
Agência: 0530
Conta corrente: 661-7
CNPJ: 91.361.592/0001-22
Favorecido: Associação Comercial, Industrial
e de Serviços de Montenegro/Pareci Novo

Para mais informações, a população deve entrar em contato com a entidade através do telefone 51 3057 4344.

Materiais são doados pela ACI para hospital de campanha
Junto ao início da campanha de sensibilização “Juntos contra a Covid-19”, a ACI realizou diversas doações de equipamentos e mantimentos de higiene. Foram entregues itens como poltronas para

atendimento, máscaras de proteção individual, luvas, diversos litros
de álcool, entre outros materiais que ajudaram a compor a estrutura
do hospital.

A ACI realizou em março a doação de diversos equipamentos, móveis e mantimentos de higiene
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Confira as vantagens de ser um associado ACI
35% de desconto

10% de desconto

nos exames laboratoriais às empresas.

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).

10% de desconto

30% 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

nos serviços de análises clínicas sobre a
tabela vigente, aos associados e
seus colaboradores.

nos serviços de instalação de internet
pelo prazo de 24 meses.

Menores valores

15% de desconto

COPERFAT e
Linha de Crédito

Melhores soluções

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

45% de desconto

a partir da segunda parcela, conforme
tabela vigente, nos cursos de graduação e
pós-graduação e empréstimo de sala.

nos planos de saúde empresarial
e medicina ocupacional.

Soluções financeiras
como capital de giro pessoa jurídica,
antecipação de recebíveis (cartão de crédito),
seguros, plano de previdência privada,
entre outros.

20% de desconto

5% de desconto

às empresas associadas e aos colaboradores
nos serviços de lavagem à água.

nas mensalidades dos planos de
assistência odontológica.

Redução de preço

nas mensalidades de todos os cursos
ofertados pela instituição.

em todos os produtos para empresas
associadas em situação regular.

10% de desconto

no valor das mensalidades dos cursos de Graduação
da Feevale Digital e no crédito dos cursos
de Graduação presenciais.

para as operações bancárias, como taxas
especiais, isenção de tarifas,
entre outras vantagens.

15,5% de desconto
às empresas associadas em situação regular
junto à ACI, nos programas e serviços da
Clínica, por tempo indeterminado.

8% de desconto
nos cursos de idiomas.

10% de desconto

nos cursos de informática e administrativos
(exceto promoções e aulas particulares).

10% de desconto

aplicado ao valor das mensalidades de curso
de graduação na modalidade EAD
ofertados pela APESC/UNISC.

de desconto
10% de desconto 7% de desconto 5% de desconto 10%
na segunda parcela às empresas
nas primeiras avaliações.
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às empresas associadas nos serviços
de instalação elétrica.

em todos os produtos.

associadas em situação regular.

Campanha de valorização do comércio
local é lançada em Montenegro
No mês de maio foi lançada uma nova campanha regional, com
foco na importância da valorização do comércio local de Montenegro. A Campanha “Sou daqui, compro aqui” é promovida conjuntamente por diversas empresas e organizações municipais, como ACI,
Sindilojas, CDL, Jornal Ibiá e Prefeitura Municipal de Montenegro.
A campanha busca estimular a compra e consumo de produtos e serviços da cidade com responsabilidade, seguindo as
normas estabelecidas pelos órgãos de saúde. Ao fazer isso, a
comunidade colabora para o desenvolvimento econômico e
social de Montenegro. Ainda, a campanha também pretende
mostrar a importância de tal atitude, que ajuda a manter empregos e renda de diversas famílias na região, bem como manter pequenas e médias empresas locais.
“Sou daqui, compro aqui” também tem como objetivo conscientizar os empresários a respeitarem as normas de segurança recomendadas pelas entidades de saúde, como lotação limitada de
pessoas nos estabelecimentos, a utilização de máscaras de proteção e a higienização dos ambientes. Diversos benefícios estão sendo preparados para as empresas que aderirem à campanha, como
um aplicativo que estimula a fidelização de clientes e ferramentas
de auxílio em qualificação profissional. Mais informações serão divulgadas em breve, junto ao lançamento da segunda fase do projeto.
Entre os materiais de divulgação da campanha, estão sendo veiculados anúncios em jornais, redes sociais, carro de som e distribuição
de cartazes. Mais informações também poderão ser obtidas através
do hotsite www.campanhacomproaqui.com.br.

Diretores das entidades seguem distribuindo cartazes da campanha
para o comércio da cidade
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Diretoria da ACI Montenegro e Pareci
Novo renovada para o biênio 2020/2021
A cerimônia de posse da nova diretoria da
ACI Montenegro e Pareci Novo foi realizada
no mês de março na sede da Associação e
contou com a presença de autoridades locais e regionais, representantes de entidades
parceiras e associados.

volverá uma importante renovação na força
de trabalho. As diversas demandas que a entidade exige serão compartilhadas com os
membros da diretoria, não mais centralizando processos decisórios apenas na pessoa
do presidente.

Após a assinatura do termo de posse, o presidente reeleito, Karl Kindel, realizou o seu
pronunciamento, quando lembrou da frase
do ex-presidente Fredi Cauduro, que dizia
que “é preciso oxigenar a ACI”. “Esta pergunta
provocativa norteou até hoje os vários projetos que desenvolvemos nas gestões anteriores, desde o aumento de núcleos até a
criação do atual Eco Pila”, destaca Kindel.

Kindel reforçou o convite para todos os
empresários, enfatizando que mesmo com
a composição da diretoria já definida, a
entidade está aberta para aqueles que desejam expor suas demandas e sugestões.
A importância do engajamento da classe
empresarial se dá pelo fato de a ACI ser
muitas vezes uma voz representativa para a
comunidade, trazendo benefícios para todos, não apenas para o âmbito comercial/
industrial. “Os projetos que a ACI desenvolve e propõe devem estar em conexão com

Pensando em “oxigenar” ainda mais a Associação, o corpo diretivo neste biênio desen-
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os anseios do empresariado, razão mais do
que suficiente para que todos estejam engajados na causa associativa”, reforça.
Na ocasião, o presidente anunciou que a
Associação está atualmente trabalhando
em um projeto que pretende arrecadar recursos e contribuição do ICMS e destinar
exclusivamente para a segurança pública
na região.
Entre palavras de agradecimento pela recondução da presidência na casa, Kindel reconheceu Lúcia Elena como a primeira representação feminina na vice-presidência
da ACI Montenegro/Pareci Novo e desejou
para a nova diretoria votos de perseverança, esperança, energia, atitude e disposição
para os próximos dois anos.

Eco Pila vira case de
sucesso na região
Angelo Fontana, Vice-presidente regional da Federasul (Vale do Sinos e Vale do Caí), mencionou durante seu pronunciamento que
o Eco Pila é atualmente um modelo dentro das associações de outras regiões e que sua ideia vem se multiplicando. Fortaleceu a importância de seguir fomentando dentro das cidades um trabalho
de aproximação de novas lideranças e empresários, a fim de que
haja maior participação de cada um, em prol do desenvolvimento
das cidades e regiões.

Ângelo Fontana, vice-presidente da Federasul

“O empreendedor não pode
ser interrompido por uma
burocracia”
Em seu discurso, o prefeito municipal de Montenegro Carlos Eduardo Müller destacou que “quem faz a economia são os empreendedores, não são os políticos” e reconheceu o rejuvenescimento
da ACI Montenegro e Pareci Novo nos últimos anos, tanto pelo ingresso de jovens empresários na Entidade, quanto pela inovação
em projetos. Mencionou que a prefeitura pretende cada vez mais
desburocratizar processos, junto à SMIC (Secretaria Municipal da
Indústria, Comércio e Turismo), em prol do empreendedor, através de procedimentos menos engessados. “O empreendedor não
pode ser interrompido por uma burocracia. Junto com a SMIC,
conseguimos construir uma estrutura que seja facilitadora.”

Prefeito Municipal de Montenegro Kadu Müller

CONFIRA OS MEMBROS DA NOVA DIRETORIA:

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:

PRESIDENTE:

Margit Martina Kochenborger Kaspper

Karl Heinz Kindel (Imobiliária Kindel)
VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

Lucia Helena da Motta Haas (EML Contabilidade)

(EML Contabilidade)

Dr. Marcos Gilberto Leipnitz Griebeler
(CGC Contabilidade)

VICE-PRESIDENTE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Fredi Bordin Cauduro

VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS,
EDUCAÇÃO E SAÚDE:

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

Fabrício Coitinho (Hexion)

João Batista Dias (Montepel)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
TITULARES DA ACI:
Vilson José Fachin (Fachin e Ferla Contabilidade)
Dr. Waldir João Kleber (Unimed Vale do Caí)
Lorenzo Mattana Muller (HGM Sistemas)

(Poker)

Gerson Shardong (Shardong Consultoria)
Marili Mombach Friedrich (Supermercados Mombach)
Letícia Tonietto (Arquitetura Tonietto)
Roberto Bellina (Bellina Imóveis)
Alfredo José Heinz (GTC Internet)
Jorge Ferla (Fachin e Ferla Contabilidade)
Alexandre Franczak (Alpendre)
Henrique Kuhn (Tanac)

DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Ernesto Kasper (Ecocitrus)
Vera Salberg (UZ Shoes)
Felipe Brand (Segundo Turno)
Samuel Pinheiro Costa (Barbearia 1989)
Magda de Azeredo (SESC Montenegro)
Marcelo Sarmento (Renauto Autopeças)

DIRETORIA DE ASSUNTOS SOCIAIS,
EDUCAÇÃO E SAÚDE:
Maria Helena Schüler Luft (Instituto de Educação São José)
Caroline Kothe (Unisc)
Robledo Temp (Unimed Vale do Caí)
Filipi Erthal (Soma Auto Posto)
Julia Maria Hummes (Fundarte)
Maria Helena Rocha (Novocitrus)
Lório Schrammel (Colégio Sinodal Progresso)
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Núcleo de Mulheres
promove doação de
cobertores
Com a chegada do inverno e tendo em vista as dificuldades que
diversas famílias estão vivendo em função da pandemia, o núcleo
de Mulheres Empreendedoras da ACI Montenegro/Pareci Novo promove desde maio uma campanha para arrecadação de cobertores.
As doações são destinadas às pessoas mais necessitadas da região e
serão distribuídas pelo Núcleo.
Toda a comunidade está convidada a ajudar. Os pontos de coleta
para doação de cobertores são: ACI Montenegro/Pareci Novo (Rua
Ramiro Barcelos, 1700, 2º andar) e Giron e Reck Odontologia (Rua
João Pessoa, 1734).

Núcleo Gastronômico realiza
Projeto Cozinha Solidária
Iniciado no começo do mês de maio, o Projeto Cozinha Solidária é uma iniciativa do Núcleo Gastronômico da ACI Montenegro/Pareci Novo. O objetivo dessa ação é fazer e distribuir
marmitas para alimentar comunidades carentes da região.

Realizada no dia 8 de maio, a primeira edição conseguiu reunir
a doação de mais de 800 quilos de alimentos, além de dinheiro
para outros insumos, que foram coletados e preparados pelas
empresas do Núcleo. Esses alimentos se transformaram em cerca de 1.150 marmitas, que foram entregues no almoço e no
jantar para centenas de pessoas nos bairros Estação, Industrial,
Imigrantes e na Travessa José Pedro Steigleder.
Desde então, já foram realizadas mais duas edições do projeto
no final de maio e em junho, que atenderam as comunidades
dos bairros Bela Vista e Esperança, em Montenegro.
Para a realização desta ação, ajudaram as empresas e parceiros:
Chinatchê, Bari, Perdigão 2, Espetinho do Fritz, Capitão Clube
do Espetinho, Ducais, Krein Bier, Ferrari Fast-Food, Alternativa,
Gringo Gastronomia, Segundo Turno, Fino e Maristela Ferla,
Tempero da Casa, Vi Eventos, Maninho Transportes, José Pinto
e Biolo Restaurante, de Pareci Novo.

Projeto recebeu mais de 800 quilos de alimentos em doações

O Núcleo Gastronômico seguirá com a realização de novas edições do Projeto Cozinha Solidária. Mais informações referentes
a datas e alimentos para doação serão divulgadas nas redes
sociais da ACI.
#soltealíngua

Inglês para crianças, jovens e adultos.

Senac Montenegro

Rua Capitão Porfírio, 2225
Fone: (51) 3649.3141
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Senac.
Educação profissional
mudando vidas.

Eco Pila é reconhecido nacionalmente
após matéria no Jornal Nacional
Eco Pila também esteve
no Portal G1 de Notícias
Além da veiculação no Jornal Nacional, o projeto Eco Pila, idealizado pela ACI Montenegro/Pareci Novo, ganhou novo destaque,
desta vez no portal G1 Notícias, na editoria da RBS TV, em dezembro de 2019.
Na reportagem, foi mencionado o funcionamento do projeto e a
importância do mesmo, no que diz respeito à conscientização da
quantidade de resíduos que cada pessoa produz.
O projeto vem ganhando maior abrangência,
servindo de inspiração para Associações de outras cidades, rumo a uma consciência maior de
sustentabilidade.

Projeto é apresentado
em reuniões e eventos
No dia 10 de fevereiro, ocorreu um bate-papo interativo no SENAI
de Montenegro. No evento, o Vice-presidente da ACI Montenegro/
Pareci Novo e integrante do Núcleo Socioambiental da entidade,
João Batista Dias, participou de uma conversa com os alunos sobre
o Núcleo, o Projeto Eco Pila e os seus impactos ambientais.

Posteriormente, no dia 5 de março, ocorreu reunião de apresentação do Eco Pila, conduzida novamente pelo coordenador do projeto. Estiveram presentes as Diretoras do Sesc de Montenegro e São
Sebastião do Caí, a Diretora do Senac Montenegro e a Coordenadora de Sustentabilidade do Sesc no Rio Grande do Sul.

Alunos do Senai tiveram a oportunidade de entender melhor o projeto

Apresentação do Eco Pila para representantes do SESC e Senac
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ACI inicia série de lives no Facebook
com especialistas e autoridades
A ACI Montenegro/Pareci Novo traz, através de sua página do Facebook,
uma série de lives com autoridades e especialistas, voltadas para auxiliar
associados e empreendedores a superar os desafios do período atual.
Esta iniciativa faz parte do projeto “Oportunidades para Crescer”, que

realiza atividades com o objetivo de disseminar conhecimento. Através
dele, a ACI cumpre o seu papel de levar informações aos seus associados, oportunizando momentos de aprendizado e interações entre empresários, comunidade e poder público.

Transmissões ao vivo trouxeram assuntos relevantes

Aponte a câmera do seu
celular para o QR code e
acompanhe nossas lives:

O vice-presidente de integração da Federasul, Rafael Sittoni Goelzer, foi o primeiro convidado da série, e falou sobre a importância
do associativismo durante a crise da COVID-19. A vice-presidente de Administração e Finanças da ACI Montenegro/Pareci
Novo, Lucia Helena da Motta Haas, também se fez presente na live.

Para sua live, professor Pachecão
trouxe muto conhecimento e
carisma ao abordar o tema: se
reinventando em tempos de crise

Confira a programação
dos próximos assuntos:

30/06

Como diminuir os custos
de sua empresa
com Fábio Nishimura

07/07

Superando desafios com
empatia e resiliência
com Cibele Salazar e Telma Esmerio

14/07

Motivação e atitude para
profissionais de vendas
com Eduardo Tevah

Primeira live teve a presença de Rafael Sittoni Goelzer, vice-presidente de integração
da Federasul

Já o segundo programa contou com a presença do especialista
em neuronegociação Sandro Eduardo, que falou com o Vice-Presidente de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços da ACI, Fabrício Coitinho, sobre o tema “Insights de Neurociência sobre
vendas e consumo no cenário atual”. A terceira edição ocorreu
com a participação do Professor Pachecão, que conversou com o
presidente da entidade, Karl Heinz Kindel, sobre se reinventar em
tempos de crise. A quarta live sobre atendimento ao cliente foi
realizada com os mestres Ewerton Reis e Roberto Herrera, e foi seguida pela live com o Presidente da Bateleur Assessoria Financeira
e Vice-Presidente de Economia da Federasul, Fernando Marchet,
que explanou sobre perspectivas de crescimento no cenário
pós-quarentena. A sexta live abordou o tema “Marketing para
empresas: oportunidades e desafios no cenário atual” e teve
como convidados os sócios da Gaboo Digital, Camila Bulgarelli e
Cassiano Garcia. Durante todas as transmissões na página da ACI
no Facebook, os espectadores enviaram interações e perguntas
que foram respondidas ao vivo pelos entrevistados.

Juntos,
encontramos
a melhor
solução.
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Como assistir aos vídeos
Com a mediação de Leandro Utzig, as lives da ACI Montenegro/Pareci Novo ocorrem normalmente nas terças-feiras às 20 horas, com
exclusividade na página da entidade no Facebook (@AciMontenegroPareciNovo). Após as transmissões ao vivo, os vídeos ficam disponibilizados na íntegra na mesma página.

Também agora, reforçamos o
nosso compromisso em fazer
você prosperar. Contate-nos e
vamos juntos tomar as decisões
mais assertivas para você ou
seu negócio.

LIVES emnúmeros

6 lives 433.783
3.567
visualizações realizadas visualizações
das lives

interações
da comunidade

nas lives

8.501
pessoas

alcançadas

pelas lives

de anúncios das lives
nas redes sociais

minutos
visualizados das lives

Observação: Números contabilizados até o fechamento dessa edição.
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Federasul e ACI divulgam
medidas emergenciais
Em função do impacto do Coronavírus nas empresas, a Federasul preparou conteúdos que buscam auxiliar e trazer mais informações úteis para as entidades empresariais do Rio Grande
do Sul. Entre os temas tratados, estão inclusos: medidas trabalhistas, medidas econômicas, medida provisória 944 e normas
de saúde a serem adotadas pelos estabelecimentos comerciais.
Para conferir todos os materiais organizados pela Federasul, a ACI
Montenegro/Pareci Novo os disponibiliza na íntegra e para download no site da Associação no endereço: acimontenegro.com.br/
medidasemergenciais.zip ou através do QR Code ao lado.

Aponte a câmera
do seu celular para
o código ao lado e
faça o download
das medidas
emergenciais.

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:
Patrocínio Institucional Diamante

Patrocínio POC Ouro

Patrocínio POC Prata

