
Eduardo Tevah realiza workshop sobre vendas

Frigorífico Gassen realiza Semana SIPAT

Crescer Legal é apresentado em evento

· GÁS SCHMITT
A Schmitt Comércio de Gás 
está com uma super promo-
ção. Os clientes que forem 
até a distribuidora com-
prar o botijão de 13 quilos 
pagarão R$ 70 e, ainda, 
ganharão um brinde. Pro-
moção válida para horário 
comercial, das 8 às 12 horas 
e das 13h30min às 18 horas. 

· BRINDES SANTA MARIA
O fim do ano está chegando 
e você ainda não pensou nos 
brindes para sua empresa? 
Não perde tempo e conhe-
ça a variedade de produtos 
que a Brindes Santa Maria 
possui. Agendas, canetas, 
canecas, copos, chaveiros, 
relógios, cuias, bombas, 
bonés, mouse pad, calendá-
rios, dentre outros. Entregas 
em Santa Cruz do Sul e Vera 
Cruz sem custos de frete. En-
tre em contato pelo telefone 
(51) 99684-9055 ou pelo 
e-mail: brindesantamaria@
gmail.com . 

· STAR MACHINE
Para melhor atender os 
clientes, a Star Machine está 
em novo endereço. Agora na 
rua Claúdio Manoel, nº 253, 
no centro de Vera Cruz. Faça 
uma visita e conheça a loja. 
O telefone para contato é 
(51) 3718-2463.

· AGRoCoMERCIAL PAuLI
Agende um horário de ba-
nho e tosa para o seu pet. 
Na Agrocomercial Pauli você 
pode confiar. Todo o carinho 
e cuidado que seu animalzi-
nho merece. A Agrocomer-
cial Pauli está localizada na 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, nº 3.287. O telefone 
para contato é (51) 3718-
1590.

· BoNNENBERGER
A Bonnenberger Materiais de 
Construção facilita a sua vida, 
parcelando suas compras 
no boleto bancário em até 
24 vezes, sem entrada. Você 
pode comprar todo o mate-
rial para a sua construção ou 
reforma parcelando de 3 até 
24 vezes no boleto sem valor 
de entrada, com análise de 
crédito rápida e facilitada, 
sem burocracia. Basta ter 
documentação básica que 
em pouco tempo a análise 
é feita e o crédito liberado. 
Saiba mais na loja, que fica na 
rua Getúlio Vargas, nº 233, no 
bairro Arco-Íris, em Vera Cruz.

Atividades ocorreram entre os dias 15 e 19 de outubro

Atualmente, 130 aprendizes rurais estão frequentando o curso
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ECoNÔMICAS

Com o tema direcionado 
em como vender nos novos 
tempos, o vendedor diaman-
te e especialista em Gestão de 
Equipes de Venda, Eduar-
do Tevah vai realizar um 
workshop no Anfiteatro da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), nesta segun-
da-feira, dia 29, das 19h30min 
às 22h30min.

Segundo Tevah, o evento, 
que deverá ser prático, será 
destinado a qualquer profis-
sional da área de vendas. Na 
oportunidade, o participante 
terá conhecimento sobre 
como conquistar a sintonia 
do cliente nos primeiros cin-
co minutos de venda; como 
vender valor e não preço, de 
maneira que as pessoas não 

se importem em pagar um 
pouco a mais para garanti-
rem um produto com mais 
qualidade. Além disso, no 
workshop será trabalhado 
como responder as objeções 
dos clientes; de que forma 
fazer novos clientes para 
buscar novos compradores, 
bem como a possibilidade 
de transformar compradores 
eventuais em clientes regu-
lares.

De acordo com Tevah, as 
pessoas terão a oportuni-
dade de aprender os novos 
conceitos das neurovendas, 
de forma que compreendam 
que a venda também é uma 
ciência, pois é preciso enten-
der a cabeça do comprador e 
o que ele deseja de fato. 

CoMo PARTICIPAR? 
O evento, que conta com o 

apoio da Rádio Arauto FM, 
deve reunir até 200 pessoas 
e as inscrições podem ser 
feitas pelo site: www.ven-
dedordiamante.com.br . A 

inscrição individual tem um 
custo de R$ 139, enquanto 
que a partir de três inscri-
ções o valor é de R$ 119. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (51) 
3226-3312.

O Frigórifico Gassen está 
em atividades há 19 anos, 
sob direção do proprietário 
Luís Fernando Gassen. Na 
empresa, os principais servi-
ços realizados são: abate de 
bovinos e desossa. Localiza-
do em Linha Nova, em Santa 
Cruz do Sul, o frigorífico hoje 
conta com 245 colaboradores.

Na semana passada, entre 
os dias 15 e 19 de outubro, 
ocorreu a Semana SIPAT (Se-
mana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho). A 
ação é realizada anualmente, 
porém, neste ano ganhou 
mais ênfase. Todos os cola-
boradores são convidados a 
participar. Cerca de 80% do 
efetivo marcou presença na 
Semana SIPAT, que contou 
com palestras relacionadas à 
motivação, primeiros socor-
ros, meio ambiente, direção 

defensiva e alimentação sau-
dável.

“As atividades buscam 
atingir o máximo de público 
possível à CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes) que, por vez, é 
uma grande aliada para fazer 
do evento um sucesso. Para 
isso, procurou-se engajar os 
colaboradores com músicas, 
paródias e brincadeiras”, ex-
plica a técnica em segurança 
Sandra Rauber.

Em uma das dinâmicas, 
os colaboradores tiveram 
que usar a criatividade e 
elaborar frases. A vencedora 
“O envolvimento de cada 
um resulta na segurança de 
todos”, de Luís Fernando Pe-
reira de Paula, será usada nas 
camisetas da Semana SIPAT 
de 2019.

Além da SIPAT, a em-

presa busca diariamente 
adequar-se às Normas Re-
gulamentadoras do MTE, 
em especial a NR 36, que 
abrange  mais a fundo o se-
tor frigorífico. A utilização 
de EPIs (Equipamento de 
Proteção Individual) e EPCs 
(Equipamento de Proteção 

Coletiva), acompanhamento 
de exames ocupacionais, 
adequação de máquinas, 
treinamentos  e ergonomia 
são algumas das medidas 
mais visadas, pois a empre-
sa busca sempre o bem-estar 
e a valorização do colabo-
rador.

O programa de aprendi-
zagem profissional rural do 
Instituto Crescer Legal foi 
tema de apresentação na 33ª 
Assembleia Anual da ITGA 
(International Tobacco Gro-
wer’s Association), realizado 
na segunda e terça-feira, 22 
e 23 de outubro, em Santa 
Cruz. Na palestra, o diretor 
presidente do Instituto, Iro 
Schünke, disse que falaria de 
uma ação que está passos à 
frente em relação à sustentabi-
lidade por tratar de educação 

e desenvolvimento dos jovens 
do meio rural. 

Após, ele mostrou a traje-
tória das atividades do setor 
do tabaco no combate ao 
trabalho infantil, iniciadas em 
1998 com o projeto O Futuro 
é Agora, até os dias atuais, 
com ações do Instituto Crescer 
Legal. “Em 2011, ampliamos o 
foco para os adolescentes para 
nos adequarmos à legislação, 
que estendeu a proibição de 
trabalho na lavoura de 16 para 
18 anos”, relatou.


