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“A Fenavinho retrata a história de nossa cidade, valoriza nossos antepassados, através da cultura, da nossa alegria, dos nossos costumes. O vinho representa o
trabalho de nossos agricultores e agricultoras, o suor e
a energia dos imigrantes, a força e a coragem de superar obstáculos, a criatividade de sobrepor desafios dos empreendedores que produzem um de
nossos maiores produtos: o vinho. A Fenavinho
é um resumo de tudo isso. Valoriza o que temos
de melhor, resgata a história, eleva o nome de
nossa cidade a todo país e a nível internacional,
envolve a comunidade, é uma festa completa e
merece todo o nosso incentivo e apoio. Na condição de prefeito desta cidade convido você a
fazer parte desta grandiosa festa em sua 14ª edição”.

EUCLIDES BORTOLOTTI

Vice-Presidente de Serviços e SPC

MATEUS MORINI
Suplente

GILBERTO DURANTE

Vice-Presidente Assuntos Culturais - Turismo

GILMAR ANTÔNIO GUIDOLIN

Vice-Presidente Comercial e Convênios

MARINÊS RAMPON
Suplente

ARI FACHINETTO

Vice-Presidente de Patrimônio

INELVE MUNARI
Conselho Fiscal

APARÍCIO PRESSI
Diretor Distrital 14º Distrito

GUSTAVO CECCON
Presidente CDL Jovem

OLÍVIO GUIZZO

Diretor Operacional

MARCOS CARBONE

Presidente da FCDL Jovem do RS

CDL COBRANÇA

CDL Empregos

Empenhada permanentemente em recuperar clientes
para o mercado, a CDL/BG, através de seu setor de cobrança – CDL Cobrança - oferece um serviço de assessoria em cobrança extrajudicial que reúne a credibilidade e
a eficiência do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito. O
departamento é especializado na recuperação de crédito
através de cobrança extra-juridiciais abrangendo todo território nacional. A CDL/BG garante agilidade, segurança
e transparência durante todo o processo de cobrança de
duplicatas, títulos de crédito, notas promissórias vencidas
e cheques sem fundo.
O serviço oferece inúmeras vantagens como a garantia
de recebimento dos valores cobrados, créditos recuperados e clientes de volta ao mercado, redução de custo com
a estrutura própria de cobrança e a experiência e respeito
por parte da CDL/BG no trato com o devedor. O trabalho
de cobrança extrajudicial inclui o contato com os devedores via correspondência, telefone e cobradores internos e
externos. Assim, as empresas associadas contam com um
serviço de recuperação do crédito de forma ágil, econômica e segura, aumentando a liquidez do seu negócio.

Para auxiliar o seu dia-a-dia, a CDL/
BG coloca à sua disposição o serviço de
uma agência de empregos na qual oferece recrutamento e seleção as empresas. O CDL Empregos oferece um serviço diferenciado que, além de cadastrar
os candidatos interessados em trabalhar no comércio, busca identificar o
perfil de cada um, sua aptidão a função
desejada e também às necessidades
de treinamento dos candidatos.
O departamento oferece também
ao associado um valor menor para o
serviço. As empresas interessadas em
contratar funcionários devem entrar em
contato com o CDL Empregos através
do fone (54) 3455-0566 ou pelo e-mail
cdlemprego@cdlbento.com.br, preencher um cadastro e definir o perfil do
candidato desejado. A CDL encaminha
cerca de três candidatos por vaga para
cada cargo solicitado.
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Assessoria Jurídica
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Atrações

A Fenavinho
de todos nós

FENAVINHO BRASIL 2009
FE

Bento Gonçalves está em festa. É a
Fenavinho Brasil 2009 que chega para
paara celebrar o resultado de um ano de trabalho.
b
balho.
”Bento
Gonçalves querida bordada de parreirais;
raais; onde o vinho,
borbulhante, jorra, jorra em cascatas reais”.
r
Nos versos do
Hino a Capital Brasileira do Vinho, a tradução
t
da força que
o vinho representa para a nossa cidade.
d
de.
De 30 de janeiro a 24 de fevereiro,
r visitantes de todo o
ro,
Brasil estarão na região ávidos por novidades.
o
ovidades.
Com uma programação diversificada, a diretoria aposta
p
posta
em projetos e atrações voltados para promover o vinho e a cultura de todas as regiões
vitivinícolas brasileiras, especialmente
e a Serra Gaúcha. Informações
www.fenavinhobrasil.com.br.

Alegorias que farão parte do espetáculo cênico
“Ópera Popular do Vinho”

Comércio de Bento se prepara
para sua maior festa
Empenhado em melhor receber
os visitantes da Fenavinho Brasil
2009, o comércio de Bento Gonçalves está investindo na decoração
de suas vitrines. Quem circula pelas
principais ruas da Capital Brasileira
do Vinho já pode ver vitrines com
elementos relacionados à uva e ao
vinho. Algumas buscaram objetos
de outras edições da Fenavinho,
tudo para chamar a atenção dos turistas que vêm à Serra Gaúcha, atraídos pela colheita da uva.
Para mobilizar ainda mais os
estabelecimentos comerciais da cidade, a CDL/BG está promovendo o
Concurso de Decoração de Vitrine
alusivo ao evento. Integrada às fes-

tividades da maior festa da cidade,
a entidade está movimentando os
lojistas que devem efetuar a inscrição através do telefone 3455.0557
ou pelo e-mail cdlbento@cdlbento.
com.br, com Leâni Faé.
Serão premiadas as três melhores vitrines. Para o primeiro lugar
será entregue R$ 1.000,00 e 10 ingressos para o Espetáculo Cênico
Ópera Popular do Vinho. A vitrine
classificada em segundo lugar receberá oito ingressos e o terceiro lugar
ficará com cinco ingressos. Outro
atrativo do Centro da cidade é o vinho encanado, que projetou Bento
Gonçalves a partir da realização da
primeira Fenavinho, em 1967.

PREMIAÇÃO
1º Lugar | R$ 1.000,00 + Certificado + 10 ingressos para o Espetáculo Cênico
2º Lugar | Certificado + 8 ingressos para o Espetáculo Cênico
3º Lugar | Certificado + 5 ingressos para o Espetáculo Cênico

Es
Espetáculo
Cênico Ópera Popular do Vinho
Espetáculo As Árvores das Nozes de Ouro
Es
z Apresentações
A
itinerantes
zB
Boas-vindas Musical
zA
Apresentações Típicas
z Jo
Jornal do Almoço ao Vivo (30 de janeiro)
z Costelão
C
Beneficente
z Gravação
G
do Galpão Crioulo (1º de fevereiro)
z II Moto Girls (7 e 8 de fevereiro)
z Espaços
E
Temáticos: “Vinho em Cena”, “Vinho e Belez
leza”, “Literatura e Poesia do Vinho” e “Humores do
Vinho”
Vin
z Mus
Museu do Vinho
z Os Sentidos e o Vinho
z Exposição IV Décadas de Festa
z Enoteca e Exposição de Uvas
z Projeto Identidade
z Piccola Città
z Feira Vinícola (93 vinícolas)
z Feira de Tecnologia
z Feira de Variedades
z Agroindústria Familiar
z Gastronomia
z Cursos de Degustação
z Projeto Comprador
z Projeto Imagem
z Almoço Enogastronômico
z Curso de Sommelier
z Workshop
z Reunião Setorial da Viticultura
z Vinho Encanado
z
z

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
Sextas-feiras, das 18 às 22 horas
Sábados, das 10 às 22 horas
Domingos, das 10 às 20 horas
Segunda de carnaval (23.02), das 10 às 22 horas
Terça de carnaval (24.02), das 10 às 20 horas
Ingressos: R$ 5,00 por pessoa
Espetáculo Cênico “Ópera Popular do Vinho”
Sextas, sábados e domingos, às 21 horas
Valor por pessoa:
- Arquibancada: R$ 10,00
- Cadeiras: R$ 15,00
- Camarotes: R$ 20,00.
Crianças de colo não pagam.
Local: Arena do Parque de Eventos
Espetáculo “As árvores das nozes de Ouro”
Sábados, às 18 horas
Domingos (dias 01, 08 e 22 de fevereiro)
e feriado de Carnaval, às 17 horas
Local: Pavilhão E
Valor do ingresso: R$ 3,00
Piccola Cittá (Recreação Infantil)
Valor do ingresso: R$ 3,00 (por tempo indeterminado)
Horário: mesmos horários da Fenavinho
CURSOS DE DEGUSTAÇÃO
Sextas-feiras (exceto dia 30 de janeiro): 20 horas
Sábados e domingos: 14h30min, 17h30min e 20 horas
Local: Pavilhão A
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Natal da CDL/BG premia 39 consumidores
Decoração natalina
O Concurso de Decoração Natalina promovido pela
CDL/BG contemplou três ganhadores nas modalidades
Residência, Centros Comerciais e Vitrine. Todos receberam troféu e certificado,
sendo que os colocados em
primeiro lugar ganharam 50
ingressos para a Fenavinho
Brasil 2009; os segundos lugares, 30 ingressos e os terceiros, 20 ingressos.

Caminhão surpreende cinco primeiros colocados com a entrega
dos prêmios na véspera
de Natal
A Campanha “Natal premiado em Bento – Um caminhão de prêmios”, promovida pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Bento Gonçalves
(CDL/BG), premiou 39 consumidores que efetuaram suas
compras no comércio local.
O grande sorteio, realizado
no dia 24 de dezembro, às
18 horas, no Salão Nobre da
Prefeitura, reuniu a diretoria
da entidade, patrocinadores
e consumidores. Na ocasião,
foram sorteados 19 prêmios,
sendo que os outros 20 já
haviam sido anunciados no
dia 13 de dezembro, durante
o primeiro sorteio. A grande
ganhadora foi Lidiane dos

A presidente da CDL/BG, Solange Pavan, e a vice Helenir Bedin,
entregam a chave da moto para Lidiane Gomes dos Santos

Santos que teve seu cupom
sorteado com o primeiro prêmio, uma moto Honda BIZ
125 KS 2008/2008 0km. Lidiane indicou a Apecan como
entidade a ser beneficiada
com um televisor 21” e um
aparelho DVD.
Após o sorteio, a presidente da CDL/BG, Solange
Pavan, liderou a entrega dos

cinco primeiros prêmios,
juntamente com o diretor
da entidade Mateus Morini
e a representante das Lojas
Benoit, Mari Ângela Berton.
Os ganhadores foram surpreendidos com a chegada
do Caminhão de Prêmios na
véspera do Natal.
A campanha (Certificado de Autorização CAIXA nº
6-0800/2008) contou com o
patrocínio das Lojas Benoit e
da Companhia de Supermercados Apolo.

GANHADORES CONCURSO
DE DECORAÇÃO
RESIDÊNCIA
1º – Ismael Fabris – Botafogo
2º – Casa da Nina – Santa Helena
3º – Nelson J. Finatto – São Roque
CENTROS COMERCIAIS
1º – Shopping Bento
2º – L’América Shopping Center
3º – Palazzo Del Lavoro
VITRINE
1º Lugar – Lojas Andreólio
2º Lugar – Ponto Certo
3º Lugar – Planeta Jeans

Premiados
1º | Lidiane Gomes dos Santos | Lojas Andreólio
Entidade beneficiada: APECAN
2º | Neusa Santin | Ótica Debianchi
3º | Ricardo Jeam Bertinatto | Shopping Bento
4º | André Benedetti | Supermercado Grepar
5º | Louise Figueira | Assistência Familiar Cristo Rei
6º | Valteri Bressan | Benoit Eletrodomésticos
7º | Valdir Ferrari | Status Jóias
8º | Ângela Sartori | Lojas Mejolaro
9º | Natália Fantin | Piccola Città
10º | Cláudia Berté | Algodão
11º | Ronivow Vidal | Ferragem do Toninho
12º | Iracema Bussolotto | Lojas Collecione
13º | Ivone Cambruzzi | Costumalha Confecções
14º | José Tomasi | Auto Elétrica Bento Gonçalves
15º | Clédio Santa Catarina | Padaria Ouro Verde
16º | Fernanda Tapareli | Lojas Triunfante
17º | Lourdes Capelari | RM Tecidos
18º | Nédio Brancher | Lojas Triunfante
19º | Neusa Santin | Ótica Debianchi

20º | Ema L. Polesello | Loja Peruffo
21º | Anair Gugel | Benoit Eletrodomésticos
22º | Nerzi Aparecida Amianti Chiminazzo | Loja Peruffo
23º | Marli C. Lemes | Eletrônica Marini
24º | Dimas Comin | Modelo Pneus
25º | Citiane Ozelame | Loja Colecione
26º | Neiva Baldo | Ótica Bento
27º | Rosane Giacomin | Loja Triunfante
28º | Sônia Minozzo | Ponto Cama Mesa e Banho
29º | Valdir Bettoni | Scopel Comércio de Tintas
30º | Elaine D.C. dos Santos | Maxi Compras
31º | Edredom Casal 2,20 x 2,00 Fibra 180 Serra Sul
32º | Ruth Cavalli | Lojas Carllize
33º | Rachel Giacomini | Mecânica Sonza Scarduelli
34º | Cláudio Andreis | Mercado Grepar
35º | Rui B. Feil | Loja Triunfante
36º | Maristene Ferreira da Silveira | Oly Modas
37º | Magda Martins | Loja Colecione
38º | Elisete Zemigoski | ArteModa
39º | Juscelino Marchy | Auto Posto Anderle
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Natal do Vinho surpreende
e entra para o Calendário de
Eventos do Município

Nova proposta de
decoração natalina envolveu a cidade e a partir
deste ano entra para o
Calendário de Eventos de
Bento Gonçalves.

A nova proposta para a decoração
natalina de Bento Gonçalves surpreendeu a opinião pública. Além de
transformar a cidade, que ganhou
um novo atrativo nesta época do ano,
o projeto também entrou no Calendário de Eventos do Município com
aprovação unânime da Câmara de
Vereadores. Com isso, quem ganha
é a cidade, que passa a contar com
uma maior participação do Poder Público Municipal no projeto deste ano,
garantindo, desta forma, a continuidade do Natal do Vinho.
Desde a concepção do projeto, o
Natal do Vinho foi pensado e planejado para envolver a comunidade, criar
um impacto visual diferenciado, promover e ampliar as vendas natalinas
e atrair turistas. A iniciativa tem a finalidade de transformar a decoração

natalina, através da valorização da
cultura local, tornando o evento diferenciado e com características que
remetam ao título de Capital Brasileira do Vinho ostentado pela cidade.
As peças foram projetadas e criadas pelo artista de Parintins, Antônio
Cansanção – responsável pela produção do Espetáculo Cênico da Fenavinho. Na produção foram empregados
produtos diversificados, mesclando
elementos natalinos com materiais
tradicionais como vime e palha de
milho, juntamente com artigos vitivinícolas como uva, garrafa e cálice de
vinho, rolhas, entre outros. O miolo
“Natal do Vinho”, com duas cornetas
nas laterais anunciando a chegada
do Natal, foi substituído no dia 6 de
janeiro pela logomarca Fenavinho
Brasil 2009, uma forma de manter a
cidade decorada para receber os visitantes durante a Festa Nacional do
Vinho.
Para viabilizar o projeto, a CDL
atuou na captação de cotas de patrocínio tanto para as guirlandas como
para as torres da Via del Vino. Chamou a atenção dos organizadores a
pouca participação do comércio local, sendo que o destaque foi para o
segmento Serviços.
O projeto é uma realização da
CDL/BG, juntamente com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria
Municipal de Turismo, e tem o apoio
da Fundaparque, Fundação Casa das
Artes, Sindilojas, Rede Dall’Onder de
Hotéis, Fenavinho Brasil 2009 e da Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Públicos.

6 vitrine
Janeiro é tempo de
varejo de guerrilha
Fonte: Revista Venda Mais

Show de atendimento
Hoje, o cliente quer uma nova experiência de consumo e, para isso,
é preciso profissionais dispostos a criar e participar de um grande show
organizacional. Veja seis pontos para você dar um show no seu atendimento.
 Cooperação x competição – A melhor forma de crescer é contribuir para o crescimento alheio.
 Trabalhe em equipe – Cada ser é único, repleto de aspirações
e motivações distintas que podem ser a chave para o sucesso da equipe.
 Foque o positivo – Busque a causa e a solução do problema,
preferencialmente, com a participação de todos os envolvidos no processo.
 Seja empático – Procure ampliar sua visão. Veja a situação com
os “olhos dos outros”.
 Use a criatividade – Repense, crie novos hábitos e quebre preconceitos. Aprenda e procure novos caminhos.
 Saiba amar – Seja mais tolerante, pois sua velocidade nem sempre será a mesma do seu próximo. Compartilhe vitórias, sucessos e
fracassos. Aprenda a amar no dia-a-dia.

Convênios

Guerrilheiros que trabalham no varejo sabem
aproveitar qualquer oportunidade, inclusive nos
meses pós-corrida de fim de ano.
 Layout – Experimente outras maneiras de
expor seus produtos, novas posições das gôndolas e expositores de sua loja. Aproveite que
os estoques estão baixos e faça essa mudança.
Ajuste sua iluminação. Invista seu tempo, energia e imaginação, e não dinheiro.
 Treinamento – Comece analisando a descrição do cargo de vendedor de sua loja. Essa é
uma ótima época para reavaliar responsabilidades, tarefas e determinar novas metas de vendas. A seguir, avalie os resultados de vendas,
identificando os melhores vendedores. Janeiro
também é um dos melhores períodos do ano
para fazer uma campanha de vendas agressiva.
Motive sua equipe para que se esforce ao máximo com cada cliente ou prospect. Separe um
tempo para explicar a todos os vendedores quais
são as metas de vendas para o mês, trimestre e
ano. Use seus fornecedores. Eles são uma ótima
fonte de treinamento sobre produtos.

As empresas associadas da CDL/BG contam com
uma ampla variedade de convênios, firmados
pela entidade com o propósito de garantir vantagens ao seu quadro social. Confira alguns!

CLARO
Planos empresariais com mensalidade bastante acessível, aparelhos com descontos promocionais, tarifas baixas
para ligações, isento de “roaming” (taxa de deslocamento)
dentro do Rio Grande do Sul.

SICREDI
Descontos para pessoa física e jurídica em cheques/títulos, capital de giro, aquisição de equipamentos de informática e máquinas, construção, reformas e aquisição de veículos
com taxas redizidas, entre outros.

SORRIVIDA
Ampla variedade de serviços com preços diferenciados
(consultas, revisões e orçamentos, aplicação tópica de flúor,
orientação de higiene bucal, limpeza nos dentes, aparelho
ortondôntico, próteses, tratamento periodontal, cirurgias, implantes, restaurações e claramento).

MEDICINA DO TRABALHO
Dr. Mário Schimit - Descontos nos serviços médicos de
atestados admissionais, exames periódicos, exames de retorno ao trabalho e atestados demissionais. (Rua Ramiro Barcelos, 458, Bairro Centro - Horário de atendimento: segunda
a quinta, das 9h às 10h30min e das 14h às 16h30min; nas
sextas, das 8h às 10h).

Conheça nossos serviços. Interessados contatar com Leâni pelo fone 3455 0557 ou pelo e-mail cdlbento@cdlbento.com.br.
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TRAMONTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Paulo Roberto Tramontini

Portador de deficiência não tem
reintegração ao emprego assegurada
Após 14 anos de serviços prestados à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – Saelpa, um
motorista portador de deficiência foi
dispensado sem justa causa e pleiteou na Justiça do Trabalho a reintegração ao emprego, alegando que a
empresa contratou para substituí-lo
um eletricista (deficiente visual), e
não um profissional para o mesmo
cargo, de motorista. Segundo ele,
isso seria contrário à Lei nº 8.213/91, o
que permitiria a sua reintegração. No
entanto, a Primeira Turma do Tribunal
Superior do Trabalho rejeitou agravo
de instrumento do trabalhador por
considerar que não há estabilidade
para o portador de deficiência.
O artigo 93 da Lei nº 8.213/91
obriga empresas com mais de 100
empregados a preencherem seus
cargos, no percentual de 2% a 5%,
com portadores de deficiência ou
beneficiários reabilitados. Em seu parágrafo 1º, a lei determina, ainda, que
a dispensa imotivada de trabalhador
reabilitado ou deficiente habilitado
só poderá ocorrer após a contratação
de substituto de condição semelhante. Foi essa expressão, “condição semelhante”, que permitiu divergência
de interpretações.
A 1ª Vara do Trabalho de João
Pessoa (PB) declarou nula a dispensa do motorista, fundamentando a
sentença com o fato de a empresa
não ter contratado outro deficiente para o mesmo cargo. O Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região
(PB), porém, ao apreciar o recurso da
Saelpa, reformou a sentença e julgou
improcedente a reclamação. De acordo com o TRT da Paraíba, não existe
na lei a obrigatoriedade de vinculação do novo contratado (eletricista)
ao mesmo cargo anteriormente exercido pelo dispensado (motorista). A
decisão ressaltou que “não cabe ao

intérprete diferenciar onde o legislador não diferenciou”.
Na avaliação do Regional, não
parece razoável que o legislador tivesse como intenção, ao editar a
norma, intrometer-se na conveniência eminentemente administrativa do
empregador, que é contratar o trabalhador deficiente para desempenhar
funções que considere de maior carência na empresa. Segundo a análise do TRT, a finalidade da norma é
assegurar o percentual estabelecido
em lei para os portadores de deficiência e reabilitados nos quadros das
empresas, “a fim de garantir-lhes
uma atividade profissional diária,
onde possam obter condições de
vida mais digna, além de uma maior
interação social”.
No TST, ao apresentar o recurso
de revista, o motorista alegou fazer
jus à reintegração por possuir garantia
de emprego, devido à sua condição
de deficiente físico. Como argumentação, indicou a violação do Decreto
nº 3.298/1999, da Lei nº 8.213/1991
e outras decisões que entendeu se
aplicarem a sua defesa. A Primeira
Turma, porém, manteve a decisão
regional, entre outras razões, devido
ao fato de as decisões supostamente
divergentes serem inespecíficas, e
por não verificar violação à lei.
Segundo o ministro Walmir Oliveira da Costa, relator do agravo, a
Lei nº 8.213/1991 não assegura estabilidade ao empregado portador de
deficiência, nem impõe à empresa
que contrate substituto para o mesmo cargo do substituído. Ela exige
apenas que o novo empregado também seja deficiente físico. (AIRR-872
/2002-001-13-00.3)
Obs: Interessante decisão, pois o
TST toma posição que a substituição
do deficiente demitido NÃO PRECISA
SER NA MESMA FUNÇÃO.

Lojista! Se prepare para a
Liquida RS, Tchê!
O comércio de Bento Gonçalves está se mobilizando
para participar da Liquida RS, Tchê! de 04 a 11 de fevereiro de 2009. A campanha, promovida pela Federação das
CDLs do RS, é uma estratégia de vendas que engloba
todo o Estado com o objetivo de aproveitar oportunidades de negócios através de promoções, descontos, prazos e outras inúmeras formas de se atrair o cliente.
Este ano o grande diferencial é o sorteio de dez automóveis 0km, sendo dois para as CDLs, dois que serão
sorteados entre os lojistas e seis para os consumidores
que efetuarem suas compras nos estabelecimentos comerciais participantes.
A expectativa da CDL/BG é de que mais de 140 empresas participem da campanha, ultrapassando a adesão registrada no ano passado. Para isso, uma equipe
de profissionais da entidade está visitando as empresas
para atrair um maior número de
participantes.
A presidente da CDL/BG, Solange Pavan, destaca que mesmo as lojas que já realizaram
liquidações neste ano estão
aderindo a Liquida RS, Tchê!
As empresas interessadas
devem entrar em contato com
a CDL/BG através do telefone
3455.0555 ou e-mail cdlbento@
cdlbento.com.br, com Leâni
Faé.
Carreata - Além de buscar
a ampla participação do comércio, a CDL/BG está empenhada em chamar a atenção do público consumidor
para a liquidação. Por isso, a entidade programou a realização de uma carreata no dia 4 de fevereiro, data da
abertura da Liquida RS, Tchê!. A carreata percorrerá as
principais ruas da cidade, partindo do bairro São Roque
(em frente à Igreja de São Roque), às 10 horas, até chegar ao centro da cidade.

8 vitrine

Ações 2009

Empenhada em auxiliar as empresas associadas em suas necessidades, a CDL/BG desenvolveu
um planejamento de ações para 2009 que contempla campanhas, eventos, palestras, convenções
e encontros. Além disso, a entidade estará intensificando o trabalho voltado ao SPC, convênios,
CDL Cobrança, CDL Empregos, além da promoção de cursos de qualificação e encaminhamento ao
mercado de trabalho.
| JANEIRO |
z Natal do Vinho
z Concurso de Decoração de Vitrine
z Fenavinho Brasil 2009

cronograma

| FEVEREIRO |
z Fenavinho Brasil 2009
z Campanha Liquida RS, Tchê! (de 4 a 11)
z Carnaval – ação institucional
(CDL e CDL Jovem)
| MARÇO |
z CDL Móvel - São Francisco, Borgo, Licorsul
e Fenavinho
z Case Café (dia 17) – CDL Jovem
| ABRIL |
z Campanha de Páscoa com ação social
z CDL Móvel - São Bento (Av. Planalto)
e Imigrante
z Posse nova Diretoria / Mérito Lojista 2008
| MAIO |
z Campanha Dia das Mães
z CDL Móvel - Botafogo e Santa Rita
z Palestra Motivacional – CDL Jovem
| JUNHO |
z Campanha Dia dos Namorados
z ExpoBento 2009 (de 4 a 14)
z Case Café (dia 16) – CDL Jovem
z CDL Móvel - Santa Marta, São Rafael,
Santa Helena I, II, III e IV
| JULHO |
z 40ª Convenção Estadual Lojista
(de 9 a 11 de julho)
z CDL Móvel - Juventude, Conceição
e Glória

| AGOSTO |
z Campanha Dia dos Pais / Aniversário CDL e Dia do
Comércio (Liquidação Relâmpago)
z CDL Móvel - Vila Nova I, II, III e Barracão
z III Jogos de Integração das CDLs
| SETEMBRO |
z CDL Móvel - São Roque, Ouro Verde I, II, III; Zatt I, II e
Aparecida
z Case Café (dia 15) – CDL Jovem
| OUTUBRO |
z Lançamento Campanha de Natal 2009 / Natal do Vinho
z Ação institucional/social para o Dia das Crianças
z Palestra - CDL Master
z CDL Móvel - Universitário, São João e Vinhedos
| NOVEMBRO |
z Campanha de Natal
z Cursos de Vitrinismo para o Natal
z Concurso de Vitrines
| DEZEMBRO |
z Campanha de Natal
z CDL Móvel - Centro e Cidade Alta (ruas principais são
visitadas com mais frequência)
z Definição do Calendário de Ações para 2010

