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com sucesso
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A 51ª Pronegócio Outono/Inverno 2020 encerra com resultado esperado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de 

Brusque e Região (AmpeBr). Realizada em parceria com o Sebrae/SC, a rodada que ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de novembro ultra-

passou a comercialização de 300 mil peças e contou com a participação de aproximadamente 300 compradores de 150 empresas 

de diversos estados brasileiros, que negociaram com 100 marcas catarinenses, nos segmentos de confecção feminino, masculino, 

adulto e infantil. Saiba mais.
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{SERVIÇOS}
PALESTRAS SEBRAE

Com o objetivo de informar e esclarecer, a Am-
peBr juntamente com o Sebrae/SC promove 
palestras gratuitas para seus associados.

MISSÕES

Através do Sebrae/APL são organizadas 
missões para feiras e eventos nacionais e 
internacionais como Senac Moda, Fit, Fe-
natec, entre outros. 

IMPRENSA

Divulgação para os veículos de comunica-
ção das ações desenvolvidas pela AmpeBr 
e repasse de informações adicionais sobre 
marketing, publicidade e propaganda.

ESTÚDIO FASHION

Através do Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento de Moda (CPDM) a AmpeBr 
presta serviços na área de estilismo, gra-
duação, encaixe, risco, peça piloto e de-
senvolvimento de coleções.

CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO

Assessorar as micro e pequenas empre-
sas associadas no processo de exporta-
ção e importação, para que tenham con-
dições de trabalhar efetivamente com o 
mercado externo.

PRONEGÓCIO

Rodada de negócios em diversos seg-
mentos com a captação de novos clientes 
e a reposição de produtos para grandes 
redes de lojas de todo o país.

ASSESSORIA JURÍDICA

Com escritório de advocacia para auxiliar 
nas questões jurídicas, cobranças, ques-
tões trabalhistas em diversos setores.

JORNAL DA AMPE

Jornal mensal produzido pela Ampe-
Br que traz notícias e informações das 
ações promovidas pela Associação, re-
cados, dicas, benefícios, serviços de uti-
lidade aos associados.
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Vice-presidente: Mauro Schoening
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{EXPEDIENTE}

COLUNA JURÍDICA 

A sustentabilidade é, sem dúvida, o tema da vez quando fala-

mos em desenvolvimento e meio ambiente. E conciliar crescimento e 

sustentabilidade é um grande desafio. No Brasil, com a Constituição 

Federal de 1988, todo cidadão passou a ter direito ao meio ambien-

te ecologicamente equilibrado. Foi pensando na manutenção desse 

cenário que, cada vez mais, o poder público e a iniciativa privada 

vêm adotando ações para garantir o desenvolvimento sustentável da 

sociedade em que vivemos. O setor têxtil, por exemplo, tem busca-

do tornar sua cadeia produtiva mais circular e menos verticalizada, 

com a reutilização de matéria prima e o descarte correto dos resí-

duos produtivos e de consumo. A substituição das matérias primas 

atuais, pouco alinhadas com o meio ambiente, como por exemplo o 

poliéster, por outras mais sustentáveis, como o algodão orgânico, é 

outro exemplo de ação setorial. O programa ABVTEX também é ou-

tro grande modelo de ação desenvolvidas pelo setor para a criação 

de uma cadeia de valor e mais sustentável. O consumidor, peça cha-

ve deste setor, da mesma forma está se conscientizando da neces-

sidade de se adotar práticas de consumo mais sustentáveis. Enfim, 

o tema sustentabilidade é uma realidade e certamente continuará no 

centro das discussões por muito tempo. 

FIQUE POR DENTRO

A AmpeBr oferece a seus associados os serviços do Departa-

mento Jurídico da entidade, para o esclarecimento desse e de de-

mais assuntos. O atendimento presencial acontece todas as terças e 

sextas-feiras, das 13h30 às 17h30 e pode ser agendado na AmpeBr 

através do telefone: (47) 3351-3811 ou e-mail juridico@ampebrus-

que.com.br.

O tema é 
sustentabilidade!



auxiliar de serviços gerais. “Todas as 

despesas inerentes são serviços pres-

tados. E esses R$ 35.095,05 são mui-

to bem-vindos. Muito obrigada a todos 

que estiveram envolvidos neste evento, 

quem promoveu, quem patrocinou e 

quem trabalhou para fazer ser o su-

cesso que foi. Em nome de todas as 

voluntárias nossos mais sinceros agra-

decimentos”, enalteceu.

SAIBA MAIS
A 1ª Corrida ‘Corra por Elas’ ocor-

reu no dia 29 de setembro. Realizada 

pela AmpeBr em parceria com a Radus 

e Vitalab Diagnósticos, o evento contou 

com 900 participantes inscritos nas mo-

dalidades da competição, que além de 

demonstrar a importância da prática es-

portiva, exerceram a solidariedade.

A 1ª Corrida Por Elas também teve 

o apoio do Sicredi, Rakia, Adina, Júlio 

Imóveis, HJ Tinturaria, MN Tecidos, Ótica 

Diniz, Havan, Florisa, Multitêxtil, Pemgir 

Malhas, Staack Tinturaria, Stop Shop, 

Fiat Treviso, Hodecker Tingimentos, 

London, Hospital Azambuja, Unimed, 

Renaux View, Intelidata, RVB Malhas, H 

Leve, Connex Energy Drink, Consulmed, 

Vista Cor Estamparia, Nova Impressão, 

Bruscópias, Belli Seguros, Som Carde-

al, MaisQ Marketing, Calçados Gevaerd, 

Hollatz Personalizados Exclusivos, Thom-

zen Bureau Créative, Elite Etiquetas, Lua 

Luá, CRW Fitness, Decker Tinturaria, 

Alvo Digital, Beto Pães e Doces, Com-

phany Studio, Nunna Lumière, e Prefeitu-

ra Municipal de Brusque.
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Telefone: 47 3355.3141
WhatsApp: 47 9200.5363
comercial@hirlogs.com.br

AmpeBr faz doação oficial de 
valores arrecadados na 1ª ‘Corra 
por Elas’ para a Rede Feminina

Diretores da Associação das Micro 

e Pequenas Empresas de Brusque e 

Região (AmpeBr) estiveram no mês 

outubro, na sede da Rede Feminina 

de Combate ao Câncer de Brusque 

(RFCC) onde realizaram a entrega ofi-

cial do valor arrecadado pela 1ª Corrida 

‘Corra por Elas’, revertido para a insti-

tuição. A entrega do cheque, no valor 

de R$ 35.095,05 foi feita pelo presi-

dente da AmpeBr, Ademir José Jorge, 

pelos diretores Irajá Trindade, Apareci-

da Leite e Aderbal Montibeller, além do 

representante da Radus, Rulyan Can-

deias.

Os diretores da AmpeBr também 

visitaram as instalações da Rede e co-

nheceram melhor o trabalho desenvol-

vido pelas voluntárias, há 30 anos. “Foi 

uma imensa alegria realizarmos essa 

doação. Conhecemos as instalações 

da Rede Feminina e particularmente 

fiquei surpreso com todo atendimento 

e suporte dado às mulheres. Parabe-

nizamos a presidente Miriam, por esse 

excelente trabalho e todas as voluntá-

rias”, comenta Ademir.

Para a presidente da RFCC, Miriam 

Evangelista Ribeiro poder receber ofi-

cialmente a entrega do valor, arrecada-

do por tantas pessoas que participaram 

e apoiaram a corrida, foi gratificante. 

“Para a Rede, ter sido escolhida como 

a entidade filantrópica a receber o lucro 

desta primeira edição da corrida é, sem 

dúvida, um privilégio. Desde o começo 

acompanhamos a equipe de organiza-

ção e vimos o quanto se empenharam 

para conseguir os patrocínios, o que 

fez muita diferença para um bom resul-

tado. Só temos a agradecer o empenho 

e garantir que esse dinheiro será muito 

bem aplicado nos atendimentos às pa-

cientes que buscam a Rede Feminina 

para fazer seus exames”, comentou.

Segundo Miriam, a Rede atual-

mente conta com sete colaboradores, 

sendo um médico, uma fisioterapeu-

ta, uma enfermeira, uma psicóloga, 

uma secretária, uma estagiária e uma 

Diretores da AmpeBr, com o representante da Radus e voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, na entrega dos valores arrecadados
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AmpeBr termina 51ª Pronegócio 
com resultado esperado
Evento aconteceu durante três dias e trouxe clientes de todo o país

A 51ª Pronegócio Outono/Inverno 2020 

chegou ao fim, na tarde de quarta-feira, 

6 de novembro, com um resultado espe-

rado por toda a diretoria da Associação 

das Micro e Pequenas Empresas de Brus-

que e Região (AmpeBr). Organizadora do 

evento que contou ainda com a parceria 

do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae/SC), a AmpeBr trouxe 

ao município, aproximadamente 300 com-

pradores de 150 empresas de diversos 

estados brasileiros, para negociarem com 

100 marcas catarinenses, nos segmentos 

de confecção feminino, masculino, adulto 

e infantil.

Antes chamadas de Preview Outono/

Inverno, as rodadas no mês de novembro 

foram um pedido dos próprios lojistas e tor-

naram-se uma oportunidade de os clientes 

comprarem com antecedência seu pro-

duto de inverno e receber as peças já no 

início do ano. Em busca disso, lojistas de 

diversos estados brasileiros tiveram acesso 

ao showroom do evento e agendamento 

de atendimentos com os fabricantes. Além 

disso, a AmpeBr preparou toda a estrutura 

das demais rodadas, com Sala Vip, Sala 

dos Vendedores, 82 boxes de negociação, 

entre outros, que garantiram as boas ne-

gociações.

RESULTADO
A meta da entidade era ousada, se-

gundo o presidente Ademir José Jorge, 

diante do momento econômico que o 

país passa. Porém, era uma meta possí-

vel de ser alcançada.

Assim, na quarta-feira, 6, quando os 

últimos compradores deixaram o Clube 

Santos Dumont, local onde aconteceu o 

evento, e os fabricantes iniciaram o retor-

no às suas empresas, levando na baga-

gem suas listas de pedidos negociados, 

o sentimento de todas as pessoas que 

atuaram no evento, era de mais uma mis-

são cumprida com sucesso. “Acreditamos 

Em seus três dias de realização, aproximadamente 300 compradores de 150 empresas de diversos estados brasileiros marcaram a presença nesta edição da rodada

Josiana Battisti Bittencourt, da empresa Specific Jeans, de Rio do Sul (SC), teve as 
expectativas superadas em relação às vendas na 51ª Pronegócio



Willian Oliari (canto direito), da empresa brusquense Olho D’Água, encerrou sua participação na 51ª Pronegócio com bons resultados nas vendas
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que o saldo final desta 51ª Pronegócio ul-

trapassou 300 mil peças, já que algumas 

empresas, como de praxe, compram atra-

vés do sistema Private Label (PL), onde os 

fabricantes trabalham o desenvolvimento 

exclusivo do produto. Logo, estes pedi-

dos, chegam à AmpeBr nas semanas se-

guintes à rodada”, reforça Ademir.

EXPERIÊNCIA APROVADA
Entre os compradores que participaram 

desta edição da rodada estava Odete da 

Silva Alves, da cidade de Itararé (SP). Ela 

atua no grupo Junitex, que possui lojas 

em diversas cidades dos estados de São 

Paulo e Paraná. O grupo passou a vir nas 

Pronegócios promovidas pela AmpeBr 

este ano, e já iniciou importantes parcerias 

com os fabricantes catarinenses. “Esta é 

a quarta rodada que viemos para a Pro-

negócio. É muito perceptível ver o quanto 

as marcas estão envolvidas com a moda, 

com coleções modernas e conseguimos 

fechar bons negócios. Viemos em quatro 

compradores para negociarmos os seg-

mentos feminino, masculino, adulto, infantil 

e plus size. Todas as nossas lojas recebem 

muito bem os pedidos que fazemos aqui, 

tendo uma aceitação grande dos nossos 

clientes. E apesar de ser uma parceria mais 

recente com o evento e com as marcas, é 

sempre muito bom vir aqui, a organização 

é nota dez, a praticidade de encontrar to-

dos os segmentos aqui, com várias marcas 

disponíveis e ainda pronta-entrega, é muito 

importante”, ressalta.

A compradora Cláudia Richa do grupo 

Zinzane, veio do Rio de Janeiro para par-

ticipar da Pronegócio pela primeira vez. O 

grupo está presente em 22 estados brasi-

leiros, com 120 lojas. E desde o primeiro 

dia do evento ela e os demais comprado-

res conseguiram detectar potenciais mar-

cas parceiras para um projeto que o grupo 

pretende iniciar. “Trabalhamos com vários 

fornecedores do Sul e eles nos indicaram 

a Pronegócio. O formato do evento é muito 

bacana, é uma rodada muito focada, inteli-

gente, com um sistema muito objetivo para 

o cliente, tornando tudo mais prático. Tem 

muita coisa bonita nas coleções apresenta-

das. Para nós é um momento de conhecer 

e prospectar e valeu a pena ter participa-

do”, frisa.

METAS ATINGIDAS
A avaliação também é positiva por par-

te dos fabricantes. Josiana Battisti Bitten-

court, da empresa Specific Jeans, de Rio 

do Sul (SC) participa há muito tempo das 

quatro edições anuais da Pronegócio e, 

nesta rodada, teve as expectativas supera-

das em relação às vendas. “Viemos com 

uma expectativa, até porque o mercado 

ainda está um pouco ‘trancado’, mas fiquei 

surpresa pelas negociações que fizemos. 

Tivemos resultados muito bons e estamos 

muito contentes com esta Pronegócio. A 

redução dos dias desta edição também 

faz com que o cliente venha bem focado 

e conseguimos inclusive colocar reposição, 

para entrega ainda este ano. Sem contar 

que a Pronegócio é uma oportunidade fan-

tástica de levarmos nossos produtos para 

todo o país e atendermos diversos clientes 

em um mesmo espaço. Estamos muito fe-

lizes e em janeiro estaremos aqui”, ressalta 

Josiana.

Da mesma forma, Willian Oliari, da em-

presa brusquense Olho D’Água, encerrou 

sua participação na 51ª Pronegócio de 

forma positiva. Ele, que há mais de cinco 

anos participa das edições da rodada, fa-

lou sobre a satisfação em estar presente 

no evento e em ter bons resultados nas 

52ª PRONEGÓCIO 
Com o encerramento desta edição, 

agora a AmpeBr inicia os preparativos 

para a 52ª Pronegócio, que acontece 

de 13 a 17 de janeiro de 2020, no 

Pavilhão de Eventos Maria Celina 

Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco). 

Na oportunidade serão apresentadas 

as coleções de Inverno 2020.

vendas. “Para nós foi muito bom, acredito 

que saímos daqui com um aumento míni-

mo de 40% comparado com a rodada de 

novembro de 2018. Participamos das qua-

tro Pronegócios realizadas no ano e esta 

edição é excelente, pois já saímos com a 

nossa produção fechada para o início do 

ano. Ou seja: esta edição chega a ser qua-

se que mais importante do que a de janeiro. 

Vimos que acertamos a coleção também, 

os números comprovaram isso, e na 52ª 

Pronegócio estaremos aqui”, avaliou.

A AmpeBr preparou toda a estrutura das demais rodadas, com showroom, Sala Vip, 
Sala dos Vendedores, boxes de negociação, que garantiram as boas negociações
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Coleção de inverno,
confraternização 
com gosto de verão

Confira como foi o Happy 
Hour da 51ª Pronegócio

Nem só de negócios foi feita a 51ª 

Pronegócio. Na noite de terça-feira, 5 

de novembro, segundo dia do even-

to, a AmpeBr promoveu aos clientes 

e parceiros, um Happy Hour, que con-

tou com a presença de dez produto-

res de cervejas artesanais, integrantes 

do Núcleo de Cervejeiros da entidade 

(Nucervarte). “É a última edição do 

ano da Pronegócio e trouxemos cer-

vejas de verão, para serem apreciadas 

pelos nossos clientes da rodada. O 

objetivo é ser um momento descon-

traído a todos”, revela o coordenador 

do Nucervarte, Cicero Klas.

Para o presidente da AmpeBr, 

Ademir José Jorge, o Happy Hour 

é um momento de confraternização 

entre clientes e fabricantes. “É um 

momento ímpar, onde relaxamos um 

pouco, pois os períodos de trabalho 

durante o dia são tensos, as negocia-

ções às vezes difíceis, então ficamos 

felizes em proporcionar este Happy 

Hour a todos”.

Valmir Fronza, da empresa Loja 

Rios, de Rio Negrinho (SC), foi um dos 

clientes que prestigiou o Happy Hour. 

“Tenho 42 anos de loja e aqui nos sen-

timos em casa, a receptividade é mui-

to boa. Este evento especificamente, 

é a oportunidade de fazermos amigos 

também”, enfatiza.

O casal Chaiana de March e Mar-

cos Antônio Rodrigues, do Grupo 

Mais Econômica e da loja on line 

‘Meu Armário Favorito’, de São José 

dos Pinhais (PR), participou pela pri-

meira vez da rodada de novembro, 

embora a empresa já tenha uma his-

tória de 20 anos com a AmpeBr e a 

Pronegócio. Na terça-feira, após as 

negociações do dia, eles também 

marcaram presença no Happy Hour. 

“Ficamos surpresos com esta roda-

da. Conseguimos focar naquilo que 

precisamos, tendo a oportunidade de 

negociar com um número elevado de 

fornecedores. Além disso, aproveita-

mos o Happy Hour para apreciarmos 

as cervejas artesanais de qualidade, 

apresentadas aqui”, conta ela.

A confraternização reuniu clientes e fabricantes, que de forma descontraída 
tiveram um momento de descontração e lazer durante a 51ª Pronegócio

Integrantes do 
Nucervarte foram 
os responsáveis 
em oferecer a 
degustação das 
cervejas artesanais 
no evento
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“Vimos aqui uma grande oportunidade ao termos os produtos com antece-
dência, com mais agilidade nas lojas. Temos parceiros de muitos anos e sempre 
marcamos presença nas quatro edições da rodada. São produtos muito bons, 
que vão de acordo com a necessidade do nosso público e sempre encontra-
mos o que precisamos para nossas lojas, além das novidades e tendências da 
moda. Saímos daqui com bons negócios feitos e mercadoria garantida”

"Foi importante marcar presença na 51ª Pronegócio, que apresentou de 
forma antecipada as coleções Outono/Inverno 2020, porque desta forma os 
pedidos chegam mais cedo às lojas e, consequentemente, o ciclo da venda 
também inicia com antecedência. Os produtos estavam muito bonitos. É um 
lugar que sempre gostamos de vir e a AmpeBr já se tornou uma família. Encon-
tramos moda, qualidade e uma boa negociação. Na loja, percebemos que a 
aceitação sempre é excelente. Sempre vale a pena vir aqui”

“Não vamos conseguir vir em janeiro e aproveitamos a oportunidade tam-
bém para termos essa experiência da edição de novembro. A negociação, os 
produtos e o atendimento são iguais às demais rodadas. Encontramos nossos 
fornecedores aqui e foi bem positivo. Para nós é muito importante participar da 
Pronegócio, pois são produtos que não encontramos em outros locais. Sem 
contar no contato com os fornecedores, a negociação direta, a praticidade, 
enfim é excelente”

"A organização é um dos diferenciais da Pronegócio, aliada às coleções que 
sempre surpreendem e a idoneidade dos fabricantes. E é sempre interessante 
estarmos aqui e visualizarmos as tendências de moda. Com isso, conseguimos 
fazer boas negociações e programar as entradas dos pedidos na empresa, 
aproveitando que é uma rodada estratégica nesta época do ano”

FERNANDA SCHMIDT E NATIELE CAMARGO,
da rede de Lojas Lebes, de Eldorado do Sul (RS)

ANTÔNIA MARIA WURZIUS,
da Loja Laleska Store, de Concórdia (SC)

JULIANO FRISON E STEFANY DE OLIVEIRA,
da Loja Tropical, de Curitiba (PR)

JANAÍNA MAINARDI PIRES E FERNANDA TRINDADE,
da Lojas Casarão Verde, de Santa Cruz do Sul (RS)

Como foi participar da 51ª Pronegócio?
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F Á B R I C A
Rua José Fischer, 200

Guabiruba - Santa Catarina
Tel.: (47) 3354 1000

S T O P  S H O P
Rod. Antônio Heil, 

635, KM 23
LOJA 51/52 

Brusque - Santa Catarina
Tel.: (47) 3255-7052

C ATA R I N A 
S H O P P I N G

Rod. Ivo Silveira, KM 7
LOJA 44/45

Brusque - Santa Catarina
Tel.: (47) 3211 1045

Cocersul entrega primeiros 
barris de cerveja artesanal 
produzida em escala

Até dezembro de 2019, 
mais de 1.400 litros 

devem ser entregues 
e comercializados, em 

parceria com a cervejaria 
Kiezen Ruw

No mês em que celebra um ano de 

seu lançamento, a Cooperativa Cervejeira 

Sul-Brasileira (Cocersul), criada dentro do 

Núcleo de Cervejeiros Artesanais (Nucer-

varte) da Associação das Micro e Peque-

nas Empresas de Brusque e Região (Am-

peBr), conquistou um importante passo. 

Isso porque no dia 26 de outubro foi re-

alizada a entrega dos primeiros barris de 

cerveja artesanal para um dos coopera-

dos do Cocersul, na cervejaria guabiru-

bense Kiezen Ruw, parceria do projeto.

Na oportunidade a Beer Reizer, da ci-

dade de Itajaí, recebeu os primeiros 180 

litros de cerveja pilsen, entretanto até 

dezembro deverão ser entregues para a 

mesma mais de 1.400 litros.

CRESCIMENTO 
ORGANIZADO

De acordo com o presidente da Co-

cersul e coordenador do Nucervarte, 

Cícero Klas, a parceria com a cervejaria 

guabirubense foi firmada há cerca de dois 

meses e estabelece a produção entre mil 

e dois mil litros de cerveja por mês, vol-

tada para os cooperados da Cocersul. 

“Desde maio iniciamos as conversas com 

a Kiezen, foram feitas várias reuniões, e 

hoje conseguimos entregar o primeiro pe-

dido dessa parceria firmada, onde vamos 

trazer ao cooperado uma cerveja legali-

zada, de qualidade, industrializada, e que 

ele poderá revender. Será mais um bene-

fício ao nosso cooperado”, considera.

Segundo ele, desde a fundação da 

cooperativa, em janeiro deste ano, com 

 A Beer Reizer, da cidade de Itajaí, recebeu os primeiros 180 litros de cerveja pilsen
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a definição de sua diretoria e estatuto, 

a Cooperativa passou a atuar em bus-

ca de um CNPJ próprio, bem como na 

organização, planejamento e legalização 

da Cocersul. Além disso, o período tam-

bém foi em prol da busca de alguns an-

seios de seus cooperados, em começar 

a empreender no setor cervejeiro. “Dentro 

disso surgiu a possibilidade de fazermos 

a parceria com alguma cervejaria, que 

abraçasse a ideia da Cocersul em prol 

do cooperativismo. Conversamos com a 

Kiezen e hoje celebramos essa importan-

te parceria conquistada”, comenta.

Com a entrega dos primeiros litros 

de cerveja, as expectativas da Cocersul 

são de que os pedidos aumentem, bem 

como se amplie o número de coopera-

dos. “Agradecemos a toda a diretoria 

da Cocersul, que tem se dedicado em 

prol do desenvolvimento e dos objetivos 

da cooperativa e também a Kiezen pela 

parceria, pois sabemos que com essas 

ações vamos aumentar a cadeia de pes-

soas que estão se unindo em prol des-

se novo modelo de negócio, através do 

cooperativismo, que desejam investir e 

empreender nesse segmento”, completa.

Durante a entrega, o gerente e mestre 

cervejeiro da Kiezen, Márcio Alexandre 

Ferreira também destacou a importância 

da parceria firmada, que deverá fortale-

cer também a empresa e beneficiar os 

demais produtores. “A Kiezen está há 

oito anos no mercado e essa parceria 

é inovadora. Agrega muito estar junto 

a Cocersul, pois diluímos a produção e 

oferecemos novas oportunidades aos 

cooperados cervejeiros. Entregamos o 

primeiro lote e esperamos ampliar esse 

número”, comenta.

Inicialmente o projeto prevê somente 

a distribuição da cerveja da Kiezen, entre-

tanto a ideia é que a partir de 2020 pos-

sam ser produzidas cervejas da Cocersul 

e de seus cooperados, com receitas pró-

prias e em escala maior.

PRIMEIRO CONTEMPLADO
Primeira contemplada pela parce-

ria, a Beer Reizer está há dois anos no 

mercado, e começou com a revenda de 

cervejas, de forma terceirizada, em um 

‘beer truck’, que atua em Penha, durante 

SAIBA MAIS 
Lançada em outubro de 2018 e fundada oficialmente em janeiro de 2019, a 

Cocersul tem abrangência nacional e é voltada para toda a região Sul do Brasil: 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, considerados os três estados que 

mais produzem cervejas artesanais do país e que mais abriram cervejarias do 

segmento nos últimos anos.

Atualmente possui quase 70 cooperados, entre pessoas físicas e jurídicas, das 

mais diversas cidades, como Brusque, Guabiruba, Itajaí, Gaspar, Balneário Cam-

boriú, Curitiba, Timbó, Blumenau, Florianópolis, entre outras.

Para os próximos anos, as expectativas da cooperativa são as melhores, em 

termos de crescimento do número de associados e expansão de suas ativida-

des. “Acreditamos que com a produção, com a prestação de serviços, o número 

de associados também irá aumentar, pois os próprios cooperados irão divulgar e 

fortalecer o nome da cooperativa mais rapidamente”, detalha Klas.

Interessados em participar da Cocersul podem entrar em contado através do 

e-mail contato@cocersul.com.br, no telefone (47) 9.8489-7978, ou na sede da 

AmpeBr (rua Azambuja, nº 214, bairro Azambuja, Brusque –SC).

a temporada, e em eventos de Itajaí. O 

cervejeiro Rogério Ardigó, conta que em 

2018 participou de um curso de cervejei-

ro, onde conheceu o projeto da Cocersul 

e aderiu a ideia. “Vimos que era algo mui-

to interessante e atrativo, nos tornamos 

cooperados e hoje fomos os primeiros 

a receber a cerveja para distribuição. Fi-

camos muito felizes por isso, e em ter a 

tranquilidade de trabalhar com um produ-

to regularizado, sem problema. O projeto 

da cooperativa é muito interessante para 

dar vez e voz aos pequenos produtores e 

a nossa expectativa é que todos possam 

ser beneficiados, já que é uma oportuni-

dade ímpar”, declara.

Também presente na oportunidade, 

o diretor da AmpeBr, Silvio César Gon-

çalves destacou o trabalho da entidade 

em prol do associativismo e das micro 

e pequenas empresas, já que o projeto 

da cooperativa nasceu dentro da Am-

peBr, assim como demais projetos de 

destaque estadual e nacional. “Ver esses 

primeiros lotes sendo entregues e a evo-

lução da Cocersul nos orgulha muito. As-

sim como outros projetos que nasceram 

na AmpeBr, as expectativas em relação 

a Cocersul são as melhores. Temos cer-

teza que com a previsão de melhoria da 

nossa economia, esse setor cervejeiro irá  

crescer cada vez mais e fortalecer o as-

sociativismo”, completa.

Inicialmente a parceria prevê somente a distribuição da cerveja da Kiezen, entretanto a ideia é que a partir de 2020 
possam ser produzidas cervejas com receitas próprias da Cocersul e de seus cooperados, em escala maior



{  JORNAL AMPE  }10

AmpeBr participa do 
Congresso Internacional 
da Abit e do Minas Trend

Nos dias 22 e 23 de outubro a Asso-

ciação das Micro e Pequenas Empresas 

de Brusque e Região (AmpeBr) participou 

da quarta edição do ‘Congresso Interna-

cional da Associação Brasileira da Indús-

tria Têxtil e de Confecção (ABIT), reali-

zado no Expominas, em Belo Horizonte 

(MG). Na oportunidade o presidente da 

AmpeBr, Ademir José Jorge e o coorde-

nador do Núcleo Abvtex da AmpeBr, Luiz 

Henrique Eccel estiveram presentes no 

evento.

O Congresso teve como tema ‘O fim 

das fronteiras: da criação ao consumo’ 

e contou com palestrantes da Améri-

ca do Sul e Europa, de várias marcas 

e empresas de diversos países. O foco 

principal do Congresso foi a importância 

da sustentabilidade na cadeia produtiva 

têxtil. “O setor têxtil cada vez mais terá 

que produzir de forma sustentável e o 

consumidor também terá esse perfil. O 

congresso foi muito produtivo, tivemos a 

oportunidade de ver novidades, tendên-

cias relacionadas a métodos produtivos, 

o que está sendo feito e será feito no 

mundo na produção sustentável. É algo 

inovador e que trouxe novas tendências 

produtivas, e que faz repensar nosso mo-

delo produtivo como um todo”, comenta 

Ademir.

Temas como o futuro da indústria, a 

relação do design com o consumidor, 

os novos materiais usados no mercado, 

a sustentabilidade 360º, o processo de 

criação, o impacto dos produtos desde 

sua criação até o seu descarte, foram al-

guns temas abordados. “Foram dois dias 

de evento muito positivos, de conheci-

mento, inovação, onde fizemos muito ne-

twork também, o que foi muito enrique-

cedor para a entidade”, completa Eccel.

MINAS TREND
Paralelo ao Congresso, o presidente 

da AmpeBr e o coordenador do Núcleo 

também estiveram na 25ª edição do 

Minas Trend, realizado de 22 a 25 de 

outubro, também no Centro de Con-

venções Expominas. O evento reuniu 

expositores e lojistas de diversos seg-

mentos, entre vestuário, calçados, e 

acessórios, além de desfiles de moda 

de diversas marcas, da coleção Outo-

no/Inverno 2020.

“Sem dúvida foi uma excelente opor-

tunidade para vermos as tendências da 

próxima estação, o que nos fez ver tam-

bém que os produtos que estão sen-

do feitos em Santa Catarina, tanto os 

produzidos pelos nossos associados, 

como pelas empresas participantes das 

edições da Pronegócio, estão alinhados 

com o mercado. E isso só nos orgulha e 

faz ter a certeza que estamos no caminho 

certo”, completa Ademir.

Ao longo de ambos os eventos o pre-

sidente da AmpeBr também fez a entrega 

do convite da 52ª Pronegócio, que acon-

tece no mês de janeiro de 2020, para o 

presidente do Conselho de Administra-

ção da Abit, Fernando Pimentel.

O presidente da AmpeBr, Ademir 
José Jorge, com o presidente da Abit, 
Fernando Pimentel, no Congresso 
Internacional

 O presidente da AmpeBr e o coordenador do Núcleo Abvtex da AmpeBr, 
também estiveram no Minas Trend, onde encontraram alguns amigos 
e parceiros da AmpeBr, como Ivan Jasper, do ONDM
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A partir da publicação da Portaria SE-

PRT nº 915 (Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho), de 30 de julho de 

2019, entraram em vigência os tens 1.7.1 

a 1.7.4 da nova NR1, que faculta às em-

presas que satisfizerem simultaneamente 

as quatro condições abaixo citadas, de 

dispensarem a elaboração dos Programas 

PPRA e PCMSO:

I. Enquadrarem-se no MEI (Microem-

preendedor Individual), ME (Micro Empre-

sa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte);

II. Serem de Grau de Risco 1 ou 2;

III. Não possuírem nenhuma forma de 

risco físico, químico ou biológico;

IV. Declararem as informações de se-

gurança e saúde do trabalho digitalmente, 

com assinatura eletrônica.

Sabemos da eterna batalha por redu-

ção de custos, mas queremos ponderar 

que nenhuma empresa está impedida de 

elaborar esses programas e que a sua 

existência salvaguarda juridicamente a 

mesma em praticamente todos os em-

bates trabalhistas. Tanto que esses docu-

mentos são sempre juntados aos proces-

sos pelos advogados de defesa quando 

de qualquer demanda judicial.

Também frisamos que o investimento 

para a elaboração dos Programas é muito 

pouco relevante no contexto dos custos 

operacionais. Salientamos que a referida 

Portaria apresenta ainda alguns pontos a 

serem esclarecidos pelo Governo Federal, 

entre eles, a mesma refere-se a existência 

de Riscos Ocupacionais, e não de Agen-

tes Nocivos. Portanto, nesse caso, a exis-

tência ou não de risco físico ou químico 

refere-se ao Limite de Tolerância (LT) ou ao 

Nível de Ação (NA)? E como o empresá-

rio terá certeza de que sua atividade não 

apresenta nenhum risco físico, químico ou 

biológico, se não houver uma criteriosa 

avaliação por profissional habilitado?

Alertamos que os riscos trabalhistas 

seguem os mesmos e, portanto, indica-

mos que sejam mantidas as medidas de 

prevenção que visam preservar a integri-

dade física dos colaboradores, bem como 

a saúde financeira da empresa, evitando 

processos e passivos trabalhistas, optan-

do pelo adequado gerenciamento dos 

agentes nocivos inerentes a cada função 

e mantendo a rotina de elaboração dos 

Programas, que documentam formal-

mente a idoneidade da empresa perante 

as Normas Regulamentadoras, tanto para 

aos auditores fiscais quanto para os ope-

radores do direito ou mesmo às entidades 

certificadoras (Abvtex, por exemplo).

Dr. Jonas K. Sebastiany / 

Médico do Trabalho 

CREMESC: 8.104 / RQE: 103 

Diretor-Técnico-Médico 

da Rede Clínica Consulmed 

Site: www.consulmed.med.br 

COLUNA DE SAÚDE

Novas Normas Regulamentadoras



{  JORNAL AMPE  }12 {  JORNAL AMPE  }12

Aniversariantes dos meses 
de novembro e dezembro

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO

01 QUEENSLAND - GUSTAVO SBISSA

01 WILLRICH MALHAS - ANDRE WILLRICH 

02 LET’S - LETICIA MINELLA

06 CANELA PRETA - LETICIA BARNI HULBERT

09 STEP - MAURICIO KRIEGER

09 BY SILVIA SHAEFER - PATRICIA SHAEFER

09 CALUF - BEATRIZ DA SILVA TOGNON

12 COMAC - ELEANDRO BUENO

15 OLHO D’ÁGUA - ODIR OLIARI

17 RIKJU CONFECÇÕES - RICARDO VARGAS

18 ELLY  - CLAUDIO JOSÉ COMPER

19 ENCANTOS MODAS - BERNADETE MAESTRI

19 TOALHAS REISTIN - OVIDIO REICHERT

22 WILLRICH MALHAS - ANDERSON WILLRICH 

23 DEDHAS - ANA MARIA P. PADOAN

25 RIKJU CONFECÇÕES - JUCELINO CESAR

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO

01 ICEBOX - LEONARDO ROLIM DE MOURA

04 AGITO CONFECÇÕES - ISMAEL JOSÉ TORRESANI

08 KALISKA MALHAS - CARLOS HENRIQUE 

DIRSCHNABEL

12 BY SILVIA SHAEFER - SILVIA SHAEFER

13 CENTAUROS - JANETE CADORI 

16 WARUSKY - VALDIR FURBRINGER

17 BREZZI - PARECIDO BIANCHELLI 

28 DE LIMAS TEXTIL - EDVANDRO DE LIMAS

29 ELLY  - SAMIRA COMPER

31 CUALA CONFECÇÕES - SILVIA S. SOUZA VILAS 

BOAS

Balcão de Empregos
Os associados que tiverem interesse em divulgar vagas 

de emprego no Jornal da AmpeBr podem entrar em contato 

com a Associação através do telefone: (47) 3351-3811.


