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Governadora Yeda Crusius recebe Avental e Livro
de Receitas do Jantar Homens na Cozinha V

Veja também
nesta edição:

Homens na
Cozinha V
O evento gastronômico
que agita Vacaria.
(pág. 03)

Mérito Lojista
e Empresarial
de 2009
Conheça os resultados
das pesquisas de 2009
em Vacaria.
(pág. 04)

CDL Jovem
O Secretário das Obras Públicas José Carlos Breda na passagem por Vacaria, para dar ordem de início
em obras na Escola Zezinho e para participar da inauguração da sala digital do Presídio Estadual,
também esteve presente no evento Homens na Cozinha V, realizado no dia 16 de outubro. Na manhã do
dia 19, o secretário entregou à Governadora Yeda Crusius, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o avental
e o livro de receitas da IV edição do evento, presenteado pelo Secretário Executivo Roberval Martins, da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Vacaria, organizadora do evento.

Veja as ações da
CDL Jovem em 2009.
(pág. 06)

Aproveite nossos Convênios
A CDL em parceria com a TIM está
oferecendo planos exclusivos.
Traga o seu número para a
TIM/CDL e adquira aparelhos de
última geração, mediante taxa de
adesão.
Entre em contato com nosso
Departamento Comercial e “Venha
viver sem fronteiras com a TIM”.

Palavra do Presidente
Prezados associados,
Mais um ano chega ao fim e olhando pra trás vemos as realizações, o trabalho
árduo, as dificuldades e as conquistas do ano de 2009.
Tanto se falou em crise mundial, fomos mais uma vez assolados pela altíssima
tributação, mas sobrevivemos e continuamos em crescimento, chegando ao
fim deste ano com resultados positivos em vendas e crescimento de nossas
empresas.
As previsões para 2010 são ótimas, temos que aproveitar estas oportunidades,
treinando e investindo para que possamos acompanhar as exigências de nossos
clientes.
A CDL continuará investindo em treinamentos e
promoções para melhorar as vendas de nossos
associados em 2010. Faça a sua parte, participe
e ajude a fortalecer o nosso comércio.
Os agradecimentos são muitos, à nossa equipe
de trabalho, à diretoria e à CDL Jovem todos
contribuiram para fortalecer nossa entidade
como um todo; os associados que nos ajudaram a
fazer uma CDL melhor em 2009, com suas
opiniões, idéias, participações e críticas e
a todos que, de alguma forma,
contribuíram com a nossa entidade.

Rua Borges de Medeiros 1085, Centro
Cep: 95200-000 - Vacaria - RS
cdl@cdl-vacaria.com.br
http://www.cdl-vacaria.com.br
Fone: (54) 3232-2030

Diretoria CDL
Presidente:

César Augusto da Silva
Vice-presidente:

Naclides Pagno
Diretores:

Adelino Dariva
Olírio Bortolon
Claiton Mota Velho
Maristela Bernardi
Luis Antonio Barboza
Secretário Executivo:

Roberval Martins
Assessor Jurídico:

Wenceslau da Silva Ferreira

Que em 2010 sejamos mais uma vez
abençoados por Deus e possamos
continuar nosso trabalho de uma
forma séria e vencedora. Feliz Natal e
um ótimo Ano Novo!!!

Luis Carlos da Silva Franco
Paulo Roberto Pereira Valim
Luis Eugenio Bortolon

César Augusto da Silva

Suplentes

Presidente da CDL de Vacaria

Cléber Sartor Fernandes
Algemiro Jorge Calderan
Álvaro Mondadori

SPC Responde

(envie suas dúvidas para cdl@cdl-vacaria.com.br)

Conselho Fiscal

Diretoria CDL Jovem
Presidenta:

Como reduzir os riscos nas vendas no final e no início do ano?
Regras preventivas:

Exija a apresentação de documentos pessoais (RG e CPF, confirmando a assinatura

dos mesmos);

Não aceite que o cliente diga o número do RG e CPF, solicite a apresentação dos

documentos na hora da compra à vista ou parcelada;

Solicite comprovante de residência: contas de água, luz, telefone, etc;

Requeira comprovante de renda: recibo de pagamento, declaração de imposto de

renda ou carteira de trabalho.

Vendas com cheques:

Confira os dados do cheque. Peça o cartão do banco e compare as assinaturas;

Desconfie de folhas de cheques soltas, sem o talão;

Tenha cuidado com cheques de contas recentes;

Não aceite cheques rasurados, borrados ou com manchas;

Fique atento quando a pessoa der apenas o telefone celular;

Evite cheques de terceiros;

Tenha cuidado redobrado em feriados e finais de semana, essas são as datas

Mônica Sartor Fernandes
Vice-Presidenta:

Deise Gomes Borges Mondadori
Diretores:

Michael Afonso Francescatto
Grasiela Branco de Camargo
Costa
Letícia Macarrone Azambuja
Fábio Canalli Borges
Tavani Fátima Vieira Zócoli
César Panisson
Afrânio Scolaro

preferidas para golpes com cheques roubados.

Aprovando cadastro

Criar normas para recebimento de cheques, inserindo cláusulas que despertem a

atenção dos funcionários para documentos falsificados grosseiramente;

Consultar o serviço de proteção ao crédito – SPC –

Ninguém é obrigado a conceder crédito ou aceitar cheques que não lhe parecem

confiáveis.

Importante:
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Trate muito bem seu cliente, respeite seus direitos e nunca o coloque em situação
constrangedora, mas reserve-se o direito de só realizar vendas seguras.

Projeto Gráfico

Siga nossas dicas e Boas Vendas!

www.flyvacaria.com.br

Edson Scarani Pagnota

Homens na Cozinha V
autoridades da região. O evento já consagrado pelo público firmou o seu
objetivo, demonstrar a importância de ações de responsabilidade social,
revertendo parte do valor arrecadado pelos ingressos a entidades

Acima, foto com os mestres das cozinhas após o sorteio.
À direita, visão geral do evento.

Aconteceu, no dia 16 de outubro, o evento Homens na Cozinha V,
realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Vacaria. Em torno de 500
pessoas compareceram e tiveram oportunidade de degustar uma variedade
enorme de pratos em 13 cozinhas comandadas por empresários e

assistenciais. As três entidades sorteadas desta edição foram: Lions Clube
de Vacaria, Associação de Amparo a Meninos Assistidos e Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que receberam no dia 27 de
outubro o valor de R$ 4.290,15 cada uma, totalizando, nas cinco edições,
o valor de R$ 58.942,40 já distribuídos pela entidade. Na mesma ocasião
foi entregue aos mestres e auxiliares certificado de participação e após foi
servido coquetel aos presentes.

Homens na Cozinha 2009 - Cozinhas e Participantes
Cozinha nº 01
Mestre: Dr. Heliandro Abreu Rosa
Aux.: Dr. Volmar Pisani e Adrian Frozi
Prato Principal: Paella Espanhola
General Motors - Covibras
Cozinha nº 02
Mestre: Dr. José Ari Borges do Amaral
Aux.: Valmor Danielli e Charles da Silva
Prato Principal: Costela de Cordeiro
Desossada ao Forno a Moda Cozinha da
Fazenda
Acomp.: Batata Sauté, Salada de Rúcula,
Agrião ao Gorgonzola e Tomate Seco
Cozinha da Fazenda e Danielli Frutas
Cozinha nº 03
Mestre: Olírio José Bortolon
Aux.: Naclides José Pagno e Adelino Dariva
Prato Principal: Salmão ao Molho de
Champinhons e Alcaparra
Acomp.: Arroz Branco
Câmara de Dirigentes Lojistas de Vacaria
Cozinha nº 4
Mestre: Leocir Pontel
Aux.: Ivanor Padilha e Máximo Golin
Prato Principal: Codornas Recheadas
Acomp.: Espagheti ao Molho de Perdigão e
Salada de Rúcula com Morango e Ricota
Lions Clube de Vacaria
Cozinha nº 5
Mestre: João Atadeu de Melo
Aux.: Dr. Pedro Bruno Fett e Dr. Edevaldo
Alves Borges
Prato Principal: Lombinho de Porto ao
Creme de Mel
Acomp.: Purê de Batata, Salada Verde e
Tomates Desidratados
Rotary Club de Vacaria
Cozinha nº 6
Mestre: Dr. João Estevan Mazine da Silva
Aux.: José Luis Michelon e João Carlos Pinto
de Abreu

Prato Principal: Tatu recheado
Acomp.: Arroz branco
Polícia Civil – 25ª Região Policial de Vacaria
Cozinha nº 7
Mestre: César Luis Aimi
Aux.: Rafael Arcari e Acelino Silva
Prato Principal: Picanha Negra
Acomp.: Arroz à Piamontez e Salada de Rúcula
Sincovac – Sind. dos Contabilistas de Vacaria
Cozinha nº 8
Mestre: Michael Afonso Francescatto
Aux.: Afrânio Scolaro e Fábio Canali Borges
Prato Principal: Escondidinho
Acomp.: Salada Verde c/ Tomate Cereja e
Crotons
CDL Jovem de Vacaria
Cozinha nº 9
Mestre: Carlos André Leite da Costa
Aux.: Luis Antonio Maretti Junior e Miguel
Maschio Piazza
Prato Principal: Feijoada
Acomp.: Arroz branco, couve, vinagrete e
laranja.
Aracamp
Cozinha nº 10
Mestre: Altonobre Luiz Ciotta
Aux.: Ronaldo Boff e Márcio Ivânio Maccario
Prato Principal: Mocotó
MDR Componentes Plásticos e Boff Indústria
de Auto Peças
Cozinha nº 11
Mestre:Elói Poltronieri
Aux.: Dr. Willin Marcelja e Arno Cassel
Prato Principal: Truta Amandine
Acomp.: Batata Sauté
Prefeitura Municipal de Vacaria
Cozinha nº 12
Mestre: Teilor Zadra
Aux.: César Augusto da Silva e Luiz
Francisco Dian da Silva
Sobremesa: Sorvete e Caramelados

Sorvelândia e Padaria Algo Mais
Cozinha nº 13
Mestre: Moacir Colombo
Aux.: Cristiano de Souza Muniz e Elio
Ianskoski
Prato Principal:
Acomp.:
Grupo de Jipeiros Serra Of Road
Cozinha nº 14
Mestre: Ricardo Arcari
Aux.: André R. Martins e Marcelo P.M. Melo
Prato Principal: Risotto ao Gorgonzola
Acomp.: Salada Primavera
Invensys & Puras
Entidades Sorteadas :
Lions Club de Vacaria, Associação de Amparo
a Meninos Assistidos – Lar Santa Cecília e
Apae.
Patrocínio Master: Covibras e
Gran Formaggio
Patrocínio :
Gel Magistral, Transcavalinho, Invensys,
Ceará Móveis, Centro de Eventos Bortolon,
Policlínica Odontológica da Prevenção,
Cosinare, Diéss Investimento e Colégio Bom
Jesus /São José.
Apoio :
Fly Vacaria, Grafine, Aguitur Agência de
Viagens, Nove3Sete Comunicação Visual,
Padaria Algo Mais e CDL Jovem.
Animação: Daniela Nerys Nogueira e Maestro
Carlos Abreu
Sorteios: Quadro em tela do pintor Vitor
Hugo, um final de semana para casal em
Termas de Jurema PR.
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Mérito Lojista e Empresarial 2009
A 5ª Edição do Mérito Lojista e Empresarial 2009 aconteceu no dia
04 de dezembro, no Centro de Eventos Bortolon. Foram entregues os
troféus para os ganhadores em 58 categorias, conhecidas através de
pesquisa feita pela Universidade de Caxias do Sul, Campus de
Vacaria, Núcleo de Pesquisa e Apoio à Comunidade, no período
compreendido entre 20 de outubro até 12 de novembro de 2009.
Foram ouvidas 525 pessoas em 27 bairros e no centro e ainda 105
empresas, totalizando 630 respondentes.
O grande objetivo deste evento é valorizar o comércio, indústria e
serviços e celebrar os destaques escolhidos pela comunidade, com
patrocínio do Banco Sicredi e apoio da Secretaria de
Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo e Prefeitura
Municipal de Vacaria.
Parabenizamos a todos pelo excelente trabalho desenvolvido
durante o ano de 2009 em nosso município.
Acima: Visão geral dos participantes do evento.

Abaixo estão relacionadas as categorias pesquisadas e o vencedor de
cada categoria, divulgados durante o evento.

Mérito Lojista e Empresarial 2009 - Categorias e Vencedores
Loja de Peças e Oficina
Mecânica:

Mecânica e Auto Peças
Bizotto
Loja de Som Automotivo e
Acessórios

Álvaro Audio Car
Veículos (Revenda):

Covibras
Revenda de Pneus e/ou
Borracharia:
DPaschoal Automotiva
Ótica, Joalheria e Relojoaria:
Joalheria Ferraresi (Julio de
Castilhos)
Loja de CD/DVD:

Multisom
Locadora de Video:

Vip Home Video
Foto e Acessórios:

Agropecuária:

Casa do Campo
Máquinas e Implementos:

Sotrima Agrícola
Bazar e Presentes:

Venturine
Material Escolar e/ou Papelaria:

Livraria do Estudante
Material de Construção:

ZC Materiais de Construção
Loja de Ferramentas:

EB Ferramentas
Loja de Tintas:

Cor & Cia.
Construtora:

Construtora Brito
Metalúrgica:

Metalpagi Indústria e
Comércio

Scalco Minilab

Casa Lotérica:

Padaria:

Lotérica Pagno

Padaria Algo Mais

Revenda de Gás:

Restaurante:

Nacional Gás Butano

Restaurante Bormalonn

Floricultura:

Malharia Nice
Loja de Calçados e Material
Esportivo:
Bortolon Artigos Esportivos e
Calçados (Ramiro)
Moda Feminina:

Moda Viva Mulher
Moda Íntima:

Fathale Corpus Intimus

Covibras

Moda Masculina:

Oficina de Motos

Moda Viva Homem

Covibras

Cama, Mesa e Banho:

Foram ainda, entregues três
Méritos Lojistas, escolhidos por
consenso pelas diretorias das
entidades CDL e CIC.

Loja Soberana
Lãs e Armarinhos:

Confecções Belã
Escola de Educação Infantil:

Pedacinho do
Céu/Col.Gustavo V.de Brito
Escola/ Colégio (fundamental e
médio):

Colégio Bom Jesus/São José

Dalva decorações
Hotel e/ou Pousada:

Rádio Esmeralda

Supermercado:

San Bernardo Park Hotel

Agroindústria:

Supermercados Kelermann

Imobiliária:

Agro Industrial Lazzeri

Fruteira:

Imobiliária Edriva

Indústria:

Fruteira Santo Antônio

Posto de Combustível:

Invensys Appliance Controls

Telefonia Celular (loja):

Posto São Pedro

Clínica de Fisioterapia:

Import Shop

Transporte de Carga:

Pronto Fisio

Informática:

Transportadora Rocha

Clínica Médica:

Terrinha Informática

Transporte de Passageiros:

Clínica Ambulatorial Unimed

Vidraçarias:
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Farmácia de Manipulação:

Gel Magistral

Pirilampo

Casa de Lanches:

Vidraçaria Transparente

Perfumaria e Cosméticos:

O Boticário

Concessionária ou Revenda de
Motos:

Esquinão Lanches

Magazine Luiza

Farmácia:

Farmácia São João

Moda Infantil e Juvenil

Veículos de Comunicação
(Emissora de Rádio, Jornal, e
midia virtual):

Móveis, Eletrodomésticos e
Eletroeletrônicos:

Clínica Veterinária:

Estimação Clínica Veterinária

Mérito Lojista e Empresarial
Destaque (Entidade de classe, órgão
público, empresa ou pessoa física que se
destacou durante o ano de 2009. Esta
categoria foi escolhida pelas Diretorias da
Câmara de Dirigentes Lojistas e da
Câmara de Indústria, Comércio,
Agricultura e Serviços por consenso entre
ambas.):

Erivelton Bolsoni
(EB Ferramentas)
Mérito Lojista e Empresarial
Social (Instituído a partir de 2007,
visa premiar uma entidade
filantrópica ou pessoa física que
durante o ano de 2009 se destacou
ou ainda pelo trabalho realizado ao
longo dos anos anteriores.):

Alcides Rotini e esposa
(AMA – Lar Santa Cecília)
Mérito Lojista e Empresarial
Especial (Empresário que se

Transfátima

Clínica Odontológica:

destacou ao longo do tempo pelos
serviços prestados à comunidade,
entidades, igreja, obras sociais...):

Corretora de Seguros:

Policlínica Odontológica da
Prevenção

Adelino Dariva
(Concord Móveis)

Corretora de Seguros Nova
Era

Laboratório de Análises:

Malharia e Confecções:

Laboratório Clin

DO TRABALHO AOS DOMINGOS NO COMÉRCIO EM GERAL

O trabalho aos domingos, no comércio em geral, permanece
autorizado por força do “caput” do art. 6º da Lei Federal nº
10.101/00(alterado pela Lei nº 11.603/07) que assim dispõe:
Art. 6º: “ Fica autorizado o trabalho aos domingos nas
atividades do comércio em geral, observada a legislação
municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição”.
Parágrafo único: “ O repouso semanal remunerado deverá
coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três
semanas, como o domingo, respeitadas as demais normas de
proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em
negociação coletiva “.
Vemos, então, que houve relevante alteração quanto à
abrangência da autorização para o trabalho aos domingos, ou
seja, a redação da Lei nº 10.101/00 autorizava o comércio
varejista em geral; vale dizer, o trabalho aos domingos no
comércio atacadista e no comércio de serviços em geral não
tinha qualquer garantia de lei, ficando sempre na dependência
de acordos com sindicatos obreiros.
Nos termos da atual redação do caput do art. 6º da Lei
10.101/00, com redação dada pela Lei 11.603/2007, a
autorização para o trabalho aos domingos não se restringe ao
comércio varejista, abrange também o comércio atacadista e o
comércio de serviços.
Também quanto à periodicidade da concessão do repouso
semanal aos domingos, houve mudança: enquanto a Lei nº
10.101/00(art. 6º) dispunha que a concessão do repouso em um
domingo deveria se dar no período máximo de quatro semanas,
a alteração trazida pela Lei nº 11.603/07 dispõe que a
concessão do repouso semanal ao domingo deve-se dar pelo
menos uma vez no período de três semanas.
Assim, não existe óbice ao trabalho do comércio em geral, aos
domingos, com exceção do domingo que seja feriado.
Ainda, importante ressaltar a obediência à legislação
trabalhista e convenções coletivas de trabalho dispondo
expressamente sobre o labor nesse dia (domingo), ou seja, se
existir proibição de funcionamento do comércio aos domingos
expressamente em convenção coletiva, tal deve ser respeitada.

(LEIS FEDERAIS 10.101/00 e 11.603/07)

DO TRABALHO DO COMÉRCIO EM GERAL EM
FERIADOS – LEIS FEDERAIS 10.101/00 e 11.603/07
Com relação ao tema, dispõe o art. 6º - A da Lei nº 10.101/00
que foi acrescentado pela Lei nº 11.603/07:
“É permitido o trabalho em feriados nas atividades do
comércio em geral, desde que autorizado em convenção
coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, nos
termos do art. 30, inciso I, da Constituição”.
Fácil verificar-se que a Lei nº 11.603/07 ampliou a
possibilidade de abertura em domingos e feriados ao comércio
em geral, desde que observadas as restrições ali impostas,
quais sejam: existência de Lei Municipal, nos termos do art.
30, I, da CF, e autorização em Convenção Coletiva de
Trabalho.
OS SUPERMERCADOS E OS FERIADOS
Salvo melhor juízo, a Lei 11.603/2007 não atinge as atividades
especificamente relacionadas no anexo ao Decreto 27.048/49,
não havendo, assim, em relação a elas, que considerar a
convenção coletiva determinada pela Lei noticiada como
condição sine qua non para o funcionamento em feriados.
É preciso considerar que, ao tratar da autorização para trabalho
em feriados, a Lei nº 11.603/2007 fixou parâmetros para o
comércio em geral, dispondo que:
“ Art. 2º: A Lei nº 10.101, de 2000, passa a vigorar acrescida
dos seguintes dispositivos:
“ Art. 6º - A: É permitido o trabalho em feriados nas
atividades do comércio em geral, desde que autorizado em
convenção coletiva de trabalho e observada a legislação
municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição”.
Em nosso ordenamento jurídico a lei geral não revoga a
especial, de modo que a exigência de convenção coletiva
autorizativa estipulada em relação ao comércio em geral, salvo
melhor juízo, não se aplica aos supermercados, atividade
especial que já detém autorização legal para tanto,
consubstanciada nos artigos 1º, 5º, parágrafo único, 8º e 10º da
Lei nº 605/49. Com efeito, entendemos que tais dispositivos
permitem o trabalho em feriados nos referidos
estabelecimentos face às condições peculiares de suas
atividades e o inequívoco interesse público quanto à
necessidade de manter a comercialização de produtos
alimentícios e bens perecíveis nestes dias.
As atividades especificamente relacionadas no anexo ao
Decreto 27.048/49, mesmo as comerciais, não são e nunca
foram proibidas pela Lei 10.101/00. Por via de consequência,
entendemos que não são atingidas pelas novas normas trazidas
na Lei 11.603/2007.
Respeitadas posições divergentes, é o nosso entendimento com
base na legislação em vigor e jurisprudência atualizada de
nossos tribunais.
Wenceslau da Silva Ferreira
Assessor Jurídico - CDL

Vacaria marca presença na 40º Convenção Estadual Lojista em Bento Gonçalves

Acima, representantes da CDL e CDL Jovem de Vacaria Convenção de Bento Gonçalves

Aconteceu entre os dias 09 e 11 de julho de 2009 a 40º
Convenção Estadual Lojista em Bento Gonçalves, com a
presença de representantes de Vacaria, entre eles do
Presidente César Augusto da Silva, do Diretor do
Distrito 28 da FCDL Naclides Pagno, da Presidente da
CDL Jovem Mônica Sartor Fernandes, diretores e
funcionários, totalizando 10 pessoas. Participaram de
palestras, seminário do SPC e, como destaque, houve
apresentação de um Case de Sucesso pela CDL Jovem
de Vacaria do Concurso de Redação destinado aos
alunos que cursam 3º ano do 2º grau que acontece todos
os anos em nosso município, sempre focando um tema
destaque do ano.
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Ações CDL Jovem 2009
A CDL Jovem é um departamento da CDL, que tem o objetivo de
formar, capacitar e desenvolver novas lideranças, despertando o
espírito empreendedor dos jovens de nossa cidade e formando
sucessores dentro da entidade. Em 2009, completou 5 anos de
existência em Vacaria, e conta, atualmente, com doze integrantes,
além de dois conselheiros, concedidos pela CDL Máster para
acompanhamento das reuniões.
Ao longo deste ano, a CDL Jovem atuou em diversas ações. Entre
elas, destacamos:

municipal de Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo
Alessandro Dalla Santa Andrade falou sobre as ações de sua
Secretaria, seus projetos, e sobre o planejamento estratégico dos
municípios que integram o COREDE. Segundo Andrade, “Vacaria
tem tudo para se tornar um polo de desenvolvimento tecnológico”;
Setembro
- Participação de cinco integrantes da CDL Jovem de Vacaria na
50ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, em Vitória/ES.
Dois integrantes da CDL Jovem, participaram da Reunião
Nacional dos Presidentes das CDL Jovens, em que foram
discutidos avanços para 2010, expansão e abertura de novas
entidades no Brasil, inclusive em nosso estado, que já conta com o
maior número de CDLs jovens: 14. No encontro foi entregue um
novo modelo de estatuto das CDLS Jovens, que deverá ser
discutido e adaptado às necessidades de cada cidade. Também foi
entregue um kit, com procedimentos iniciais para a implantação
de uma CDL Jovem, material indispensável àquelas CDLs que
desejam iniciar um departamento jovem;
Outubro
- Promoção e participação na reunião das CDL Jovens da região,
em Vacaria, local escolhido para a primeira reunião regional, que
contou com a presença de integrantes das cidades de Antônio
Prado e Flores da Cunha. A ocasião foi extremamente produtiva,
com grande troca de idéias e compartilhamento de ações que
podem ser realizadas, inclusive, de forma regional, com palestras,
por exemplo. Os convidados participaram de um jantar.

Maio
- Participação na Campanha do Agasalho 2009, realizada pelo
Município, na qual foi arrecadado um grande número de agasalhos
no bairro jardim América;
- Posse da nova diretoria da CDL Jovem, no restaurante Mangiare,
ocasião em que diversos agradecimentos, elogios e
reconhecimentos foram tecidos à CDL Jovem e a seus apoiadores;
Junho
- Promoção Dia dos Namorados, em que foram distribuídos 15 mil
cupons e sorteados 15 jantares românticos, para clientes dos 56
associados participantes da promoção. Conforme a avaliação dos
agraciados, a campanha foi um sucesso e promoveu uma noite
diferente e linda;
Julho
- Participação de cinco integrantes na Convenção Estadual Lojista
de Bento Gonçalves, com dois dias de duração. No evento, com
organização de altíssimo nível, foi possível renovar conhecimentos,
através de contatos e palestras, como a de Eric Pena, que encerrou
a reunião dos presidentes da CDL Jovem-RS. Na reunião das CDL
Jovens de todo o estado, realizada na mesma Convenção, a CDL
Jovem de Vacaria apresentou o case de sucesso “Concurso de
Redação”;

Acima, ...

- Participação na organização do tradicional evento Homens na
Cozinha de 2009, e primeira participação como cozinha, com três
cozinheiros. O prato escolhido foi o Escondidinho de Aipim e
Charque, acompanhando de uma saborosa salada;
Novembro
- Participação, com 29 pessoas, em palestra promovida pela CDL
de Flores da Cunha. O evento contou com o palestrante e
professor de física, Pachecão, renomado conferencista do país,
com cd gravado, participação em seriados na Rede Globo e
palestra-aula-show, em estádio de futebol para 15 mil alunos;
- Participação de treze pessoas da região (Vacaria, Antônio Prado,
Flores da Cunha e Farroupilha) na reunião da CDL Jovem-RS, na
sede da Federação, em Porto Alegre, ocasião em que foram
apresentadas as ações de todas as cidades presentes. Também foi
disponibilizado espaço para que cada cidade, através de seu
presidente, comentasse sobre as realizações da sua entidade.
Grande oportunidade para troca de experiências e ideias novas;

Agosto
- Participação de dois integrantes, acompanhadas do Sr. Pagno
(diretor do distrito nº 28 da FCDL-RS), na Reunião Distrital,
ocorrida em Antônio Prado. Na oportunidade foi observada a
necessidade de as CDL Jovens também se reunirem na região, para
tratarem de assuntos de seus interesses. Diante disso, foi marcada a
1º reunião para outubro, na cidade de Vacaria;
- Realização do Convidado do Mês, evento em que o secretário
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- Participação de três integrantes na Posse da nova diretoria da
CDL Jovem de Caxias do Sul, para apoiar e parabenizar nossos
colegas e amigos daquela cidade, que é exemplar e que muito
colabora com o grupo de Vacaria;
Outras participações constantes da CDL Jovem Vacaria
- Participação de um membro da CDL Jovem no CONTUR –
Conselho de Turismo que repassa a entidade as pautas das
reuniões do Conselho e as suas ações;
- Participação na Comissão de Organização da Convenção do
Comércio de Vacaria, a ser realizado no dia 28 de março de 2010,
pela CDL Máster.

