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Queridos filiados e amigos !

É com muita satisfação que, 
juntamente com cada um de vocês, 
gostaria de comemorar os resultados 
do 11º Seminário de Gerenciamento 
de Projetos do PMI-RS. A mobilização 
de todo o time de voluntários, com 
mais de 30 pessoas dedicadas a este 
projeto, fez mais uma vez a diferença. 
Conseguimos, nos quatro dias do 
evento, reunir um público de mais de 
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Expediente

900 pessoas. Certamente este Seminário 
novamente será o maior evento 
nacional de gerenciamento de projetos. 
Gostaria de agradecer a todo este time 
de voluntários, nossos palestrantes, 
patrocinadores, diretoria e funcionários 
do PMI-RS. Parabéns a todos por este 
trabalho profissional de extrema 
qualidade. Durante este encontro, 
formalizamos com mais uma empresa 
um contrato de Entidade Mantenedora 
do PMI-RS. Agora, a Soluzzione é a 
nossa mais nova Mantenedora.

Neste momento, estou me 
preparando para embarcar para o 
encontro Norte Americano de Líderes do 
PMI Global que, desta vez, ocorrerá na 
cidade de Phoenix nos Estados Unidos, 
onde estaremos através do nosso diretor 
de finanças, Rogério Severo, proferindo 
uma palestra, compartilhando as 
nossas boas práticas de captação e 
retenção de membros no PMI-RS. É o 
vosso capítulo mais uma vez sendo 
reconhecido através da oportunidade 
de compartilhar com líderes do PMI 

de todo o mundo as boas práticas de 
governança que estamos praticando.

Acompanhem também nesta 
Newsletter as próximas edições 
do  PMDay Engenharia e PMDay 
Tecnologia, com uma programação  
imperdível. Divulgue, participe e 
prestigie esses eventos.

Acompanhe também as ações do 
projeto de expansão do PMI-RS na 
região Sul do nosso estado, através do 
projeto Branch PMI-RS região Sul.

Voluntarie-se você também e venha 
trabalhar conosco para, cada vez 
mais, perpetuarmos o vosso instituto 
PMI-RS. Cadastre-se através do portal 
de voluntariado do PMI  ( https://vrms.
pmi.org ) e contate a nossa diretoria de 
programas ( programas@pmirs.org.br ).

JUNTOS FAZEMOS MELHOR!

Boa leitura e um ótimo mês para todos.
Forte Abraço,

André Voltolini
Presidente
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PMI-RS tem novo Estatuto Social

Desde 26 de agosto, o PMI-RS tem um novo Estatuto Social. A mudança promove um alinhamento maior 
com o PMI Global. O documento foi aprovado durante votação que se encerrou no dia 25 de agosto, e agora 
segue processo de registro em cartório. A alteração do Estatuto Social do PMI-RS foi aprovada da seguinte 
forma:

Número total de filiados: 574
Número de filiados aptos a votar: 408
Número de filiados votantes: 136
Número de votos necessários para aprovação: 136
Número de filiados que votaram aprovando a alteração: 136
Número de filiados que votaram rejeitando a alteração: 0

Entenda as principais mudanças do estatuto:

- A estrutura de governança do board seguirá o modelo sugerido pelo PMI global, que permite maior 
agilidade nos processos internos e menos burocracia.

- Será composto por um presidente, 6 vice-presidentes e vários diretores de área fortalecendo o trabalho em 
conjunto e trazendo muitos benefícios a seus filiados.

- Terá um Conselho Executivo (formado por empresas renomadas) – trazendo sua experiência de gestão para 
o PMI-RS.

- Ampliará o papel do Conselho Consultivo – aconselhamento de um grupo de ex-diretores fazendo 
mentoring quando necessário, para ações dentro e fora do Chapter.

- Possibilidade de novas alterações e interações pelos filiados através do voto eletrônico, e não mais 
presencial ou através de assinatura, como é hoje.

- Melhorar ainda mais o processo de gestão e governança global do PMI-RS.

PMI-RS estrutura futuro Branch na Região Sul

O grupo de voluntários da Região 
Sul se reuniu formalmente como 
futuro Branch Sul do PMI-RS 
no dia 26/09 em um evento de 
confraternização. Para marcar 
o lançamento do grupo na 
região, será realizado um evento, 
aberto a interessados e gratuito, 
com o objetivo de apresentar o 
PMI, o trabalho voluntário na 
organização e o mercado de 
gerenciamento de projetos.

Atingindo outra marca na 
história do PMI, o Capítulo Rio 
Grande do Sul está próximo de 
estruturar seu segundo Branch. 
Depois da Serra Gaúcha, o PMI-
RS deverá ter uma unidade 
na Região Sul do estado, com 
provável sede no município de 
Pelotas. Mais de 40 voluntários já 

trabalham pelo desenvolvimento 
do Branch Sul do PMI-RS. 

O futuro Branch Sul do PMI-RS 
é o primeiro resultado do Projeto 
Núcleos de Gerenciamento de 
Projetos. Criado pela diretoria 
de Interiorização no início de 
2014, ele tem o objetivo de 
atrair interessados que queiram 
colaborar na estruturação de 
novos branches ligados ao 
Capítulo Rio Grande do Sul do 
PMI em áreas fora da região 
metropolitana de Porto Alegre, 
onde fica a sede do Capítulo Rio 

Destaques

Grande do Sul, e do Nordeste 
da Serra Gaúcha, onde foi 
estruturado o Branch Serra 
Gaúcha.

Segundo o diretor de 
Interiorização, Leandro Vignochi, 
o desenvolvimento deste grupo 
é resultado de uma demanda 
crescente por informações 
sobre as melhores práticas 
de gestão de projetos e do 
grande número de projetos 
com grande complexidade 
e representatividade para a 
economia do estado na região.

Marque na agenda:  Evento de Lançamento do futuro Branch 
Sul do PMI-RS
Data: 22/11 (Sábado)
Local: Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas
Endereço: R. Gonçalves Chaves, 602 - Centro, Pelotas - RS
Telefone:(53) 3225-6918
Para entrar em contado com o grupo, envie um e-mail para 
coordenacao.sul@pmirs.org.br
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Escritório de Projetos Técnicos é um dos itens prioritários da 
pauta do futuro governador do RS

O tema é um dos dez 
requisitos que compõem o 
documento Pauta Mínima, 
desenvolvido pelo Sindicado 
dos Engenheiros do Estado do 
Rio Grande do Sul (Senge-RS) e 
entregue aos então candidatos 
ao governo do estado que 
compareceram ao evento 
promovido pelo sindicato. 

A comunidade de engenheiros 
envolvidos com gerenciamento 
de projetos conseguiu incluir a 
sugestão de obrigatoriedade de 
desenvolvimento de Escritório 
de Gerenciamento de Projetos 
(EGP) Técnicos na Gestão do 
Estado como um dos dez itens 
do documento desenvolvido 
pelo Senge, chamado de Pauta 
Mínima para a Administração 
do Estado. A criação de um 
Escritório de Projetos Técnicos 
teria a função de alinhar diretrizes 

entre públicos envolvidos nestes 
projetos, públicos e privados, 
na condução de aprovações 
e na busca por recursos para 
desenvolvê-los. Junto a isso, o 
Senge-RS sugere a adoção de 
princípios norteadores de boas 
práticas de gestão de projetos, 
como aqueles contidos no 
Guia PMBOK, que apresenta 
um conjunto de práticas 
mundialmente disseminadas pelo 
Project Management Institute, 
e no estado representada pelo 
PMI-RS.

Conforme o Diretor de 
Finanças do PMI-RS, Engenheiro 
Rogério Severo, consolida-se 
cada vez mais no nosso estado 
a necessidade, que outras áreas 
também estão visualizando, de 
EGP’s técnicos para adoção efetiva 
de boas práticas de gestão e para 
dar o suporte executivo às ações 

do governo. “Para a engenharia, 
em especial, precisamos avançar 
em licenciamentos, métodos 
de aprovações, busca de 
recursos, execução e controle 
de empreendimentos e adoção 
de novos métodos de contratos 
de obras. Assim, através de EGP’s 
técnicos teremos profissionais 
especialistas em gestão de 
projetos para colaborar com 
a implementação efetiva de 
mudanças”, afirma Severo. 

Através do desenvolvimento 
da Pauta Mínima, o Senge-
RS propõem ao futuro 
governador posturas, iniciativas 
e procedimentos nas áreas 
de engenharia, arquitetura 
e agronomia. A partir da 
atualização e profissionalização 
dos processos, reduzindo ao 
mínimo as influências político-
partidárias, econômicas ou 
interesses pessoais nas funções, 
cargos e atribuições de caráter 
eminentemente técnico. De 
acordo com a entidade, os dez 
ítens são aspectos necessários 
à ampliação da qualidade dos 
serviços entregues à população. 
São ideias que dialogam entre si, 
se fundem e se complementam, 
criando uma massa crítica e 
propositiva, aberta ao diálogo e à 
construção de um futuro melhor 
na gestão pública do Rio Grande 
do Sul.

Filiado foi selecionado para o Leadership Institute 
Master Class

Diretor de Alianças e Convênios, Thiago Regal, é 
mais um selecionado do Capítulo.

O PMI-RS vem marcando presença, ano a ano, 
no Leadership Institute Master Class. O programa 
foca no aperfeiçoamento das habilidades de 

Diretor do PMI-RS ministrará palestra no Leadership 
Institute Meeting North America

O evento ocorrerá nos dias 23 a 25 de outubro em 
Phoenix- EUA.

O Diretor de Finanças do PMI-RS, Rogério Severo, 
ministrará uma sessão com o título “Best Practices 
in Membership Acquisition & Growth” no evento 
Leadership Institute Meeting North America. Além 
de Severo, também representarão o PMI-RS o 
presidente, André Voltolini, o diretor de Alianças e 
Convênios, Thiago Regal, e a presidente ex-oficio 
Kelly Oliveira.

O Leadership Institute Meeting North America é 
o maior evento anual promovido pelo PMI Global, 
criado para apoiar e capacitar lideranças do PMI de 
todo o mundo. O evento conta com a participação 
de mais de mil líderes do PMI de todo o mundo, com 
mais de 60 palestras e sessões.

liderança e seleciona voluntários do PMI todo o ano. 
Em 2014, Thiago Regal foi um dos selecionados, 
entre 35 filiados do mundo todo. Em 2015, serão 
realizados três encontros presenciais e atividades 
mensais virtuais. A formação tem duração de 1 ano.

Para participar do programa, o interessado deve 
passar por um processo de seleção que leva em 
conta histórico profissional e de voluntariado, perfil 
e habilidades de liderança, bem como participar de 
uma entrevista com gestores do PMI Global. Para a 
edição de 2015, além de Thiago Regal, outros três 
brasileiros integrarão a equipe: Carla Krieger, também 
gaúcha, atualmente participando da diretoria do 
PMI-RJ, Raquel Ximenes do PMI-CE e Moisés Luna do 
PMI-MG.
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PMI-RS apoia divulgação de pesquisas

12ª edição anual da PM Survey

O Project Management Institute convida 
organizações a participar da 12ª edição da 
PMSURVEY.ORG. Desde 2013 a iniciativa está sob a 
responsabilidade do PMI GOC, tendo Juliano Reais 
como Coordenador Global. A decisão consolidou o 
PMSURVEY.ORG como iniciativa global, concebida 
no PMI-Rio de Janeiro, bem como reforçou sua 
importância e trajetória de sucesso, já reconhecida 
internacionalmente. Para responder acesse www.
pmsurvey.org, disponível para preenchimento até 
dia 05/12/2014

Maturidade em Gerenciamento 
de Projetos

O PMI-RS está novamente apoiando a Pesquisa 
de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 
conduzida por Darci Prado. Esta pesquisa, que 
vem sendo realizada desde 2005, produz uma 
grande quantidade de informações consolidada 
em relatórios disponíveis gratuitamente no site 
da pesquisa.  Podem participar da pesquisa as 
diversas áreas que executam projetos em uma 
organização, tais como “Desenvolvimento de Novos 
Aplicativos”, “Engenharia e Construção”, “Pesquisa 
& Desenvolvimento”, entre outros. Para participar, 
acesse o site www.maturityresearch.com.

Alianças e Convênios

Solluzione é novo Mantenedor PMI-RS
A interação do PMI-RS com 

entidades, empresas e profissionais 
liberais é possível através do Programa 
“Seja um Mantenedor”. Através 
da adesão a esta oportunidade, 
organizações contribuem para a 
disseminação das boas práticas de 
Gerenciamento de Projetos no Estado 
do Rio Grande do Sul. Para marcar 
esta relação, passam a utilizar o “Selo 
Mantenedor”.

Presidente do PMI-RS, André Voltolini, com a Sócio-
diretora da Soluzzione Silvia Somenzi, durante a 
assinatura do contrato no dia 11 de setembro, no 11º 
Seminário de Gerenciamento de Projetos.

A Soluzzione – Expansão 
de Negócios é mais uma 
empresa que se juntou ao time 
daquelas que acreditam que o 
Gerenciamento de Projetos faz 
diferença para o desenvolvimento 
de organizações e pode 
contribuir para uma sociedade 
mundial. Outras empresas que 
já aderiram ao programa são a 
multinacional Ca Technologies, e 
as gaúchas Excellence e IntellyIT.

Conheça o PMI

Durante os meses de setembro e outubro, voluntários 
e diretores do PMI-RS realizaram diversas edições 
do Conheça o PMI. Ao longo do ano de 2014, as 
apresentações totalizam 15. O evento se constitui de 
uma palestra sobre o PMI, o mercado e as formas de se 
desenvolver enquanto profissional de Gerenciamento 
de Projetos. Uma das palestras foi realizada pela diretoria 
da empresa Sabemi – Empréstimos e Seguros, em Porto 
Alegre, e outras três em Semanas Acadêmicas, na FSG em 
Caxias do Sul, na Faculdade de Informática da PUCRS, e 
Facensa, em Gravataí, região Metropolitana.

Alunos dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Sistemas de Informação e do curso 
Técnico de Informática  da Facensa

Voluntariado é marca de Seminário de Gerenciamento de 
Projetos e do Capítulo

Cerca de 30 voluntários se envolveram 
diretamente nas atividades de organização 
da edição de 2014, que novamente bateu 
o recorde da edição passada em número 
de participantes,  ultrapassando 900 
pessoas.

Com uma programação 
diversificada de 9 workshops e 
mais de 20 palestras, o evento 
promoveu debates acerca do 
tema “O Futuro da gestão de 
projetos: tendências e mudanças 
no cenário mundial”. O 11º 
Seminário de Gerenciamento de 
Projetos ocorreu entre os dias 
9 e 15 de setembro no Centro 
de Eventos da PUCRS em Porto 
Alegre. Nos dois primeiros dias, 
9 e 10 de setembro, diversos 
profissionais da área concederam 
workshops. Nos dias seguintes, 
11 e 12 de setembro, foram 
apresentadas as palestras. O 
workshop Project Model Canvas 
marcou o encerramento do 
evento, no dia 15 de setembro.
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VP Practitioner Markets do PMI, Sr. Brian Weiss fez 
abertura do evento

Encontro VIP reuniu 40 executivos

A complexidade, uma das 
características das relações e 
do mundo do trabalho de hoje, 
nortearam a palestra de abertura 
do evento.  O vice-presidente de 
Practitioner Markets do PMI, Brian 
Weiss, relatou como as empresas 
podem se preparar para a 
escassez de talentos e de mão 
de obra em gerenciamento de 
projetos. Cálculos do PMI indicam 
que essa deficiência pode custar 
ao mundo 340 bilhões de dólares 
até 2020. 

Brian Weiss ressaltou o quanto 
é fundamental prestar atenção na 
estratégia, e não só na operação, 
para continuar se atualizando 
e garantir o desenvolvimento 
da empresa. Ou seja, olhar 
para o portfólio e programas 
da organização. “Muitas vezes 
você tem que ficar focando 
na operação, mas ela não é 

estratégica. Então, só quando 
você olha para o portfólio é 
que você olha para onde você 
vai”, destaca. O levantamento 
realizado pelo PMI, o Pulse 
of Profession, reforçou essa 
necessidade, mostrando que 
88% dos gerentes de projetos 
acham fundamental este foco na 
estratégia. 

Outro ponto essencial para 
garantir a perenidade das 
empresas ao longo do tempo 
é gerenciar talentos na visão 
de 77% dos entrevistados para 
a Pulse of Profession. Sobre o 
gerenciamento desses talentos 
nas organizações, Brian Weiss 
apontou para a importância 
de haver um programa de 
treinamento que aborde diversas 
áreas da formação, que ele 
seja medido e que contemple 
a diversidade de perfis de 
profissionais. 

O mesmo estudo do PMI 
mostrou que organizações de 
baixa performance colocam um 
projeto em risco, em mais de 
12 vezes, do que organizações 
com alta performance. Por isso, 
de maneira geral, o foco na 
estratégia e a preocupação com o 
gerenciamento dos talentos têm 
uma contribuição central para 
que as organizações entrem no 
grupo de empresas consideradas 
com boa performance. Dessa 
forma, podem contribuir também 
para que o número de perdas 
com a má gestão dos projetos 
no mundo de $109 milhões para 
cada $1 bilhão, reduza.

Em  torno de 40 executivos das mais importantes 
empresas da região, incluindo CIOs, representantes de 
organizações, além de diretores e voluntários do PMI-RS, se 
reuniram com o VP Practitioner Markets do PMI, Brian Weiss. 
Durante encontro fechado, Weiss falou sobre aspectos 
que serão essenciais para os profissionais e as empresas 
pautadas pelas boas práticas de gerenciamento de projetos 
no futuro próximo. Além dele, outro keynote Speaker, Alex 
Born, falou sobre a possível aplicação dos conceitos de 
neuromarketing para o dia a dia na área de gerenciamento 
de projetos.

Ricardo Vargas, diretor de 
projetos da ONU e keynote 
speaker da edição passada 
do evento, gravou um vídeo 
especialmente para o evento, 
que foi apresentado através 
de um holograma em 2D. Em 
sua apresentação, destacou 
alguns indicadores do futuro 
do gerenciamento de projetos. 
Vargas destacou uma das 
tendências fundamentais que 
vão influenciar na área: dois 
grupos de pessoas que vão usar 
o gerenciamento. Um deles 

Inovações tecnológicas foram destaques desta edição

usará como um complemento 
a sua rotina de trabalho, como 
se usa a matemática ou línguas. 
E outro grupo será formado por 
profissionais, que se tornarão 
cada mais especializados.  
Além dessas constatações, o 
especialista deixou uma sugestão 
os gerentes de projetos: estudem 
outras áreas relacionadas, 
como gerenciamento de riscos, 
estratégicas e recursos humanos.

Outra apresentação 
holográfica foi de José Finocchio 
Júnior.

“Ricardo Vargas gravou 
um vídeo especialmente 
para o evento, que foi 
apresentado através de 
um holograma em 2D.”

Walter Lídio Ricardo Felizzola
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Neuroempreendedorismo e Startups encerraram o primeiro 
dia de palestras
Alex Born e Bruno Perin destacaram como é possível seguir a tendência

A busca por um modelo de negócio, algo que 
não foi feito, e o que é replicável e escalável são 
algumas das características das startups. Segundo 
o empreendedor Bruno Perin, o desenvolvimento 
de ecossistemas que contribuam com a criação 
de startups ainda não são disseminados no Brasil, 
com exceção do estado do Minas Gerais. O Chile é 
o país que se destaca na América Latina. E Tel Aviv 
e Singapura são regiões onde estes negócios mais 
crescem. De acordo com Perin, um dos segredos 
para o destaque destes ambientes é o investimento 
em times valiosos. 

Ao abordar o conceito de novo, o neurocientista 
Alex Born explicou porque o novo não é 
exatamente algo novo e como isso é importante 
para o conhecimento em startups. “O novo é uma 
roupagem de algo antigo, adaptado aos dias atuais 
e adequado a novas tendências”, define Born. Por 
isso, é importante perceber o que está por vir. “É isso 
o que as startups estão sempre fazendo: navegando 
a frente. A tecnologia ajuda nisso, a criar uma 
percepção novas das coisas”, aponta.

“O novo é uma roupagem de algo antigo, adaptado aos 
dias atuais e adequado a novas tendências”, define Born.

“É  isso o que as startups estão sempre fazendo: 
navegando a frente. A tecnologia ajuda nisso, a 
criar uma percepção novas das coisas.”

Painéis temáticos fizeram parte da programação de palestras

Debate sobre complexidade em grandes projetos abriu a última tarde

O que caracteriza um 
projeto complexo e quais são 
suas demandas em termos de 
gerenciamento conduziram as 
discussões do painel que abriu a 
tarde de palestras do dia 12.09. 
Conduzido pelo diretor de 
Finanças do PMI-RS e sócio da 
Technique Engenharia, Rogério 
Severo, a iniciativa teve o objetivo 
de trazer ao debate desafios 
de obras complexas, como as 
realizadas pelas empresas que 
representam os engenheiros 
Gustavo Horbach e Luiz Renato 
Chagas, respectivamente, 
Braskem e Celulose Rio 
Grandense. O convite ao sócio 
Diretor na Supria, Gustavo Erler, 
trouxe um contraponto de uma 
empresa que apresenta soluções 
de tecnologia a estes projetos.

Regrar os canais de 
comunicação, se ater ao 
escopo e à demanda na fase 
de inicialização do projeto, são 

importantes desafios apontados 
pelos painelistas. Horbach, da 
Braskem, ressaltou o desafio 
em juntar várias expertises da 
empresa com o objetivo de 
ter o melhor plano do projeto. 
Tanto fundamental, é ter o apoio 
de uma metodologia. “Não há 
gestor que atenda todas as fases”, 
conclui.

Chagas, da Celulose 
Riograndense, também chama 
a atenção para a formação da 
equipe: “Utilizamos equipes 
matriciais com grupos de pessoas 
com certos skills, experiências 
diferentes, a fim de ter um escopo 
delineado para que possamos 
vencer no passo a passo”. 

A adequação de ferramentas 
e controles foi outro tema 
debatido no contexto de grandes 
projetos. Gustavo Erler, da Supria, 
fornecedora de soluções, afirmou 
que um dos desafios é adequá-las 
às necessidades dos clientes e ter 

os processos dos projetos muito 
bem definidos antes da tomada 
de decisão sobre a melhor 
solução aplicável. “Não existem 
pacotes prontos, por isso, quem 
tem que dizer o que tem que 
controlar somos nós da empresa”, 
agrega Horbach.

Visões de empresas 
como Braskem, Celulose 
Rio Grandense e Supria 
fizeram parte da palestra.
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Definição da estratégia e alinhamento com o time são 
desafios e definidores de sucesso

Os CIOs da Dell, GetNet, Sicredi e RBS integraram debate mediado pelo presidente da Assespro.

Mensagem de superação marcou 
palestra de encerramento desta edição

Steven Dubner contou 
histórias de atletas paraolímpicos 
que ultrapassaram seus limites 
físicos, e doou seu cachê para a 
compra de cadeiras de rodas. 

A prometida “porrada” pelo 
palestrante nos participantes 
da 11ª edição do Seminário 
de Gerenciamento de Projeto, 
ocorreu. Através de imagens e 
mensagens de superação de 
atletas com deficiências físicas, 
Steven Dubner, ex-técnico da 

seleção paraolímpica em várias 
modalidades, demonstrou que 
a distância em alcançar um 
objetivo se limita entre “a cabeça 
e o coração”. Atualmente, o 
especialista realiza este trabalho 
na Associação Desportiva para 
Deficientes, a ADD. Durante a 
palestra, Dubner estendeu os 
ensinamentos do esporte para 
as áreas de negócio, estratégia, 
gerenciamento e trabalho em 
equipe. Mostrou aos gerentes 

Mais dois eventos acontecem até o final do ano

Ação desenvolvida em 
2014 pela Gerência de Projetos 
Especiais, o PMDay é um evento 
de curta duração, temático 
e realizado ao longo do ano. 
Aborda temas específicos da área 
de gerenciamento de projetos e 
fomenta discussões na área de 
projetos, programas e portfólio, 
negócios e tecnologia. Duas 
edições já foram realizadas: 
no mês de junho, o PMDay 
Engenharia, e no mês de julho, o 
PMDay PMO.

Informações, entre em 
contato através do e-mail:                
gerencia.projetos@pmirs.org.br.

Agende-se para os próximos:

de projetos presentes no evento, 
como é possível se conseguir o 
que se deseja.

PMDay Engenharia

Data: 29/10
Hora: 19h às 21h
Local: Auditório do Sindicado dos Engenheiros do Rio Grande do Sul 
(Senge-RS) - Av. Érico Verissimo, 960, Bairro Menino Deus, Porto Alegre.
Tema:  “Abrindo Fronteiras entre Brasil e Canadá – Um paralelo na 
construção Civil e as oportunidades reais de novas tecnologias e 
negócios”.
Palestrantes: Paulo  Barnewitz Orlandi - Trade Commissioner at 
Consulate General of Canada
Rogério Severo, PMP - Diretor da Technique Assessoria e Planejamento 
e Diretor de Finanças do PMI-RS

Data: 20/11
Horário e Local a definir
Cidade: Porto Alegre

PMDay Tecnologia

Definir o que é estratégico para o futuro de 
uma empresa torna-se um desafio maior em uma 
área dinâmica e em constante transformação 
como a tecnologia da informação (TI). Com o 
objetivo de debater o papel dos Diretores de TI 
(CIOs), o painel “O papel dos CIOs na viabilização 
dos projetos estratégicos e o seu desafio em 
conciliar o estratégico, o tático e o operacional” 
fechou a programação na manhã do dia 11.09, 
durante o 11º Seminário de Gerenciamento de 
Projetos do PMI-RS.

Os CIOs convidados para compartilhar e 
debater práticas foram o CIO Latin America da Dell, 
Roberto Coelho, o vice-presidente de Tecnologia 
na GetNet, Cristian Mairesse Cavalheiro, o Diretor 
de TI e Telecom do Grupo RBS, Luiz Ramos, e o 
Diretor Executivo de TI e Operações do Sicredi, 
Paulino Rodrigues. A mediação foi realizada pelo 
presidente da Assespro, Robinson Oscar Klein. 

Identificar quais são os projetos estratégicos, 
ou seja, aqueles que são inovadores, transformam 
a empresa, garantem a perenidade a ela e seu 
futuro, integram a primeira etapa do processo que 
consiste no tema central do painel - O papel dos 
CIOs na viabilização dos projetos estratégicos e o 
seu desafio em conciliar o estratégico, o tático e o 
operacional -, na visão de Cavalheiro, da GetNet. 

O Diretor Executivo de TI e Operações do Sicredi, 
lembra que nem todo projeto é estratégico. “É 
necessário que exista uma governança sobre o 
que, de fato, é prioritário. Ter uma governança 
proporciona clareza sobre o que de fato é 
prioridade, e onde os esforços devem ser focados”, 
afirma Klein. 

O CIO Latin America da Dell, Roberto Coelho, 
relata que descrever a estratégia da empresa e 
conectá-la com a atividade do dia a dia de cada 
um dos funcionários tem sido uma preocupação 
central. “Uma das posturas que adotamos para 
reforçar nossa governança foi definir quem tem o 
poder de priorizar os projetos e quais seriam eles 
para a nova estratégia da empresa”, revela Coelho. 
O trabalho de engajamento não ficou de fora desse 
processo e começou com os líderes.  

No Grupo RBS, um dos focos tem sido na 
manutenção da conexão entre os diferentes 
grupos de trabalho. Olhar para o perfil das pessoas 
interessadas em trabalhar em TI tem sido outro 
desafio, segundo o Diretor de TI e Telecom, 
Luiz Ramos. “Entender qual é a motivação das 
pessoas em vir trabalhar aqui e como nós temos 
que nos preparar para lidar suas aspirações e 
potencialidades tem sido uma das questões que 
estamos tentando administrar”, revela Ramos.
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Voluntariado

Agenda de Eventos

Outra ação voltada aos 
voluntários é a promoção de 
eventos temáticos exclusivos, 
que podem colaborar 
para seu desenvolvimento 
profissional e proporcionar 
um momento para 
networking. Os voluntários 
são convidados e avisados 
dos eventos pela própria 
coordenação.

Encontro com Filiados

Happy Hour – 11ºSeminário

Almoce com PMI – 01/10  
Nova Certificada PMP Giovana 
D’Alascio foi parabenizada pelo 
Diretor adjunto, Nelson Richter.
Alguns voluntários do 11º 
Seminário com a diretora 
adjunta de Projetos Especiais, 
Tatiane Ott, compareceram e 
foram aplaudidos pelo trabalho 
realizado.

21/10

“Estratégia de Recuperação de 
Projetos Problemáticos”.
Palestrante convidado:  Eng: 
Paulo Keglevich, MSc, CSM, PMP, 
ITILv3, CGEIT, COBIT5, MSP,  P3O e 
PRINCE2 Practitioner
Local: TECNOPUC 
Hora: 19h às 21h

 “Comunicação Oral e Assertiva 
para Gerentes de Projeto”
Palestrante convidada: Bianca 
Aydos
Local: TECNOPUC
Hora: 19h às 21h

16/12

Entre as iniciativas da 
Coordenação de Voluntariado do 
PMI-RS, que atua junto à Diretoria 
de Programas, está a organização 
do Prêmio Smart. Concedido 
em cinco categorias - Diretoria 
Destaque, Voluntário Destaque, 
Projeto do Ano, Voluntário Algo+ 
e Instrutor Destaque – a iniciativa 
tem o objetivo de reconhecer e 
estimular o trabalho voluntário 

no Capítulo Rio Grande do Sul 
que hoje conta com mais de 130 
voluntários.

Nos últimos meses, foram 
definidos os critérios de 
premiação em cada uma das 
novas categorias e, no caso 
do Projeto do Ano, eleita 
uma comissão avaliadora 
independente da Diretoria 
Executiva. A comissão é integrada 

pelos seguintes filiados: Cesar 
Santos, Mauricio Cristal e Paulo 
Keglevich. 

Os premiados serão 
conhecidos no Jantar de Final de 
Ano do PMI-RS, marcado para dia 
27 de novembro.

Informações, entre em contato através do e-mail 
voluntariado@pmirs.org.br
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Cerca de 2,8 mil empre-
endedores de todas as regiões
do Rio Grande do Sul deve-
rão participar da Feira do
Empreendedor 2014 através
das missões empresariais. A
Feira do Empreendedor ocor-
re de 11 a 14 de setembro, no
Centro de Eventos da Fiergs,
em Porto Alegre, das 14h às
21h. A entrada é um quilo de
alimento não perecível.

Promovidas pelo Sebrae-
-RS, as missões facilitam a
vinda de empresários cons-
tituídos e daqueles que es-
tão em busca de capacitação
para, futuramente, abrirem
sua empresa. O evento ini-
ciará com a palestra Mãos
à Obra no Vale do Silício
— Como uma mentalidade
inovadora pode transformar
seus hábitos e resultados, mi-
nistrada por Rodrigo Barros,
às 15h15min.

A partir das 17h, ocorrerá
o painel Empreendedores da
Terra, onde serão contadas
as histórias e experiências de
empreendedores como Jorge

Gerdau Johannpeter (Ger-
dau), Ricardo Felizzola (HT
Micron), Ricardo Vontobel
(Vonpar) e Clóvis Tramontina
(Tramontina).

No segundo dia, 13 de
setembro, participarão como
palestrantes Gustavo Susin
(Croassonho), Edmar Miyake
(Taqtile Mobility), Taciana
Kalili (Brigaderia), Alexandre
Borges (Mãe Terra e fundador
Flores Online) e José Eduar-
do Mendes (Hotel Urbano).
O grupo falará sobre suas
trajetórias empresariais fren-
te à gestão de seus negócios.

“Nesta edição do Fórum,
o tema escolhido foi Inspirar
para Empreender, por isso
traremos ao evento histórias
bem-sucedidas e, realmente,
orientadoras do que deve ou
não ser feito para se atingir
o sucesso nos negócios”, co-
menta a técnica do Sebrae-RS
e responsável pelo evento,
Marie Christine Julie Fabre.

Informações sobre a feira
no site www.feiradoempre-
endedor-rs.com.br.

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi) teve inflação de
0,52% em agosto, abaixo de 0,58%
em julho. A taxa, calculada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pela Caixa Eco-
nômica Federal, acumula altas de
4,81% no ano e 7,22% em 12 meses.

O custo nacional da cons-
trução por metro quadrado ficou
em R$ 901,50, em agosto. O pa-
gamento pela mão de obra subiu
0,8% entre julho e agosto, e ficou

em R$ 409,49 por metro qua-
drado. Os materiais passaram a
custar R$ 492,01 por metro qua-
drado, ou seja, 0,28% a mais do
que em julho.

A região Centro-Oeste teve
a maior variação do Sinapi
(2,36%), devido às altas de Mato
Grosso (4,81%) e Goiás (3,45%).
As demais regiões apresentaram
as seguintes taxas de inflação:
Sul (0,81%), Norte (0,78%), Sudes-
te (0,16%) e Nordeste (0,11%).

GESTÃO

Planejar projetos diminui
os custos e desperdícios
Seminário aborda a importância do gerenciamento e as tendências

A cada hora investida no
planejamento de algum projeto,
pelo menos 15 outras são econo-
mizadas na execução. Além dis-
so, os riscos envolvidos em obras
ou tarefas crescem 14 vezes caso
não haja um bom gerenciamento
do projeto, com desperdícios de
28% da verba total destinada a
elas. Buscando divulgar esses
dados que comprovam a impor-
tância da gestão de projetos e
debater as tendências do ramo
para o futuro, o capítulo gaúcho
do Project Management Institute
(PMI-RS) realiza, de amanhã até
12 de setembro, em Porto Alegre,
o seu 11º Seminário de Gerencia-
mento de Projetos.

O evento, que acontece na
Pucrs e espera reunir cerca de
800 pessoas, será dividido em
duas etapas. Nos dois primeiros
dias, serão realizados workshops
que tratarão de questões de cer-
tificação, liderança e captação
de recursos financeiros, entre
outros. Já nos dois últimos dias,
um ciclo de palestras debaterá

o tema “O futuro da gestão de
projetos: tendências no cenário
mundial”. Entre os palestrantes
estão Ricardo Felizzola, da Parit
Participações, e Walter Lídio Nu-
nes, presidente da CMPC Celulo-
se Riograndense.

Segundo o diretor de convê-
nios e alianças do PMI-RS, Thia-
go Regal da Silva, o objetivo do
evento é divulgar as boas práti-
cas de gestão para o público em
geral. “Temos, tradicionalmente,
mais ligação com as áreas de
TI e engenharia, mas queremos
mostrar que o gerenciamento de
projetos pode ser útil para todos,
até para a administração públi-
ca”, afirma.

Criado em 2000, a seção gaú-
cha do PMI é uma das 280 que
existem atualmente, divididas
em 200 países. Administrado no
formato de associação, o PMI-RS
conta com 600 integrantes e atua
diretamente nas empresas inte-
ressadas, promovendo palestras
e workshops de divulgação dos
ganhos possibilitados pelo plane-

jamento e pela gestão de projetos,
além de apoiar MBAs na área em
diversas cidades gaúchas.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Custo da construção aumenta
0,52% em agosto, diz o IBGE

CAPACITAÇÃO

Feira do Empreendedor reúne
destaques do empresariado

Silva quer divulgar boas práticas

CLAITON DORNELLES/JC

Pagamento damão de obra subiu 0,8% entre julho e omês passado

MARCOS NAGELSTEIN/JC

PMI-RS na mídia

Jornal do Comércio - Economia - 
Entrevista referente à realização 
do 11º Seminário de GP

Site Baguete - Gaúchos entre os 
pioneiros PfMP

Jornal do Comércio - Porto AlegreQuinta-feira
11 de setembro de 2014
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CAPACITAÇÃO

Quebec busca profissionais
de diversas áreas na Capital
Evento busca sensibilizar graduados a apostarem na imigração

Patrícia Knebel

Mercado Digital
patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br

Black Friday dos games

Agilidade é premissa para projetos
Via de regra, hoje em dia faltam tempo e recursos suficientes para

as empresas conseguirem realizar todos os projetos que o mercado de-
manda. E combinar adequadas práticas organizacionais com fatores de
mercado e pessoas é a fórmula certeira para desenvolver a agilidade ne-
cessidade para vencer esse desafio, aponta Edivandro Conforto, Ph.D e
pesquisador associado do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Este é um dos insights obtidos em uma pesquisa inédita realizada sob
sua coordenação, conduzida no MIT, e que contou com a participação
de profissionais de 76 países. O estudo será apresentado hoje em Porto
Alegre, durante o 11° Seminário de Gerenciamento de Projetos do PMI-
-RS. Para o especialista, as práticas do gerenciamento ágil de projetos já
estão sendo utilizadas, com comprovado sucesso, em diferentes indús-
trias. E não só para iniciativas inovadoras ou de desenvolvimento de
software. “Agilidade é a competência de uma equipe que vai contribuir
para o desempenho dos projetos realizados, independentemente do con-
texto de desenvolvimento de produtos ou setor de negócios”, define.

Você está planejando uma
viagem para fora do Brasil para
estudar ou trabalhar? Está com
o orçamento curto ou economi-
zou para investir? Prefere luga-
res mais exóticos, tradicionais
ou descontraídos? Para quem
ainda busca respostas para estas
perguntas ou segue com dúvidas
sobre como escolher um inter-
câmbio, uma boa oportunidade
se aproxima. No dia 14 de setem-
bro, Porto Alegre recebe mais
uma edição da Feira Inteligente
de Intercâmbio Eduexpo. Presen-
te em mais de 25 países, o evento
possibilita ao visitante ter contato
direto com diretores e represen-
tantes das principais instituições
de ensino do mundo, podendo,
inclusive, iniciar as negociações
do curso escolhido. Com entrada
gratuita, a feira oferece opções
para todos os interesses e bolsos.

A edição gaúcha já conta
com 28 expositores confirmados
de países como Austrália, Ale-
manha, Canadá, França, Irlanda,
Itália, Malta, Nova Zelândia, Su-
íça, Estados Unidos, Inglaterra e

Espanha. O evento indicado para
quem busca cursos de idiomas,
high school, graduação, pós-
-graduação, mestrado, doutorado,
MBA, cursos em escolas técnicas,
além de trabalho e estágio remu-
nerado. As atividades ocorrerão
na sede da Associação Leopoldi-
na Juvenil, das 14h às 19h. Além
de Porto Alegre, outras oito cida-
des receberão o evento neste ano:
Florianópolis, Curitiba, Brasília,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Campinas, São Paulo e Recife.

A Eduexpo utiliza a tecno-
logia a favor do visitante. Isso
porque, ao fazer sua inscrição no
site da feira, o usuário começa a
participar automaticamente da
rede social da educação global
Edufindme.com e, com isso, pode
interagir com pessoas, universi-
dades e instituições de ensino de
todo o mundo. Outro diferencial é
o Aplicativo Inteligente que pro-
porciona aos visitantes conferir,
antecipadamente, tudo o que será
oferecido no evento.

De acordo com a diretora da
Eduexpo, Daniela Ronchetti, o vi-

sitante poderá ver todos os expo-
sitores presentes na feira, e usar o
sistema a seu favor para localizar
os cursos que mais se identifica.
“O sistema mostrará a ele quais
expositores têm mais compatibili-
dade com o que ele busca. Dessa
forma, ele já sabe quais visitar
primeiro. Poderá visualizar todo
o roteiro de seminários do dia”,
explica Daniela. O aplicativo está
disponível para Android e iOS e
pode ser baixado gratuitamente
na APPLE Store e no Google Play.

Uma das novidades desta
edição da Eduexpo é um pavi-
lhão dedicado exclusivamente
ao governo do Canadá. No espa-
ço, estarão reunidos importantes
universidades e cursos de idio-
mas do país, que tem o inglês e
o francês como línguas oficiais.
Representantes do Consulado
Canadense no Brasil passarão
informações sobre aquisição de
vistos, além de mostrar todas
as oportunidades de ensino no
país, opções de bolsas de estudos
para graduação, pós, doutorado
entre outros.

Quebec, a maior província
canadense, está de olho nos ta-
lentos gaúchos. Para estimular
o interesse dos brasileiros, está
promovendo um ciclo de pales-
tras gratuitas para divulgar seu
programa de imigração. Em Porto
Alegre, o evento gratuito ocorre
nos dias 15 e 16 de setembro. De
acordo a palestrante Perla Haro
Ruiz, os profissionais de enfer-
magem, por exemplo, chegam a
receber 60 mil dólares cananden-
se (CAD) por ano, o equivalente
a R$ 120 mil em valores atualiza-
dos, média mensal de R$ 10 mil.

Profissionais qualificados de
TI, engenheiros civis e de com-
putação, administradores de em-
presas e contadores também são
as profissões mais demandadas.
“As gerações no Quebec estão en-
velhecendo e a imigração é uma
alternativa para renovar a popu-
lação ativa em áreas especificas”,
explica Perla. A média salarial
para essas profissões ficam em
torno de 39 mil CAD ao ano, cerca
de R$ 80.750,00.

O programa é dividido em
duas etapas. Aspectos profissio-
nais do candidato, como forma-
ção, experiência e proficiência
do francês são avaliados pelo
governo da província do Quebec,

Alta disponibilidade
A Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa, está investindo na

construção do seu quarto data center, em parceria com a IBM Brasil.
A ideia é que, a partir de uma infraestrutura com alta disponibilidade,
seja possível acompanhar de forma mais eficaz o crescimento dos ne-
gócios e padronizar o sistema de gestão da empresa. A nova estrutura
substituirá dois dos antigos data centers e assumirá a operação prin-
cipal, com redundância geograficamente distinta do ambiente atual.

Segurançaemrisco I
Com o lançamento essa se-

mana do iPhone 6 e do Apple
Watch, a fabricante está, mais
uma vez, na boca do povo. E os
cibercriminosos, na espreita, só
esperando um deslize dos usuá-
rios que interagem com os pro-
dutos da marca. Essa semana, a
Symantec identificou uma cam-
panha de phishing que utiliza e-
-mails falsos para atrair vítimas
e fazer com que elas revelem IDs
e senhas dos seus dispositivos
da Apple.

Segurançaemrisco II
Algumas amostras dessas

notificações alertam para uma
Notificação de Autorização Pen-
dente. As mensagens informam
aos usuários que foi realizada
uma compra com sua conta da
iTunes Store. Na mensagem, os ci-
bercriminosos pedem às vítimas
que confirmem com urgência as
informações. Ao fornecer os da-
dos, o internauta fica exposto às
ações dos malfeitores virtuais,
que podem explorar ou revender
suas informações pessoais.

O Walmart.com
colocou no ar uma
página especial para
o Brasil Game Day
(www.brasilgame-
day.com.br), um dos
maiores eventos de e-
-commerce de games
do País, que acontece
nesta sexta-feira. A
rede está oferecendo descontos de até 60% em jogos e conso-
les para Playstation (PS3 e PS4) e Xbox (360 e One).
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Porto Alegre recebe feira de intercâmbio no domingo

cuja maior cidade é Montreal. Na
segunda etapa, questões de segu-
rança e saúde são apreciadas pelo
governo canadense. Os seleciona-
dos recebem visto de residência
permanente, para si e sua família
— cônjuge e filhos menores de 19
anos. Perla destaca a qualidade de
vida no país e caracteriza a região
multicultural como inovadora e
dinâmica, porém indica cautela
no momento da decisão. “O pro-
cesso de imigração requer muita
reflexão. Incentivamos as pessoas

a se prepararem bem, se informar
sobre a cidade, pesquisando sobre
o mercado de trabalho na sua área
e melhorando seu francês.”

Para integrar o programa é
necessário ter diploma de forma-
ção, preferível experiência profis-
sional e nível de francês interme-
diário. Não é prevista a alocação
direta no mercado de trabalho.
Maiores detalhes poderão ser
conferidos na palestra. Inscrições
limitadas no site imigracao-que-
bec.ca/palestra.

É exigido diploma de formação e francês intermediário, informa Perla
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Jornal do Comércio - Coluna 
Mercado Digital - Divulgação de 
Pesquisa inédita no 11º Seminário 
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AGENDA
8 16 a 18/10 - The Developer’s Conference 2014
Os participantes poderão participar de trilhas sobre Arquitetura

& SOA, Big Data, Java EE, entre outras. Também serão realizados
workshops sobre Internet das Coisas, Design Thinking e Continuous
Delivery. Local: UniRitter. Ingressos: R$ 120,00 por trilha e R$ 400,00
para os workshops. Inscrições: http://goo.gl/eX7HUJ

UM, DOIS, TRÊS

15Jornal do Comércio - Porto Alegre

MERCADO DE TRABALHO
Constat - Gestor de Negócios. Curso de técnicas de negociação e ex-
periência na área comercial. Desejável ITIL. CVs: patricia.corso@
constat.com.br8 8 8 Madal Palfinger. Analista SAP MM/WM.
Experiência em compras e logística. Inglês intermediário. CVs com
oportuniade no assunto: K.Teixeira@palfinger.com.

8 #DoeÓrgãos
OMinistério da Saúde desenvolveu um
aplicativo com o qual as pessoas podem
comunicar aos seus familiares a decisão de
ser doador de órgãos. Bom, bonito e, prova-
velmente, barato.

8 iPhone 6 Plus
Usuários do celular grandão da Apple
relatam que ele entorta quando colocado
no bolso. Então, quem não quiser carregar
o aparelho namão sempre, prepare-se para
comprar uma pochete.

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

MAURÍCIO
RENNER

SO
C
IA
L

8 A Soluzzione, da Sílvia Somen-
zi, é agora uma das mantenedoras do

capítulo Rio Grande do Sul do PMI,
liderado pelo Andre Voltolini.

Segunda-feira, 29 de setembro de 2014JCEmpresas&Negócios

mauricio@baguete.com.br - Twitter:@baguete
Coma colaboraçãode Leandro Souza, JúliaMerker e FelipeDreher

1O que é o Adeus Rotina?
Maicon Esteves - O Adeus Rotina é um clube
de assinatura on-line que entrega mensalmente

uma caixa com produtos eróticos. Este é um projeto
meu e de minha esposa, Daiane Malgarin. Investi-
mos aproximadamente R$ 35 mil no negócio até
agora.

2 Quantos assinantes o serviço tem?
Maicon Esteves -Atualmente, temos cerca de
120 cadastrados. Temos a expectativa de au-

mentar a base de assinantes em 50% nos próximos
três meses, chegando a 240 até dezembro. O plano
mensal do Adeus Rotina custa R$ 69,90. O trimes-
tral sai por R$ 199,20. Para receber a caixa por seis
meses, o valor é R$ 377,45, enquanto o valor do pla-
no anual é de R$ 671,00.

3 Por ser um assunto considerado delicado
por algumas pessoas, como vocês preten-
dem atingir os casais?

Maicon Esteves - Para incentivar os casais a conver-
saremsobre suas fantasias edecidir fazer parte do clu-
be, disponibilizamos umquestionário sobre o assunto
no site. As perguntas são respondidas individualmen-
te e os clientes podem contar sugestões de fantasias,
como visita a uma praia nudista ou ida a um clube de
swing. Depois que cadaumresponde, o sistema envia
para o casal as fantasias em comum, para que eles
saibam as experiências que podem compartilhar. As
caixas são iguais para todos os casais, independente-
mente das respostas marcadas no questionário, com
exceçãodos casais formadospordois homensouduas
mulheres, para que os produtos sejam apropriados.

Totvsapostana
Ninsaúde

A Totvs apostou na Ninsaúde, uma
startup de Porto Alegre especializada em
software para consultórios médicos. As
duas empresas lançaram o Série 1 Saúde
WEB powered by Ninsaúde, que, como o
nome comprido explica, é um software
oferecido na nuvem. O custo é R$ 41,42.
A solução foi feita para funcionar em ce-
lulares e tablets, permitindo aos médicos
fazer a parte burocrática do trabalho em
qualquer lugar. Com a novidade, a Totvs
protege o seu mercado de uma avalanche
de novas empresas que surgiram visando
justamente os consultórios médicos. Veja
os detalhes: http://goo.gl/FiQIBW.

Todomundose
acha inovador

Amaioria (49%) dos decisores de TI de
empresas brasileiras se considera “early
adopter”, ou seja, pioneiro na implementa-
ção de novas tecnologias. É o resultado de
uma pesquisa da Dell com executivos de
todo omundo. Os brasileiros estão um pou-
co acima da média mundial nesse quesito,
que fica em na faixa dos 42%. O problema
é que estudos clássicos sobre adoção de tec-
nologia colocam o grupo dos que abraçam
as novidades primeiro na faixa dos 13%.
Então, tem muita gente se achando ino-
vvaaddora quando na verdade não é. Confifirraa
todda a pesquisa: http://goo.gl/K47wP8.

Sitequer tirar
casaisda rotina

Maicon Esteves, cofundador do Adeus Rotina.
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Soluções de Identificação para a sua Empresa
Crachás e Suprimentos para Identificação

Prazo e Qualidade Contínua são os nossos diferenciais

Projetos | Gestão de Pessoas | Identificação | Acesso e Segurança | CFTV

NOME
NOME NOME (51) 3217 1522 - rua@rua.com.br

rua.com.br PROMOÇÃO EM
CORDÕES DIGITAIS
PEÇA ORÇAMENTO!

>>FIQUE POR DENTRO DAS
DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO.
JORNAL DA LEI. TODA TERÇA,
NO SEU JORNAL DO COMÉRCIO.

Ligue e assine 0800.051.0133 ou
acesse www.jornaldocomercio.com
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