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CARLOS GABRIEL JUNIOR

Oportunidade para alavancar negócios

Palavra do Presidente

Consolidada como uma importante atração para os empresários do segmento no 

primeiro semestre do ano, a Ajorsul Business, em Bento Gonçalves (RS) vem, mais uma 

vez, carregada de otimismo. As notícias no cenário econômico nacional já não são mais 

de pessimismo. Pelo contrário, economistas e especialistas asseguram que a tendência 

é de retomada dos negócios, o que gera um ciclo positivo de geração de emprego e 

renda para toda sociedade. O Banco Mundial, por exemplo, elevou a projeção do 

crescimento do PIB do Brasil para 2% em 2018, o que apesar de não ser tão elevado, é 

motivo de comemoração em virtude do que vivemos nos últimos anos.

A Ajorsul Business reúne expositores, compradores e visitantes de diversas partes do 

Brasil. A diversidade do público tem nos chamado a atenção, há algum tempo. Estamos 

prontos para receber com dedicação e profissionalismo a todos. 

Reforçamos o evento como uma importante ocasião para atualizar e repor estoques 

para o ano, além da excelente oportunidade de conhecer os lançamentos e tendências 

nos segmentos de joias, relógios, óptica e afins.

O mercado mundial de joias e folheados cresce a cada ano, já que são objetos de desejo 

dos consumidores. As estimativas são de que as vendas anuais tenham um crescimento 

de até 6% nos próximos anos. No Brasil, porém, enfrentamos adversidades. O ouro ficou 

mais valorizado e o dólar subiu, deixando as matérias-primas importadas mais caras. 

Mas se algo pode ser retirado de positivo desse período, foi a reinvenção que as 

empresas passaram com enxugamento de custos e inovações que potencializaram as 

vendas. A busca pelo custo-benefício está presente em produtos de diversos 

fabricantes. O cliente continua buscando uma peça bonita, mas hoje também coloca na 

balança o valor do produto e, por isso, não faltam opções entre os itens trazidos pelos 

nossos expositores.

CARLOS GABRIEL JUNIOR

PRESIDENTE DA AJORSUL
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Superação e criatividade nos negócios

ANDRÉ RONCATTO

Palavra do Presidente

Mais uma vez o Brasil ressurge das cinzas e começa a dar sinais de crescimento graças à 

força de trabalho e otimismo de seu povo que, com grande criatividade, faz nos períodos 

difíceis importantes movimentos reinventando métodos e adequando suas estruturas 

aos novos tempos.

Com permanentes variações da economia, associada ao lamaçal político, sobreviver 

como investidor, ser empresário, tem sido uma tarefa que requer muito exercício em 

jogo com alta taxa de incertezas.

No enfrentamento desta realidade, alguns formatos têm se mostrado como importantes 

modelos, destacando o trabalho em equipe, com organização e foco onde o 

associativismo consegue unir forças construindo ambientes favoráveis para o 

desenvolvimento.

Firmados nos propósitos de tornar o Rio Grande do Sul um polo de grandes negócios, as 

diretorias da Ajorsul e do Sindióptica unidas, firmaram compromisso em proporcionar 

aos lojistas dos segmentos de joias, relógios, folhados, óptica e afins, mais um marcante 

momento com a realização da Ajorsul Business.

Nos dias 22, 23 e 24 de março, em Bento Gonçalves, estaremos todos juntos, Ajorsul, 

Sindióptica e os ilustres fornecedores lhes esperando para celebrarmos mais esta 

importante parceria com a oportunidade da realização de grandes negócios.

Você é nosso convidado! Venha sentir o sabor dos bons negócios.

Fraterno abraço,

ANDRÉ RONCATTO

PRESIDENTE DO SINDIÓPTICA/RS
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Programação

LUIS FERNANDO ALFONSO CORTÉS

22/03 - Quinta-feira

das 9h às 12h

Local: Auditório do Salão Pinot (subsolo)

Fernando Cortés é proprietário da Attempore Consultoria, 

empresa especializada na capacitação de equipes de 

venda do ramo joalheiro do Brasil. Com mais de 30 anos 

de experiência no mercado nacional de joias e acessórios 

de moda, ministra os treinamentos Mais Varejo, além de 

palestras e consultorias no âmbito nacional.

Coffee Break
22, 23 e 24/03 

Quinta, Sexta e Sábado

Das 16h às 19h

Local: Hall do Salão Pinot (subsolo)

Drink Hour
22 e 23/03 

Quinta e Sexta-feira

A partir das 21h30min

Local: Hall da piscina do hotel

3º Simpósio de Segurança Ajorsul
Palestra com especialistas na área

23/03 - Sexta-feira

das 9h30min às 12h

Local: Auditório do Salão Pinot (subsolo)

Esta palestra é um oferecimento do Grupo MC.

Desafios e Oportunidades para o Mercado de Joias 
em 2018
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Informações Gerais

Aeroporto Salgado Filho (POA - Terminal 1) para Bento Gonçalves

22, 23 e 24 de março, às 11h

Bento Gonçalves para Aeroporto Salgado Filho (POA - Terminal 1)

22, 23 e 24 de março, às 20h

Transfer gratuito Porto Alegre/Bento Gonçalves 
em formato"DAY USE"
Para compradores e associados que não pretendem se hospedar na cidade.

Horários de CHECK-IN / CHECK-OUT
Pedimos que atente-se ao período de sua hospedagem mencionado no seu voucher. 

Havendo dúvidas consulte a recepção do hotel. É essencial que os horários de check in e 

check out sejam cumpridos para o bom andamento das hospedagens dos demais 

clientes.

Check in – após 14h

Check out – até 12h

Menores de 12 anos e crianças de colo não entram nos salões da feira. Por ser uma feira 

voltada aos negócios, não haverá estrutura para receber crianças.

Crianças

É proibido fumar no interior dos salões de acordo com a Lei Federal nº 9.294/96 e 

Lei Estadual nº 13.275/09

Proibido Fumar

Agência de Turismo Oficial

LIGA TURISMO & EVENTOS

eventos@ligaturismo.com.br

Fone (54) 3282.5400
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Informações: (51) 3221.5259 • educar@ajorsul.com.br • www.ajorsul.com.br

sempre as terças e quartas

Módulos

Relógio/Joias/Vendas

Óptica/Vendas

Módulos

R$ 245,00

R$ 240,00

Carga horária

27h

33h

DESCONTOS:

      3 pessoas      20%

4 pessoas      30%

5 pessoas      40%

Dê um UP 
na sua carreira!

Vagas
limitadas

 Início das Aulas:  02/05/2018 Turnos das 9h às 12h ou das 19h às 22h

Investimento total não associado: R$ 440,00

Investimento total associado: R$ 400,00

Turmas
Pequenas

Professores
qualificados e 

atuantes 
no mercado

Aprenda as melhores Técnicas de Vendas 
de Joias, Relógios e Óptica!
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Igreja Matriz de Cristo Rei

Uma linda Catedral localizada no coração da cidade 

de Bento Gonçalves. Sua praça é composta por um 

jardins de flores da região e do Brasil. Para visitas, 

é importante estar atento aos horários de 

funcionamento. De segunda a sexta, a igreja abre ao 

meio dia alternando o horário de fechamento. Na 

segunda-feira fecha às 17h. De terça a quinta-feira 

fecha às 18h30min. Na sexta-feira fecha às 17h. 

Nos finais de semana ela não fica aberta, porém 

acontecem as missas. No sábado às 18h e no 

domingo, às 8h e às 18h.

Endereço: Rua Dr. Casagrande, 27-89 - Cidade Alta

Telefone: (54) 3452.1093

Pipa Pórtico

A Pipa Pórtico é o cartão de visita da cidade. 

O monumento em formato de barril de vinho (pipa) 

com 17 metros de altura foi construído em 1985. 

Encontra-se na entrada da cidade e anuncia aos 

visitantes "Você está entrando no mundo do vinho". 

Ao lado fica o Centro de Atendimento ao Turista, 

onde podem ser obtidas informações gerais sobre a 

cidade.

Atrações para todas as idades 
e gostos em Bento Gonçalves

Dicas de Turismo
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Igreja São Bento

A arquitetura da igreja é a grande atração. Fica localizada em uma praça onde é possível 

sentar e contemplar os arredores. Além do formato de barril, toda sua decoração remete 

as uvas e vinhos.

Endereço: Praça Achyles Mincarone - São Bento
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PARA QUEM QUER PASSEAR NA CIDADE

28
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A arquitetura da igreja é a grande atração. Fica localizada em uma praça onde é possível 

sentar e contemplar os arredores. Além do formato de barril, toda sua decoração remete 

as uvas e vinhos.

Endereço: Praça Achyles Mincarone - São Bento
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PARA QUEM QUER FAZER FESTA

Botequim São Bento

Localizado bem próximo ao hotel, onde acontece a Ajorsul Business, é uma atração para 

quem quer curtir a noite. A casa aposta no chopp gelado, petiscos variados, pratos a la 

carte, várias mesas de snooker e música boa. Aberto de terça-feira a sábado, a partir das 

19h com música ao vivo nas sextas e nos sábados.

Endereço: Rua Herny Hugo Dreher, 273 - Bairro Planalto

Telefone: (54) 2621.3152

botequimsaobento.com

Ferrovia Cult Bar e Café

Localizada na rua de acesso à Maria Fumaça, a casa oferece drinks, diferentes opções de 

comida e boa música. O Ferrovia Cult é um ambiente de manifestação cultural. A 

decoração chama a atenção de quem visita o local, e as fotos mostram um pouco da 

história da construção da malha ferroviária da região. O espaço abre de 4ª a sábado, a 

partir das 18h, com som ambiente e telão todos os dias e shows nas sextas e nos 

sábados, a partir das 23h30min.

Endereço: Rua Duque de Caxias, 148 - Bairro Cidade Alta

Telefone: (54) 3453.1153 - 3701.0538

ferroviacult.com.br

Estação Bangalô

A Estação Bangalô retrata uma Estação Ferroviária e conta com dois espaços: o Pub, que 

funciona de quarta a domingo, a partir das 18h, e conta com uma réplica da Maria 

Fumaça, que transporta a bebida dos clientes. Para os mais festeiros, acontece a Balada 

à Vapor, nas quintas, sextas e sábados.

Endereço: Rua Herny Hugo Dreher, 92 - Bairro Planalto

Telefone: (54) 3453.5553

bangaloestacaoclub.com.br

Dicas de Turismo
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PARA QUEM GOSTA DE CONTATO COM MEIO AMBIENTE

Parque da Ovelha

O Parque da Ovelha está inserido no roteiro turístico Caminhos de Pedra. 

O estabelecimento conta com uma loja de venda dos produtos produzidos com o próprio 

leite de ovelha, anexado ao mesmo é possível fazer uma visitação guiada na fazenda. 

A cada 30 minutos uma atração diferente se inicia, possibilitando ao visitante conhecer 

toda a rotina dos ovinos. Além de conhecer, o visitante vivência conosco essa atração. 

No caso da amamentação, por exemplo, o próprio visitante realiza o processo. 

Nas atrações é possível compreender todo o processo de produção até a retirada do leite 

de ovelha, para a fabricação dos nossos produtos. Sendo possível fazer a degustação de 

alguns produtos da marca. O Parque da Ovelha, funciona todos os dias do ano, das 9h 

às 17h 30min.

Telefone: (54) 3455.6320

parquedaovelha.com.br

Dicas de Turismo

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

32



PARA QUEM GOSTA DE CONTATO COM MEIO AMBIENTE

Parque da Ovelha

O Parque da Ovelha está inserido no roteiro turístico Caminhos de Pedra. 

O estabelecimento conta com uma loja de venda dos produtos produzidos com o próprio 

leite de ovelha, anexado ao mesmo é possível fazer uma visitação guiada na fazenda. 

A cada 30 minutos uma atração diferente se inicia, possibilitando ao visitante conhecer 

toda a rotina dos ovinos. Além de conhecer, o visitante vivência conosco essa atração. 

No caso da amamentação, por exemplo, o próprio visitante realiza o processo. 

Nas atrações é possível compreender todo o processo de produção até a retirada do leite 

de ovelha, para a fabricação dos nossos produtos. Sendo possível fazer a degustação de 

alguns produtos da marca. O Parque da Ovelha, funciona todos os dias do ano, das 9h 

às 17h 30min.

Telefone: (54) 3455.6320

parquedaovelha.com.br

Dicas de Turismo

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

32



Maria Fumaça – Trem do Vinho

O Trem do Vinho, como é 

carinhosamente conhecido, é 

uma das grandes atrações da Serra 

Gaúcha, um passeio turístico-cultural 

que preserva viva as tradições de 

nossos antepassados, através de 

apresentações artísticas de música 

italiana, gaúcha e degustações de 

vinho, espumante e suco de uva. 

Dicas de Turismo

PARA QUEM ADMIRA A CULTURA ITALIANA

Parque Temático Epopeia Italiana

Desde 2003, o parque temático Epopeia 

Italiana, em Bento Gonçalves, 

proporciona a turistas e comunidade 

viver e sentir o cotidiano dos imigrantes 

italianos na época de 1875, ano chave 

que marcou a chegada dos primeiros 

italianos na região. A atração do Grupo 

Giordani possibilita embarcar em uma 

verdadeira viagem pelo tempo que 
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conta a história de um casal de imigrantes, Lázaro e Rosa. O propósito é envolver o 

visitante no contexto, fazendo com que sinta as mesmas emoções e necessidades que os 

imigrantes tiveram desde a saída da Itália até a chegada ao Brasil. São nove ambientes 

montados em 2.000m² de área construída que retratam aspectos que vão desde a vida na 

Itália, passando pela viagem ao Brasil, e por fim, a adaptação no novo continente. A 

atuação dos atores e os efeitos especiais de som e luz proporcionam uma maior dinâmica 

dando vida às réplicas e ambientes. Em 2017, a atração passou por uma modernização 

para deixar a experiência ainda mais real e emocionante.

Informações e reservas: (54) 3455.2788 ou giordaniturismo.com.br

A Maria Fumaça percorre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa em 

um percurso de 23km, realizado em aproximadamente 90min. As três cidades foram 

colonizadas por imigrantes italianos e preservam seus costumes e tradições, retratados 

no passeio de Trem. Na plataforma de Bento Gonçalves são servidas degustações de 

vinho tinto e suco de uva branco, a festa continua na parada em Garibaldi onde é 

degustado espumante moscatel e suco de uva tinto.

Informações e reservas: (54) 3455.2788 ou giordaniturismo.com.br
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PARA QUEM APRECIA VINHO

O Vale dos Vinhedos abriga mais de três 

dezenas de vinícolas de diferentes 

portes, passando pelas pequenas 

cantinas familiares, vinícolas boutique e 

também grandes grupos com 

participação internacional. Essa 

diversidade reflete a força dos vinhos 

elaborados e reconhecidos pela 

qualidade. Cada empreendimento 

oferece uma forma diferente de entrar 

em contato e conhecer um pouco mais 

do mundo vitivinícola.

valedosvinhedos.com.br

PARA QUEM GOSTA DE 
AVENTURA

O parque de Aventuras Gasper, 

oferece uma estrutura completa para 

receber a todos que buscam diversão, 

lazer e muita adrenalina. Contamos 

com atividades nos mais variados 

níveis de adrenalina, sempre com 

muita segurança. No parque você 

encontra: tirolesa, arvorismo, rapel 

com escalada em via ferrata, trilha de 

quadriciclo, paintball, o maior bungee 

jump do Brasil. Temos restaurante e 

lancheria, banheiros com vestiário e 

parquinho infantil.

Endereço: Linha Eulália Alta – BG

parquegasper.com.br

Telefone: (54) 3454.1072

(54) 9910.9482
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