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Só veículos 100% elétricos
A partir de agora, a JAC Motors é a primeira (e única) marca 

a oferecer somente veículos 100% elétricos no Brasil, abrindo mão 
de modelos movidos por motores a combustão. “Sempre dissemos 
que a mobilidade elétrica não era somente um argumento de mar-
keting da JAC Motors e que estávamos levando a sério esse novo 
business. Acreditamos nisso e por aqui resolvemos descontinuar 
os últimos modelos a combustão para ter foco absoluto em veícu-
los 100% elétricos”, explica Sergio Habib, presidente do Grupo SHC 
e da JAC Motors Brasil. Hoje, a família de produtos 100% elétricos é 
de 15 veículos: são 4 automóveis, 1 picape, 4 vans e 6 caminhões”. 
E vai aumentar em 2023.

A recarga de carro elétrico 
A CIC Caxias é sede da primeira estação de recarga de carro 

elétrico numa entidade de classe. O novo ponto de carregamento 
de Caxias do Sul, que é o quinto da Rota do Veículo Elétrico do RS, 
chega em projeto capitaneado pela Magnani Luz e Energia em par-
ceria com a Marcopolo e Sicredi Pioneira. Na inauguração, na se-
gunda-feira, o presidente Celestino Loro, destacou que a iniciativa 
se conecta aos propósitos da Casa, de apontar tendências dentro 
do conceito ESG.

A venda de espumantes 
A expectativa da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gon-

çalves é aumentar em 17% suas vendas de espumantes apenas nos 
meses de novembro e dezembro deste ano ante igual período de 
2021 com a comercialização de 100 mil caixas da bebida (450 mil 
litros). A previsão otimista é amparada pelos dados já registrados 
em 2022. De janeiro a outubro, a empresa vendeu 4,1 milhões de 
litros, expansão de 11,32%, e 37,12% comparado a 2020.

Contra violência doméstica
A advogada Lisiana Carraro, doutora em políticas públicas 

para mulheres que sofrem violência doméstica, participa da pro-
gramação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra 
as mulheres, de Novo Hamburgo. Neste dia 25, ela participa da 
plenária do COMDIM que fará a abertura do evento. E nos dias 
29/11 e 05/12, realiza um workshop para motoristas e cobradores 
de ônibus para combater a importunação e abuso sexual no trans-
porte público.

Sobre o Novembro Azul
O Grupo São Pietro Saúde realiza, ao longo de novembro, di-

versas palestras gratuitas em empresas de Porto Alegre e Região 
Metropolitana, sobre o Novembro Azul, em alusão ao câncer de 
próstata. A ação alcançou mais de 2 mil pessoas e integra os proje-
tos de responsabilidade social e saúde preventiva do grupo.

O uso fracionado de hotel
O Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, em Canela, 

está lançando o primeiro projeto de uso fracionado da rede Kem-
pinski no mundo. Em sistema exclusivo, o proprietário adquire 
escrituras imobiliárias com direito de propriedade em parte — de 
acordo com o período que pretende estar no local — e tem acesso 
a todos os espaços e serviços do hotel operado pela bandeira de 
luxo mais antiga da Europa. É como morar em apartamento onde 
o cliente é dono, pagando só o equivalente à fração adquirida.

Esculturas Parque de Nova Petrópolis
Um dos principais atrativos turísticos de Nova Petrópolis, o 

Esculturas Parque Pedras do Silêncio realiza diversas iniciativas 
para facilitar o acesso à cultura por meio da visitação ao rico re-
pertório da exposição. Entre elas, está o incentivo a estudantes da 
cidade para viverem a experiência de conhecer mais sobre a his-
tória da imigração germânica por meio de 80 esculturas. Somente 
este ano, mais de 1,5 mil alunos das escolas da região estiveram no 
parque, dos quais 500 puderam conhecer o atrativo gratuitamente.

 ⁄ EMPRESAS

A Associação Brasileira de 
Recursos Humanos, Seccional 
Rio Grande do Sul (ABRH-RS), 
realizou ontem a cerimônia de 
premiação dos vencedores do 
Top Ser Humano 2022 e o Top Ci-
dadania 2022. Foram 44 premia-
dos – 35 no Top Ser Humano e 9 
no Top Cidadania. Entre as em-
presas vencedoras, duas foram 
condecoradas com o Prêmio Mé-
rito Top Ser Humano, concedido 
a organizações premiadas cin-
co vezes em um período de seis 
anos. São elas: Banrisul e Hospi-
tal Moinhos de Vento. Ainda foi 
entregue à diretora-presidente do 
Hospital de Clínicas de Porto Ale-
gre, Nadine Oliveira Clausell, a 
homenagem Personalidade Top 
Ser Humano 2022. 

O Top Ser Humano foi criado 
em 1993 para reconhecer iniciati-
vas que valorizam o ser huma-
no como diferencial estratégico 
para o crescimento das pessoas 
e das empresas. Já o prêmio Top 
Cidadania, de 2001, reconhece as 
ações sociais realizadas pelas or-
ganizações na comunidade gaú-
cha. O presidente da ABRH-RS, 
Pedro Fagherazzi, destaca “a im-
portância do prêmio, relacionada 
a um dos nossos valores, da nossa 
missão, que é o desenvolvimento 
de pessoas e organizações”.

Prêmios Top Ser Humano 
e Cidadania são entregues
Mérito Top Ser Humano foi para Banrisul e Hospital Moinhos de Vento

ABRH-RS realizou ontem a cerimônia dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2022 na sede do União
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Confira os vencedores do 
prêmio Top Ser Humano 2022
Personalidade Top Ser 
Humano 2022:
 Nadine Oliveira Clausell

Mérito Top Ser Humano 2022:
 Banrisul 
 Hospital Moinhos de Vento

Top Ser Humano 2022 – 
Categoria Organização:
 SLC Máquinas
 Inbetta
 Box Print Embalagens e Displays
 Confederação Interestadual das 
Cooperativas Ligadas ao Sicredi
 Drebes e Cia LTDA - Lebes
 Colégio Marista Rosário
 Indústria de plástico HERC
 Oniz Distribuidora S.A
 SLC Agrícola
 Associação Hospitalar Moinhos 
de Vento
 Polo Films Industria e Comercio 
S/A
 BSBios Indústria e Comércio de 
Biodiesel S/A
 Soluções Integradas 
Verdes Vales
 Sapore S/A
 Stihl Ferramentas 
motorizadas LTDA
 Kley Hertz Farmacêutica S/A
 Portocred
 Comercial Zaffari Ltda
 Bruning Tecnometal Ltda
 Unique Rubber 

Technologies Ltda
 Irani Papel e Embalagem s.a
 Hospital de Clínicas de 
Passo Fundo
 Sicredi Noroeste RS
 Unimed Noroeste/RS
 Saur Equipamentos S.A
 Sabemi Seguradora S/A
 KingHost 
 Sebrae RS
 Sesc-RS - Administração 
Regional RS
 Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul - Banrisul
 Serviço Social da Indústria do Rio 
Grande do Sul (Sesi/RS)
 Central Sicredi Sul e Sudeste
 Hub People
 Hospital São Lucas da PUCRS
 CMPC

Top Cidadania 2022 – 
Categoria Organização
 Sesc - RS
 Melnick Even Desenvolvimento 
Imobiliário S.A
 Inbetta
 Associação Hospitalar Moinhos 
de Vento
 Serviço Social da Indústria do RS 
(Sesi-RS)
 Instituto Unimed/RS
 Sindicato Médico do Rio Grande 
do Sul (Simers)
 Instituto Herc
 Senac-RS


