
 

 

 

 

 

Ofício nº 07/ 2021 

Ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro 

 

Este é um momento muito especial e de grande júbilo para a comunidade de Bento Gonçalves. Poucas são os 

municípios brasileiros que podem se orgulhar de ter acolhido o presidente da República duas vezes em menos de dois 

anos. Portanto, receber, novamente, um chefe de Estado de um país de tamanha grandeza como o nosso, só nos honra 

e motiva para seguir trabalhando cada vez mais para o nosso Brasil crescer continuamente. 

 

Senhor presidente, sua visita também nos enseja orgulho porque demonstra sua real preocupação com cada 

região de nossa amada pátria, especialmente com esse canto da Serra gaúcha. 

 

Nesta terra que tanto se trabalha, que tanto contribui em impostos com seus polos moveleiro e vinícola, sabemos 

que podemos fazer mais. E queremos fazer mais. Mas para isso também precisamos ter melhores condições em vários 

sentidos, da infraestrutura ao Custo Brasil. 

 

Respeitosamente, gostaríamos de apresentar a Vossa Excelência alguns pedidos que condensam as demandas 

de nossa cadeia produtiva. Acreditamos que elas são vitais para ampliarmos nossa competitividade e urgentes para 

fazermos do Brasil uma pátria cada vez maior e sempre amada.  

 

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: auxiliar na luta constante que os setores produtivos travam em busca de 

mão de obra qualificada e formação da mão de obra básica, através dos cursos de preparação em parceria com Sebrae, 

Senai, academia. É necessário, em âmbito federal, apoio neste pleito. 

 

- SETOR MOVELEIRO: Bento Gonçalves é o principal polo moveleiro do país. Para continuar relevante num 

ambiente altamente competitivo, precisa de alguns apoios para continuar a crescer dentro e fora do país. Uma das 

reivindicações é facilitar o acesso ao crédito, além de melhorar o financiamento à inovação. No ambiente das exportações, 

é preciso reduzir a carga tributária, simplificar a tributação sobre as operações de comércio exterior de bens e serviços, e 

assegurar a imunidade tributária das exportações para garantir a isonomia e ampliar a competitividade dos produtos e 

serviços brasileiros no mercado internacional. 

 

- REFORMAS: essa é uma pauta de interesse de todos os setores. É mais do que urgente reduzirmos o Custo 

Brasil para que sejamos mais competitivos. Parte desse custo pode ser combatido com reformas administrativa e 

tributária, ambas aguardadas por nós há décadas. É importante trabalhar para a reforma administrativa para tornar o 

serviço público mais eficiente e a dívida pública sustentável. Da mesma forma ocorre com a reforma tributária. Nosso 

complexo sistema onera sobremaneira o contribuinte, encarece o consumo de produtos e serviços, impõe sobreposições 

de incidências entre os tributos cobrados pelos entes federativos (efeito cascata), traz insegurança jurídica e estimula a 

guerra fiscal entre os Estados, só para citar alguns dos problemas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- INFRAESTRUTURA – MODAL RODOVIÁRIO: a Serra gaúcha é uma região muito industrializada, e sua riqueza 

precisa ser transportada de modo ágil e seguro para os mercados consumidores. Por isso, a BR-470 precisa ser duplicada 

no trecho entre Bento Gonçalves e Nova Prata, bem como ser pavimentada entre o município de Protásio Alves até a BR-

285. Um outro importante aspecto logístico para nossa região é o prolongamento da BR-448, entre os municípios de 

Portão e Sapucaia do Sul. É um trecho de cerca de 18 quilômetros que possibilitaria o acesso da Serra diretamente para 

a Capital sem precisar adentrar na movimentada BR-116, melhorando consideravelmente o fluxo nessa região.  

 

- INFRAESTRUTURA – MODAL FERROVIÁRIO: temos em Bento Gonçalves um projeto de futuro, para os 

próximos 20 anos da cidade, com a implantação de 90 diretrizes em 10 áreas temáticas. Precisamos de apoio para 

municipalizar nosso modal ferroviário, ou reconfigurar a concessão existente, a fim de interligar o norte e o sul do 

município, reduzindo tráfego de carros, melhorando a mobilidade urbana e aumentando a qualidade de vida da população. 

 

- INFRAESTRUTURA – MODAL MARÍTIMO: diante das privilegiadas e favoráveis condições naturais da região, 

investir na viabilização de um novo Porto, este localizado no Litoral Norte gaúcho, é passo fundamental para agregar 

desenvolvimento ao Estado. 

 

- TURISMO: em breve, será apresentado um projeto, em conjunto com o poder público local, que abrangerá 

Bento Gonçalves, polo no enoturismo brasileiro, e municípios do entorno. Além de investimentos e esforços coletivos em 

nível local, regional e estadual, será necessário o apoio e aporte do governo Federal para viabilizar sua realização. Além 

disso, é preciso melhorar a logística para os mais de 1,7 milhão de turistas que visitam o município todos os anos atrás 

de suas vinícolas e natureza exuberante. Boas estradas e investimentos em aeroportos regionais são essenciais para 

que essa atividade continue em crescimento, fazendo da cidade uma das mais visitadas do Estado.  

 

- PARQUE DE EVENTOS: Bento Gonçalves dispõe de um dos maiores parques expositivos coberto e climatizado 

da América Latina, com 58 mil m². É um espaço indutor para feiras e para o turismo de negócios, abrigando eventos como 

Movelsul e FIMMA, entre outros. Para ampliar sua capacidade de captar eventos e aperfeiçoar o parque, solicitamos apoio 

para melhorar o hall do Centro de Convenções e o revestimento do piso, a fim de oportunizar melhor conforto térmico aos 

visitantes, principalmente nos meses frios. Além disso, precisamos estruturar a cozinha do pavilhão E para melhor 

atender congressos no Centros de Convenções, reformar o cercamento do parque, revitalizar o pórtico e adquirir um 

caminhão com cesto aéreo para manutenção externa e poda de árvores.  

 

 

Antecipamos agradecimentos, certos de contarmos com seu olhar atencioso sobre essas demandas, 

 

 

 

Rogério Capoani 

Presidente do CIC-BG 


