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Janeiro

Ainda em meio a férias de entidades e de al-
gumas empresas, Rogério Capoani participa 
de reunião com o senador Luiz Carlos Heinze, 
em Farroupilha. Na pauta, infraestrutura aero-
portuária e rodoviária, além de repasses para a 
saúde, e a demonstração de uma das marcas de 

sua gestão, a integração regional.  
As promessas do discurso de posse já começam 
a sair do papel, e a valorização da indústria e do 
turismo começa com a articulação de um inédi-
to evento reunindo a expertise de empresários 
reconhecidos no país por meio do LIDE RS.

Rogério Capoani ao lado do senador Luiz Carlos Heinze, em Farroupilha, com representantes da CIC local  
e de Caxias do Sul

Empossada no final de 2019, a Diretoria Executiva do CIC-BG 2020/2021 começou o ano com diversos projetos para 
serem colocados em prática; ao longo dos meses seguintes, no entanto, precisaram ser adaptados para uma nova 
realidade imposta por conta da pandemia



Fevereiro

Num dos primeiros compromissos oficiais como 
presidente do CIC-BG, Rogério Capoani recebe 
o prefeito Guilherme Pasin para a primeira pa-
lestra do ano no Salão de Eventos da entidade.

Outra das ações do presidente neste mês foi 
retomar os trabalhos do Bento+20, o conselho 
formado por 28 entidades criado para pensar a 
Bento Gonçalves do futuro. 

Em um de seus primeiros compromissos oficiais como presidente do CIC-BG, Rogério Capoani recebeu o prefeito 
Guilherme Pasin para aquela que seria um dos poucos eventos presenciais realizados na entidade

Os detalhes da Sparkling Night Run começam a ser discutidos com o grupo de corredores da BTR, entretanto a prova 
precisou ser cancelada devido à pandemia



Reunião com a comissão de relacionamento do associado, um dos focos do CIC-BG, com a presença de 
representantes do Sebrae

O presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel 
Amadio, levou questões do comércio para debater com 
o presidente do CIC-BG

Pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico da 
cidade foram discutidas com o então titular da pasta 
do município, Silvio Pasin

As visitas de relacionamento foram constantes em 
fevereiro, como essa com o sub- reitor da UCS, Odacir 
Gracioli



O Fórum de Desenvolvimento LIDE Bento 
Gonçalves debate, no dia 7, o crescimento 
econômico do Estado no CIC-BG reunindo im-
portantes gestores como o fundador do grupo 
CVC, Guilherme Paulus; o presidente da Une-
destinos, Toni Sando; o CEO do Grupo Ran-
don, Daniel Randon; além do presidente da 
Assembleia Legislativa, Ernani Polo e do secre-
tário de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia, Paulo Ue-
bel. Eles foram ciceroneados pelo presidente 
do CIC-BG, Rogério Capoani, e pelo presidente 
do LIDE-RS, Eduardo Fernandez.
A pandemia do coronavírus chega a Bento 
Gonçalves e, no dia 21, um decreto municipal 
obriga empresas a fecharem por duas sema-
nas. Capoani logo articula, com outras entida-
des locais e com a prefeitura, uma forma para 
que os setores produtivos retomem, pelo me-
nos em parte, o trabalho. A entidade esperava 

Março

o retorno às atividades para o dia 1º de abril, 
mas elas só voltaram no dia 6.
Ao mesmo tempo que agiu para que os se-
tores, com restrições, se mantivessem ope-
rando, Capoani liderou uma campanha, com 
outros voluntários, para fortalecer a infraes-
trutura de saúde do município ao lado de en-
tidades, de empresários e da comunidade. A 
intenção do grupo, chamado Unidos por Ben-
to, foi angariar fundos para a construção de 
40 leitos na UPA e, assim, aumentar a capa-
cidade de atendimento para os pacientes de 
covid-19.
Em mais uma frente de atuação para comba-
ter os efeitos da pandemia, Capoani ingressa 
no Fórum de Combate ao Colapso Social e 
Econômico da Assembleia Legislativa. As reu-
niões por videoconferência reúnem dirigentes 
empresariais de vários setores para debater 
formas de amenizar os efeitos da pandemia.

O Salão de Eventos do CIC-BG ficou lotado para o Fórum do LIDE, que debateu a aceleração do desenvolvimento 
econômico no Estado



O início da pandemia paralisa atividades 
econômicas, e logo alternativas para 
combater esses efeitos são efetivadas a 
partir da Assembleia Legislativa, com a 
criação do Fórum de Combate ao Colapso 
Social e Econômico, do qual Capoani será 
cativo participante ao longo do ano

Logo no início da pandemia, formas para ampliar a estrutura de 
saúde do município são debatidas no CIC-BG, com Milton Milan 
(Ascon vinhedos), Adriano de Bacco (área da construção civil do 
CIC-BG) e Diogo Siqueira (secretário municipal da Saúde)

O Fórum de Desenvolvimento LIDE Bento Gonçalves reuniu expressivos 
empresários e políticos no Salão de Eventos do CIC-BG. Na foto, o presidente 
da entidade, Rogério Capoani, ciceroneia o cônsul-geral da Itália, Roberto 
Bortot, e os palestrantes e mediadores do encontro, Guilherme Paulus (CVC), 
Toni Sando (Unedestinos), Daniel Randon (Grupo Randon), Ernani Polo 
(Assembleia Legislativa), Eduardo Fernandez (LIDE RS), Paulo Uebel (Ministério 
da Economia), Guilherme Pasin (prefeito) e Rodrigo Parisotto (secretário 
municipal de Turismo)



Impossibilitado de realizar eventos, o CIC-BG 
começa a promover lives com temas pertinen-
tes à realidade da pandemia. O assunto esco-
lhido para dar início ao projeto foi inovação, 
conduzido por Jordano Zanesco, do Conselho 
Superior, e Vinicius Piva, diretor do CIC-BG na 
área de Inovação e Tecnologia.
A campanha de arrecadação de recursos coor-
denada por Capoani chega a quase R$ 700 mil, 
mostrando a união da comunidade. Os recur-
sos são aplicados para construir os leitos da 
UPA e também para o Comitê de Atenção ao 
Coronavírus, para a aquisição de testes de 
covid e EPIs, e para a campanha Retorno Res-
ponsável, criada pelo grupo Unidos por Bento.
No seu papel de auxiliar o associado, o CIC-BG 
disponibiliza uma pesquisa sobre hábitos de 
consumo realizada com mil pessoas das re-

Abril

giões Sul e Sudeste, a partir da participação 
de Capoani no Fórum da AL. Outra ação de 
Capoani foi disponibilizar um serviço gratui-
to de assessoria jurídica para continuamente 
auxiliar os associados diante das modificações 
da legislação trabalhistas. Ainda, em parceria 
com a Federasul e o Instituto Mix, a entidade 
disponibilizou um curso online e gratuito aos 
seus associados sobre prevenção da Covid-19 
e adoção das medidas recomendadas.
O CIC-BG começa a monitorar, com a mestre 
em Estatística e VP de Assuntos para o Comér-
cio da entidade, Marijane Paese, os dados da 
covid-19 no município. Para isso, conta com 
o auxílio do Comitê de Atenção ao Coronaví-
rus do município. A ideia é ajudar a entender 
a evolução do contágio e embasar posiciona-
mentos da entidade.

Para ampliar a capacidade de enfrentamento à covid-19, o CIC-BG lidera uma campanha de arrecadação de recursos 
com a comunidade. Os valores chegam a quase R$ 700 mil e financiam diversas ações, entre elas a construção de 40 
leitos na UPA



Daniel Amadio, do Sindilojas, e Gustavo Ceccon, da CDL-BG, levam diagnóstico do comércio em meio às restrições 
impostas pela pandemia

A situação do turismo, 
um dos focos de atuação 
do presidente do CIC-BG, 

também ganha discussão 
com Gabrielle Rodrigues, do 
Bento Convention Bureau e 

do comitê da Fenavinho

A VP do Comércio do CIC-BG, Marijane Paese, emprega 
sua formação em estatística para auxiliar a entidade no 
acompanhamento dos casos de covid

Com os eventos cancelados, o CIC-BG começa a 
promover lives para auxiliar os associados no delicado 
momento da pandemia. A primeira delas trata de 
inovação com Jordano Zanesco e Vinícius Piva



A segunda live do CIC-BG é transmitida no dia 
4, trazendo esclarecimentos sobre dúvidas 
trabalhistas por conta do período de exceção 
vivido. A advogada Andresa Provenzi conduz 
os trabalhos. 
O CIC-BG, preocupado em manter vidas e a 
economia funcionando, compartilha com os 
associados uma série de precauções e medi-
das protetivas, orientando empresas para que 
adotem mudanças administrativas e de enge-
nharia (filtros de ar, ventilação e barreiras físi-
cas), reorganizem o trabalho e forneçam EPIs.
A grande quantidade de Medidas Provisórias 
editadas pelo governo por conta da pande-
mia fez com que o CIC-BG disponibilizasse um 
e-book para esclarecer dúvidas referentes ao 
assunto. O material, desenvolvido pela Pro-
venzi Advocacia Empresarial, versou sobre 
redução da carga horária com a consequente 
diminuição salarial proporcional de funcioná-
rios, regulação da suspensão dos contratos de 
trabalho e regulação do benefício a ser pago 
pelo governo aos empregados abarcados por 
estas medidas.

Maio

O CIC-BG cria a Sala do Associado, um espaço 
para associados divulgarem seus produtos e 
serviços nas redes sociais da entidade, canal 
de comunicação que passou a ter ainda mais 
relevância por conta da pandemia. 
Passa a vigorar no Estado o sistema de Distan-
ciamento Controlado, que impõe restrições 
aos setores produtivos de acordo com um 
bandeiramento das regiões a partir da análise 
de 11 critérios de saúde.
Odete Bettú Lazzari fala sobre empreendedo-
rismo na terceira live promovida pelo CIC-BG.
Ao lado do presidente da AL, Ernani Polo, o 
presidente do CIC-Bg participa de live no Face-
book do Instituto Alta Política sobre retomada 
econômica.
Mais pesquisas municiando o empresariado 
local com valiosas informações chegam por 
meio de Capoani através de sua participação 
no Fórum da AL. Desta vez, os temas foram os 
impactos nos hábitos de consumo, estudo li-
derado pelo grupo G5, e os Cenários pós-crise 
Covid-19 no RS, capitaneada pelo Transforma 
RS.

Rogério Capoani grava vídeo institucional para 
sensibilizar associados para a campanha Retorno 
Responsável

O CIC-BG recebe a doação de 5 mil máscaras 
produzidas pela empresa de estofados Spazio Divano



Empresários relatam a situação das organizações da Serra em reunião 
regional online da Federasul com a presença do prefeito  Guilherme Pasin

Odete Bettú Lazzari (C) fala sobre empreendedorismo 
em live que teve também a filha Raísa e Bruna Cristofoli 
(D) como mediadora

Rogério Capoani participa de live sobre a retomada 
econômica ao lado do presidente da Assembleia 
Legislativa, Ernani Polo, para o Instituto Alta Política

A pandemia traz profundas alterações nos hábitos de 
consumo, e o CIC-BG desenvolve pesquisa online para 
levantar dados locais, elaborada pela VP do Comércio 
da entidade, Marijane Paese, mestre em estatística

O CIC-BG disponibiliza um 
e-book sobre como atuar 
diante das mudanças nas leis 
trabalhistas

Os advogados Roberto Camargo Meggiolaro Júnior, 
mediador, e Andresa Provenzi, conferencista, em live na 
qual ela esclareceu dúvidas trabalhistas a respeito de 
mudanças na legislação por conta da pandemia 



Um novo ciclo de lives se inicia nas redes sociais 
do CIC-BG. Os assuntos escolhidos são merca-
do, inovação e negócios, com Cris Romagna, 
Eliane Zanluchi e Rogério Tessari.
Com doação da empresa de estofados Spazio 
Divano, CIC-BG e Parceiros Voluntários distri-
buem 5 mil máscaras de proteção individual no 
município. A solidariedade também chega via 
Clube Esportivo, que entrega 40 cestas básicas 
ao CIC-BG, e Sicoob Meridional, doador de do-
nativos como material de higiene. A Porta Azul 
estimula a doação de agasalhos e uma live com 
artistas gaúchos direciona parte da arrecada-
ção de alimentos à instituição, tudo com distri-
buição coordenada pela PV, assim como as 40 
cestas básicas oriundas da apresentação da live 
beneficente do cantor bento-gonçalvense Filipe 
Girardi.
Mais um importante benefício chega aos asso-
ciados do CIC-BG. A Tomasi RH passa a oferecer 
facilidades na emissão de certificados digitais.
Fórum da AL traz estudo do Transforma RS so-
bre oportunidades pós-pandemia e números de 
atendimento do Sebrae. No encontro, Capoani 
fala do árduo trabalho para tentar realizar a Ex-
poBento e a Fenavinho – até aquele momento, 
ainda havia esperança de realizar os eventos em 
outubro.
Insatisfeito com as restrições impostas aos seto-
res produtivos por conta do bandeiramento, Ca-
poani questiona a eficácia do sistema de distan-
ciamento do governo. Estudos do CIC-BG sobre 
a covid-19 mostram que desde meados de maio 
os números de novos casos estavam lineares e, 
no fim daquele mês, os casos efetivos estavam 
em queda. O CIC-BG se articula com outras cida-
des da Serra para ganhar força política, além de 
formar um comitê regional, unificando números 
de todos os municípios e mapeando a situação 
hospitalar de cada um para embasar a reversão 

Junho

das bandeiras vermelhas. Essa plataforma foi 
desenvolvida por Marijane Paese e compartilha-
da com os demais municípios. Os mesmos 11 
critérios adotados pelo governo para definir as 
cores das bandeiras passam a ser monitorados 
pelo CIC-BG.
A pandemia trouxe a necessidade da acelera-
ção digital como uma das principais alternativas 
para a sobrevivência de muitos negócios. Por 
conta disso, o CIC-BG promove uma live sobre 
loja virtual e marketplace com Rogério Tessari 
e Bruno Benini, diretor de Tecnologia e 2º VP de 
Assuntos para Indústria do CIC-BG, respectiva-
mente. Outra live ocorrida no mês foi com Allan 
David e André Luis Thums, da Sicredi Serrana, 
sobre educação financeira.
Surgida como desdobramento dos debates do 
Fórum de Combate ao Colapso Social e Econô-
mico, na AL, a campanha Escolha de Valor logo 
ganhou a adesão de Capoani. O presidente do 
CIC-BG fez um vídeo solicitando para que os 
consumidores comprassem localmente, benefi-
ciando em meio à pandemia os estabelecimen-
tos da cidade. 

Em novo ciclo de lives, a diretora de Comunicação 
e Marketing do CIC-BG, Jana Brun Nalin, recebe a 
convidada Cris Romagna para abordar questões de 
mercado na pandemia



O Fórum de Combate ao Colapso Social e Eco-
nômico proposto pela Assembleia Legislativa 
apresentou, no dia 22, mais dois levantamentos 
baseados em dados e pesquisas: um relaciona-
do aos impactos da pandemia nas receitas do 
RS e outro ao comportamento do gaúcho por 
conta da covid-19.
A pesquisa sobre hábitos de consumo pós pan-
demia realizada pelo CIC-Bg mostrou, entre 
outros dados, que 76% dos participantes alte-
raram seus hábitos de consumo devido à pan-
demia e que 66% deles manterão esses hábitos 
no futuro. Ao todo, 764 pessoas responderam 
as perguntas
O CIC-BG prestou contas da campanha do Uni-

O CIC-BG presta contas da campanha de arrecadação para enfrentar a pandemia. O grupo chamado Unidos por 
Bento arrecadou R$ 762 mil 

A solidariedade na 
pandemia vem de todas 
as partes, e o Clube 
Esportivo doa 40 cestas 
básicas para o CIC-BG

dos por Bento em junho. No total, R$ 762 mil 
foram arrecadados, dos quais R$ 366 mil foram 
destinados às obras dos leitos emergenciais na 
UPA. O Comitê de Atenção ao Coronavírus re-
cebeu R$ 200 mil para adquirir testes para a 
covid-19 e EPIs para os profissionais da saúde. 
Outros R$ 150 mil foram repassados ao Hospital 
Tacchini. Os recursos também serviram para o 
movimento idealizar uma campanha de cons-
cientização na cidade, a ação Retorno Respon-
sável.
Capoani começa a articular a criação de comis-
sões segmentadas no CIC-BG para criação de 
projetos e agilidade de respostas a assuntos 
pertinentes a associados e à sociedade.



Eliane Zanluchi foi a convidada da live que abordou 
inovação ao lado de Jana Brun Nalin

A agência Cidade Alta do Sicoob Meridional doou ao CIC-BG, via Parceiros Voluntários, alimentos e agasalhos para 
famílias carentes a fim de amenizar os efeitos da pandemia, mesma ação praticada pela loja Porta Azul

Rogério Tessari falou de negócios em canais digitais em 
live conduzida por Bruno Benini, ambos da diretoria 
executiva do CIC-BG

Bruna Cristofoli, do CIC-
BG, conduz live sobre 
equilíbrio financeiro com 
André Luis Thums e Allan 
David, da Sicredi Serrana



A campanha Retorno Responsável ganha um 
canal para divulgar as ações das entidades en-
volvidas na proposta e uma vitrine permanente 
com as medidas protetivas para coibir a prolife-
ração do coronavírus. O CIC-BG coloca no ar o 
site www.retornoresponsavel.com.br. 
Todas as lives realizadas pelo CIC-BG passam 
para uma única plataforma. E, com a atualização 
da conta da entidade no YouTube, as transmis-
sões ficam disponíveis para serem assistidas a 
qualquer momento.
No 13º encontro do Fórum de Combate ao Co-

Julho

lapso Social e Econômico, Capoani voltou a cri-
ticar o modelo de Distanciamento Controlado. 
O dirigente disse que os setores produtivos não 
podiam ter suas atividades interrompidas com a 
bandeira vermelha e defendeu a busca por um 
equilíbrio das ações para manter ativa a econo-
mia. A fala foi direcionada à coordenadora do 
Comitê de Dados do governo, a ex-secretária de 
Planejamento Leany Lemos.
As lives do CIC-BG prosseguem, e os engenhei-
ros de energia Dheferson Alixandre da Silva e 
Pedro Pescador de Mello, da Comerc Energia, 
falam sobre os benefícios do mercado livre de 
energia.
Em parceria estabelecida entre o CIC-BG e o Se-
brae-RS, a instituições de suporte a micro e pe-
quenos empreendedores passa a oferecer uma 
série de mentorias online a empreendedores 
associados. Entre os assuntos para auxiliar em-
presários na tomada de decisões estão marke-
ting e vendas, finanças, estratégia e pessoas.
A afinada parceria entre a iniciativa privada e 
o poder público, desde o início da pandemia, 
chegou a Brasília. Os pedidos para acelaração 
do envio de medicamentos a Bento Gonçalves 

Em mais uma ação de combate à pandemia, 
CIC-BG reúne informações em site para estimular 
responsabilidade no retorno às atividades

Capoani visita a presidente 
da Federasul, Simone Leite, 
para articular formas para 

a retomada econômica e 
compartilha com ela os 
avanços do movimento 

Reage Brasil



pelo prefeito Pasin tiveram a adesão do CIC-BG. 
A entidade, por meio de Capoani, que manteve 
reunião com o deputado federal Osmar Terra 
na capital federal, e de Laudir Picolli, que teve 
audiências no Ministério da Saúde, na Casa Ci-
vil e nas Secretarias de Governo e das Relações 
Institucionais, intercedeu pelo envio dos kits de 
remédios.
A defesa por um retorno responsável às ativida-
des é reforçada com os associados através do 
curso gratuito sobre biossegurança, disponibili-
zado pelo Centro de Formação Profissional Da-
tamais.
Capoani apresenta o primeiro trabalho do Ob-
servatório da Economia (OECON), um dos 10 
comitês formados sob orientação dele. O tema 
escolhido foi a polêmica reforma tributária do 
Piratini, que acabou sendo retirada da pauta 
meses depois. 
Em artigo publicado na imprensa e nos canais 
do CIC-BG, Capoani discorre sobre o porquê do 
CIC-BG questionar o modelo de Distanciamento 
Controlado do governo.
Capoani volta criticar o modelo de distanciamen-
to do Estado e, através do CIC-BG, emite manifes-
to em apoio ao decreto municipal sobre cogestão 
do modelo de distanciamento controlado. O pre-
sidente da entidade considera o modelo incon-
sistente na metodologia e desconexo da realida-
de de cada macrorregião. A cogestão oportuniza 
às macrorregiões autonomia de flexibilizar algu-
mas restrições, criando um cenário intermediá-
rio entre as bandeiras vermelha e laranja.

Em pesquisa, CIC-BG mostra que 66% vão manter novos 
hábitos de consumo

Ao lado do ex-deputado federal Mauro Pereira, o CIC-
BG, por meio do integrante do conselho superior do 
CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli, intercede, em Brasília, 
pela aceleração no envio de medicamentos a Bento 
Gonçalves

Rogério Capoani recebe a Comenda do 3º Batalhão 
de Policiamento de Áreas Turísticas por promover a 
imagem e o desenvolvimento do 3ºBPAT

Para mostrar economia que pode ser feita com o 
mercado livre de energia, o CIC-BG promove live com 
Dheferson da Silva e Pedro de Mello, Comerc Energia



Depois de tantas críticas e pedidos para o gover-
no rever o sistema de distanciamento, Capoani 
comemorou a decisão do Piratini que colocou os 
municípios como cogestores do bandeiramento. 
Para ele, a autonomia regional ajuda muito por-
que estabelece parâmetros mais justos de aná-
lise dos dados de saúde a partir da realidade de 
cada município.
O OECON do CIC-BG realiza seu segundo tra-
balho, desta vez sobre o mercado de trabalho. 
Desde março, o saldo entre contratações e de-
missões em Bento Gonçalves registrou números 
negativos que, no acumulado até junho, mostra-
ram o fechamento de 2.303 vagas formais. 
Tendo no turismo uma das principais bandeiras 
da gestão de Capoani à frente do CIC-BG, a enti-
dade ajuda o Comitê de Retomada do Turismo 
no RS num profundo estudo do setor. Entre mar-
ço e junho, o segmento perdeu R$ 4,7 bilhões em 
receita. Gabrielle Signor Rodrigues, do comitê da 
Fenavinho, representa o CIC-BG no comitê.

Agosto

O CIC-BG aborda a indústria 4.0 em live. Mar-
cio Chiaramonte, diretor da Meber Metais, com 
mediação de Vinicius Piva, diretor de Gestão e 
Inovação do CIC-BG, aborda o tema ‘Desmistifi-
cando a Indústria 4.0’.
Mais uma das comissões criadas por Capoani, 
a de Infraestrutura e Logística, divulga um dos 
primeiros trabalhos: um documento para reivin-
dicar que as RSs 444, 453 e 431 sejam incluídas 
no plano de concessões do governo gaúcho. A 
comissão também fez 36 apontamentos de me-
lhorias como sinalização, drenagem, ilumina-
ção, entre outros aspectos, na extensão nessas 
mesmas estradas.
Capoani faz o CIC-BG juntar-se ao coro de repro-
vação do projeto de reforma tributária do RS e 
manifesta apoio à Federasul para que a propos-
ta seja retirada da pauta da Assembleia Legis-
lativa.
Capoani recebe no CIC-BG o deputado estadual 
Ruy Irigaray. Na conversa, o político recebe uma 

Criado em julho, o Observatório da Economia do 
CIC-BG participou, no começo de agosto, de reunião 
de Integração da Federasul para discutir a reforma 
tributária apresentada pelo governo

Uma das bandeiras desta gestão CIC-
BG, o turismo sofre com a pandemia. 
Um grupo da região cria o Comitê de 

Retomada do Turismo no RS, onde 
a pandemia tirou 4,3 mil postos de 
trabalho. Gabrielle Rodrigues, dos 

Eventos Externos da Fenavinho, 
representa o CIC-BG no comitê



série de reivindicações dos setores produtivos 
da cidade. A reunião conta com a participação 
do prefeito Guilherme Pasin.
Capoani apresenta as 10 comissões para ace-
lerar projetos e ações em diversos segmentos, 
uma intenção pensada desde a posse, quando 
anunciou seus diretores escolhidos a partir de 
suas especialidades. Os grupos temáticos de 
trabalho e seus respectivos integrantes são:  In-
dústria (Bruno Benini, Francisco Bertolini e Wi-
liam Rizzi); Comércio (Marijane Paese, Nattália 
Milan e Tiago Casagrande); Serviços (Adelgides 
Stefenon, Gilberto Durante, Jussara Konrad, Le-
ocir Glowacki, Marcos Giordani e Vinícius Piva); 

Live do CIC-
BG aproxima 
conceitos da 

indústria 4.0 das 
empresas locais, 
apresentando o 

case da Meber

Em reunião com representantes de setores 
produtivos de Bento Gonçalves, o deputado 
estadual Ruy Irigaray (PSL) recebeu, no CIC-
BG, uma extensa pauta de reivindicações de 
líderes setoriais e empresariais 

Infraestrutura e Logística (Adelgides Stefenon, 
Adriano De Bacco, Gabriel Schuartz, Giancarlo 
Ravanello e Luciano Bertuol); Observatório da 
Economia (Adelgides Stefenon, Antônio Carlos 
Paludo, Fabiano Larentis, Nelson Maragno, Ro-
berto Megggiolaro e Vinícius Piva); Inovação 
e Tecnologia (Rogério Tessari e Vinícius Piva); 
Turismo (Adriano Miolo, Eduardo Valduga, Ga-
brielle Signor Rodrigues, Gilberto Durante, Jana 
Brun Nalin e Rodrigo Arpini Valério); Finanças 
(Roberto Meggiolaro e William Rizzi); Sparkling 
Night Run (Bruno Benini, Leocir Glowacki e 
William Rizzi); e Comunicação e Visual (Jana 
Brun Nalin e Rodrigo Arpini Valério).



Depois de muito trabalho para tentar manter a 
realização da ExpoBento e da Fenavinho, Capoa-
ni faz um duro anúncio: feira e festa precisarão 
ficar para 2021. Entretanto, algumas atividades 
serão mantidas, como é o caso da arena E-Spor-
ts, competição de games eletrônicos. 
O OECON compartilha um detalhado levanta-
mento de indicadores econômicos referentes 
ao mês de agosto, ajudando o empresariado a 
entender de forma mais ampla o cenário atual 
e, assim, tomar decisões mais acertadas. Além 
disso, o OECON apresenta boas notícias: depois 

Setembro

de quatro meses consecutivos com registros ne-
gativos de emprego entre março e junho, o mês 
de julho apresentou alta, indicando um cená-
rio de melhora para a economia tanto no país, 
quanto no Estado e no município.
Capoani participa, por videoconferência, de um 
encontro com o governador Eduardo Leite em 
Caxias do Sul a respeito da reforma tributária. O 
presidente do CIC-BG pede para rever propos-
tas que preveem aumento na alíquota do vinho 
e em itens da cesta básica, além da taxação de 
IPVA para proprietários de veículos com mais de 

O presidente do CIC-BG participa por videoconferência 
de audiência com o governador Eduardo Leite acerca 
de temas da reforma tributária

Para se adequar às novas formas de comunicar, o 
CIC-BG passa a oferecer o CIC Estúdio Digital, ambiente 
profissional para lives, transmissões em alta definição e 
também espaço para eventos corporativos 

Rogério Tessari, diretor de Tecnologia do CIC-BG, recebe 
em live o empreendedor Giovani Carlet para falar como 
utilizar a internet a favor dos negócios

Conduzida pelo VP da Indústria do CIC-BG, Francisco 
Bertolini, realizou live que reuniu o diretor geral da 
KUKA Roboter do Brasil, Edouard Mekhalian, e o CEO 
da Dalca Brasil, Bruno Dal Fré, para abordar desafios e 
oportunidades para da indústria 4.0



20 anos. O CIC-BG busca diálogo com entidades, 
prefeitos, deputados e membros do próprio 
governo para tentar retirar pontos da reforma 
considerados nocivos à economia não só da re-
gião como também do trabalhador. 
Num cenário que impactou na forma como as 
pessoas se comunicam, o CIC-BG inova e lança o 
CIC Estúdio Digital. O espaço oferece tecnologia 
de ponta para lives, com transmissões em alta 
definição, sendo um canal também para even-
tos corporativos e para capacitações.
Live ‘Em tempos de Internet, dicas de como 
fomentar a economia local’ reúne Giovani Car-
let, diretor da Centerluz e fundador do Merca-
doDaqui, e Rogério Tessari, diretor da área de 
tecnologia do CIC-BG, CEO e fundador da Tiny 
Software. No bate-papo, são discutidos meios 
de utilizar a internet para colaborar com a eco-
nomia no âmbito local.
Em nova investida do CIC-BG sobre indústria 
4.0, live reúne o diretor geral da KUKA Roboter 
do Brasil, Edouard Mekhalian, e o CEO da Dal-
ca Brasil, Bruno Dal Fré. A conversa aborda “Os 
desafios da indústria 4.0 e a robótica no Brasil”.
Capoani comemora os números de emprego 
em Bento, o que sinaliza para uma recuperação 
após meses de restrições produtivas por conta 
da pandemia. Pelo segundo mês consecutivo, 
Bento Gonçalves registrou alta no número de 
contratações: o saldo entre admitidos e demiti-

dos em agosto ficou em 338 – 106 postos a mais 
do que em comparação a julho, quando houve 
o primeiro mês de saldo positivo desde março. 
Para as empresas estarem preparadas para a 
grande retomada, os VPs do CIC-BG compar-
tilham dicas para cada uma das áreas em que 
atuam: Francisco Bertolini, pela indústria; Mari-
jane Paese, pelo comércio; e Gilberto Durante, 
pelos serviços.
Neste mês, o CIC-BG também engajou-se em uma 
força tarefa com o CIC Serra e Corede Serra com 
foco em questões de infraestrutura: participando 
de reuniões na Secretaria de Transportes do Es-
tado do Rio Grande do Sul, com o Secretário Juvir 
Costella e o Secretário extraordinário de Parcerias 
do Governo do RS, Bruno Vanuzzi. Entre setembro 
e outubro, foram três encontros, que resultaram 
na exitosa inclusão da concessão da ERS-122 e 
também dos trechos do anel viário da região: ERS-
446, de São Vendelino a Carlos Barbosa, e da ERS-
453, do trevo da Telasul a Farroupilha. Represen-
taram a entidade o presidente Rogério Capoani e 
o presidente do Conselho Superior, Elton Paulo 
Gialdi, também vice-presidente da CICSerra.

CIC-BG compartilha resultado de ações em 
prol da microrregião no enfrentamento ao 
coronavírus com o trabalho de Marijane Paese, 
VP de Comércio da entidade e responsável pela 
criação de plataforma regional utilizada para 
acompanhar casos de covid

Diretoria do Conselho Bento+20, representada por 
Milton Milan e Adelgides Stefenon, se reúne com o 

presidente do CIC-BG e do Conselho Superior, Rogério 
Capoani e Elton Gialdi, para tratar do Masterplan da 

cidade



Outubro

O mês de outubro começa repleto de comemo-
rações, com os 130 anos de Bento Gonçalves e 
os 20 da Parceiros Voluntários, o braço social 
do CIC-BG. A ONG concentra mais de 100 volun-
tários cadastrados e 18 entidades assistenciais 
conveniadas, atuando para o bem-estar social 
nas camadas menos favorecidas da sociedade. 
As comemorações também reacaem para ou-
tros campos. Os números do Novo Caged ana-
lisados pelo OECON, tendo agosto como base, 
mostram retomada econômica. O saldo geral 
entre admitidos e demitidos em agosto ficou em 
338 – 106 postos a mais do que em comparação 
a julho, quando houve o primeiro mês de saldo 
positivo desde março. 
Diante desse quadro de otimismo, Rogério 
Capoani seguiu celebrando. O Masterplan de 
Bento Gonçalves é concluído pelo Bento+20 e 
apresentado em livro. O documento reúne pro-
postas e ações em 10 áreas para tornar Bento 
uma cidade inteligente e sustentável nos pró-
ximos 20 anos. O Masterplan é uma vitória do 
CIC-BG, que encampou o conselho, surgido por 
meio do projeto O Futuro da Minha Cidade, da 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e 
apresentado na cidade pela Ascon Vinhedos. O 

conselho acabou ganhando a adesão do muni-
cípio, que o criou através de lei. 
Além disso, assim como ocorreu com os jogos 
eletrônicos realizados de maneira virtual pela 
ExpoBento, outro produto do CIC-BG ganhou 
visibilidade no modo online. A Fenavinho deu 
início ao Fenavinho Virtual, com 16 shows gra-
tuitos exibidos nas redes sociais da festa, entre 
eles o de Renato Borghetti.
O mês de outubro também foi profícuo para o 
CIC-BG exercer seu papel comunitário diante de 
pautas de interesse da sociedade. Entre os dias 
19 e 21, o CIC-BG promoveu uma série de entre-
vistas com os nove candidatos a prefeito. A pro-
dução ocorreu no Estúdio Digital da entidade e 
o conteúdo foi compartilhado nas redes sociais 
do CIC-BG e em seu canal no YouTube. 
Além disso, o CIC-BG liderou um estudo da 
Amesne apresentando o perfil das pessoas que 
morreram em decorrência da pandemia na Ser-
ra e como parte dessas mortes poderia ter sido 
evitada. O trabalho, conduzido pela vice-presi-
dente para Assuntos de Comércio do CIC-BG, 
Marijane Paese, levou em conta os dados colhi-
dos nos seis primeiros meses da pandemia.

Novos tempos e novas soluções. Adiada, expoBento cria 
eventos virtuais, como o  ‘E-Sports Bento’, voltado aos 
aficionados por games

Parceiros Voluntários comemora 20 anos de 
compromisso social e atuação comunitária em Bento 
Gonçalves



Lideranças do CIC-BG prestigiaram o Fórum de 
Desenvolvimento LIDE Gramado/Canela 2020 

Em seu compromisso com a valorização da cidadania, 
o CIC-BG promoveu entrevistas com os nove candidatos 
a prefeito no Estúdio Digital. Na foto, Capoani e Milton 
Milan, presidente do Bento+20, com o candidato 
vitorioso, Diogo Siqueira

Inauguração de monumento aos que se dedicaram 
no combate à pandemia. O Obelisco representa a 
sociedade civil, os voluntários, a comunidade e o poder 
público 

Fenavinho Virtual apresenta, em formato online, uma 
série de shows gratuitos, entre os quais o de Renato 
Borghetti

Conselho Bento+20 apresenta ideias para o futuro da 
cidade em livro inédito na história do município



Novembro

Em tempos de distanciamento, o CIC-BG seguiu 
apostando em atividades virtuais para cumprir 
parte de sua agenda. Depois dos jogos eletrô-
nicos da ExpoBento e dos shows da Fenavinho 
Virtual, a modalidade online foi explorada pelo 
projeto “Encantos no Interior”. A série de shows 
destacando a musicalidade italiana nos campos 
erudito, popular e folclórica passou pelos qua-
tro distritos da cidade em formato drive-in, com 
apresentações sendo transmitidas pelas redes 
sociais da entidade. 
Outra ação neste sentido foi protagonizada pela 
ExpoBento. No Estúdio Digital do CIC-BG, a feira 
promoveu um desfile virtual reunindo looks de 
mais de 20 lojas expositoras.
Com a pandemia ainda longe de acabar, o CIC-
-BG toma a frente para fazer da inovação uma 
qualidade ainda mais presente no dia a dia das 
organizações. Para isso, incentiva os associados 
a se aproximarem do Instituto Hélice. Mantido 
por empresas como Randon, Marcopolo, Sopra-
no e Florense, o Hélice tem auxiliado empreen-
dimentos de Caxias do Sul, Farroupilha e Flores 
da Cunha a se conectarem com a nova econo-
mia através da cultura da inovação e de forma 
colaborativa. 
O CIC-BG também desenvolveu uma grande 
parceria com o Sebrae para traçar diagnóstico 
de pequenas empresas, principalmente na área 
do turismo, uma das bandeiras da atual gestão 
da entidade. Ao longo do ano, diversos encon-
tros entre as organizações sedimentaram pro-
jetos nessa que é uma das áreas mais afetadas 
pela pandemia para serem executados a partir 
de 2021 e cujos detalhes ganharão evidência no 
novo ano.
Assim como o Sebrae, a Sicredi Serrana foi ou-
tra organização que esteve lado a lado com o 
CIC-BG em 2020. A cooperativa de crédito es-
tabeleceu uma sólida parceria com a entidade 

empresarial ao longo do ano, culminando com a 
apresentação de alternativas de crédito para os 
associados com taxas reduzidas. A Sicredi Serra-
na, assim como o poder público, também atuará 
com o CIC-BG num plano para de recuperação 
do turismo em 2021.
Mais uma vez a tendência de recuperação da 
economia do município se comprova. Os núme-
ros divulgados de setembro e analisados pelo 
OECON comprovam a tendência de recupera-
ção da economia do município, com a criação 
de 388 vagas.
O CIC-BG segue atuando fortemente com as 
questões envolvendo a pandemia: além de ar-
ticular juntamente com outros órgãos o recurso 
para o retorno à bandeira laranja, após a Serra 
ter sido classificada na bandeira vermelha, a en-
tidade lança com a Amesne um plano de ação 
para conter a alta de casos de coronavírus. O 
documento sugere protocolos de segurança e 

Os profissionais da Sicredi Serrana, parceira do CIC-BG, 
num dos diversos encontros ocorridos durante o ano



Em mais um evento online, ExpoBento promove 
primeiro desfile de moda em formato virtual

CIC-BG e Amesne divulgam plano para combater alta 
de casos de covid

A Fenavinho aproveita a presença no interior do projeto 
EnCantos e divulga a festa com a presença de seu 
mascote, TastaVin

Em formato drive-in, projeto ‘Encantos no Interior’, 
do CIC-BG, leva boa música aos distritos de Bento 
Gonçalves

apresenta dados levantados pelo Sistema de 
Informações de Vigilância Epidemiológica para 
auxiliar na adoção de estratégias em gestão da 
saúde pública.
Também como uma das formas de ajudar as 
empresas a terem em seus quadros mais cola-
boradores capacitados, num período no qual a 
pandemia paralisou vários investimentos, o CI-
C-BG fecha parceria com a UCS e concede des-
conto de até 20% para se matricular nos mestra-
dos e um de seus doutorados.
Novembro se encerra com uma bela iniciativa 
encampada pelo CIC-BG, o Leãozinho do Bem, 
projeto que estimula pessoas físicas e jurídicas 
em destinarem parte do IR devido diretamente 
na conta do Comdica para projetos sociais. Nes-

O Sebrae esteve em contato permanente com o CIC-BG 
estudando cenários e apontando soluções para as 
pequenas empresas

se mês, também, Bento ganha representação 
no Feconsepro-RS, com Levi Lima, vice-presi-
dente do Consepro-BG, cuja presidência para o 
biênio 2021-2022 ficou com Adriano De Bacco, 
aclamado em assembleia no final de outubro.



Dezembro

Uma grande notícia demarca o último mês do 
ano, depois de tantas dificuldades enfrentadas 
desde março com a pandemia. Bento Gonçal-
ves, em balanço do OECON com números de 
outubro do Novo Caged, mostrava que a cidade 
havia superado o total de empregos formais de 
2019.
Foram registrados 44.401 empregos formais 
(até outubro), diante dos 44.277 computados 
em todo o ano de 2019. Além disso, outubro 
reiterou a tendência de retomada da economia, 
fechando com a criação de 470 empregos for-
mais. Essa foi a terceira melhor performance do 
ano – atrás apenas de janeiro (+635) e fevereiro 
(+474), meses pré-pandemia –, mas a melhor 
desde março, quando se iniciou o surto da co-
vid-19.
No ritmo das boas notícias, a ExpoBento anun-
cia que 90% dos espaços para expor estão co-
mercializados. Já a Fenavinho, que ocorrerá em 
conjunto com a ExpoBento de 3 a 13 de junho, 
vive a expectativa do vinho da corte, cuja elabo-
ração terá o toque do trio das soberanas. 
A pandemia, como não poderia deixar de ser, 
segue sendo pauta no CIC-BG. Desta vez, a en-
tidade, preocupada com a alta dos casos, ma-
nifesta sua inquietação para que as pessoas 
não deixem os sintomas da covid se agravarem. 

Em média, 56% das pessoas que precisaram de 
atendimento nas unidades de terapia intensiva 
vieram a óbito. Neste estágio, em 95% dos casos 
os pacientes apresentavam febre, falta de ar e 
saturação de oxigênio abaixo de 95.
O CIC-BG também manifesta sua contrariedade 
com o PL 246/2020, projeto do governo que, en-
tre outros assuntos, mexe na carga tributária do 
Estado. Em comunicado, a entidade se posicio-
nou contrária à manutenção da majoração do 
ICMS, à redução da faixa de isenção do Simples 
Gaúcho e à ampliação do IPVA para carros com 
mais de 20 anos. Outras partes do texto recebe-
ram apoio da organização, como a Lei do teto de 
gastos e duodécimo e a revisão da previdência 
dos militares. 

O CIC-BG segue atuando na conscientização para 
que as pessoas não deixem os sintomas da covid se 
agravarem, evitando a internação em UTIs



ExpoBento, confirmada de 3 a 13 de junho de 2021, 
celebra a venda de 90% dos espaços expositivos

A Fenavinho, que ocorrerá juntamente com a 
ExpoBento, ambas produtos do CIC-BG, comemora a 
produção do Vinho da Corte, que será lançado em 2021 
trazendo um toque de enologia das soberanas



Comissão do Comércio do CIC-BG, 
uma das 10 criadas nesta gestão, 

reunida para tratar assuntos do 
segmento em meio à pandemia

Um dos encontros no qual o Conselho Deliberativo do 
CIC-BG esteve atendendo demandas da entidade

Diretoria da RBS Caxias em visita à 
presidência do CIC-BG

Plenária do Bento+20 com a presença de 
representantes das quase 30 entidades 
participantes do conselho

Participações e 
representações



As necessidades de melhorias das estradas da região 
foram um dos focos da Comissão de Infraestrutura e 
Logística da entidade

Presidente do Sindmóveis, 
Vinícius Benini, com o 

exemplar do Masterplan 
recebido do presidente do 

Bento+20, Milton Milan

Os desafios para a retomada econômica estão entre 
os assuntos abordados pelo presidente do LIDE RS, 
Eduardo Fernandez, na visita que fez ao CIC-BG

Entusiasta do Bento+20, 
o presidente do Conselho 
Superior, Elton Paulo 
Gialdi, celebra o trabalho 
do conselho ao lado de 
Milton Milan

Vice-Presidente de Serviços do CIC-BG Gilberto Durante, organizou reunião sobre a realização da 24ª 
Surdolimpíadas, que ocorrerá em cidades como Bento e Caxias em dezembro de 2021. Será a primeira 
vez que a olimpíada ocorrerá num país sul-americano



Parte da diretoria da ExpoBento brinda o sucesso 
do inédito desfile virtual promovido pela feira

Integrantes da 
diretoria da ExpoBento 
comemoram as 
atividades realizadas de 
modo online, como o 
“E-Sports Bento”

Fenavinho e ExpoBento mais uma vez unidas, desta vez para 
conscientizar a população sobre os cuidados com a covid-19

O mascote TastaVin contagia com alegria os diretores 
da ExpoBento e da Fenavinho durante apresentação do 
projeto “EnCantos no Interior”

TastaVin, o icônico mascote da Fenavinho, mostra seu 
novo traje na companhia de membros da diretoria da 
festa e da ExpoBento



Diretores do CIC-BG, com o prefeito, em reunião com 
representante da Sulgás

A busca pelo relacionamento com o Poder Executivo 
gaúcho foi constante em 2020, como nesta visita à 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura

No Banrisul Consórcios, comitiva esteve estreitando 
parcerias e divulgando os atrativos de Bento Gonçalves

As reuniões virtuais foram marcantes em 2020, 
como nesta da Federasul com a presença da diretora 
secretária do CIC-BG, Nattália Milan

As causas regionais, sempre no foco do CIC-BG, ganham 
ainda mais representatividade com parceiros como a 
CICS Serra

Com o então secretário Extraordinário de Parcerias 
Bruno Vanuzzi, CIC-BG discute encaminhamentos na 
área de logística



Uma das reuniões 
para discutir as 
metas da Comissão 
da Indústria e 
Inovação, uma 
das 10 criadas na 
atual gestão para 
dinamizar respostas 
ao associado e à 
sociedade

Jussara Konrad, da ExpoBento, e Vinícius Piva, do CIC-
BG, em visita a um dos poucos eventos ocorridos no 
Estado, a Mercopar, em Caxias do Sul

Comissão Financeira do CIC-BG foi determinante na 
condução das negociações com fornecedores em ano 
de exceção

Representantes do 
Sebrae num dos 

encontros no CIC-
BG para debater 

alternativas às micro e 
pequenas empresas



Sebrae e Sicredi 
reforçaram a grande 

parceria com o CIC-BG 
oferecendo apoio para 

o associado

Pauta turismo, uma das bandeiras da gestão 2020-2021 do CIC-BG, ganhou projeção em encontro numa das maiores 
operadoras do setor, a CVC

Encontro no Badesul, 
discutindo formas de ampliar 
o desenvolvimento econômico 
em plena pandemia



Roberto Cainelli Jr e Bruna Cristofoli, da Fenavinho, com 
Gilberto Durante, da ExpoBento: parceria afinada para 
o aperfeiçoamento constante da festa e da feira

Além das parcerias entre o CIC-BG e o poder público 
quanto a eventos como ExpoBento e Fenavinho e no 
combate à pandemia, a relação trouxe frutos para 
infraestrutura do município, como a pavimentação do 
principal acesso ao Centro Empresarial

A iminência da vacina, em dezembro, anima as 
projeções do CIC-BG quanto à realização da ExpoBento 
e da Fenavinho para 2021
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