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Janeiro

A chega do novo ano trouxe 
também um novo prefeito. O 
presidente do CIC-BG, Rogé-
rio Capoani, transmitiu suas 
felicitações a Diogo Siqueira 
e reafirmou a vontade da ma-
nutenção das parcerias es-
tabelecidas entre prefeitura 
e entidades ligadas ao setor 
privado.  A pauta versou so-
bre turismo, eventos, desen-
volvimento econômico, Ben-
to+20 e futuro da cidade.
Aliás, encampado pelo CIC-
-BG, o Bento+20 também se 
reuniu com o prefeito a fim 
de aproximar as diretrizes do 
Masterplan, o planejamento 
da cidade para os próximos 
20 anos, da nova administra-
ção. O encontro resultou em 
uma série de reuniões com os secretários nos 
dias seguintes. 
Outro órgão com forte relação com o CIC-BG, o 
Consepro apresentou suas diretrizes para o bi-
ênio 2021-2022: fortalecimento do policiamento 
comunitário, articulação junto ao poder público, 
reforço na campanha antidrogas, buscar apoio 
do empresariado e conscientizar a comunidade 
sobre o papel do Consepro.
Projeto cultural do CIC-BG, o “EnCantos” finali-
zou a série de quatro espetáculos iniciada em 
novembro de 2020 com um show no Vale dos 
Vinhedos. O programa passou por todos os 
distritos com apresentações em modelo dri-
ve-in, devido à pandemia, reunindo o pianis-
ta Rodrigo Soltton, a cantora Inês Rizzardo, o 
Coral do Vale dos Vinhedos e o tenor Dirceu 
Pastori. Nas plataformas digitais do CIC-BG e 
da ExpoBento, as apresentações foram vistas 

por cerca de 15 mil pessoas.
O acompanhamento do número de casos de co-
vid-19 na Serra realizado pelo Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG) e apresentado à Associação dos Muni-
cípios da Encosta Superior do Nordeste (Ames-
ne) mostrou como as estatísticas são imprescin-
díveis para definir as estratégias de combate à 
doença. Segundo o levantamento, apresentado 
pela representante do CIC-BG no Observatório 
Regional de Saúde, Marijane Paese, a espera em 
buscar o atendimento aos primeiros sintomas 
está relacionada com o aumento de mortes. 
Durante os primeiros nove meses da pandemia, 
entre março e dezembro, 47% dos pacientes 
que necessitaram de atendimento em UTIs fa-
leceram nos 49 municípios abrangidos pelo es-
tudo. Os dados foram compartilhados dia 21 de 
janeiro.

Lançamento do CIC Estúdio Digital



Lideranças empresariais de Bento Gonçalves recebem Comenda do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas!

Primeira visita ao Prefeito 
eleito Diogo. Parceria, poder 
público e privado



Fevereiro

Os números da geração de empregos em 2020 
foram divulgados pelo Observatório da Econo-
mia (OECON) trazendo uma boa notícia: saldo 
positivo de 409 empregos, mesmo com a pan-
demia. Os mais de 30 anos de serviços dedica-
dos à comunidade ganha reconhecimento da 
Brigada Militar, através do 3ºBPAT, com a entre-
ga de um troféu.
O governo classifica a Serra na bandeira preta 
do modelo de distanciamento e suspende as ati-
vidades das 22h às 5h em todo o Estado. Logo, 
o CIC-BG logo interpela para que a região seja 
colocada numa posição mais branda e faz coro 
pela manutenção da cogestão, já que o governo 
cogitava retirar a participação dos municípios 
no processo de decisão de bandeiramento. A 
luta das entidades surte efeito, e a cogestão é 
mantida.
A Fenavinho lança um documentário sobre pro-
dução do 'Vinho da Corte', elaborado com a par-
ticipação das soberanas da festa, a Imperatriz, 
Bárbara Bortolini, e as Damas de Honra, Ana 

Paula Pastorello e Sandi Marina Corso. 
A pandemia impõe o adiamento da tradicional 
palestra anual de abertura dos eventos do CI-
C-BG com o prefeito, marcada para o início de 
março. Mais uma vez o Consepro sensibiliza os 
cidadãos a contribuírem com R$ 15, junto ao 
carnê de IPTU, para reforçar os trabalhos na se-
gurança pública.

CIC-BG acompanha visita de ministro Rogério Marinho no CIC

Masterplan



Visitou a sede da Mackerduz, em Bento Gonçalves

Vereador Rafael Fantin, Milton Milan assuntos do 
Masterplan

Padrinhos na escola coleta do material

Embrapa Uva e Vinho trocando informações e construindo importantes alinhamentos para para Fenavinho



O recrudescimento da pandemia faz o governa-
dor Eduardo Leite suspender temporariamente 
a cogestão. O governo coloca por uma semana 
todo o Estado sob bandeira preta, a mais rígida 
do modelo de distanciamento social, alterando 
o funcionamento de indústria, comércio e servi-
ço, além de manter a suspensão das atividades 
entre 22h e 5h.
Atuando desde o início da pandemia para equi-
librar as ações de cuidado com a saúde e de ma-
nutenção das atividades, o CIC-BG apoia a inten-
ção da prefeitura em comprar vacinas e a volta 
das atividades escolares.
O governo mantém a bandeira preta até o dia 
21. Entidades empresariais de Bento Gonçal-
ves se juntam para manifestar contrariedade 
com a situação, defendendo a manutenção das 
atividades econômicas de forma responsável. 
Isso porque a atuação restritiva e o decreto de 
suspensão de atividades impõem severas di-
ficuldades num cenário que já era de lenta re-
cuperação, tornando o momento insustentável. 
A manifestação também tem tom preventivo, 
a fim de evitar um possível lockdown, como se 
cogitava à época. Em carta aberta, as entidades 
afirmavam que isso significaria um agravamen-
to da crise em instância jamais vista, acarretan-
do ao fechamento de empresas e ao aumento 
do desemprego, deixando milhares de famílias 
sem renda.
O Consepro divulga o exercício financeiro de 
2020, o qual demonstra um investimento de R$ 
640 mil na segurança pública. 
No dia em que a pandemia do coronavírus com-
pleta um ano (11), o CIC-BG propõe um novo es-
forço coletivo da sociedade, por meio do grupo 
Unidos por Bento. Uma iniciativa mais do que ce-
lebrada diante do pior momento da crise sanitá-
ria no país. Num mutirão com entidades, iniciati-
va privada, poder público, profissionais da saúde 

Março

e comunidade em geral, o movimento cria o con-
sultório de atendimento imediato contra a covid.
O foco é o de auxiliar o já colapsado sistema de 
saúde local, público e privado, transmitindo in-
formações técnicas claras, objetivas e acertadas 
sobre o início dos sintomas e, de forma conju-
gada, aplicar o tratamento imediato. Juntamen-
te com isso, a entidade reforça com a rede de 
associados a necessidade de seguir à risca os 
protocolos de saúde. 
Ao lado da CDL-BG e do Sindilojas Regional 
Bento, o CIC-BG obteve importantes conquis-
tas para amenizar a situação de comerciantes e 
prestadores de serviços do município diante do 
agravamento da pandemia. A prefeitura atende 
o pedido das entidades, a prorrogação da vali-
dade das Certidões Negativas de Débitos até 
1 de dezembro de 2021 e suspensão, por 180 
dias, da inscrição em dívida ativa de tributos 
municipais.
Empresários e comerciantes do trade turístico 
do Rio Grande do Sul, incluindo diversos de Ben-
to Gonçalves, lançam a campanha 'O turismo 

Campanha Retorno Responsável



Major Luis Fernando Becker_ Secretário de Segurança, Paulo César de Carvalho_ Presidente do CIC-BG, Rogério 
Capoani, Presidente do Consepro, Adriano De Bacco_ Secretário adjunto de Segurança, Luis Levi de Lima e capitã 
Estefanie C

não é o vilão', a fim de flexibilizar as restrições 
ao setor. 
O ex-presidente do CIC-BG e atual presidente 
do Conselho da entidade, Elton Paulo Gialdi, é 
escolhido como presidente da Associação das 
Entidades Representativas de Classe Empresa-
rial Gaúcha (CICS Serra).
Depois de mais de dois anos de dedicação vo-
luntária, Fernanda Titton deixa a presidência do 

Observatório Social do Brasil – Bento Gonçalves. 
Entre os destaques de seu mandato, salientou 
a assinatura dos candidatos nas eleições de 
2020 de um termo de compromisso pautado 
na transparência e na boa gestão dos recursos 
públicos, além do Força-Tarefa Covid, que moni-
torou todas as compras do município realizadas 
durante a pandemia, mesmo as ocorridas com 
dispensa de licitação.



Abril

O mês se inicia com a advogada Aiala Maria San-
tin Premaor assumindo a presidência do Obser-
vatório Social para o biênio 2021-2022, a fim de 
colocar em prática o avanço da justiça social e 
da gestão pública. 
Depois de dar vida novamente à Fenavinho em 
2019, o CIC-BG anuncia mais um grande feito 
envolvendo a festa: um livro a ser lançado em 
2022 contando as histórias, as curiosidades e 
os personagens do icônico evento. A obra terá 
a assinatura dos jornalistas Fabiano Mazzotti e 
Itacyr Giacomello. Os 54 anos da festa, come-
morados neste ano, ganharam uma campanha 
nas redes sociais para presentear o público com 
54 garrafas de vinho, rotuladas em uma série 
comemorativa.
Um outro livro ganha a adesão do CIC-BG. 
“130+1 - Bento Gonçalves em Preto & Branco”, 
do jornalista Fabiano Mazzotti, tem a entidade 
como primeira patrocinadora da publicação. A 
obra trata sobre os 130 anos da emancipação 

política da cidade, reunindo textos de alunos da 
rede municipal de ensino.
Outra novidade anunciada pelo CIC-BG foi a 
premiação em dinheiro, pela primeira vez, para 
os primeiros cinco colocados da Sparkling Night 
Run, cuja edição ficou marcada para 27 de no-
vembro. 
No campo político, o CIC-BG se torna um dos 

Masterplan, Bento+20

Livro sobre a fenavinho



instituidores do movimento Reage Brasil – um 
movimento voltado à defesa da vida, da paz civil 
e dos empregos.
Apesar de todos os esforços do CIC-BG, o cenário 
pandêmico força a entidade a adiar a realização 
da 30ª ExpoBento e da 17ª Fenavinho, progra-
madas para junho. Os eventos são remarcados 
para junho de 2022, entre os dias 9 e 19.
Assunto sempre presente na pauta da entidade, 
a infraestrutura regional passa a ganhar ainda 
mais atenção com o anúncio do governo sobre 
o projeto de concessão das rodovias. Um grupo 
de trabalho regional é montado para acompa-
nhar a proposta, que tem incluída três rodovias 

Projeto de concessão das rodovias da Serra previsto pelo governo

de grande interesse para a região, as RS’s 122, 
453 e 446.
No dia 27, o CIC-BG inaugura o funcionamen-
to do consultório para o atendimento dos pri-
meiros sintomas da covid-19, serviço exclusi-
vamente voltado a atender aos trabalhadores 
da indústria. A ação é o segundo grande ato do 
movimento Unidos por Bento, que em 2020 ha-
via captado os recursos para a construção de 
leitos hospitalares na UPA, a fim de enfrentar a 
covid. Coordenado pelo pneumologista Alexan-
dre Pressi, o consultório surgiu para prestar um 
rápido tratamento para evitar a evolução da do-
ença para estágios mais graves. 



Maio

O CIC retoma a programação de cursos. Ao todo, 
a entidade anuncia oito treinamentos, sendo 
seis em parceria com o Sebrae, com realização 
até outubro – Especialista em E-commerce de 
Móveis; Up Digital; Gestão Ágil de Resultados; 
Dicção e Oratória; Características Empreende-
doras; Custos e Formação de Preço; Os 7 Passos 
para Vender Mais; e Seminário Empretec.
Os impactos da pandemia, em março, trazem 
redução de empregos em Bento. Anunciado 
em maio, o boletim do OECON mostrou que o 
terceiro mês do ano registrou saldo negativo de 
empregos (-78), após resultados positivos em ja-
neiro e fevereiro. O setor de serviços (-95) foi o 
que mais contribuiu para esse resultado. 
Para aproximar ainda mais o Unidos por Ben-
to da comunidade, o CIC-BG começa a realizar 
lives com informações sobre o novo serviço do 
consultório e o cenário da pandemia na região. 
A primeira delas reúne presidente da entidade, 
Rogério Capoani, e a vice-presidente Marijane 
Paese, também membro do Observatório Re-
gional da Saúde.
Embora adiada, a ExpoBento abre espaço de co-
mercialização de estandes restantes de forma 
exclusiva para empresas de Bento Gonçalves, 

como uma forma de incentivar a participação na 
feira, garantindo uma forma de recuperar negó-
cios na retomada.
Recém-empossado como deputado federal, 
Paulo Caleffi visita o CIC e recebe extensa lista 
de reivindicações dos setores produtivos. Entre 
eles, a necessidade de assegurar vidas e manter 
a economia funcionando, a interlocução com o 
governo para angariar recursos para projetos 
de turismo e qualificação de mão de obra e a fa-
cilitação de crédito e financiamento à inovação.
O Consepro anuncia o resultado de sua campa-
nha junto ao IPTU para que cada contribuinte 
contribua, voluntariamente, com R$ 15. No to-
tal, foram arrecadados R$ 23 mil – 60% a mais 
do que no ao anterior.
No Bento+20, os trabalhos ganham velocidade e 
as ações miram a implantação dos objetivos de 
curto prazo alinhados pelo Masterplan. Um dos 
grandes destaques ocorre na câmara técnica da 
Saúde, com o Banco de Leite Humano Ama Tac-
chini, que começa a funcionar no dia 10. O ob-
jetivo é oferecer leite materno a todos os bebês 

CIC-BG e entidades se mobilizam para combater 
possível terceira onda da pandemia

Rogério Capoani lembra e comemora dia da Indústria



internados na UTI Neonatal do hospital que, por 
algum motivo, não podem receber o alimento 
das próprias mães.
Depois de um período relativamente controlado 
da pandemia, a variante Delta assusta e as inter-
nações no Tacchini aumentam. Logo, as autori-
dades, com a presença do CIC, se reúnem para 
reforçar as ações de conscientização da popula-
ção com as medidas protetivas. 

Em POA com Secretário Extraordinário de Parcerias, 
Leonardo Busatto, rodovias da serra

Deputado Federal Paulo Vicente Caleffi recebe uma lista 
de especificações dos setores de produção

Live unidos por Bento



Junho

O crescente contágio nos casos 
da pandemia – 36% a mais no 
comparativo entre a penúltima 
e a última semana de maio, con-
forme dados do Observatório Re-
gional da Saúde, do qual a VP do 
CIC Marijane Paese faz parte – faz 
o Unidos por Bento trabalhar na 
sensibilização para que os traba-
lhadores procurem os serviços 
do consultório. Uma live com o 
médico pneumologista Alexan-
dre Pressi, coordenador do con-
sultório, é confirmada. Na trans-
missão online, fica comprovada a 
importância do consultório. Nos 
primeiros 30 dias de funcionamento, dos 150 
atendimentos no espaço, 45 testaram positivos 
e foram isolados para tratamento. 
Para demarcar a contagem regressiva de um 
ano para a 30ª edição da ExpoBento, é lançada 

uma série com depoimentos dos ex-presidentes 
do evento nas redes sociais da feira.
Em agenda pela Serra, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB), 
visitou o CIC durante o projeto de interiorização 
do Parlamento. Acompanhado do deputado 
Carlos Búrigo (MDB), Souza falou sobre sua ges-
tão na Casa e a atuação do Parlamento no com-
bate à pandemia. Neste sentido, por exemplo, 
junto com outros poderes R$ 90 milhões foram 
encaminhados para hospitais gaúchos enfrenta-
rem a covid-19 – mais de R$ 1 milhão veio para 
Bento. 
O movimento Unidos por Bento segue atuando 
com seu consultório e apresenta, na Câmara de 
Vereadores, os resultados parciais do projeto. 
De quando começou, dia 27 de abril, até o dia 
18 de junho, mais de 300 pessoas haviam sido 
atendidas no consultório. Dessas, 129 tiveram 
o ciclo de atendimento, de 14 dias, encerrado, 
com 84 casos diagnosticados como positivos e 
45 como negativos. A necessidade de hospitali-
zações ficou em apenas 1% - cumprindo, assim, 
um dos grandes propósitos de sua criação, o de 

Apresentação funcionamento do consultório para atendimento à reserva 
do Unidos por Bento.

Unidos por Bento apresenta resultados à comunidade 
em sessão na Câmara de Vereadores



aliviar o sistema de saúde. 
Os cuidados com a pandemia prosseguem. E o 
Bento+20 também participa da disseminação 
das práticas corretas para enfrentar a pande-
mia. Com o slogan "Eu amo sua vida! Vamos nos 
cuidar?", a Câmara Técnica de Educação lançou, 
com as redes de ensino pública e privada , uma 
campanha para sensibilizar a comunidade es-
colar sobre os cuidados ainda necessários no 
combate à covid-19, com vídeo criados pelos 
professores e compartilhados nas redes sociais 
das escolas.

Presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Santa Cruz do Sul (ACI), Gabriel Haas de Borba, 
encontro de encontro entre duas cidades industriais 
do Estado

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado 
Gabriel Souza, visitou o CIC BG debateu assunto como 
Reage Brasil e Unidos por Bento

Live reuniu ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, e lideranças empresariais para debater 
assuntos da BR 470



Julho

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visi-
ta Bento Gonçalves, e o presidente do CIC-BG, 
Rogério Capoani, é convidado para a recepção 
ao chefe da Nação na Vinícola Miolo. Lá, Capoa-
ni entrega em mãos a Bolsonaro reivindicações 
dos setores produtivos, com pautas a respeito 
da infraestrutura nas estradas da região, das re-
formas para desburocratizar o país e do setor vi-
tivinícola. O presidente do Conselho do CIC-BG, 

Elton Gialdi, também presidente da CICS Serra, 
participou da recepção e entregou reivindica-
ções coassinadas pelo CIC-BG.
O consultório do Unidos por Bento divulga uma 
parcial dos atendimentos realizados no espaço. 

Em pouco mais de dois me-
ses, 444 pacientes procu-
raram o consultório, sendo 
realizados 259 testes, com 
a confirmação de 148 casos 
positivos. Desses, apenas 
dois precisaram de interna-
ção hospitalar, confirmando 
o alívio no sistema de saúde 
proposto pelo serviço – o 
tema vira pauta local no Jor-
nal TV COM.
O mês também é de trei-
namentos no CIC-BG, com 
o workshop online Custo e 
Formação de Preço de ven-
da e o workshop presencial 
Características Empreen-Zona franca da uva e do vinho

Visita Bolsonaro

Visita Bolsonaro



Na Capital, conheceu as propostas do prefeito 
Sebastião Melo para um retomada do crescimento de 
Porto Alegre

Visita ZeglaVisita Mesal

dedoras, ambos realizados em parceria com o 
Sebrae. 
Capoani participa de uma visita técnica dos par-
lamentares responsáveis pela autoria e relatoria 
da Zona Franca da Uva e do Vinho, em Bento. 
O CIC-BG acompanha a defesa de demandas do 
setor moveleiro proposta pelo deputado federal 
Paulo Caleffi para aumentar as exportações com 
uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O OECON divulga uma análise de indicadores 
econômicos tendo por base dados de inflação, 
câmbio, juros, PIB e emprego e de como isso 
pode influenciar seu bolso. O material também 
conta com um parecer sobre assuntos que po-
dem impactar na vida econômica do país, como 
a crise hídrica e as eleições presidenciais do pró-
ximo ano. O departamento também publicou um 
artigo sobre a reforma tributária, que estava na 
pauta do país, tendo a Índia como parâmetro. 
Os eventos do CIC-BG seguem na pauta. A Ex-
poBento estende o prazo de comercialização 
exclusiva para empresas sediadas em Bento 
Gonçalves, e a Sparkling Night Run anuncia des-
conto para grupos de academia.



Agosto

O boletim de agosto do OECON traz dados oti-
mistas sobre o desempenho de empregos em 
Bento no primeiro semestre do ano. Ao todo, 
o período se encerrou com saldo positivo de 
1.731 empregos, estabelecendo a nona melhor 
marca no Rio Grande do Sul e a segunda melhor 
da Serra, onde ficou atrás apenas de Caxias do 
Sul (5,8 mil). 
A pauta infraestrutura, sempre uma demanda 
dos setores produtivos, tem um novo ponto a 
ser discutido: a manutenção da federalização da 
BR-470 ou sua estadualização, a fim de compor 
o polo da Serra no plano de concessões pre-
visto pelo governo do Estado. Em encontro no 
CIC-BG, prefeitos, vereadores, empresários e lí-
deres de entidades da região decidem manter 
a federalização, com o consequente avanço de 
uma duplicação em alguns trechos da rodovia.  
Num dos primeiros grandes eventos depois de 
17 meses de pandemia, o prefeito Diogo Siquei-
ra fala para os empresários da cidade – a pales-
tra estava marcada para fevereiro, mas precisou 
ser adiada por conta da crise sanitária. 
De grandes obras para a cidade a ações corri-
queiras nos bairros, o prefeito apresentou pro-
jetos a curto, médio e longo prazos que espera 
realizar durante seu mandato, sempre com o 
intuito de evoluir a cidade, na palestra "Novos 
Caminhos para Bento - Planejamento e apre-
sentação de prioridades da gestão".
Novamente, o assunto infraestrutura volta à 
tona. Desta vez, o CIC-BG junta-se a outras en-
tidades e envia ao governo do Estado seu posi-
cionamento em defesa do plano de concessões, 
porém, com algumas necessidades de ajustes. 
Entre elas, a de não haver estipulação de um 
valor mínimo tarifário, sendo determinante 
para isso as especificidades de cada região. O 
documento, entre outros itens, pede revisão na 
unilateralidade de definição das obras e interse-

ções, na modelagem do sistema de outorga, nos 
critérios para efetivação do desconto para usu-
ário frequente (DUF) e no prazo de concessão.
Impossibilitada de ser realizada de forma física, 
a ExpoBento acelera digitalmente sua presença 
na comunidade e anuncia a segunda edição dos 
jogos eletrônicos E-Sports Bento, com as moda-
dlidades League of Legends, FIFA e o estreante 
Free Fire.
O OECON, através do professor da UCS Fabiano 
Larentis, publica artigo relacionando a apren-
dizagem e a qualificação profissional e com a 
competitividade das organizações.

Palestra Jantar Prefeito Diogo Siqueira



Encontro de lideranças decide manter BR 470 federalizada



Setembro

O mês começa com boas notícias produzidas 
pelo OECON. O boletim emitido pelo grupo, com 
dados de julho, mostra que o setor de serviços, 
o mais atingido pela pandemia, já estava equi-
parando os números de emprego aos de 2019, 
o melhor ano da série histórica – apenas 20 va-
gas separavam o feito.
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulga o 
boletim Juventude e Mercado de Trabalho, por 
meio do Observatório do Trabalho, e mostra 
que o primeiro semestre de 2021 teve aumento 
na inserção do jovem no mercado de trabalho 
em 14 municípios da região de abrangência do 
educandário. O material aponta que, no perí-
odo, esse público ocupou 125,7 mil postos de 
trabalho, um aumento de 9,2% quando compa-
rado a 2020 – a pesquisa considera como jovens 
pessoas até 29 anos.
O CIC-BG recebe a visita do CEO da Hyperloop 

América Latina, Ricardo Penzin, numa interme-
diação feita pelo vice-presidente do Bento+20, 
Adelgides Stefenon. Na reunião, a entidade 
apresentou as credenciais do município para 
ele estar incluído na rota do trem de altíssima 
velocidade Hyperloop, que pretende conectar 
as cidades de Caxias do Sul e Gramado a Por-
to Alegre em menos de 20 minutos. A rota pre-
vê, ainda, uma estação em Novo Hamburgo. O 
trem pode atingir até 1,2 mil km/h e é movido 
por energia solar, locomovendo-se por levitação 
dentro de um túnel.
O CIC-BG, diante do avanço da vacinação, se jun-
ta à CDL-BG e ao Sindilojas Regional Bento para 
promover um evento a fim de auxiliar os seg-
mentos do comércio e dos serviços, os mais im-
pactados pela pandemia, a fim de aproveitarem 
a retomada para recuperar perdas e projetar 
vendas futuras. As entidades marcam para 9 de 
novembro a realização do 1º Fórum Comércio e 
Serviços em Transformação, com palestras dos 
reconhecidos profissionais Mauricio Refatti, Fa-
biano Zortea, Erik Penna e Cristiano Chaves, que 

Diretor da HyperloopTT para a América Latina, Ricardo 
Penzin, para uma reunião de trabalho com o objetivo 
de indicar a inclusão de Bento projeto Gonçalves na 
rota no de implantação do transporte ultrarrápido

No CIC Garibaldi lideranças e secretário Extraordinário 
de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto, para 
tratar de um tema importante para a Serra, uma 
infraestrutura logística da região



abordarão, respectivamente, os temas de ven-
das, varejo, atendimento e gestão de equipes. 
Na área de cursos, o CIC-BG incentiva o empre-
endedorismo por meio do Empretec, realizado 
em parceria com o Sebrae. Durante uma sema-
na, o seminário desenvolve habilidades para au-
xiliar os gestores no desafio da tomada de de-
cisões acertadas em busca de bons resultados.
Ao lado de outras entidades e de organismos 
como o governo do Estado e o Instituto Hélice, 
além da Fiergs, o CIC-BG apoia o programa Star-
tup Lab, a fim de conectar empresas com star-
tups e acelerar a inovação.
O Consepro-BG, diante do aumento dos golpes 
virtuais em decorrência da pandemia, orienta 
a população para adotar cuidados a fim de evi-
tar esse tipo de crime. Além disso, a entidade 
divulga uma série de melhorias nos ambientes 
de trabalho realizados tanto nas Delegacias 
de Polícia quanto no quarte da Brigada Militar, 
como consertos em telhados e de viaturas, além 
de reformas em áreas de convivência dos bri-
gadianos e construção de espaço para práticas 
desportivas. 
Enquanto a Sparkling Night Run anuncia o fim da 

comercialização do segundo lote de ingressos, a 
ExpoBento lança uma promoshare com sorteio 
de inscrições para o “E-Sports Bento”. O even-
to dos jogos eletrônicos é mais uma forma de a 
feira demonstrar toda sua versatilidade e abrir 
janela para mais oportunidades. Em ascensão 
na última década, o mercado de jogos eletrôni-
cos vem superando todas as outras indústrias 
do entretenimento, tal como a do cinema e da 
música. Apenas em 2020, o faturamento foi esti-
mado em quase US$ 180 bilhões, o que significa 
crescimento de 20% do mercado global. O E-S-
ports Bento terá premiação em dinheiro para os 
vencedores, podendo chegar a R$ 1,2 mil.
O momento pandêmico segue de união e so-
lidariedade e, para que esse discurso se torne 
realidade, a ONG Parceiros Voluntários promo-
ve a 13ª edição do Desafio Voluntário, ação na-
cional com foco na participação de pessoas em 
atividades de frentes diversas. A campanha de 
conscientização ocorre virtualmente, através de 
plataforma on-line, para preservar a saúde dos 
envolvidos.

Visita a Todeschini

O presidente do CIC-BG, Rogério Capoani, prestigiou 
a 36ª edição do Congresso Nacional de Sindicatos 
Empresariais do Comércio de Bens



Outubro

O CIC-BG, ao lado do Bento+20, apresenta uma 
das mais profundas radiografias já realizadas 
sobre qualificação profissional em Bento Gon-
çalves. Com foco em suprir as carências dos seg-
mentos econômicos nessa área, o levantamento 
servirá de base para um projeto que pretende 
colaborar de forma determinante para diminuir 
esse gargalo. 
O trabalho foi conduzido por um grupo denomi-
nado GT Quali, a partir da liderança do CIC-BG e 
a participação de diversos atores de entidades 
locais, a fim de montar um grupo para elevar 
ainda mais a qualidade e a competitividade dos 
setores produtivos. 
A pesquisa, com apoio da UCS, foi realizada com 
mais de 220 empresas e mostrou que 86% de-
las têm problemas com falta de mão de obra 
qualificada. Vários organismos, como entidades 
representativas, escolas, universidades e poder 
público, participaram do estudo. Cada segmen- Lide LIVE

Visita Cainelli Gás



to da indústria, do comércio e dos serviços fo-
ram separados por clusters. 
De forma paralela, cerca de dez instituições 
de ensino e centro de formações profissionais 
compartilharam seu portfólio de cursos ofere-
cidos na região. A proposta envolve o desenvol-
vimento de uma plataforma digital que conecte 
empresas, agências de empregos e instituições 
aos profissionais. 
Na prática, isso significa identificar onde estão 
as oportunidades de contratação por parte das 
empresas, acionar as instituições de ensino para 
gerar cursos temáticos de qualificação, selecio-
nar os profissionais com perfil mais adequado 
para participar das capacitações e, então, enca-
minhá-los para contratação das corporações. 
Também com apoio do Bento+20, além do Insti-
tuto Hélice, o CIC-BG recebe mais um evento de 
inovação, o Pitch Day, que reúne startups a fim 
de apresentar produtos e serviços direcionados 
para a indústria e para a indústria 4.0. 
Esse é um movimento que demarca um dos 
trabalhos iniciais do que pretende ser o Centro 
de Inovações do CIC-BG. O espaço destinado a 
difundir a cultura de inovação nas empresas, 
como forma de estarem cada vez mais adapta-
das aos tempos atuais, deve ser implementado 
no decorrer dos próximos meses, e conta com a 
expertise da câmara técnica do Bento+20 desti-
nada à inovação como parceira do projeto.
Em novo boletim, o OECON comprova a ten-
dência de recuperação da economia de Bento. 
A análise dos dados de agosto mostra que a ci-
dade se posicionou como uma das 10 que mais 
empregaram no Estado em 2021, aparecendo 
no 9º lugar. Até então, haviam sido criadas 2.371 
vagas no município. 
Com a possibilidade da realização de eventos 
presenciais, respeitando os protocolos, o CIC-
-BG volta a firmar parceria com o LIDE-RS e traz 

Seminário Lide

à cidade o Seminário LIDE Bento Gonçalves. O 
encontro reúne um time de gestores políticos e 
empresariais que debatem ações para a melho-
ria do ambiente de negócios e do turismo. 
Além dos presidentes do CIC-BG e do LIDE-RS, 
Rogério Capoani e Eduardo Fernandez, que 
recepcionam os convidados ao lado o prefei-
to Diogo Siqueira, participam o presidente da 
Assembleia Legislativa, Gabriel Souza; o pro-
curador-Geral de Justiça do Ministério Público, 
Marcelo Lemos Dornelles; o secretário-chefe da 
Casa Civil, Artur Lemos Junior; o secretário Esta-
dual de Turismo, Ronaldo Santini, e o secretário 
municipal de Turismo, Rodrigo Parisotto. Consi-
derada um dos principais nomes do empreen-
dedorismo no país, a CEO da Atom, Carol Paif-
fer, encerra o evento abordando investimentos.
O Seminário LIDE Bento Gonçalves encerra exal-
tando a importância da interlocução entre seto-
res público e privado para avançar no desenvol-
vimento econômico. 
Na seara dos cursos, o CIC-BG promove o 
workshop online “7 Passos para Vender Mais”, 



realizado em parceria com o Sebrae, e apoia a 
realização do curso “O que você precisa saber 
sobre marketing, vendas e marca pessoal na era 
digital”, da ADRH-BG.
No mês dedicado à conscientização para a pre-
venção do câncer de mama, o braço social do 
CIC-BG, a Parceiros Voluntários, promove uma 
palestra com a psicóloga Karen Mattiello Ro-
vella, da Associação de Apoio a Pessoas com 
Câncer (AAPECAN). Na conversa relacionada ao 
Outubro Rosa, a profissional fala sobre o auto-
cuidado na palestra “Corpo. Mente. Espírito: O 
cuidado integrado na atenção à qualidade de 
vida da mulher”.
A programação da Sparkling Night Run ganha 
uma novidade, um treino solidário. Os compe-
tidores, assim, fizeram o percurso da prova de 
forma antecipada e foram convocados a doar 
um quilo de alimento não perecível. Já o E-sports 
Bento, da ExpoBento, se mostra um acerto, com 

a confirmação de competidores de sete Estados 
na disputa dos jogos eletrônicos.
O mês ainda traz um webinar sobre sucessão 
nos negócios familiares, realizado pela diretoria 
da área social e relacionamento com o associa-
do do CIC-BG, em parceria com o Programa Pró-
xima Geração. São debatedoras a psicanalista 
e sócia da UTZ Soluções, Danielle Quintanilha 
Merhi; a psicóloga e diretora da Possibilità De-
senvolvimento Humano, Crismeri Delfino; e a 
psicóloga Mônica Cristina Bohme. 
O CIC-BG ainda marca presença no aniversário 
de 94 anos da Federasul, em Porto Alegre. Além 
do presidente Rogério Capoani, participa do 
evento o presidente do Conselho do CIC-BG e 
vice-presidente da Regional Serra da Federasul, 
Elton Gialdi. Eles assitem à palestra do ministro 
do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que 
falou sobre “As razões para acreditar em um 
novo Brasil”.

Visita Transportadora Ravanello



Novembro

O mês não só é um dos mais movimentados 
do ano na entidade como se encerra com uma 
notícia histórica: os associados do CIC aprovam 
o nome de Marijane Paese indicada pelo presi-
dente Rogério Capoani, para dirigir a entidade 
entre 2022 e 2023. Assim, o CIC confirma pela 
primeira vez uma mulher no cargo de presiden-
te em seus 107 anos de história.
Uma das bandeiras de Capoani ganha evidên-
cia. A entidade idealiza a Rota dos Capitéis – – 
Caminhos da Imigração e Fé e, juntamente com 
a prefeitura, apresenta o projeto que envolverá, 
inicialmente, também os municípios de Monte 
Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza e Gari-
baldi. O roteiro terá diversos microrroteiros pe-
las estradas do interior, passando por diversos 
capitéis, grutas, capelas e pequenas igrejas. No 
futuro, a ideia é abranger 10 municípios num 
caminho que, somado, será de mais de 800 km.
Dois grandes eventos demarcam o mês, mos-
trando a consolidação da retomada. Um deles 
foi o painel-jantar "Infraestrutura em Debate 
– Rodovias Federais da Serra Gaúcha", uma 
promoção do CIC-BG com a CICS Serra que 

trouxe a Bento o senador Luís Carlos Heinze, 
o superintendente regional do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), Hiratan Pinheiro da Silva, e o analista 
de Infraestrutura do Ministério da Infraestrutu-
ra, Eduardo Rocha Praça. O encontro também 
serve para oficializar a posse da diretoria da 
CICS Serra – a pandemia não havia permitido o 

Inauguração Sicredi Agro Aniversário Federasul

Evento Luiz Argenta



encontro presencial até então para o ato. 
O outro, também em parceria, mas com a CDL-
-BG e o Sindilojas, foi o 1º Fórum Comércio e 
Serviços em Transformação, no dia 9. No encon-
tro de atualização para esses dois segmentos, 
voltado a entender o novo momento da retoma-
da, as entidades reúnem quatro palestrantes – 
Mauricio Refatti, Fabiano Zortea, Erik Penna e 
Cristiano Chaves – para focar nos temas venda, 
varejo, cliente e equipe. 
Em mais um grande acontecimento do mês, o 
CIC apresenta os números da segunda fase do 
projeto Unidos por Bento, reunindo médicos, 
enfermeiros e toda equipe de retaguarda do 
Consultório, montado para o atendimento ime-
diato a trabalhadores com sintomas da covid. 
Durante os cerca de quatro meses de funciona-
mento, o consultório realizou 648 atendimentos 
para 70 empresas, sendo identificados 56% de 
casos positivos para covid. Apenas 1,5% dos ca-
sos positivos de covid com atendimento até o 
quinto dia – ou seja cinco pacientes – precisa-
ram de hospitalização. Na região, no mesmo pe-
ríodo em que o consultório ficou ativo, a média 
foi de 9%.

Analisando os dados de setembro, o OECON 
mostra que Bento Gonçalves havia atingido o 
posto de 6º município que mais gerou empregos 
no RS em 2021 – até aquele momento, haviam 
sido criadas 2.646 vagas. Em mais um evento 
na casa, o CIC-BG recebe o empresário Roberto 
Argenta, presidente da Calçados Beira-Rio, que 
palestra sobre empreendedorismo.
A entidade começa a convocar seus associados 
para a votação de uma das mais tradicionais dis-
tinções em reconhecimento ao empreendendo-
rismo, à criatividade e à inovação dos empresá-
rios de Bento Gonçalves, o Mérito Empresarial. 
Outorgado pelo CIC-BG, o prêmio é entregue a 
cada dois anos para estabelecimentos dos se-
tores da indústria, do comércio e dos serviços. 
Outra ação colocada na rua pelo CIC-BG é o 
Leãozinho do Bem, que estimula a destinação 
de parte do imposto de renda diretamente para 

184 anos da Brigada Militar - evento Roberto Argenta

Fórum comércio e serviços



os fundos sociais da criança e do idoso, a fim de 
financiarem projetos assistenciais. 
O projeto EnCantos volta à cena, desta vez com 
a confirmação de quatro apresentações com a 
presença de público, depois de uma temporada 
em 2020 com performance no formato drive-in. 
A iniciativa do CIC de levar música e entreteni-
mento de qualidade e de graça ao público re-
cebeu a banda Farina Brothers, que apresentou 
um repertório ítalo-gaúcho em shows em pra-
ças da cidade e no Parque de Eventos. 
A ExpoBento, em uma de suas ações virtuais da 

feira, anuncia os vencedores da segunda edição 
do E-Sports Bento, voltado aos jogos eletrôni-
cos. Ao todo, a feira distribuiu R$ 5 mil reais aos 
campeões, vices e terceiros colocados nos tor-
neios de Free Fire, FIFA e League of Legends. 
O mês chega ao fim com mais uma notícia es-
portiva. Depois de um ano sem ocorrer, devido 
à pandemia, a Sparkling Night Run ganha as 
ruas da cidade, no dia 27, com um recorde: a 
participação de mais de 850 corredores. Pela 
primeira vez, a prova premia os atletas vence-
dores com dinheiro. 

CIC-BG e CICS Serra debate promovem Sobre 
Infraestrutura.jpg

Receptividade aos novos delegados que atuarão em 
Bento Gonçalves

Unidos por Bento



Logo no início do mês, um fato inesquecível. 
Marijane Paese é empossada, no dia 2, a nova 
presidente do CIC-BG, sendo a primeira mulher 
a ocupar tal cargo na centenária organização. 
A empresária assume com o compromisso de 
incentivar o empreendedorismo. "É um privilé-
gio ser a primeira mulher a presidir o CIC, isso 
mostra a importância de participarmos das en-
tidades, de assumirmos posições nas empresas 
e nos órgãos públicos com igualdade", disse Ma-
rijane.
No mesmo dia, também é conhecida publica-
mente a diretoria que será responsável com 
ela pela gestão da casa entre 2022 e 2023. No 
evento, também, são revelados os eleitos para 
ganhar o Mérito Empresarial. Recebem o troféu 
os representantes da Meber Metais (Categoria 
Indústria), do Caitá Supermercados (Categoria 
Comércio) e da Sicredi Serrana (Categoria Pres-
tação de Serviços).
Além disso, principalmente pela sua condução 

Dezembro

Posse gestão 2022-2023

Troféu Dom Empreendedor

nas ações de combate à pandemia, Rogério Ca-
poani despede-se do cargo recebendo do CIC-
-BG o troféu Dom Empreendedor, que enaltece 
o trabalho de empresários que ajudaram a pro-



jetar suas comunidades e se destacaram na so-
ciedade. Até então, o prêmio havia sido entregue 
a Moysés Michelon (in memoriam), José Eugênio 
Farina e Clovis Tramontina. "Ganhar o mesmo 
prêmio recebido por esses grandes nomes me 
inspira a continuar minha jornada, pensando 
em empreender cada vez mais e trabalhar pelo 
coletivo, naturalmente. Tenho a plena convicção 
de que tenho muito caminho a percorrer para 
poder chegar no nível de representação dessas 
três grandes personalidades", disse Capoani, 
depois de receber a distinção do  então presi-
dente do Conselho Superior, Elton Gialdi, tam-
bém instituidor da condecoração quando este-
ve à frente do CIC entre 2018 e 2019.
O OECON divulga seu boletim analisando o mer-
cado de trabalho de Bento, a partir dos números 
do Novo Caged, com dados de outubro. O 10º 
mês do ano registra redução na variação positi-
va do saldo de empregos, fechando com um sal-

do positivo de empregos (141) – longe da média 
mensal registrada entre junho e setembro, su-
perior a 250 vagas, e 43% abaixo do registrado 
em setembro. Ainda assim, Bento se mantinha 
como o sexto município que mais havia gerado 
emprego no Estado em 2021, com mais de 2,6 
mil postos de trabalhos.

Balcão de emprego

Apoio à criação da Rota dos Capitéis
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