
Conexões que 
impulsionam o 

DESENVOLVIMENTO



O CIC-BG dispõe de uma moderna infraestrutura em sua sede. Entre os destaques está o salão 

com capacidade para 280 pessoas sentadas (ou 400 em formato auditório). 

No espaço de 400 m², é possível configurar o ambiente para receber diversos tipos de eventos, 

desde corporativos, passando por workshops, seminários e cursos e até festas de formatura, 

aniversário ou casamento. 

Para todas as ocasiões, o associado tem preço especial. O ambiente dispõe de ar-condicionado, 

telões de 150 polegadas, projetores, sistema de som, projeto luminotécnico em LED e gerador.

Por que se associar ao CIC-BG?

Juntas, as empresas têm mais força para resolver as 

demandas produtivas. Ao se associar, a musculatura do 

CIC-BG fica mais forte e sua empresa passa a contar com 

o respaldo de uma entidade centenária com trânsito nas 

principais entidades gaúchas e com articulação política no 

município e no Estado, tendo acesso a lideranças setoriais.
 

Além disso, estar no CIC-BG possibilita se relacionar com 

outros empresários, trocar ideias, promover networking, estar 

atualizado com workshops e palestras, conhecer o que sua 

área produtiva ambiciona, realizar benchmarking, entre 

outros, tudo num ambiente em que os interesses coletivos e a 

mútua ajuda são constantes.



Parceria com o Sicredi para planos 

empresariais com flexibilidade de prazos 

e valores para financiamentos. 

Parceria com o Sebrae, com 

consultorias e mentorias.

Pós-graduação na UCS, com descontos 

especiais nos mestrados e doutorados em 

diversas áreas. 

Emissão de certificados digitais, em 

parceria com a Tomasi RH. 

Divulgação de produtos e serviços nos 

espaços de comunicação exclusivos 

para o associado. 

Conheça outras vantagens

Condições especiais para participar dos projetos. Além da representação da 

classe empresarial, o CIC-BG é um agente fomentador do desenvolvimento, 

por isso, quem se associa tem condições facilitadas e preferenciais para a 

participação na ExpoBento, na Fenavinho e na Sparkling Night Run.

Salas de reunião: duas salas, ambas com capacidade para até 70 pessoas, 

estão à disposição para o associado realizar reuniões de negócios, 

apresentação de produtos ou capacitações para colaboradores, com 

condições facilitadas de locação.

Descontos em cursos, 

palestras e workshops. 

Programa Crédito 

Certo / Consultas. 

Assessoria jurídica. 

Emissão de Certificado 

de Origem. 



Relacionar-se faz bem para todos.

O mundo do empreendedor é feito de conexões. 

Através das relações, as ideias evoluem, se complementam 

e saem do papel. Quando você faz parte de uma instituição 

que movimenta o progresso regional, a sua empresa 

cresce a cada novo relacionamento.

Toda grande entidade é construída por empresas, 

que juntas fazem a diferença. Afinal, sozinha a sua 

empresa pode até ser vista, mas dificilmente 

será ouvida.

Como faço para me 
associar? 

É muito fácil fazer parte do CIC-BG. 

Para se associar de modo desburocratizado, 

basta acessar cicbg.com.br/associe-se e 

preencher o formulário ou a ficha cadastral. 

Se preferir, entre em contato com a 

entidade pelo telefone 2105.1999 para 

mais informações.

Na engrenagem
colocar símbolo 
que identifique
a cidade.

BENTO GONÇALVES BENTO GONÇALVES

BENTO GONÇALVES

Símbolo máximo da identidade do povo de Ben-
to Gonçalves, a Festa Nacional do Vinho voltou 
ao calendário de eventos do município graças ao   
CIC-BG, que tirou a Fenavinho de oito anos de ina-
tividade. Além da vila típica no Parque de Eventos, 
conta com uma rica programação no centro da 
cidade, com o icônico vinho encanado e o desfile 
de carros alegóricos.

A corrida noturna em meio aos cenários 
urbanos de Bento Gonçalves já se firmou no 
calendário esportivo da região. A prova ocorre 
em novembro, reunindo atletas amadores 
e profissionais em percursos de corrida e 
caminhada de 5 e 10km. Além de incentivar 
a atividade física, promove dois símbolos 
enogastronômicos da região, o espumante e a 
massa.

O projeto Qualifica Bento ajuda a conectar quem 
quer trabalhar com quem precisa contratar. São 
cursos de iniciação profissional e também de 
aperfeiçoamento profissional para capacitar a 
mão de obra em Bento Gonçalves. As capacita-
ções são práticas e abrem oportunidades reais de 
inserção no mercado de trabalho, planejadas de 
acordo com as maiores demandas de mercado 
do município.

Importantes projetos do CIC-BG

Maior feira multissetorial do país, reúne mais 
de 400 expositores anualmente, levando um 
público superior a 250 mil pessoas ao Parque 
de Eventos todo mês de junho. É conhecida 
pela variedade de produtos, separados por 
segmentos, e pela farta opção em lazer, 
diversão e gastronomia. 

BENTO
QUALIFICA
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