
JORNAL DO CIC
Centro da Indústria, Comércio e Serviços

Bento Gonçalves, Setembro de 2018

ESPAÇO ABERTO
Blu 3D Design

GSB Transporte e Turismo

Sindilojas

Steel Componentes

Ano VIII

PÁGINA  4 PÁGINA 8

# 95

Candidato 
Eduardo Leite 
mostra propostas 
no CIC 

Daniel Scola 
palestra sobre
papel da mídia nas 
eleições

PÁGINA  2

Promovido pelo Comitê Bento 
Gonçalves do PGQP, encontro ocorre 
no dia 26 de setembro, no Centro 
Empresarial

PÁGINA 3

Freepic, divulgação

Workshop 
apresenta novo
Modelo de 
Excelência da Gestão

Amesne prioriza trabalho 
em três frentes

PÁGINA  3

CIC conhece PPP de Usina
de Resíduos Sólidos

PÁGINA  5

Quase 100 vinícolas 
brasileiras estarão na WSA

Leticia Ana Fracasso Exata Comunicação Tatiana Cavagnolli



opinião JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Setembro de 201802

Diretoria Executiva do CIC-BG 2018/2019 
Presidente: Elton Paulo Gialdi
1º Vice para Assuntos da Indústria: Vitor Agostini
2º Vice para Assuntos da Indústria: Adriano Ferronato
1º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Edgar Brandelli
2º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Maiara Poletto
1° Vice-Presidente Assuntos de Prestação de Serviços: Rogério Capoani
2° Vice-Presidente para Assuntos de Prestação de Serviços: César Anderle
1ª Diretora Secretária: Bruna Cenci
2º Diretor Secretário: Gianfranco Bellé
1º Diretor Tesoureiro: Jussara Canabarro
2º Diretor Tesoureiro: Aline Parisotto 
Diretor de gestão e inovação: Willian Rizzi 

Diretor de área de Viti-vinícola: Magda Brandelli
Diretor de área da construção civil: Andrey Arcari
Diretor de área de comunicação e marketing:  Adelgides Stefenon
Diretor para a área de assuntos internacionais: Bruno Benini 
Diretor de área de turismo, cultura e gastronomia: Gilberto Durante  
Diretor da área social e relacionamento c/ associados: Flávia Gallon Anceski 
Diretor de infraestrutura, urbanismo e logística: Leonardo Boaro
Diretor da área de Tecnologia: Leocir Glowacki 
Diretor de área jurídica: Gabriel Luchese 
Diretor de Comercialização: José Carlos Zortéa  
Diretor de projetos Viva Bento: Leticia Zanesco 
Diretor Pequenas Empresas: Juliano Frizzo
Diretora Executiva: Caroline Moras Basso 

JORNAL DO CIC É UMA PUBLICAÇÃO DO CENTRO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES-CIC/BG
Alameda Fenavinho, 481 - Bento Gonçalves - RS
CEP 95703-364 - Fone (54) 2105 1999
       cicbg@cicbg.com.br          www.cicbg.com.br         facebook.com/cic.bg

Edição: Exata Comunicação
Editoração Eletrônica: Ricardo Passarin
Impressão: Jornal Pioneiro | Tiragem: 2 mil exemplares
Distribuição: Gratuita

A Amesne é constituída por 35 
municípios da Serra, abrangen-
do uma população em torno de 
1 milhão de habitantes. Por ser, 
certamente, a região mais empre-
endedora do Estado, traz consigo 
uma série de demandas, a maio-
ria delas defasada no tempo, visto 
que já deveriam estar resolvidas. 
Infelizmente o Estado não conse-
gue acompanhar a infraestrutura 
necessária, que é imposta pelo 
desenvolvimento.

A Amesne resolveu priorizar três 
aspectos e atuar em consonância 
com outras entidades, como Co-
rede e CICS Serra. 

A primeira delas seria continuar 
com a mobilização por uma uni-
versidade pública – cita-se a UFR-
GS –, que já demonstrou interesse 
na abertura de um “campus” na 
região. Assunto que, de acordo 
com a própria universidade, está 
estagnado por falta de recursos 
e, literalmente, em compasso de 
espera.

O segundo tema se refere à 
saúde, em especial às cirurgias 
de alta complexidade, especifica-
mente na área de ortopedia. Te-
mos uma lista de espera de mais 
de 2 mil cirurgias e o único hospi-
tal credenciado no momento é o 
Pompéia, de Caxias do Sul, que 
não atende à condição mínima da 
nossa necessidade, ressaltando 

que somos uma população de 1 
milhão de habitantes. Já realiza-
mos duas reuniões com a Secreta-
ria da Saúde do Estado e estamos 
aguardando para o mês de setem-
bro uma definição da proposta por 
nós apresentada.

O terceiro ponto seria a me-
lhoria da infraestrutura rodoviária 
da nossa região. Estamos fazen-
do uma atuação forte em conjun-
to com o Corede e a CICS Ser-
ra. Priorizamos a duplicação de 
Bento Gonçalves – Farroupilha, 
Bento Gonçalves – Carlos Bar-
bosa e Farroupilha – São Vende-
lino. Também trabalhamos para 
o acesso asfáltico Nova Prata – 
Vista Alegre do Prata, Nova Araçá 
– Guabiju e Vila Flores – Antônio 
Prado. Entendemos que seriam 
as obras prioritárias no momen-
to. Lutamos junto com as entida-
des acima mencionadas para a 
extensão da Rodovia do Parque 
até Portão, que nos livraria dos 
grandes congestionamentos da 
BR 116, reduzindo o nosso tem-
po de viagem à capital do Esta-
do, Porto Alegre.

Penso que a região deve tra-
balhar unida para a concretização 
dessas metas, conscientes que 
tudo demanda tempo, mas é o 
planejamento e a luta constante e 
resiliente que faz com que os ob-
jetivos sejam alcançados.

ARTIGO
As necessidades da Serra

Waldemar De Carli
Prefeito de Veranópolis e Presidente da 
Amesne – Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste

Elton Paulo Gialdi
Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019

A união é necessária 

Não tenho dúvida de que quanto maior for o engajamento 
de uma sociedade, maior será a probabilidade de seu desen-
volvimento. A  ativa participação de uma comunidade em torno 
de seus problemas tem, além da capacidade de resolvê-los, 
unir seu povo cada vez mais.

E a união da comunidade é o que o Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços tem feito incansavelmente desde que surgiu. 
Em cada período de sua história, sempre houve causas pelas 
quais a entidade lutou, e hoje nossa luta tem sido pelo engaja-
mento cívico de todos.

Não podemos achar que, com o afastamento das questões 
políticas, estamos solucionando nossas adversidades. Pelo 
contrário, só estamos potencializando-as. O momento exige a 
participação da sociedade como forma de entendimento da si-
tuação para que suplantemos a recessão e a crise. 

Como membro da sociedade civil organizada, o CIC tem 
unido a comunidade e estimulado sua presença na formulação 
de ideias para nossos futuros governantes, além de apresentar 
os atuais cenários de nossa conjuntura econômica e política 
para que estejamos mais cientes na hora de nossas escolhas.

A omissão não ajudará o país a sair deste delicado momen-
to. É imperativo que participemos como protagonistas do Brasil 
que queremos. E isso só se faz com envolvimento.
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Em tempos de incerteza econômica, a revi-
são do modelo de negócio e de processos é 
uma boa saída para lidar com a crise – e, nes-
te procedimento, a gestão também precisa ser 
revista. É exatamente sobre esse tema que 
se debruça o Desafio Excelência da Gestão - 
Workshop de Autoavaliação, promovido pelo 
Comitê Bento Gonçalves do Programa Gaúcho 
de Qualidade e Produtividade (PGQP), dia 26 
de setembro. 

A programação, conduzida pelo instrutor Gil-
mar Casagrande, será em torno da apresenta-
ção dos desafio do novo PGQP e do novo Mo-
delo de Excelência da Gestão (MEG 21), assim 
como os instrumentos para sua avaliação, além 
de uma autoavaliação e de recomendações 
para as organizações participantes.

Para se adequar ao que há de mais moderno 
em gestão de negócio, o MEG 21 traz oito fun-
damentos que deve ser implementados – Pen-
samento Sistêmico; Compromisso com as Par-
tes Interessadas; Adaptabilidade; Aprendizado 
Organizacional e Inovação; Liderança Transfor-
madora; Desenvolvimento Sustentável; Orienta-
ção por Processos; Geração de Valor. Cada um 
desses itens é dividido em processos e temas e, 
nesse último, são indicadas ferramentas e me-
todologias de gestão. “As sugestões não têm 
um caráter prescritivo e sua finalidade é a de ex-
plicitar exemplos para auxiliar as organizações 
em sua busca por soluções para os desafios 
adaptados aos seus negócios”, comenta Ca-

Um novo modelo de negócio e uma nova for-
ma de tratar os resíduos sólidos urbanos.

Assim será a Usina de Resíduos Sólidos Urba-
nos que será implementada no município através 
de parceria público-privada (PPP) e cujos deta-
lhes foram apresentados ao Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC-BG) pelo secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, Silvio 
Pasin. O projeto, além de tratar e eliminar os re-
síduos, servirá para gerar energia a partir de um 
método chamado pirólise. O processo reduz em 
90% o tamanho da massa inicial dos refugos e, 
como ocorre sem oxigênio, evita a formação de 
toxinas e gases.

O edital para definir o ganhador da concessão 
está em andamento e deve ter o resultado divul-
gado neste mês. O terreno onde será construída 

PGQP apresenta novo Modelo de Excelência da Gestão

Prefeitura apresenta Usina de Resíduos Sólidos ao CIC

Workshop ocorre no próximo 
dia 26, no Centro Empresarial 

Bento Gonçalves

Magrão Scalco

Agora a Farmácia Tacchimed 
atende também pelo WhatsApp.

Através do    (54) 99114.0537, 
você solicita seu pedido de tele-entrega, 
tira dúvidas e muito mais.
Válido apenas para Bento Gonçalves

sagrande, cujo currículo com mais de 35 anos 
de experiência na área o conduziu à posição de 
juiz, desde 2007, do Prêmio Qualidade RS. 

Isso quer dizer que o MEG não impõe, mas 
orienta, porque respeita especificidades de cada 
empresa, como cultura organizacional, história 
e legado. “O MEG é adaptativo e leva em consi-
deração todos esses aspectos”, diz o instrutor. 

Para ele, ao adotar um sistema de gestão, 
a corporação precisa definir com exatidão seus 
processos gerenciais e neles definir os resulta-
dos esperados, os quais devem ser constan-
temente monitorados. Casagrande diz que há 
ótimos exemplos de empresas na Serra que 
trablaham fortemente a gestão como diferen-
cial, estando adaptadas ao MEG, mas que há 
espaço para evolução ainda maior. “Seria muito 
interessante se estas empresas participassem 
ativamente deste movimento para fortalecer 
este aspecto em muitas outras organizações 
para o desenvolvimento da nossa região. Este 
momento que vivemos hoje, pelo potencial que 
a região tem, seria fantástico”, comenta.

O que: Desafio Excelência da Gestão - Workshop de Autoavaliação
Quando: dia 26 de setembro, das 9h às 18h
Onde: Centro Empresarial Bento Gonçalves
(Rua Avelino Luiz Zat, 95 – Fenavinho)
Quanto: de R$ 320 mais taxas, pelo portal www.sympla.com.br

SERVIÇO

a usina, na área da atual estação de transbordo, 
será cedida pelos empreendedores por até 35 
anos – após esse período, ela será incorporada 
ao patrimônio da prefeitura. O investimento deve 
ser de R$ 53 milhões, com a geração de 65 em-
pregos. “É um projeto pioneiro no país”, disse 
Pasin.  Atualmente, Bento Gonçalves produz, em 
média, 110 toneladas de lixo por dia, com capaci-
dade para reciclar 24% do total. Os materiais or-
gânicos são levados para um aterro de Minas do 
Leão, a 180 quilômetros da cidade. Com a usina, 
além de uma economia de R$ 250 mil dispendida 
no transporte e na destinação dos refugos, seria 
possível gerar 12,3 mil MW/ano, energia suficiente 
para suprir a demanda gasta hoje nas repartições 
e na iluminação pública, que consomem 10,4 mil 
MW por ano.

Exata Comunicação
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Candidato do PSDB ao gover-
no gaúcho, Eduardo Leite apre-
senta suas propostas de governo 
ao empresariado no Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC-BG), no 
dia 12 de setembro. O encontro 
tem recepção às 20h e início às 
20h30, com acesso gratuito. Ao 
oportunizar o encontro, a entida-
de abre espaço para conhecer 
que ideias e proposições apre-
sentadas por políticos que este-
jam alinhadas aos interesses da 
classe empresarial. Outras roda-
das com candidatos nesse perfil 
também estão sendo articuladas.

Atual presidente da sigla no Es-
tado, Leite foi eleito o prefeito mais 
jovem de Pelotas, em 2012, aos 
27 anos, ficando no cargo entre 
2013 e 2016. Antes disso, acumu-
lou experiência política como ve-
reador, presidente do Legislativo e 

Quem ouve falar da Spa-
rkling Night Run pode ima-
ginar que o preparo físico 
ideal é pré-requisito para 
participar da corrida notur-
na mais charmosa da Ser-
ra Gaúcha. Mas não só de 
atletas profissionais será 
composta a quinta edição 
da prova. Uma novidade im-
plementada esse ano convi-
da toda a comunidade a fa-
zer parte desse movimento: 
a modalidade caminhada.

Com percurso estimado 
em 4km (largada e chega-
da na Via Del Vino), permite 
apreciar a cidade sob uma 
ótica diferente, à parte da 
agitação do dia a dia. “A 
Sparkling Night Run é um 
momento muito propicio 
para desfrutarmos de tudo 
que Bento Gonçalves tem a 
oferecer: uma cidade aco-
lhedora, com belos pontos 
turísticos, que resgatam 
e valorizam nossa história 
e cultura. Isso tudo, cla-
ro, além da oportunidade 
de integração e convívio 
social”, avalia Elton Paulo 
Gialdi, presidente o CIC-
-BG, entidade promotora 
da atividade.

A participação na mo-
dalidade ‘caminhada’ da 

Eduardo Leite apresenta propostas no CIC-BG

Modalidade caminhada convida comunidade
para Sparkling Night Run

Candidato tucano ao governo gaúcho estará
em Bento no dia 12 de setembro

Sparkling Night Run está 
disponível em dois forma-
tos: gratuita, para aqueles 
que quiserem acompanhar 
o percurso. E, também, me-
diante inscrição no valor de 
R$ 20,00 (mais taxa de con-
veniência), que dá direito a 
uma camiseta personaliza-
da do evento.

Depois de se exercitar, 
os participantes são con-
vidados a relaxar na Festa 
do Espumante, momento 
de confraternização com a 
comunidade. Ali será possí-
vel degustar os melhores e 
mais premiados espuman-
tes, vinhos e sucos da re-
gião serrana do Rio Grande 
do Sul e a saborosa gastro-
nomia local, com diversos 
food trucks. Um dos des-
taques já confirmados no 
menu são as massas típicas 
italianas, da Orquidea.

Inscrições para corrida
estão no segundo lote

As inscrições para a pro-
va prosseguem no segundo 
lote de ingressos – no va-
lor de R$120,00 por atleta 
(mais taxa de conveniência). 
O participante recebe um kit 
que contempla o número de 

peito e chip, uma camiseta 
de manga curta e uma sa-
cola personalizada. Além 
disso, ganha um combo 
para aproveitar a Festa do 
Espumante – encontro de 
confraternização que ocorre 
após a prova com degusta-
ção de bebidas premiadas 
e delícias da gastronomia 
local (incluso um ticket para 
taça de acrílico; um ticket 
para degustação de espu-
mante; um ticket para de-
gustação de massa; e duas 
pulseiras de acesso à área 
VIP destinada aos atletas).

A Sparkling Night Run 
2018 ocorre no dia 10 de 
novembro, a partir das 20h. 
A prova tem percursos apro-
ximados de 5 km e 10 km, 
nas categorias Individual e 
Dupla, além da modalida-
de ‘caminhada’, com trajeto 
estimado em 4km. Os pon-
tos de partida e de chegada 
serão na Via Del Vino, área 
central da cidade. O percur-
so passa por monumentos 
como as igrejas Cristo Rei e 
São Bento, além do Museu 
Municipal. As inscrições po-
dem ser realizadas no site 
www.sparklingnightrun.com.
br. Mais informações pelo 
fone (54) 3055.2155.

O que: corrida noturna Sparkling Night Run
Quando: 10 de novembro
Onde: ruas do Centro de Bento Gonçalves (RS)
Programação: 20h – caminhada | 20h30min – corrida
Modalidades:
- Caminhada 4 km (individual)
- Corrida 5 km (individual) e 10 km (individual ou dupla)
Patrocínio: Boccati, Orquídea, Sicredi, Super Apolo, UCS FM e Salton
Apoio: Aurora, ExpoBento, Giordani Turismo, Ibravin, Mérica Transportes, Nova Alian-
ça, Prefeitura de Bento Gonçalves, através da SEMTUR, Santo Antônio e Ortafrutti
Promoção: CIC-BG

SERVIÇO

secretário municipal. Aos 33 anos, 
disputa pela primeira vez uma 
eleição ao governo do Estado. Na 
última pesquisa eleitoral do Ibo-
pe, divulgada dia 17 de agosto, o 
tucano aparece na segunda colo-
cação, com 8% das intenções de 
voto, mesma porcentagem de Mi-
guel Rossetto (PT) - ambos atrás 
do atual governador e candidato à 
reeleição José Ivo Sartori (MDB), 
que aparece com 19%. Compõe 
a chapa majoritária o candida-
to a vice-governador o delega-
do Ranolfo Vieira Junior (PTB).

Leite é bacharel em Direi-
to pela Universidade Federal 
de Pelotas e estudou Gestão 
Pública na Universiade de Co-
lumbia, nos Estados Unidos. 
Atualmente, ele se dedica ao 
mestrado em Gestão e Políticas 
Públicas, cursado na Fundação 
Getúlio Vargas, em São Paulo. 

Eduardo Beleske

Márcio Rodrigues
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Wine South America amplia visibilidade de vinhos e espumantes

Solidariedade com sabor no Eles na Cozinha

Gianfranco Bellé,
Elton Paulo Gialdi,
Rodrigo Bellora e

José Carlos Zortéa

Cozinha do CIC-BG foi 
um sucesso delicioso 
com prato do chef 
Rodrigo Bellora

O Brasil exibe, entre os dias 26 
e 29 de setembro, a diversidade da 
produção de suas regiões vitícolas 
durante a Wine South America - Feira 
Internacional do Vinho, que ocorre em 
Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. O 
encontro evidencia a produção na-
cional por meio da participação de 
95 vinícolas nacionais, no Parque de 
Eventos. A WSA tem sido vista pelo 
setor como uma grande oportunida-
de de aproximar o vinho nacional dos 
consumidores, já que seu foco está 
centrado na geração de negócios. 
É na exposição das marcas, aliada 
à presença de um público especiali-
zado, como compradores, enólogos, 
produtores, sommeliers, entre outros, 
a estratégia para a geração de negó-
cios se transformar em aumento do 
consumo de vinho no país. A com-
provada qualidade dos vinhos brasi-
leiros, chancelada por vários prêmios 
concedidos ao redor do mundo, será 
encontrada não apenas nos rótu-
los de vinícolas da Serra gaúcha - a 
principal região produtora brasileira -, 
mas também de outras áreas do Rio 
Grande do Sul, como a Campanha e 
os Campos de Cima da Serra, além 
de Santa Catarina e de São Paulo. A 

Mais de mil pessoas prestigiaram a 20ª edição do 
Eles na Cozinha, no dia 25 de agosto, no Fundaparque, 
em Bento Gonçalves. O tradicional evento de captação 
de recursos para a Liga de Combate ao Câncer reuniu 
20 cozinhas comandadas por renomados chefs da re-
gião, empresários e formadores de opinião.

O evento reúne ao redor da boa mesa a solidarieda-
de necessária da comunidade bento-gonçalvense para 
a entidade seguir com sua atuação no atendimento a 
pacientes, sendo uma das principais frentes de finan-
ciamento de sua valorosa atuação.

Anualmente, empresas e entidades patrocinam as 
cozinhas que oferecem saborosos pratos à sociedade 
disposta a valorizar e aplaudir o nobre trabalho da Liga. 
Neste ano, participaram as seguintes organizações: 
Cinex, Movergs, Pratomil, Sindmóveis, Móveis Carra-
ro, Todeschini, Zegla, Dalmóbile, Piva, Promob, CIC/
ExpoBento, Multimóveis, Ameb, Bertolini S/A, Geremia 
Redutores, AKeo, Super Apolo, CDL, Cooperativa Si-
credi e Segh Região Uva e Vinho. A cozinha do CIC/
ExpoBento esteve sob comando do chef Rodrigo Bello-
ra, que preparou com os auxiliares Elton Paulo Gialdi, 
José Carlos Zortéa e Gianfranco Bellé, um matambre 
recheado com pinhão, demiglacê de butiá, farofa de 
erva-mate e creme de tubérculos.

Como os esforços da comunidade, a Liga consegue 
atuar de forma preventiva e pelo bem-estar das pes-
soas que passam por tratamento contra o câncer, ofe-
recendo mais qualidade de vida e autoestima aos pa-
cientes. Entre as ações desenvolvidas pelas voluntárias 
estão programas de combate ao tabagismo, custeio 
de medicamentos e exames, atendimento psicológico, 
nutricional, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, 
banco de perucas e sutiãs, grupo de artesanato e pa-
lestras. A entidade também disponibiliza uma casa de 
acolhimento aos pacientes oriundos de outros municí-
pios e que realizam em Bento Gonçalves os tratamen-
tos de radioterapia ou quimioretapia.

Wine South America vai reunir cerca 
de 250 marcas expositoras entre viní-
colas, prestadores de serviço e aces-
sórios ligados ao segmento. O fun-
cionamento da feira será das 12h às 
21h. Informações sobre ingressos: wi-
nesa.com.br/site/2018/pt/ingressos.

A Wine South America - Prin-
cipal destino enoturístico do Brasil, 
a Serra gaúcha respira a cultura do 
vinho – por isso, não poderia haver 
melhor lugar do que Bento Gonçal-
ves (Capital Brasileira da Uva e do Vi-
nho) para a realização da Wine Sou-
th America. Promovida pela Milanez 
& Milaneze, subsidiária da italiana 
Veronafiere, que promove a Vinitaly, 
a feira reunirá cerca de 250 marcas 
expositoras, entre elas as principais 
vitivinícolas brasileiras e prestadores 
de serviços para o segmento. No en-
contro, os participantes terão a opor-
tunidade de promover o consumo e 
a comercialização dos produtos da 
indústria sul-americana de vinhos, 
especialmente brasileira, mirando na 
internacionalização do setor. Tam-
bém haverá espaço para produto-
res de destilados, azeite e olivicul-
tores. São aguardados cerca de 10 
mil visitantes do Brasil e do exterior.

Divulgação CIC BG



Na voz de associados dos mais diversos segmentos, o Sindi-
lojas Regional Bento coloca nas ruas a campanha #SOUSINDI. A 
ação tem o objetivo de fortalecer produtos e serviços da entidade, 
expondo claramente os benefícios de quem é associado. Assim, o 
foco é captar mais empresas, além de valorizar quem já faz parte do 
quadro social, exibindo lideranças que são referências na região e 
que vivem e sentem na prática as vantagens de quem é Sindilojas.

São empresários que usufruem diariamente de produtos e serviços 
da entidade e que testemunham por meio de suas experiências os be-
nefícios que uma empresa, assim como seus colaboradores, têm ao ser 
associada ao Sindilojas Regional Bento. Hoje, a entidade conta com 710 
associados. “Queremos atrair mais empresas. Faremos isso porque 
garantimos qualidade no serviço. Temos diferenciais claros com uma 
excelente relação custo benefício. #SOUSINDI também veio para criar 
uma percepção de grupo; do quanto é bom fazer parte de uma entidade 
forte, que não apenas representa, mas luta pelos interesses coletivos”, 
destaca o presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio.

A campanha vai circular pelas mídias sociais da entidade, além 
de outros canais de comunicação, levando o depoimento de asso-
ciados como Jamirton Benazzi, diretor da Vízia Óptica, que acredita 
no associativismo como condição para crescer. “Juntos somos mais 
fortes. As entidades, assim como o Sindilojas, devem estimular a 
consolidação das organizações coletivas para facilitar o diálogo en-
tre os empreendedores, a sociedade e o poder público”, destaca. 

O transporte de pessoas necessita, além de veículos em 
boas condições, de motoristas habilidosos para desempe-
nhar a função. Essas duas preocupações são constantes 
dentro da GSB Transporte e Turismo LTDA e expressam o 
crescimento que a empresa conquistou em oito anos

Surgida em 2010 com o objetivo de ser uma fonte de ren-
da alternativa ao proprietário, a empresa nasceu modesta, 
com apenas uma van Ducato. Em apenas dois anos, houve 
a necessidade de mais um carro - uma Sprinter - ser incor-
porado à frota, de modo a atender a crescente demanda.

Com visão estratégica, a empresa investe na troca da 
Sprinter por um micro-ônibus em 2013, captando novos 
clientes e oferecendo uma nova modalidade de transporte. 
Um ano depois, era hora de se despedir do veículo que deu 
início à empresa. No lugar da Ducato, umaSprinter nova, 
executiva, para 19 pessoas, a fim de atender o público do 
turismo.

Desde 2016, novos investimentos vêm sendo realizados 
para acompanhar o desenvolvimento da empresa, tanto na 
qualificação dos motoristas quanto na renovação da frota. 
Atualmente, a empresa conta com duas vans executivas de 
19 lugares, uma Ducato de 15 lugares, 1 micro-ônibus sê-
nior de 27 lugares e um ônibus urbano com 50 lugares. A 
empresa fica na Linha Salgado Baixo - (54) 9.9999-0277. 
Saiba mais sobre a empresa em facebook.com/gsbtrans-
porteeturismo.
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#SOUSINDI chega para fortalecer o Sindilojas

GSB Transporte tem frota especializada para atender o mercado
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Cada vez mais necessárias no mercado para 
o desenvolvimento preciso dos mais diversos 
objetos, as impressoras 3D têm facilitado a ob-
tenção almejada para um determinado projeto. 

Em Bento Gonçalves, a Blu 3D Design é 
um estúdio especializado no desenvolvimen-
to de produto, contemplando as áreas de cria-
ção, modelagem, renderização e impressão 3D.

A empresa atua em Bento Gonçalves e região 
desde fevereiro de 2014, desenvolvendo toda a 
modelagem em 3D/cad necessária para a produ-
ção de seu produto. A partir do arquivo modela-
do, a Blu segue para o processo de renderização, 
no qual apresenta o projeto em sua forma mais 
aproximada da realidade. O estúdio oferece duas 
tecnologias de impressão, a SLA/DLP, para pro-
jetos complexos, com alto nível de detalhamen-
to, e a FDM, direcionada a projetos mais simples.

A Blu está situada no distrito de Tuiuty. Mais in-
formações podem ser encontradas no site da em-
presa, o blu3ddesign.com, e no Facebook e Ins-
tagram @blu3ddesign. Contate a empresa pelos 
telefones (54) 9.9101.6577 ou (54) 9.8100.6352.

Muitos negócios nascem de alguma necessidade 
específica do mercado. Com a Steel Componentes 
foi assim: a empresa surgiu de uma demanda da in-
dústria metalmecânica por peças técnicas com alto 
padrão de qualidade. 

A empresa começou suas atividades há pouco 
mais de três anos, desenvolvendo peças para mon-
tadoras de implementos agrícolas, processando cha-
pas e tubos em aço, alumínio e inox. A produção era 
mais focada em chassis para embolsadoras, mas, 
aos poucos, a empresa foi abrindo novas frentes de 
trabalho. Hoje, desenvolve peças soldadas e pintadas 
e conjuntos para montadoras de variados segmentos, 
do agrícola ao rodoviário, passando pelo naval, mo-
veleiro e de máquinas. 

A tecnologia é um dos trunfos da Steel Componen-
tes. Sua produção é baseada no uso de engenharia 
integrada e de softwares específicos na execução dos 
projetos. Junto ao treinamento constante da equipe 
em atualizações tecnológicas, a empresa destaca-se 
também pela logística própria e pelo prazo de entre-
ga, além do grande know-how no fabrico de peças 
técnicas.

Para saber mais sobre a Steel, acesse www.steel-
-rs.com.br. A empresa está localizada na Rua Recyde 
Possamai, 128, bairro São João- (54) 3451.6627.

ESPAÇO ABERTOJORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Setembro de 2018 07

Blu transforma sua ideia em projeto

Steel usa tecnologia em favor do setor metalmecânico
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PALESTRA JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Setembro de 201808

Um dos jornalistas mais conhecidas do ra-
diojornalismo gaúcho, Daniel Scola é o con-
vidado do Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) para 
a palestra de setembro da entidade, marcada 
para o dia 10, às 20h.

Na palestra-jantar Cenários Possíveis para 
2018 e o Papel da Imprensa, o jornalista abor-
dará a conjuntura que se desenha para os 
pleitos estadual e nacional, sem esquecer de 
contextualizar o momento político do país e a 
importância da mídia na cobertura desse pro-
cesso de renovação na política nacional. Para 
ele, o momento é emblemático. “A imprensa 
tem o maior desafio de cobertura eleitoral da 
história recente do país”, acredita o jornalista 
do Grupo RBS.

Na conversa, Scola apresentará o cenário 
eleitoral a partir das entrevistas realizadas na 
rádio com os candidatos à presidência. Tam-
bém irá comparar o período com eleições an-
teriores e com o atual cenário de incertezas – o 
que só potencializa o papel da mídia no escla-
recimento das fake news e dos dados apresen-
tados pelos candidatos na campanha. “Temos 
que trabalhar para separar o que é fato e o que 
é falso num ambiente em que predomina a in-

Scola aborda no CIC-BG o papel da mídia nas eleições

Gerente de Jornalismo e 
apresentador da rádio 
Gaúcha palestra no dia

10 de setembro

Jefferson Botega

formação falsa e manipulada”, comenta Scola.
Natural de Caxias do Sul, ele está no Gru-

po RBS há 20 anos, período no qual participou 
de várias coberturas eleitorais como repórter 
e apresentador da Gaúcha. Scola, mestre em 
Jornalismo Internacional, é gerente de Jornalis-
mo da Rádio Gaúcha e apresentador do pro-
grama Gaúcha Atualidade.

Os interessados em participar da palestra-
-jantar podem adquirir convites no valor de R$ 
75,00 (associado) e R$ 95,00 (não associado). 
Mais informações pelo fone (54) 2105.1999. O 
encontro é uma realização da rádio Gaúcha 
Serra, com patrocínio do CIC-BG e apoio da 
Fundação Proamb, Medical Center Bento Gon-
çalves, Sindmóveis e Movergs.

O quê: palestra com o jornalista Daniel Scola. Tema: Eleições - Cená-
rios Possíveis para 2018 e o Papel da Imprensa
Quando: dia 10 de setembro, às 20h. Recepção a partir das 19h30min
Onde: Centro de Eventos do CIC-BG (Rua Avelino Luiz Zat, 95)
Quanto: R$ 75 (associado) e R$ 105 (não associado)
Informações: (54) 2105.1999

SERVIÇO


